
با يارانه نمي شود فقرزدايي كرد
پاسخطيبنيابهوعدههايافزايشيارانهاي سخنيباآقايروحاني

از س��وي ديگر نقطه ضعف رقبايش را 
مي پوش��اند. نقطه قوت كارنامه 4 ساله 
روحاني اعتدال و آرام س��ازي اس��ت. آرامش��ي كه در 
سياس��ت خارجي از طريق برجام ايجاد ش��ده است. 
آرامشي كه در اقتصاد از طريق كاهش چشمگير تورم 
و بهبود فضاي كس��ب و كار ايجاد شده. آرامشي كه در 
سياست داخلي از طريق به حاش��يه رفتن تندروها به 
وجود آمده. آرامش نسبي كه در فرهنگ به دست آمده 
به طوري كه اهل فرهنگ را نس��بت ب��ه آينده اميدوار 
كرده. آرامشي كه در اداره كشور و تعامل ميان نيروها از 
جمله مجلس و دولت مشاهده مي شود و... همه و همه 
بازتاب آرام س��ازي به عنوان مهم ترين دستاورد دولت 
روحاني اس��ت. نقطه ضعف رقبايش ني��ز ويرانگري و 
برهم زدن آرامش است. بيشتر طرفداران دولت سابق 
كه خواهان تنش در روابط خارجي و سياس��ت داخلي 
بودند اكنون در ستادهاي آنان جمع شده اند. اختالل در 
سياست هاي اقتصادي و تكيه بر استفاده غيرمنطقي 
از منابع پولي و بانك مرك��زي و دخالت در متغيرهاي 
اقتصادي مثل قيمت كاال، ارز و ريال، گس��ترش فساد 
و تباهي نتيجه سياس��ت هاي آنان خواه��د بود. مردم 
تازه دارند به ثبات و آرامش عادت مي كنند. كشور مثل 
خودرويي بود كه در سراشيبي به س��وي دره بود. اين 
دولت توانسته س��رعت آن را كم و متوقف كند. همين 
نقطه قوت آن اس��ت و با اين اظهارات اين نقطه قوت به 
حاشيه خواهد رفت و نقطه ضعف رقباي آقاي روحاني 
نيز ديده نخواهد شد. توجه كنيم كه آراي آقاي قاليباف 
در دو هفته اخير روندي به نس��بت نزولي را طي كرده 
است. علت اصلي آن همين نوع برخوردهايش با دولت و 
رييس جمهور است. اجازه نبايد داد كه آن تجربه براي 
آقاي روحاني تكرار ش��ود. خوشبختانه در گفت وگوي 
پنجشنبه شب آقاي روحاني اين ديدگاه ها به خوبي بيان 
شد و اميدواريم در آينده نيز شاهد تداوم اين روند باشيم. 
آخرين نكت��ه اينكه، ديدم آقاي دكتر توكلي در همين 
موضوع نامه اي را خطاب به آقاي روحاني نوش��ته اند. 
فرصت را مغتنم مي شمرم و فردا نامه اي رسانه اي را در 
همين زمينه خدمت ايشان مي نويسم، شايد به فضاي 

عمومي كشور كمك كند.
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رييس اداره پيشگيري از عرضه خارج شبكه و مقابله با 
قاچاق سوخت شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران با تشريح آخرين وضعيت قاچاق سوخت اظهار 
كرد: ميزان قاچاق بنزين در حال حاضر صفر اس��ت. 
بهروز كرماني با تاكيد بر اينكه آمار دقيقي از قاچاق 
سوخت در دست نيست، اظهار كرد: وظيفه شركت 
ملي پخش اجراي طرح هايي براي صيانت از ش��بكه 
توزيع است تا س��وخت خارج از شبكه توزيع نشود. 
اداره پيشگيري حس��ب قانون مبارزه با قاچاق كاال 
يكي از دستگاه هاي كاشف قلمداد مي شود، همچنين 
طب��ق تبصره ۳ ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز، شركت ملي پخش بايد فرآورده هاي مكشوفه را 
از دستگاه هاي كاش��ف تحويل بگيرد. وي از كاهش 
قاچاق سوخت از سال ۱۳۹۲ تاكنون خبر داد و گفت: 
طبق آمار مربوط به فرآورده هاي مكشوفه تحويلي به 
انبارهاي ش��ركت ملي پخش قاچاق سوخت از سال 
۱۳۹۲ تاكنون كاهش پيدا كرده اس��ت. رييس اداره 
پيش��گيري از عرضه خارج ش��بكه و مقابله با قاچاق 
سوخت شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 
با بيان اينكه نفت  گاز، نفت كوره و نفت سفيد بيشترين 
آمار قاچ��اق را به خود اختصاص داده اند، اظهار كرد: 
ميزان قاچ��اق بنزين در حال حاضر صفر اس��ت. در 
سال ۱۳۹۲ حدود 4۵ ميليون ليتر نفت گاز مكشوفه 
از دس��تگاه هاي كاش��ف تحويل شركت پخش شده 
كه اين ميزان در س��ال ۱۳۹۳ ب��ه ۳۹ ميليون ليتر، 
در س��ال ۱۳۹4 به ۲۲ ميليون ليتر و در سال ۱۳۹۵ 
به ۱۳ ميليون ليتر رسيده اس��ت. به عبارت ديگر از 
س��ال ۱۳۹۲ تا س��ال ۱۳۹۳ به ميزان ۱۲ درصد، از 
س��ال ۱۳۹۳ ت��ا ۱۳۹4، 4۲ درصد و از س��ال ۹4 تا 
۹۵ ،4۳ درصد كاهش داشته است. بيشترين مقصد 
قاچاق فرآورده هاي ايران افغانستان و پاكستان است. 

ارزش كل بازار سايپا تا پايان معامالت روز چهارشنبه، 
نوزدهم ارديبهش��ت ماه بالغ بر ۵ هزار و ۲00 ميليارد 
تومان شد، اين در حالي است كه ارزش كل بازار خودرو 
در بورس تهران در همين زمان بالغ بر ۱7 هزار و 800 
ميليارد تومان بوده اس��ت.  به گزارش سايپا نيوز: سايپا 
اين روزها به سهم طاليي بورس تهران مبدل شده است 
و به نوعي در اين بازار يكه تازي مي كند. ش��ايد در كنار 
افزايش حجم معامالت س��ايپا از نظ��ر ارزش و حجم، 
عبور ارزش كل بازار سايپا از ۵ هزار ميليارد تومان يك 
خبر مهم براي اين گروه خودروس��ازي باشد. بر همين 
اساس نارنجي پوش��ان جاده مخصوص در حال حاضر 
باارزش ترين س��هم بازار در گ��روه خودرويي از هر نظر 
هس��تند. در همين رابطه ارزش كل بازار سايپا تا پايان 
معامالت روز چهارشنبه نوزدهم ارديبهشت ماه بالغ بر 
۵ هزار و ۲00 ميليارد تومان شد. ارزش كل بازار خودرو 
در بورس تهران در پايان هفته گذشته بالغ بر ۱7 هزار و 
800 ميليارد تومان بوده است. به عبارتي سايپا به تنهايي 
يك سوم ارزش بازار خودرو را در بين هفت شركت حاضر 
نماد خودرويي در اختيار دارد. از سوي ديگر در آخرين 
روز هفته گذش��ته سهام س��ايپا حداكثر سقف رشد ۵ 
درصد را تجربه كرد. همچنين نماد اين شركت بزرگ 
خودرو سازي در بيش از ۲0۵ ميليون و 6۲7 هزار سهم 
به ارزش ۲7 ميليارد و ۲00 ميليون تومان مورد دادوستد 
قرار گرفت و سهامداران حقيقي بيشتر خريدار بودند و 
در مقابل سهامداران حقوقي فعاليت چنداني نداشتند. 

مع��اون وزير صنع��ت، مع��دن و تجارت گف��ت: در 
شهرستان ها هر نوع سرمايه گذاري اتفاق بيفتد براي 
تشويق سرمايه گذار 80 درصد تخفيف اعمال شده و از 
۲0 درصد باقي مانده نيز ۱0 درصد آن مي تواند نقدي 
و مابقي در طي 4 س��ال پرداخت شود. علي يزداني با 
تاكيد براينكه دراستان كهگيلويه و بويراحمد توليداتي 
وج��ود دارد كه در حد يك برند ملي اس��ت، گفت: در 
شهرستان ها هر نوع سرمايه گذاري اتفاق بيفتد براي 
تشويق سرمايه گذار 80 درصد تخفيف اعمال شده و از 
۲0درصد باقي مانده نيز ۱0 درصد آن مي تواند نقدي و 
مابقي در طي 4 سال پرداخت شود. با هدف حمايت از 
توليد، ۵0 درصد از هزينه هاي شركت در نمايشگاه به 
صنعتگران پرداخت مي شود. وي با بيان اينكه در دولت 
تدبير واميد در سال هاي ۹4 و۹۵ هيچ افزايش قيمتي 
در واگذاري زمين به متقاضيان نداش��تيم، گفت: در 
شهرستان ها هر نوع سرمايه گذاري اتفاق بيفتد براي 
تشويق سرمايه گذار 80 درصد تخفيف اعمال شده و 
از ۲0 درصد باقي مانده نيز ۱0 درصد آن مي تواند نقدي 
و مابقي در طي 4 س��ال پرداخت ش��ود. اگر پروژه اي 
كمتراز يك س��ال به بهره برداري برس��د، ۱0 درصد 
ديگر تخفيف دارد. مديرعامل سازمان صنايع كوچك 
و ش��هرك هاي صنعتي ايران در ادامه ب��ا بيان اينكه 
در س��ال ۹۵ به ۲4 هزار بنگاه مبلغ ۱7 هزار ميليارد 
تومان پرداخت شده است، افزود: آموزش مديريتي و 
مشاوره اي صنعتي براي صنعتگران در كليه شهرك ها 

و نواحي صنعتي رايگان است. 
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جلوگيريازوعدههايفسادزا
گويي اينها مي دانند برمال شدن منبع 
تامين مال��ي اين وعده ه��اي رانتي به 
گونه اي دقيقا تجربه فاجعه آميز دولت احمدي نژاد در 
ابعادي وس��يعي تر را تكرار خواهد كرد. اين كانديداها 
آگاهان��ه با مردم غي��ر صادقانه برخ��ورد كردند به اين 
جهت از اينجا به عنوان يك كارشناس كوچك در حيطه 
اقتصادي ايران به مردم عزيز يادآور مي شوم كه در دولت 
احمدي نژاد كه وعده آن آوردن پول نفت بر س��ر سفره 
مردم بود با پرداخت 4۵ ه��زار و ۵00 توماني در طول 
دوره مسووليت آن فردكسري بودجه هاي خانوارهاي 
ايراني 4/۵ براب��ر افزايش يافت و ش��اخص فالكت در 
ماه هاي پاياني مس��ووليت احمدي نژاد ب��ه دو برابر در 
ماه هاي ش��روع اين دولت رسيد. به عبارت ديگر وقتي 
پرداخت 4۵هزار و ۵00تومان يك جيب بري بي سابقه 
از ضعيف ترين و محروم ترين مردم كش��ور را به همراه 
داش��ت و فالكت را در ميان طبقات فرودست دو برابر 
كرد مردم عزيز بايد مطلع باشند كه وعده هاي پرداختي 
بين ۳ تا ۵ برابر آنچه كه در تجربه دولت احمدي نژاد بود، 
مي تواند فاجعه هاي غيرقابل تصوري را از نظر انساني و 
اجتماعي و محيط زيستي به كشور تحميل كند.  اين 
دوره انتخاب��ات به هر حال مي گ��ذرد اما به نظر من دو 
مس��اله حياتي وجود دارد كه براي همه كساني كه به 
بقاي ايران و حفظ تماميت ارضي عالقه مند هس��تند، 
بايد گوشزد كرد. اول بايد از نهادهاي نظارتي بخواهيم 
كه در فرصت چهار ساله تا انتخابات بعدي فكري براي 
پيشگيري از اين رويه هاي فرصت طلبانه حساسيت زا و 
كشور بر باد ده بكنند و اجازه چنين رفتارهاي دون شأني 
به كانديداهاي دور بعدي ندهند.  مساله ديگر بسيار مهم 
اين است كه به موازات ايفاي مسووليت نهادهاي نظارتي 
رسانه هاي كه به توسعه و بالندگي ايران و عزت مردم و 
عدالت اجتماعي باور دارند بايد شرافتمندانه در زمينه 
وعده ه��اي رانتي و فاجعه آميزي ه��اي آن به اندازه اي 
روش��نگري كنند كه مردم بدانند ه��ر كس وعده پول 
بي زحمت براي خريد راي و محبوبيت مي دهد تخريب 
كننده آينده كشور است و حداقل چيزي كه مي توانيم 
بگوييم اين است كه اگر كساني از اين كانديداها تحت 
تاثير جو قرار گرفته اند و چني��ن وعده هاي نامعقول و 
فاجعه س��ازي مطرح كردند پس از خارج ش��دن از جو 
انتخابات مس��ووالنه از ملت عذرخواهي كنند و تعهد 
بدهند كه ديگر از طريق هاي فسادزا به دنبال خريد راي 

و خريد محبوبيت نگردند. 
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آمادگي اين را دارند تا س��اير تحريم ها 
عليه ايران را نيز با مذاكرات عزت مدارانه 
رفع كنن��د. امروز ب��ا تالش هاي دولت تدبي��ر و اميد 
تحريم هاي هس��ته اي شكسته ش��ده اما تحريم هاي 
حقوق بش��ري همچنان پا برجاس��ت و اگ��ر اين عزم 
در نظام وجود داش��ته باش��د آق��اي روحاني آمادگي 
مذاكرات در اين مورد را نيز دارد.  به هر ترتيب مناظرات 
تلويزيوني به پايان رس��يد و به باور م��ن مناظره آخر، 
مناظره اي مهم و تعيين كننده بود و تكليف بسياري از 

مسائل را نيز براي مردم روشن كرد. 
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دراختيارمانيست.

۱4۱ تن از اقتصاددانان كشور روز 
گذشته با انتشار بيانيه اي نسبت 
ب��ه وعده ه��اي انتخاباتي تع��دادي كانديداهاي 
رياس��ت جمهوري هش��دار دادند و اج��راي آن 
وعده ها را به زيان كش��ور دانس��تند. پ��س از روز 
چهارشنبه كه ۵0 اقتصاددان كشور رسما از حسن 
روحاني در انتخابات حمايت كردند، اين دومين 
بيانيه از اقتصاددانان ايراني اس��ت كه نس��بت به 
انتخابات واكنش نشان دادند. هر چند در نامه روز 
چهارشنبه، انتقاداتي نسبت به عملكرد دولت، به 
ويژه در حوزه عدالت اجتماعي وجود داش��ت، در 
بيانيه ديروز از حس��ن روحاني حمايت چنداني 
نش��ده ولي بدون آنكه نام كانديداها به ميان  آيد، 
نسبت به وعده هاي شان واكنش نشان داده شده 
است. در روزهاي اخير با مطرح شدن وعده هايي 
مانند رشد ساالنه ۲۵ درصدي اقتصاد يا ايجاد پنج 
ميليون شغل در چهار سال و افزايش چند برابري 
يارانه نقدي، پرس��ش هايي را ميان مردم مطرح 
كرده اس��ت. مردم از خود مي پرس��ند آيا اقتصاد 
ايران پتانسيل اجراي چنين برنامه هايي را دارد؟ 
اگر آري پس چرا تاكنون چنين اتفاقاتي در كشور 
نيفتاده است. با اين وجود كساني كه با علم اقتصاد 
آشنا هستند، به خوبي مي دانند كه چنين چيزي 
شدني نيست. به همين دليل ۱4۱ اقتصاددان به 
اين وعده ها واكنش نشان دادند. در بخش از نامه 
آنها آمده است: » يكي از مهم ترين داليل وضعيت 
فعلي اقتصاد كش��ور نگاه كوتاه م��دت  مديران و 
كارگزاران نظام در اتخاذ بس��ياري از تصميمات 
اساسي كشور اس��ت. اين مساله به ويژه در فضاي 
انتخاباتي كشور كه حزب محور نيست، خاصه در 
زمان انتخابات رياس��ت جمهوري شدت مي يابد. 
به  همين دليل بعض��ا نامزدها در طرح وعده هاي 
مردم پسند مسابقه مي گذارند. متاسفانه بسياري 
از اين وعده ها كارشناسي ش��ده نب��وده و اجراي 
آنها در تضاد آش��كار با منافع ملي قرار دارد. يكي 
از مهم ترين نش��انه هاي واضح واقعي نبودن اين 
وعده ها، عدم ارايه برنامه مدون براي روشن كردن 

نحوه اجرا، س��كوت معنادار در مورد روش تامين 
منابع مالي، نحوه شناسايي دريافت كنندگان اين 
حمايت ها و روش هاي كنترل پيامدهاي تورمي و 

آثار سوء آنها در اقتصاد است.«
مشروحنامه۱۴۱اقتصاددانبهشرحزير

است:
انتخابات دوازدهم رياست جمهوري در شرايطي 
برگزار مي شود كه اقتصاد ايران با شرايط و مسائل 
ويژه اي در عرصه هاي گوناگون داخلي و بين المللي 
مواجه اس��ت. عملكرد ضعيف اقتصاد كش��ور در 
بخش مهمي از دهه هشتاد و اوايل دهه نود، مسائل 
متعددي را فراروي اقتصاد كشور قرار داده است. 
در اين دوره عملكرد ضعيف شاخص هاي مهم از 
جمله رش��د اقتصادي، درآمد سرانه، ثبات مالي، 
اشتغال و بهره وري موجب افزايش فاصله اقتصاد 
كشور با بس��ياري از كشور هاي همتراز خود شده 
است. تداوم اين وضعيت مي تواند شكاف غير قابل 
جبراني را براي اقتصاد كشور در مقايسه با رقباي 
منطقه اي خود به دنبال داشته باشد. از سوي ديگر، 
در س��ال هاي اخير تالش هاي قاب��ل تقديري در 
جهت بهبود عملكرد اقتصادي و جايگاه بين المللي 
كشور صورت گرفته است. با توجه شرايط جديد 
بين المللي در كنار مس��ائل جدي اقتصاد كشور 
و اميد به تداوم تعامل س��ازنده با اقتصاد جهاني، 
ما جمعي از اس��تادان اقتصاد دانشگاه هاي كشور 
فارغ از جناح بندي ها و انگيزه هاي سياسي، الزم 
دانس��تيم نكاتي را به اختصار درب��اره وعده هاي 
اقتصادي نامزدهاي محترم رياست جمهوري به 
مردم هوشمنِد ايراِن سرافراز و نامزدها عرض كنيم. 
 يكي از مهم ترين دالي��ل وضعيت فعلي اقتصاد 
كش��ور نگاه كوتاه مدت  مديران و كارگزاران نظام 
در اتخاذ بس��ياري از تصميمات اساس��ي كشور 
اس��ت. اين مس��اله به ويژه در فض��اي انتخاباتي 
كش��ور كه حزب محور نيس��ت، خاصه در زمان 
انتخابات رياس��ت جمهوري ش��دت مي يابد. به  
همين دليل بعض��ا نامزدها در ط��رح وعده هاي 
مردم پسند مسابقه مي گذارند. متاسفانه بسياري 

از اين وعده ها كارشناسي ش��ده نب��وده و اجراي 
آنها در تضاد آش��كار با منافع ملي قرار دارد. يكي 
از مهم ترين نش��انه هاي واضح واقعي نبودن اين 
وعده ها، عدم ارايه برنامه مدون براي روشن كردن 
نحوه اجرا، س��كوت معنادار در مورد روش تامين 
منابع مالي، نحوه شناسايي دريافت كنندگان اين 
حمايت ها و روش هاي كنترل پيامدهاي تورمي و 
آثار سوء آنها در اقتصاد است. متاسفانه اين وعده ها، 
مسير اصلي حركت منتخبين را تعيين و كشور را از 
اجراي برنامه هاي راهبردي و بلندمدت و اصالحات 
اساسي و ساختاري دور مي نمايد. فاصله معنادار 
اقتصاد كش��ور با اهداف سند چشم انداز ۱404با 
وجود پشت سر گذاشتن حدود ۱۵ سال و اجراي 
برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه خود گوياي اين 
وضعيت است. متاسفانه همانند گذشته اين بار با 
شدت بيشتري ش��اهد لغزش خطرناك برخي از 
نامزدهاي محترم انتخابات رياست جمهوري در 
طرح وعده هاي س��راب گونه و نجومي بر مبناي 
پخش پول هس��تيم. اين در حالي است كه طرح 
و اجراي برخ��ي از اين وعده ها يا پيش��نهادهاي 
غي��ر قابل تحقق، گذش��ته از پيامده��اي ناگوار 
اقتصادي، در بسياري از موارد باعث افزايش شديد 
س��طح انتظارات جامعه ش��ده و عدم تحقق آنها 
مي تواند به آسيب هاي اجتماعي غيرقابل جبران 
و بي ثبات كننده نظام سياسي كشور منجر شوند. 
طرح و اجراي اين وعده ها گذش��ته از جنبه هاي 
اخالق��ي  ، اجتماعي و سياس��ي آنه��ا، از ديدگاه 
اقتص��ادي به داليل متعددي نادرس��ت اس��ت. 
توضي��ح اين داليل خ��ارج از حوصله و هدف اين 
بيانيه است. اما در ادامه به چند نكته مهم در اين 

رابطه اشاره مي شود. 
   اجراي اي��ن وعده ها بعضا خ��ارج از اختيارات 
قوه مجريه و در تعارض با اهداف اسناد باالدستي 

از جمله سند چشم انداز و برنامه ششم است. 
 دانش اقتصاد نش��ان مي دهد ك��ه نمي توان در 
بلندمدت از طريق سياست هاي حمايتي پخش 
پول، فقرزدايي كرد. البته اجراي سياس��ت هاي 

حمايتي توانمندس��ازي فقرا و اقشار آسيب پذير 
جايگاه متفاوت و برجسته اي دارد. تاريخ اقتصادي 
و تجارب ارزشمند كش��ورها گوياي اين حقيقت 
است كه رشد اقتصادي و اشتغال فراگير و پايدار، 

تنها راه حل اساسي فقرزدايي است. 
  آثار تورمي شديد اجراي اين وعده ها كه افزايش 
ناگهاني نرخ ارز و كاهش شديد ارزش پول ملي را 
به دنبال خواهد داشت، به بي ثباتي اقتصادي منجر 
شده و فرآيند رشد اقتصادي و اشتغال پايدار كشور 

را مختل خواهد كرد. 
  تج��ارب جهان��ي نش��ان مي دهد ك��ه اجراي 
اين گونه سياس��ت ها اگرچه ممكن است در ابتدا 
و مقطع زماني بس��يار كوتاه بهبودي در وضعيت 
فقرا و طبقه آس��يب پذير ايجاد كن��د، اما پس از 
مدتي به سبب تحميل آثار منفي اقتصادي، فقرا و 
طبقه آسيب پذير، قربانيان و بازندگان اصلي بوده 
و اقش��ار مرفه جامعه، بهره برداران نهايي اجراي 
اين سياست ها خواهند بود. تجربه كشور ونزوئال 
آخرين شاهد براي اين مدعا است. كشوري كه در 
دو دهه پيش يكي از كش��ورهاي نسبتا مرفه در 
امريكاي التين بود، امروز با وجود داش��تن منابع 
غني نفتي به يكي از كش��ورهاي فقير و بي ثبات 

تبديل شده است. 
  اجراي اين وعده ها هزينه هاي س��نگيني را به 
بودجه كش��ور تحميل مي كند ك��ه هم اكنون با 
هزاران ميليارد تومان طرح هاي نيمه تمام و بدهي 
در ش��رايط مالي بحراني قرار دارد. افزون بر اين، 
كسري بودجه پنهان ناشي از تحقق اين وعده ها و 
تامين آن از طريق فروش سرمايه هاي ملي از جمله 
نفت به عنوان سرمايه هاي بين نسلي با منافع حال 

و آينده كشور سازگار نيست. 
 ب��ا اجراي اي��ن وعده ها، دولت مجب��ور به كنار 
گذاش��تن انضباط مال��ي و پولي خواه��د بود كه 
يكي از الزامات اساس��ي رشد اقتصادي و افزايش 

اشتغال است. 
 در اث��ر اج��راي اي��ن وعده ه��ا، اف��رادي كه از 
دارايي هاي واقعي برخوردارند به دليل ش��رايط 

تورمي و افزايش قيمت ها ثروتمند تر مي ش��وند. 
در مقابل كارگران و كارمن��دان، با كاهش قدرت 
خريد خ��ود، فقيرتر مي ش��وند. بنابراين، نتيجه 
اجراي چني��ن سياس��ت هايي مي تواند افزايش 
فاصله طبقاتي است. سخن پاياني ولي بسيار مهم 
آنكه وعده هاي كانديداها از قبيل رشد اقتصادي 
ساالنه ۲۵ درصدي )در حالي كه متوسط ساالنه 
رش��د اقتصادي كش��ور در چهل س��ال گذشته 
4 درصد ب��وده(، افزايش چند براب��ري يارانه ها، 
ايجاد ۵ ميليون شغل پايدار تنها در 4 سال و چند 
برابر شدن ماليات ها از طريق كاهش فرار مالياتي، 
همگي چند واقعيت تلخ را آشكار مي كنند. طرح 
چنين وعده هايي از يك ط��رف و اقبال جامعه از 
آنه��ا از طرف ديگر، نمايانگ��ر وضعيت نه چندان 
مناسب اقتصاد كشور است كه متاسفانه محصول 
مديريت ناكارآمد در دوره مورد اشاره بوده است. 
اين خود ضرورت توجه جدي و ويژه دولت منتخب 
دوازدهم را به اقتصاد و توانمندسازي اقتصاد ملي 
در چارچوب سياست هاي اقتصاد مقاومتي نشان 
مي ده��د. همچنين طرح چنين پيش��نهادهاي 
غيراجرايي و وعده هاي نجومي كه متاس��فانه در 
همه انتخابات ملي و منطقه اي تكرار مي ش��وند، 
ناش��ي از اين نكته است كه چنين ادعاهايي براي 
منتخبين هزينه هاي سياسي در بر ندارد. عدم اتكا و 
وابستگي كانديداها در انتخابات گوناگون به احزاب 
و عدم وجود احزاب قوي، شناسنامه دار و با برنامه، 
چنين ش��رايطي را ايجاد كرده است. نتيجه اين 
شرايط يك رقابت غيرمنصفانه و مخدوش به ضرر 
كانديداهاي با برنامه، اصلح و معقول اس��ت. نكته 
آخر اينكه طرح چنين وعده ها و پيش��نهادهاي 
رنگارنگ و غير قابل اجرا توسط برخي كانديداهاي 
محترم متاسفانه بيانگر نوع نگاه و توان كارشناسي و 
مشاوره اي ستادهاي ايشان است. در اين خصوص 
اين نگراني جدي مطرح است كه اگر اين نگاه و توان 
كارشناسي، پيروز انتخابات باشد، چه سرنوشتي 
در انتظار اقتصاد ايران با مشكالت متعدد و پيچيده 

داخلي و بين المللي خواهد بود. 

وعده هاي كارشناسي نشده، در تضاد با منافع ملي است
هشدار۱۴۱اقتصاددانبهمردمدربارهوعدههايانتخاباتي

نامه وارده

ياران��ه از ۱۵0 ه��زار تومان 
تا ۲۵0 هزار تومان؛ عددها 
متفاوت اس��ت. هر نامزدي عدد بزرگ تري 
اعالم كن��د، انگار برگ برن��ده را در اختيار 
گرفت��ه در حالي ك��ه آنچه تح��ت عنوان 
»يارانه بيشتر« مطرح مي شود، صرفا وعده 
است و راهكار علمي و اجرايي ندارد. اين را 
خيلي از اقتصاددانان گفته اند. حتي مركز 
پژوهش هاي مجلس هم اعالم كرد با توجه 
به درآمدهاي كنوني حاصل از آزادس��ازي 
قيمت حامل ه��اي انرژي ام��كان افزايش 
يارانه وجود ن��دارد. بنابراين تنها راهي كه 
براي افزاي��ش يارانه باق��ي مي ماند، چاپ 
پول اس��ت. علي طيب نيا، وزي��ر اقتصاد در 
گفت وگويي كه با ايس��نا داشته به تشريح 
توان اقتصاد اي��ران درباره وع��ده افزايش 
يارانه ها پرداخته است. آن طور كه طيب نيا 
گفته يكي از نامزدهاي رياس��ت جمهوري 
كه اخيرا وع��ده افزايش يارانه داده، پيش از 
اين در نامه اي به رييس مجلس از پرداخت 
يارانه ها انتقاد كرده ب��ود. طيب نيا با تاكيد 
براينكه از طريق پرداخت يارانه نمي ش��ود 
با پديده فقر و نابرابري در اقتصاد به صورت 
اصول��ي مقابله كرد و راه��كار اصلي مقابله 
ب��ا فقر، رش��د، ارتقاي توان تولي��د و ايجاد 
اشتغال مولد اس��ت، گفت: »هيچ كشوري 
در دنيا نتوانس��ته اس��ت بدون تجربه رشد 
اقتصادي مستمر و پايدار با فقر مقابله كند. 
البته باور من اين است كه رشد اقتصادي و 
توليد بيشتر شرط الزم براي مقابله با فقر و 
نابرابري اس��ت ولي شرط كافي نيست.وي 
اضافه كرد: » هر رشدي ضرورتا به اشتغال 
بيش��تر و به كاهش نابراب��ري نمي انجامد. 
رشد بايد از كيفيت خاصي برخوردار باشد 
و ب��ه گونه اي مكانيزم ها و س��ازوكارهايش 
تنظيم شود كه منافع حاصل از آن در بخش 
وسيعي از جامعه منتشر شود، ضمن اينكه 
اين رشد بايد رشد اشتغالزا باشد و در صنايع 
كوچك و متوس��ط با مكانيزم هايي منافع 
حاصل از رش��د را بين آحاد م��ردم توزيع 

كن��د. بنابراين باور ما اين اس��ت كه راهكار 
اصلي براي مقابله با مش��كل فقر و نابرابري 
استفاده از سازوكارهاي اقتصادي صحيح، 
توليد بيشتر و اش��تغال بيشتر و همچنين 
توانمندس��ازي فقرا و ايجاد شغل مناسب 
براي آنهاس��ت.«وزير اقتصاد با بيان اينكه 
يارانه و پرداخت هاي نقدي صرفا در مواردي 
قابل قبول ما اس��ت كه نتوان از طريق رشد 
اقتصادي براي بخش هايي از جامعه رش��د 
اقتصادي را فراهم كرد، يادآور شد: »ممكن 
است افرادي باش��ند كه اساسا توانايي كار 
كردن نداشته و امكان اينكه در كوتاه مدت 
براي همه جويندگان كار مناس��بي ايجاد 
كرد، وجود نداشته باشد. درچنين شرايطي 
پرداخت نقدي بايد به گروه هايي از جامعه 
متمركز ش��ود كه كم درآمدند و نمي توانند 
نيازهاي ض��روري خود را ب��ا مكانيزم هاي 
صحيح اقتصادي تعديل كنند و اينجاست 
كه در همه جاي دنيا يارانه پرداخت مي شود 

كه يارانه اي هدفمند است.«
اتالفمنابعيامنابعيكهوجودخارجي

ندارد
او اضافه كرد: »وقتي سعي مي شود به همه 
آح��اد جامعه يارانه پرداخت ش��ود، جدا از 
اينكه چنين كاري عادالنه نيس��ت و نوعي 
اتالف منابع مالي محس��وب مي شود، اين 
مشكل جدي نيز وجود دارد كه منابع مالي 
مورد نياز براي پرداخ��ت يارانه نقدي بايد 
از كجا تامين ش��ود؟« طيب نيا متذكر شد: 
»پس از اينكه اظه��ارات برخي كانديداها 
را درب��اره پرداخت يارانه و كارانه ش��نيدم، 
محاسبه كردم و مش��خص شد كه اگر قرار 
باش��د ياران��ه و كارانه ادعايي توس��ط اين 
كانديداها تامين و پرداخت شود، به ساالنه 
۲00 هزار ميليارد توم��ان منابع مالي نياز 
است. براي توجه به بزرگي اين عدد همين 
بس كه اين ميزان س��ه برابر ميزان درآمد 
نفتي است كه ايران در سال ۱۳۹۵ به دست 
آورده است. سوال اينجاست كه چگونه بايد 
اين پول تامين ش��ود؟ قاعدت��ا نمي توانيم 
نفت بيش��تري توليد و ص��ادر كنيم، چرا 
كه اكن��ون توليد نفت م��ا در حداكثر قرار 

دارد و قيمت ه��اي نفت ه��م در اختيار ما 
نيست.«او ادامه داد: »يكي از راه هاي تامين 
منابع مالي مورد نياز ب��راي پرداخت يارانه 
و كاران��ه آن طور كه يك��ي از كانديداهاي 
انتخابات رياس��ت جمهوري وع��ده داده، 
افزايش دريافت ماليات است. اگر قرار باشد 
از مح��ل دريافت ماليات مبال��غ مربوط به 
وعده هاي يارانه اي و كارانه اي كانديداهاي 
رياس��ت جمهوري تامين شود، نيازمند آن 
هس��تيم كه س��ه برابر ميزاني كه در سال 
۱۳۹۵ از مردم ماليات گرفتيم، ماليات آنها 
را افزايش دهيم.«وزير اقتصاد با بيان اينكه 
نيازمند آنيم كه براي تامين منابع مالي مورد 
نياز از ماليات��ي كه مردم پرداخت مي كنند 
خرج كنيم، گف��ت: »در نظر بگيريد كه در 
س��ال ۱۳۹۵ در حدود ۱00 هزار ميليارد 
تومان ماليات اخذ شد، حاال بايد اين مبلغ 
سه برابر ش��ود تا بتوانيم ۱00 هزار ميليارد 
تومان آن را به مصارف بودجه اي برسانيم و 
دو برابر ديگر يعني معادل ۲00 هزار ميليارد 
توم��ان آن را صرف هزينه ه��اي يارانه اي و 
كارانه اي وعده داده شده كنيم.«وي گفت: 
»در چنين شرايطي نيز چاره اي نيست جز 
اينكه فشار سنگين ماليات به توليدكنندگان 
كشور تحميل شود كه اين موضوع مضرات 
متع��ددي دارد، از جمله آنكه قدرت خريد 
م��ردم كاهش مي ياب��د. در نظر بگيريم كه 
چني��ن كاري مانند اين اس��ت ك��ه از يك 
جيب مردم برداشته شده و در جيب ديگر 

آنها برود.«
راهكارمالياتياجرايياست؟

طيب نيا خاطرنش��ان كرد: »اگر قرار باشد 
فعاالن اقتصادي سه برابر ميزاني كه اكنون 
ماليات مي دهند مالي��ات پرداخت كنند، 
اثر منف��ي آن در س��رمايه گذاري و توليد و 
اشتغال معلوم خواهد شد و توليد كشور از 
بين رفته و بي��كاري افزايش خواهد يافت و 
چنين وضعيتي قطعا باعث خواهد شد كه 
فقر و نابرابري افزايش يابد.«او با بيان اينكه 
براي تامين مالي ميزان يارانه و كارانه وعده 
داده ش��ده راه ديگري هم وجود دارد و آن 
افزايش قيمت انرژي اس��ت و به عبارتي از 

محل افزايش قيمت انرژي منابع مالي مورد 
نياز تامين ش��ود، عنوان ك��رد: »در چنين 
شرايطي نيز قيمت حامل هاي انرژي از قبيل 
بنزين و برق و گاز بايد شش برابر شده و همه 
اين موارد بر تورم و افزايش لجام گسيخته 
آن تاثير خواهد گذاش��ت. نمي شود قيمت 
انرژي شش برابر شود ولي تورم افزايش پيدا 
نكند. طبيعتا ب��ا افزايش تورم قدرت خريد 
مردم كاهش خواهد يافت و طبيعتا تورم در 
چنين ش��رايطي يك نوع ماليات است، آن 
هم يك ماليات ناعادالنه كه محل اصابت آن 
عمدتا گروه هاي كم درآمد جامعه خواهند 
بود كه فقرا را فقيرتر خواهد كرد.«به گفته 
وي چنين سياستي در عين حال در اقتصاد 
ركود هم ايجاد مي كند و كسادي بنگاه هاي 
توليدي و ورشكس��تگي آنها را هم به دنبال 
خواهد داش��ت. او تاكيد كرد: »تجربه ثابت 
كرده كه افزايش ناگهاني قيمت حامل هاي 
ان��رژي كه در ص��ورت تحق��ق وعده هاي 
يارانه اي و كارانه اي رخ خواهد داد، شرايط 
ركودي تورمي س��همگيني را بر اقتصاد ما 
تحميل خواهد كرد كه در گذش��ته تجربه 
آن را داشتيم. «طيب نيا گفت: »راه ديگري 
هم هس��ت و آن دست بردن به جيب بانك 
مركزي اس��ت. به عبارتي ديگر اينكه پول 
چاپ ك��رده و آن را در جامعه پخش كنيم 
كه اين اقدام نيز آث��ار ركود تورمي مخربي 
دارد. همان طور كه در گذش��ته هم تجربه 
شد و تورم سنگين و به دنبال آن ركود را بر 
اقتصاد ايران تحميل كرد. من فكر مي كنم 
درس��ت اين باش��د كه وقتي كانديداهاي 
رياس��ت جمهوري وع��ده مي دهند با خود 
بينديش��ند كه چقدر امكان عملي ش��دن 
اين وعده ها وج��ود دارد.«وزي��ر اقتصاد با 
تاكيد ب��ر اينكه آمارها نش��ان مي دهد كه 
پرداخت هاي نقدي اگر به صورت گسترده 
صورت گيرد، در كوتاه مدت نابرابري را كم 
ول��ي در بلندم��دت آن را افزايش مي دهد، 
خاطرنش��ان كرد: »ممكن است در چنين 
شرايطي سياس��تمداران ببينند نابرابري 
افزايش يافته و قدرت خريد مردم كم شده 
است و بار ديگر به اين فكر كنند كه يارانه ها 
را افزاي��ش دهن��د؛ باز در بدترين ش��رايط 
بازپرداخت يارانه ها منجر به تش��ديد تورم 
ش��ده و بار ديگر تش��ديد ت��ورم به كاهش 
قدرت خريد مردم و افزايش بيشتر نابرابري 
منجر خواهد ش��د؛ بدين ترتيب اقتصاد در 
يك دوره باطل مي افتد ك��ه نتيجه اي جز 
ت��ورم، ركود و بي��كاري به دنب��ال نخواهد 
داش��ت.«او افزود: »اگ��ر مي خواهيم براي 
مردم كاري كنيم و درصدد برطرف كردن 
فقر و نابرابري هس��تيم، راه اين اس��ت كه 
سرمايه گذاري بيشتري داشته باشيم و به 
دنبال آن توليد بيشتر ش��ود، خلق درآمد 
شده و توزيع عادالنه درآمد براي آحاد مردم 
صورت گيرد و براي حل مشكل نابرابري راه 
ديگري وجود ندارد. پرداخت يارانه و كارانه 
نتيجه اي جز نابرابري بيشتر و تحميل تورم 
بر جامعه ندارد و من اطمينان دارم كساني 
كه چني��ن وعده هايي مي دهن��د اگر واقعا 
زماني در موضع مس��ووالن ق��رار گيرند به 

وعده هاي خود عمل نخواهند كرد.«
روايتوعدهدهندهايكهخودمنتقدند

طيب نيا گفت: »جالب اس��ت بدانيد يكي 
از نامزدهاي��ي كه چني��ن وعده هايي داده 
اس��ت پيش تر نامه اي به رييس مجلس در 
انتقاد به پرداخت يارانه هاي نقدي ارس��ال 
كرده بود. خواهش من اين اس��ت كه نامه 

اين نامزد محترم رياست جمهوري بررسي 
شود تا مشخص شود كه وي درمقطع قبل 
درباره يارانه ه��ا و پرداخت هاي نقدي چه 
موضعي گرفته است. به نظر من موضع اين 
نامزد محترم موضع وي در شرايطي خواهد 
بود كه او مسووليت بر عهده گيرد و در مقام 
انجام عمل برآيد.«وي افزود: »متاسفانه در 
صحبت هايي كه تاكنون مطرح شده هيچ 
نش��انه اي از نقد وجود نداشته است. به اين 
معني كه كس��ي نقد علم��ي از برنامه هاي 
دولت نكرده و نگفته فالن سياس��ت دولت 
ايراد داش��ته اس��ت و راه حل مناس��ب آن 
نيز چنين اس��ت. در عوض راهي كه پيش 
گرفته ش��ده فقط تخطئه، زير سوال بردن 
و بي اعتبار كردن دولت و ناتوان نشان دادن 
اس��ت.«وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: »به 
نظر من مهم ترين سرمايه اي كه اين دولت 
كسب كرد و آن س��رمايه نظام است، جلب 
اعتم��اد مردم بود. به م��ردم گفتيم تورم را 
پايين خواهيم آورد و ت��ورم كاهش يافت؛ 
گفتيم رشد اقتصادي ايجاد مي كنيم، اين 
كار را در شرايط بسيار سخت انجام داديم؛ 
گفتيم بازار ارز را به ثبات مي رس��انيم، بازار 
ارز را به ثبات رسانديم؛ گفتيم محيط كسب 
و كار را بهب��ود مي بخش��يم، آن را ۳0 رتبه 
بهبود داديم؛ س��اير شاخص هاي اقتصادي 
ه��م بهبود پي��دا كرده اند و اي��ن خود يك 
سرمايه اجتماعي براي دولت است، چرا كه 
مردم اكنون به دولت اطمينان پيدا كرده اند 
و مي دانند دولت اگر حرفي بزند به آن عمل 
مي كند.«وي اف��زود: »دوره اي كه اقتصاد 
به سياس��ت يارانه دهد به سر آمده است و 
ما سال هاس��ت كه اقتصاد كشور، معيشت 
م��ردم و زندگ��ي آنه��ا را ف��داي منازعات 
سياسي و منافع حزبي و گروهي مي  كنيم. 
فكر مي كنم اكنون زماني رسيده است كه 
بايد براي منافع مردم و زندگي آنها اولويت 

قايل شويم.«
سياستهايپوليوچاپپول

طي��ب نيا با بي��ان اينكه در ح��وزه اعطاي 
تس��هيالت به توليدكنندگان در دو س��ه 
سال اخير رشدهاي سنگيني رخ داد و رشد 
تسهيالت اعطايي سيستم بانكي از نرخ تورم 
به شكل معناداري باالتر بوده است، تاكيد 
كرد: »اين بدان معناست كه تسهيل بيشتري 
براي واحدهاي توليدي قايل ش��ديم و در 
حوزه سياس��ت هاي مالي هم سعي كرديم 
سازمان امور مالياتي با فعاليت هاي توليدي 
مدارا كند و درصدد تحمي��ل نرخ باالتر به 
آنها نبوديم و هر كجا كه الزم ش��ده س��عي 
كرديم تس��هيل الزم با فعاالن اقتصادي و 
توليدكنن��دگان به عمل بياي��د.«او افزود: 
»در تركيب بودجه دولت هم سياس��ت ما 
سياس��ت انقباضي نبوده اس��ت. نگاهي به 
تركيب بودجه نشان مي دهد كه هزينه هاي 
عمراني كه در سال قبل دولت ما در حدود 
۱۲ هزار ميليارد تومان بوده، در سال ۱۳۹۵ 
به 4۲ هزار ميلي��ارد توم��ان افزايش پيدا 
كرد. هزينه هاي عمراني يعني هزينه هاي 
س��رمايه گذاري دولت زيرس��اخت ها كه 

مي تواند در توليد و اشتغال موثر باشد.«
طيب نيا با بيان اينكه سياس��ت هاي پولي 
و مال��ي دولت ب��ه هيچ وجه ب��راي توليد 
محدود كننده نبوده است، تاكيد كرد: »اگر 
ما به تورم پرداختي��م عمدتا براي اين بوده 
است كه مهار تورم را يك پيش نياز الزم براي 
دستيابي به رشد اقتصادي و سرمايه گذاري 

تلقي مي كنيم.«

گروهاقتصادي

خبرگزاريمهر

ايجادبيشاز۱۲۰۰شغل
نتيجهراهاندازي۱۱طرح
داروييباتسهيالتبانك

صنعتومعدن
بانك صنعت و معدن ب��ا تامين مالي ۱۱طرح دارويي 
زمين��ه اش��تغال ۱ ه��زار و ۲00 نف��ر را در مناط��ق 
مختلف كش��ورمان فراهم ساخته اس��ت. به گزارش 
پايگاه اطالع رس��اني بانك صنعت و معدن اين بانك 
۱0۲ميليون يورو تسهيالت ارزي و ۱۳۲ ميليارد تومان 
تسهيالت ريالي را به ۱۱ طرح دارويي در استان هاي 
لرستان، خراسان رضوي، سمنان، البرز، قزوين، تهران، 

كرمانشاه، گيالن و آذربايجان غربي پرداخته است. 


