آمار رسمی واردات نفتی چین در  2021منتشر شد:

اسرار نفتی مثلث ایران ،چین و ونزوئال؛  ۳۴۲میلیون بشکه!
در اقدامی کم سابقه ،چین آمار رسمی را منتشر کرد که نشان داد
این کشــور با وجود تحریمهای آمریکا ،از ایران نفت وارد میکند.
برای نخستین بار در یک سال گذشته چین که بزرگترین واردکننده
نفت جهان است ،آماری را به صورت عمومی منتشر کرد که نشان
داد این کشور در دسامبر مجموعاً  ۱.۹میلیون بشکه نفت از ایران

گفت و گو


حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی این بار
با دفاعیه نائب رئیس مجلس!

هر ایرانی  ۱۱۰هزار تومان یارانه
میگیرد
دریا وفایی /گروه پارلمانی
daryavafaei2009@gmil.com

اقتصاد

Economy

مجازات نقض تحریمها را نادیده گرفته و در سال  ۲۰۲۱بیشترین
میزان خرید را از این دو کشور داشته باشند که صادراتشان در سه
سال گذشته هدف تحریمهای آمریکا قرار گرفته است.
بر اساس گزارش اویل پرایس ،بلومبرگ در گزارشی به نقل از برآورد
شرکت تحقیقات بازار کپلر نوشت :پاالیشگاههای چینی سال۲۰۲۱
در مقایسه با سال  ۲۰۲۰حدود  ۵۳درصد نفت بیشتری از ایران و
ونزوئال خریداری کردند .در مجموع ،چین طی سال میالدی گذشته
 ۳۴۲میلیون بشکه نفت از ایران و ونزوئال وارد کرد که باالترین حجم
از سال  ۲۰۱۸بود.
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افزایش مبادالت اقتصادی ایران و روسیه بیش از هر زمان است؛

احتمال رونق؛ سوغات
مسافرمسکو
مریم یادگاری  /گروه اقتصاد
M.Yadegari@gmail.com

ســفر رئیس جمهوری ایران به مســکو در شرایطی
انجام گرفت که دو کشور با مواضع نزدیک در خصوص
بسیاری از مسائل منطقهای و بین المللی ،روی ریلی
مشترک حرکت میکنند و امید میرود تا بازتابهای
این سفر در رشد فعالیتهای دو کشور به ویژه در زمینه
اقتصادی اثر گذار باشد.
امید میرود که این دیدار تحولی ایجاد
نماید
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران بنا به
دعوت رسمی همتای روس خود و در راستای گسترش
تعامالت اقتصادی ،سیاســی و فرهنگی ،به مســکو
پایتخت روسیه سفر کردو البته مشارکت ایران و روسیه
در مذاکرات وین برای اجرای مؤثر برجام ،همکاریهای
مؤثر دو کشور در حل مسائل سوریه در قالب مذاکرات
آستانه ،مقدمات برای امضای سند راهبردی  ۲۰ساله
بین ایران و روسیه ،آغاز روند عضویت ایران در سازمان
همکاری شانگهای و تمدید توافقنامه تجارت آزاد بین
ایران و اتحادیه اقتصادی اوراســیا برای سه سال دیگر
حاکی از همکاریهای نزدیک بین دو کشور قدرتمند
منطقه است .در واقع در ســال جاری میالدی حجم
تجارت بین دو کشور برای اولین بار در طول روابط دو
کشور به بیش از سه میلیارد دالر رسیده که بخش اعظم
این حجم از مبادالت تجاری به محصوالت کشاورزی

دو کشــور اختصاص دارد و قطعــاً ظرفیتها بین دو
کشور برای گسترش همکاریهای اقتصادی بیش از
آن چیزی است که اکنون وجود دارد و نسبت به برنامه
بلندمدت ایران که  ۲۰میلیارد دالر میزان تجارت ایران
و روسیه را در نظر گرفته اســت ۳ ،میلیارد دالر عدد
کمی اســت و امید میرود که این دیدار در این مسیر
تحولی ایجاد نماید.
تقویت همکاریهــا و رونق اقتصاد دو
کشور
رئیســی در این دیدار ،تعامل حداکثری با کشورهای
همســایه و همپیمان را جزو اولویتهای سیاســت
خارجی ایران توصیف و تاکید کرد :تقویت همکاریهای
دوجانبه ایران و روسیه ،موجب رونق اقتصاد دو کشور و
باعث افزایش امنیت منطقه و جهان خواهد شد .وی با
تاکید بر تغییرناپذیری مرزها در قفقاز و حاکمیت ملی
و ژئوپلیتیک منطقه ،به ضرورت همکاری برای توسعه
اقتصادی منطقه اشاره کرد.
تاکید بر روابط بیشتر
از سوی دیگر والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور
روســیه نیز در دیدار بــا رئیسجمهور ایــران گفت:
پروژههای هنگفت دوجانبه در حال اجراســت و ما در
زمینههای گوناگونی همکاری داریم و بر پایه توافقنامه
موقت ،روابط بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراســیا
گسترش مییابد و فعاالنه تالش میکنیم یک پایه دائم
در شکل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اوراسیا

عکس :ایرنا

هر بار یکــی از مدافعان طــرح از عدد و رقمی
رونمایی میکند تا در مســیر حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی کارش را کرده باشــد .طرحی که مردم
قرار است تحمل کنند.
نائب رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت :با
حذف ارز ترجیحی در سال آینده ،قرار است به
هر ایرانی  ۱۱۰هزار تومان یارانه پرداخت شود.
علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسالمی
اظهار کــرد :ارز  ۴هــزار و  ۲۰۰تومانی به غیر
از گندم و دارو در الیحــه بودجه  ۱۴۰۱حذف
میشود و قرار اســت رقم حاصل از این منابع
برای  ۶۰میلیون ایرانی به ازای هر نفر  ۱۱۰هزار
تومان یارانه پرداخت شود.
وی از راهاندازی صندوق پیشرفت و عدالت در
اســتانها خبر داد و تصریح کرد :سرمایه اولیه
این صندوقها  ۲هزار میلیارد تومان پیشبینی
شده و قرار است مبالغ مازاد فروش اموال دولتی،
بهرهبرداری از معادن و مالیات به این صندوق
واریز شده و در مسیر توسعه و پیشرفت استانها
هزینه شود .نایب رئیس مجلس شورای اسالمی
به تغییر فرآیند بررســی بودجــه در صحن و
کمیسیون تلفیق اشــاره کرد و گفت :قرار شد
کلیات الیحه بعد از رأیگیری در صحن علنی
مجلس در کمیســیون تلفیــق و در قالب ۲۰
تبصره مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا یکهزار
و  ۳۷۲هزار میلیارد تومان به تصویب برسد.
نیکزاد افزود :از این رقــم یکهزار و  ۱۲۲هزار
میلیارد تومان جاری و شامل حقوق ،دستمزد
و صندوقهای بازنشســتگی است و  ۲۵۰هزار
میلیارد تومان نیز ردیف عمرانی کشور است.
وی ســهم نفت را در بودجه کشور  ۳۸درصد
و مالیات را باالی  ۵۰درصــد اعالم کرد و ادامه
داد :دولت در الیحه  ۱۴۰۱رشــد  ۸درصدی
پیشبینی کرده که بعید است این رشد اقتصادی
محقق شود .نماینده مردم اردبیل ،نیر ،نمین و
سرعین در مجلس شــورای اسالمی در بخش
دیگری از ســخنان خود خاطر نشان کرد :قرار
است از محل افزایش سرمایهگذاری در حوزه
مسکن ،صنعت ،کشاورزی و افزایش بهرهوری
این رشد اقتصادی محقق شود که با این شرایط
تورمی امــکان تحقق رشــد  ۸درصدی وجود
ندارد .نیکزاد با انتقاد از دولت قبلی در برداشت
نابجا از بانکها و دامن زدن به افزایش نقدینگی
و ایجاد تورم اضافه کرد :در الیحه بودجه سال
آینده اســتقراض از بانک مرکــزی خط قرمز
تعیین شده و قرار است با  ۶۰دالر فروش نفت
روزانه به میزان  ۱.۱۰دهم میلیون بشکه فروش
نفت انجام شود که به نظر میرسد حتی بیشتر
از این رقم امکان تحقق درآمدهای نفتی وجود
داشته باشد.
وی بیان کرد :اعمال مالیات بر عایدی خانوارها
اعم از خانه خالی ،خودروهــای گران قیمت،
واحدهای مســکونی گران قیمــت باالی ۱۰
میلیارد تومان ،مؤسسات کنکور ،سلبریتیها
و… میتواند افزایش درآمد مالیاتی را ســبب
شــود که البته نگرانیها از افزایش این منابع
درآمدی است.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد:
ویژگی ممتاز بودجه سال آینده عدم وابستگی
منابع درآمدی کشــور به موضوع برجام است
هر چند که در صورت تحقق برجام آثار آن در
سفرههای مردم نمایان خواهد شد ولی به هیچ
وجه اقتصاد کشور با برجام در الیحه بودجه سال
 ۱۴۰۱گره نخورده است.
نیکزاد در مورد افزایش حقوق کارکنان در الیحه
بودجه تصریح کرد :دولت باید متوسط افزایش
حقوق را از  ۱۰درصد تــا  ۳۰درصد به صورت
پلکانی لحاظ کند تا کارمندی که حقوق کمتر
میگیرد با افزایش بیشتری روبهرو شده و آنهایی
که حقوق باالیی میگیرند ،افزایش کمتری را
داشته باشند .وی گفت :باالتر از افزایش حقوق،
کارکنان انتظــار دارند تا دولــت قدرت خرید
آنها را حفظ کند تا آنها تــوان خرید مایحتاج
خانوارهای خود را داشــته باشند.نایب رئیس
مجلس شورای اسالمی در مورد بیعدالتی در
پرداخت حقوق و شکاف ایجاد شده در این زمینه
افزود :دومینوی افزایش حقوق دســتگاههای
مختلف به راه افتاده و بعد از معلمان ،کارکنان
دادگستری و اخیرا ًنیز جهاد کشاورزی خواستار
افزایش حقوق و اجرای قانون تسری شدند که به
هیچ وجه با روند شروع شده نمیتوان عدالت را
برقرار کرد.

وارد کرده است .اطالعاتی که از ســوی گمرک چین منتشر شد،
نخستین افشــای علنی خرید نفت ایران از سوی چین از دسامبر
سال  ۲۰۲۰است.
چین در زمان تحریمها که در ســال  ۲۰۱۸از سوی دونالد ترامپ،
رییس جمهور وقت آمریکا علیه ایران به اجرا درآمد ،از ایران نفت

وارد کرده است با این حال به ندرت به خرید نفت خام از ایران اذعان
کرده است.
هنوز علت این که چین چرا به ادامه خرید نفت از ایران علناً اذعان
کرده است ،مشخص نیست اما این افشــاگری در بحبوحه ادامه
مذاکرات هستهای در وین صورت گرفته است .ایران و چین اخیرا ً
به دنبال پیشبرد همکاری در حوزه انرژی تحت قرارداد همکاری
استراتژیک  ۲۵ساله بودهاند.
نفت ارزانتر ایران و ونزوئال در مقایسه با قیمتهای جهانی که صعود
چشمگیری داشــتند ،انگیزه کافی را فراهم کرد تا چین ریسک

تحلیل

تشکیل شود.
خواهان افزایش حجم صادرات ایران به
روسیه هستیم
آدیرخایوا اســتاد دانشــگاه دولتی توال و ایرانشناس
روس در رابطه با بازتاب این ســفر خاطرنشــان کرد:
معتقدم ســفر آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی رئیس
جمهوری اسالمی ایران به روسیه برای توسعه روابط
مســکو و تهران اهمیت راهبردی دارد و سبب تقویت
همکاریهای بلندمدت بین دو کشور میشود و با وجود
همکاریهای خوب موجود بین ایران روسیه ،دو طرف
اما ظرفیتهای بالقوه به مراتب بیشتری برای توسعه
همکاری در حوزههایی همچون بازرگانی ،گردشگری،
فرهنگی ،رسانهای و علوم و فناوری دارند که سفر رئیس
جمهوری ایران به مســکو فرصتی مغتنم برای فعال
ســاختن این ظرفیتهای بالقوه بود .وی با بیان اینکه
خواهان افزایش حجم صادرات ایران به روسیه حداقل
تا سطح تراز یکسان هستیم ،اضافه کرد :امیدواریم که
افزایش صادرات ایران به روسیه با رشد صادرات کاالهای
مرغوب این کشور ازجمله محصوالت کشاورزی و مواد
غذایی بدون تغییر ماهیت یافته ژنتیکی و نیز کاالهای

صنعتی هستیم.
نقش موثری ایران در شکلگیری توازن
نظام جدید بینالملل
محســن بهاروند ســفیر ایران در لندن نیز با اشاره به
سفر رئیس جمهوری کشــورمان به مسکو نیز گفت:
مشارکت ایران با روسیه در موضوعات مهم منطقهای
و بینالمللی ،سیاست یکجانبهگرایی آمریکا را با افول
مواجه ساخت .در واقع همکاریهای اقتصادی بلندمدت
میتواند زمینه شــکلگیری تجربیات موفق جدیدی
باشد .وی ادامه داد :کشور ما چون نگینی درخشان در
غرب آسیا در شکلگیری توازن نظام جدید بینالملل
نقش موثری دارد .در طول بیش از دو قرن روابط جدی
دیپلماتیک با غربیها رفتار آنها همواره توام با دخالت،
زورگویی ،تحمیل ،تحریم و شرط و شروط تحقیرکننده
بود .دیپلماســی ایران به تدریج در حال شکلگیری
است و راه خود را پیدا میکند .در حقیقت ایران با هر
کشوری که با او با زبان احترام سخن بگوید ،به حاکمیت
ملی او احترام بگذارد و هدف آن تعامل بر اساس منافع
مشترک ،روابط دوستانه و همکاریهای متقابل داشته
باشد ،روابطش را تقویت میکند.

پدافندغیرعامل

جلسه کارگروه انرژی پدافندغیرعامل درتاالربرق غرب برگزارشد؛

رعایت الزامات پدافند غیرعامل یک ضرورت اجتناب ناپذیر

جلســه کارگروه انرژی
اکبر میثاقی /گروه ایران
پدافند غیرعامل صنعت
kermanshahnaslefarda@yahoo.com
آب و بــرق اســتان
کرمانشاه با حضور زارعی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمانشاه،
مدیران عامل و مدیران پدافند غیرعامل صنعت آب و برق استان در محل
سالن کنفرانس تاالر برق غرب برگزار شد.
علی اسدی مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب و رئیس کارگروه انرژی
استان کرمانشاه به تشــریح اقدامات این کارگروه در حوزههای تأمین
سوخت نیروگاهها ،تداوم فعالیتها ،پایداری شبکه انتقال و فوقتوزیع
برق ،حفظ یکپارچگی شبکه انتقال و توزیع آب و همچنین رعایت اصول

پدافند غیرعامل در حوزه سایبری و مخابرات پرداخت و افزود :رعایت
الزامات پدافند غیرعامل یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که باید با نگاه
کارشناسی و دقیق مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه ،زارعی مدیرکل پدافند غیرعامل اســتانداری کرمانشاه با ابراز
رضایت از عملکرد کارگروه انرژی بیان داشــت :عملکرد دستگاههای
اجرایی و خدماترســان عضو کارگروه در امر خدماترسانی مطمئن و
پایدار به مردم بسیار رضایتبخش اســت و نقش آب و برق در برقراری
آرامش و سالمت جامعه بسیار مهم است.
وی افزود :باتوجه به شــرایط حســاس و ویژه بیماری کرونا ،عملکرد و
جایگاه همه دســتگاههای اجرایی عضو کارگروه انرژی برای استان از

اهمیت ویژهای برخوردار است چرا که این کارگروه به ریاست مهندس
اسدی توانسته اســت عنوان کارگروه برتر را در بین کلیه کارگروههای
استان کســب کند و همچنین شــرکت برق منطقهای غرب نیز برای
چهارمین سال پیاپی حائز رتبه برتر در بین دستگاههای اجرایی استان
کرمانشاه شود.

مدیریت شهری

مدیریت مصرف

شهردار اسالمشهر در هفدهمین نشست رسمی شورا مطرح کرد:

سرپرست شرکت گاز مازندران:

ضرورت بهره گیری از ظرفیت نمایندگان تهران برای تخصیص
صددرصدی اعتبار مترو اسالمشهر
سحر مصطفوی آرام  /گروه ایران
aaramm69@gmail.com

شهردار اسالمشــهر گفت :باید از ظرفیت
نمایندگان تهران در مجلس برای تخصیص
صددرصدی اعتبار مترو اسالمشهر استفاده
کنیم .محسن حمیدی شهردار اسالمشهر در
هفدهمین نشست رســمی شورا با تبریک
فرارسیدن ســالروز والدت حضرت فاطمه
زهرا (س) اظهار داشت :آیین کلنگزنی و آغاز احداث پروژه ایستگاه مترو میدان نماز در روز شنبه همزمان
با والدت حضرت فاطمه زهرا (س) و با حضور نایب رئیس مجلس شورای اسالمی ،از وزرای دولت ،معاون وزیر
کشور ،تعدادی از نمایندگان اسالمشهر و تهران در مجلس شورای اسالمی و مسئولین استانی و شهرستانی
برگزار میشود .وی گفت :در آیین آغاز احداث پروژه ایستگاه مترو میدان نماز ،گزارشی از روند اجرای پروژه
عظیم و ملی مترو و همچنین تأمین منابع مالی ایستگاه مترو میدان نماز ارائه میشود .حمیدی با تاکید بر
لزوم افزایش و تأمین منابع مالی دولت در بودجه  ۱۴۰۱به مترو اسالمشهر تصریح کرد :در الیحه دولت برای
پروژه مترو اسالمشهر در بودجه  ۱۴۰۰مبلغ  ۴۰میلیارد تومان تخصیص یافته بود که به  ۱۰۰میلیارد تومان
افزایش یافت و در سال جاری هم در الیحه دولت که تقدیم مجلس شده  ۱۰۰میلیارد به مترو اسالمشهر
تخصیص یافته که این میزان اعتبار میتواند با مساعدت نمایندگان افزایش یابد .شهردار اسالمشهر افزود :با
توجه به اینکه پروژه مترو شتاب خوبی گرفته و ضمن تشــکر از دکتر شریفیان که با همراهی خود پیگیر
موضوعات و تخصیص منابع و اعتبارات بوده ،باید از ظرفیت نمایندگان تهران برای افزایش این بودجه و یا
تخصیص صددرصدی اعتبار در نظر گرفته برای مترو اسالمشهر باشیم .وی در ادامه با اشاره به الیحه واگذاری
مدیریت مرکز عرضه بهداشــتی دام زنده به بخش خصوصی تاکید کرد :در سنوات گذشته با اجرای طرح
ساماندهی مشاغل شهری تمامی مراکز عرضه دام زنده که در سطح شهر پراکنده بودند متمرکز و در سال
نخست برای مدیریت این مرکز و استقبال دامفروشــان از اجرای طرح به صورت مناقصه مبلغی از سوی
شهرداری پرداخت میشد و از سال دوم به بعد به صورت مزایده برگزار و درآمد پایداری نیز برای شهر ایجاد
شده ،همین جا از همه کسانی که در این حرفه فعالیت دارند برای مشارکت در مزایده واگذاری مدیریت مرکز
عرضه بهداشتی دام زنده دعوت میشود.گفتنی است الیحه واگذاری مدیریت مرکز عرضه بهداشتی دام زنده
به بخش خصوصی از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت یکجا و کلی به مدت دو سال که اجاره بها در
سال دوم تا سقف  ۲۵درصد نسبت به سال اول افزایش یابد ،در این نشست مطرح و پس از بحث و تبادل نظر
اعضای شورا با لحاظ نمودن نظارت دقیقتر و بیشتر شهرداری در این مرکز مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

برای فرهنگ سازی جهت اصالح الگوی مصرف به دنبال تعامل
با مساجد هستیم
محمد توکلی  /گروه ایران

tavakoli.m.1987@gmail.com

سرپرست شرکت گاز مازندران با بیان اینکه
آموزش قرآن و توسعه فعالیتهای قرآنی در
اولویت برنامههای شرکت گاز مازندران قرار
دارد ،گفت :عمل به قرآن در کنار شــرکت
کارکنان ،همسران و فرزندان کارکنان در
مسابقات قرآنی برای ما مهم است ،در این
حوزه محدودیت بودجهای نداریم .قاسم مایلی رستمی با بیان اینکه کار ما گازرسانی است ،اظهار کرد :در
کل مازندران  ۶۱شهر داریم ۵۹ ،شهر گازدار شدند ۲ ،هزار و  ۴۶۷روستا گازدار شدند ۳۳۲ ،روستا در دست
اقدام داریم ،امیدواریم تا سال  ۱۴۰۲کل مازندران گازدار شوند  .سرپرست شرکت گاز مازندران همچنین
عنوان کرد :جنس و ماهیت کار ما تأمین انرژی گرمایشی است .مایلی رستمی اعالم کرد :در  ۲۴روستا در
بهشهر ۸ ،روستا در ساری ۱۷ ،روستا در تنکابن در حال اجرای پروژه گازرسانی هستیم ،در مجموع حدود
یک میلیون و  ۵۵۰هزار مشترک در استان داریم  .وی افزود :در بحث الگوی مصرف انتظار ما از همه مردم
این اســت که دمای منزل را بین  ۱۸تا  ۲۱درجه ســانتیگراد نگه دارند تا بتوانیم با مدیریت این بخش و
بهخصوص ادارات اینکه یک ساعت قبل از پایان کار شعلهها را خاموش کنند استمرار گازرسانی را داشته
باشیم .سرپرست شرکت گاز مازندران تاکید کرد :برای فرهنگسازی مصرف بهینه گاز از طریق اطالعرسانی
در فضای الکترونیک ،بهرهگیری از صداوسیمای مرکز اســتان طبق قرارداد ،در اجتماعات و شبکههای
اجتماعی و همچنین استفاده از ظرفیت مساجد اقدام خواهیم کرد .مایلی رستمی در پاسخ به این سؤال که
آیا از ظرفیت بیش از هزار و  ۱۹۶کانون در استان برای فرهنگسازی درخصوص اصالح الگوی مصرف گاز
استفاده میکنید ،اظهار کرد :از این فعاالن میخواهیم برای همکاری با شرکت گاز در بحث فرهنگسازی
برای اصالح الگوی مصرف به روابط عمومی مراجعه کنند ،ما به همه گفتیم ،مصرف بهینه گاز وظیفه همه
است .سرپرست شرکت گاز مازندران از تخفیف این شرکت به مشتریان خوب و رایگان کردن افراد مددجو
تحت حمایتهای نهادهای مختلف خبر داد و گفت :از آن طرف انتظارمان این است که همه کمک کنند،
در این خصوص آموزش در مدارس و مســاجد قبل از شــیوع کرونا بهصورت پررنگ و االن هم بهصورت
منطقهای ارائه میشود .وی با اشاره به اینکه عمل به قرآن در کنار شرکت کارکنان و همسران و فرزندان
کارکنان در مسابقات قرآنی برای ما مهم است ،بیان کرد :این بخش برای شرکت گاز بسیار با اهمیت است
در این حوزه محدودیت بودجهای نداریم و هر حمایتی را که الزم باشد انجام میدهیم ،شرکت در مسابقات
با ارائه تشویقات مختلف در دستور کار داریم.

ادامه از صفحه یک
سرمایه اجتماعی موتور محرکه و اهرم و ابزاری
بسیار گران بها وموثر است که در حال حاضر نباید
با اتخاذ گفتار ورفتار نادرست وراهکار های غیر
کارشناسی و در صورت کارشناسی بودن با عدم
در نظر گرفتن زمان ومکان وموقیعت اجرای آن،
به ثمن بخس در حال حراج آن باشیم.
چند وقتی اســت بحث حذف ارز ترجیهی نقل
محافل اقتصادی و مجلس و به تبع به خاطر تأثیر
مســتقیم آن بر زندگی مردم به داخل خانهها
هم هســتیم .به عنوان یک کارشناس معتقدم
ارائه خدمات چند نرخــی در هر موضوع زمینه
فراهم آوردن رانت و بدون شک وتردید فساد را
در بر خواهد داشت مگر در صورت نظارت دقیق،
پیوسته و بدون کم وکاست که از حدود مطلب
خارج اســت .در این که ارز ترجیحی باید حذف
شود هیچ شک وشبهه ای نیست اما سؤال مهم
این است آیا در شرایط فعلی حاکم بر کشور چه از
حیث داخلی وخارجی زمان مناسبی برای اجرای
چنین طرحی میباشد؟
برای روشنتر شدن موضوع بد نیست به تجربه
اجرای طرح هدفمندی یارانه در سالیان قبل باز
میگردیم؛ طرحی که با توجه به نظرات مخالفان
وموافقان انجام شد اما نه به صورت کامل ودقیق
بلکه بخشی از طرح اجرا و بســیاری از بندهای
سیاســتی و حمایتی مربوط به صنایع کشــور
مغفول ماند.
طرحهای در این زمینه (اقتصادی) و با این وسعت
پوشش و شمول باال وتبعات گوناگون اجرایی آن،
باید کام ً
ال کارشناسی (نه فقط توسط موافقین
وطراحان طرح بلکه با دعوت از نخبگان وصاحب
نظران خبره و حتی مخالفان در این زمینه) شده
و در ابتدا به عنوان یک پیشنهاد به صورت پایلوت
در یک نمونه آماری که دارای حداکثر ویژگیهای
جامعه هدف و محدوده معین ومشــخص را دارا
باشــد ،که همزمان هم امکان قابلیت بررســی
وتحلیــل بازخوردها و هم امکان اتخاذ ســریع
تصمیمات تکمیلی یا اصالحی را داشــته باشد،
اجرا گردد ودر صورت موفقیــت کامل یا حتی
نسبی سپس با در نظر گرفتن تمام جوانب بر روی
جامعه هدف پیاده سازی گردد.
در حال حاضر در صورتیکه شرایط موجود کشور
و بستر ســازی الزم برای اجرایی کردن موضوع
در کشور مهیا نشود ،زمان ومکان مناسبی برای
سنجیدن تاب آوری اقتصاد در گیر تحریمهای
ظالمانه نیست .اجرای طرحهای این چنینی هم
درایت دولتی میخواهد هم همیاری مردمی که
نبود هریک از این دو عنصر موجب بروز حوادث
ناخوشایند خواهد شد.
در بخش دولتی مدیران اجرایــی باید با ایجاد
قرارگاه فرماندهی اقتصادی به صورت مداوم تا
اجرای کامل طرح نسبت به رصد طرح وشناخت
نقاط قوت وضعــف ورفع عیوب اقــدام نمایند.
سرعت عمل در تصمیم سازی و اجرایی کردن
مصوبات از یک ســو و انعطــاف پذیری اجرایی
بایســتی جزء ویژگیهای اصلی و الینفک این
قرارگاهها لحاظ گردد.
مخاطبان عزیز که همان جامعه هدف نام دارند
نیز بایستی با درک شــرایط موجود و ورجحان
منافع ملــی بر منافع شــخصی ،دولــت را در
دستبیابی به اهداف ملی یاری نمایند که دراینجا
بحث سرمایه اجتماعی میتواند به خوبی خود را
نشان داده و عصای دست دولت باشد.
حذف ارز ترجیحی کاالهای اساســی یک بحث
است نحوه تقویت قدرت خرید افراد یا خانوار و
تنظیم بازار در پی اجرای آن بحث دیگری.
داشتن اطالعات دقیق الزمه برنامه ریزی مدون
است اما سوالی که دراینجا مطرح است آن است
که آیا اطالعات اقتصادی موجود دولت از مردم
چقدر دقیق و به چه میزان به روز است تا ضمن
تقسیم بندی درســت دهکهای جامعه برای
دهکهای جامعــه بتواند برنامــه ریزی دقیق
ومنسجمی داشته باشد .با در نظر گرفتن تغییرات
گســترده ضریب جینی و تغییرات اساسی در
میزان درامد وهزینه جامعــه آمار دقیق وبه روز
زمینه ساز یرنامه ریزی وعملیاتی کردن عدالت
محور سیاستهای اقتصادی خواهد بود .نگاهی
گذرا به وضعیت آمــاری جامعه با دقت در اخبار
رسانهها وروزنامه ها در چند مدت اخیر به عنوان
مثال در خصوص اعالم آمارهای متناقض بیان
شده با فاصلههای فاحش در بیان تعداد خانههای
خالی توسط مراجعه مختلف میتواند تاحدودی
نگران کننده باشد.
ارز ترجیحــی را حذف کنیم ،قبــول؛ خب اول
بستران را فراهم کنیم و سپس مبادرت به اجرای
آن نماییم .سفره مردم تاب شوک اقتصادی بدون
راهکار جایگزین مطمن و دائمی را ندارد .صنایع
ماهم با کوچک شدن سفره مردم وکاهش قدرت
خرید آســیب خواهند دید وبا تغییر ذائقهها و
اولویت بندی نیازهــای مصرفی در صورت عدم
تــوان صادراتی ویا حتی ســازگاری با وضعیت
حاکم بر بازار دچار تعطیلیهای ناخواسته و در
خوشــبینانه ترین حالت تعدیل نیرو و کاهش
خطوط تولید ویا کاهش ظرفیت تولیدی خواهند
شد.
بحث نحوه ومیــزان وقیمت تمام شــده برای
دســتیابی به مواد اولیه ،بحث حقوق ودستمزد
و نگهــداری یا اصالح و ترمیم یا به روز رســانی
دســتگاهها وماشــین آالت تولیدی وخدمات
مرتبط با آن قابل تأمل است .به همه این دالیل
پیشنهاد میگردد بسیار سنجیده وبا برنامه ریزی
مداوم واجرای مستمر و نظارتهای دقیق اقتصاد
کشــور را به سوی ســر منزل مقصود رهنمون
گردیم.

