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در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
سران قوا؛

مختصات بودجه سال 1399 
کشور بررسی شد

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
سه قوه روز شــنبه با حضور اعضا و ســران سه قوه 
تشکیل شــد. به گزارش ایلنا، در این جلسه پس 
از گزارش رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور، 
مختصات بودجه سال 1399، منابعی درآمدی و 
مصارف هزینه ای و تاثیرات اصالحات ســاختاری 
بودجه بر بودجه ســال 1399، مورد بحث و تبادل 

نظر اعضا قرار گرفت.
    

 ابالغ مصوبه اختصاص اعتبار برای 
آبگیری کامل سدگلورد مازندران

اســحاق جهانگیری، تصویب نامــه موضوع 
اختصاص اعتبار به مبلغ یک هزار میلیارد ریال برای 
آبگیری کامل سد گلورد مازندران را برای اجرا ابالغ 
کرد. به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر هیئت 
دولت، با تصمیم هیئت وزیران در جلسه سوم آذر 
139۸، مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار تملک 
دارایی های سرمایه ای برای آبگیری کامل سد گلورد 
مازندران به لحاظ نقش این اقدام در پیشگیری از 
ســیل های آتی و حوادث غیر مترقبه، احداث راه و 
پل جایگزین )راه روستایی واقع شده در پایین تر از 
آب دریاچه سد مذکور( و برقراری ارتباط جاده ای 
روستاهای باالدست به وزارت نیرو اختصاص می یابد 
تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. بر همین 
اســاس، وزارت نیرو موظف است گزارش عملکرد 
اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه 

کشور و مدیریت بحران کشور اعالم کند.
    

با هدف ارتقای تجارت و انتقال فناوری؛
کمیسیون مشترک اقتصادی 
ایران و نیجریه تشکیل می شود

رسانه های نیجریه ای گزارش دادند؛ نیجریه و 
ایران با تشکیل کمیسیونی دوجانبه برای ارتقای 
تجارت، سرمایه گذاری، کشاورزی و انتقال فناوری 
موافقت کردند. تارنمای »پی ام نیوز« نیجریه نوشت: 
»ماالم گاربا شهو« ســخنگوی ریاست جمهوری 
نیجریه در بیانیــه ای اعالم کرد که ایــن توافق در 
جریان دیدار »محمدو بوهاری« رییس جمهوری 
نیجریه و »محمدرضا نهاوندیان« معاون اقتصادی 
رییس جمهوری اســالمی ایران در گینه استوایی 
حاصل شــد. نهاوندیان برای حضور در پنجمین 
نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز 
)GECF( که جمعه هشــتم آذرماه برگزار شد به 
»ماالبو« پایتخت گینه استوایی سفر کرده است. 
سخنگوی ریاست جمهوری نیجریه گفت: دیدار 
بوهاری و نهاوندیان در حاشــیه پنجمین نشست 
سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز برگزار شد. 
بوهاری گفت که سرعت تحول در صنعت نفت و گاز 
ایران در مقایسه با سال های دهه 19۷۰ که وی وزیر 
نفت نیجریه بود، او را تحت تأثیر قرار داده است. وی 
تأ کید کرد: من برای تشکیل کمیسیون مشترک 
سخت تالش خواهم کرد. ما به عقب رجعت کرده 
و بخش هایی را که در آنها منافع مشــترک داریم، 
شناســایی خواهیم کرد. بوهاری افزود: با توجه به 
اینکه 9۵ درصد جمعیت )ایران( به شبکه گازرسانی 
متصل شده است، ما عالقه خاصی به نحوه استفاده 
شما از گاز داریم. بوهاری با بیان اینکه »تکامل صنعت 
گاز نیجریه ُکند است« تأکید کرد: ما با شما برای مهار 
و استفاده از گاز نیجریه همکاری می کنیم. من بسیار 
تحت تأثیر قرار گرفته ام. رییس جمهوری نیجریه 
ضمن ابراز خرسندی نسبت به ارتباط نزدیکی که 
در زمان فعالیتش در وزارت نفت با ایران برقرار کرده 
بود، از دستاوردهای ایران در صنایع نفت و گاز، تولید 
برق، کشاورزی و پتروشیمی تمجید کرد. به نوشته 
رسانه های نیجریه ای، نهاوندیان نیز در این دیدار با 
تأکید بر اینکه دو کشور می توانند کارهای زیادی 
انجام دهد، افزود: ما می توانیم معجزه کنیم. وی از 
حوزه های پتروشیمی، برق، کشاورزی آبی و صنعت 
به عنوان چهار بخش بزرگ برای همکاری اقتصادی 

میان نیجریه و ایران نام برد. 

خبر اقتصادی
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مهناز اعتدالی

»قدرت خرید مردم به شدت کاهش 
یافته اســت«. این را قائم مقــام وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی 
با تاکید بر اینکه هــم اکنون میانگین 
روزی 3۰ هزار بازرسی و پایش در بازار از 
سوی افزون بر چهار هزار بازرس در حال 

انجام است، اعالم کرد.
مرکز آمار ایران نیز به تازگی با انتشار 
شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور 
براساس دهک های هزینه ای آبان ماه 
اعالم کرد قدرت خرید همه دهک ها در 

ماه قبل کاهش یافته است.
بر این اساس محدوده تغییرات تورم 
دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات« بین ٦,۵3 
درصد برای دهــک اول تا ٦1.۵ درصد 

برای دهک دهم است.
همچنین نرخ تورم کل کشور در آبان 
ماه 139۸ برابر ٤1,1 درصد اعالم شده 
که در دهک های مختلف هزینه ای در 
بازه ٤۰.۷ درصد برای دهک اول تا ۷.٤٢ 

درصد برای دهک دهم نوسان دارد. 
از منظر دیگر به باورکارشناسان نرخ 
فقر با نسبت ٢/۵ درصد در سال 13۸٤ 
با جهش ۷ برابری بــه 9/3٤ درصد در 
سال 139۷ رسیده است ضمن اینکه 
در این بین باید متوسط نرخ بیکاری 11 

درصدی را نیز لحاظ کرد.
به عبارتی سیر صعودی نرخ فقر در 
ســال  های اخیر محصول راهکارهای 
سیاستگذاران از ارائه طرح  های معیشتی 
بعد از ایجاد شــوک  های تورمی است. 
چراکه راهکار افزایش قیمت ناگهانی 
و بــدون کارشناســی و در مقابل   ارائه 
بسته  های کمک معیشــتی در فقدان 
سیاست مدون برای خلق ثروت، تنها به 
توزیع فقر بیشتر بین دهک  های متوسط 

و کم برخوردار جامعه منتهی شده است.
بعــد از تنعــم و برخــورداری از 
درآمدهای وافر نفتــی در دهه ۸۰ و به 
تبع آن کاهش درآمد به واسطه گستره 
تحریم  ها در دهــه 9۰، دولتمردان که 
همواره از تبعیت سیاست انضباط پولی 
و مالی طفره رفته انــد، اکنون با صرف 
هزینه بسیار زیاد دریافته اند به تعویق 
انداختن اصالحات اقتصادی چه عوارض 
خطرناکی به همــراه دارد ضمن اینکه 
به ایــن نکته نیز پی برده انــد که دیگر 
نمی توانند به شیوه قبل کشور را اداره 
کنند؛ پس با انکار جبران کسری بودجه 
به یکباره درصــدد اجرای طرح اصالح 
قیمت و میزان مصرف بنزین با دو نرخ 
برآمدند بدون آن کــه تبعات تورمی و 

رانت حاصل از آن را در نظر بگیرند.
دولتمــردان در دو هفته اخیر پیرو 
شوک درمانی بنزینی و تاثیر روزافزون 
روند رشد قیمت  ها مکرر می گویند، اصال 
نگران نباشــید همه چیز تحت کنترل 
است، چرا که ما از تنگناهای متعدد عبور 
کرده ایم و در این مــورد تجربه وافری 
داریم؛ اما در مقابل مردم دقیقا از شنیدن 
همین حرف  ها بیشــتر احساس خطر 
می کنند؛ چرا که به خوبی دریافته اند در 
ادامه مسیر تنها آنها باید هزینه این عبور 

را پرداخت کنند. 
صاحبخانه  های یک میلیاردی 

خودشان انصراف دهند
دولت پس از شوک افزایش قیمت 
بنزین و قول واریز تمام منابع حاصل از 
آن به حساب حدود 1۸ میلیون خانوار، 
شروطی را مقرر کرده است که در ادامه 
مسیر بسیاری از افراد متقاضی دریافت 
یارانه کمک معیشــتی را از دریافت آن 

حذف می کند.
در این زمینه خانوارهایی مشمول 
»طرح حمایت معیشــتی« نخواهند 
شد که پس از کسر اجاره مسکن، میزان 
درآمد ماهانه آنها برای یک نفر حداقل ٤ 

میلیون تومان، ٢  نفر ۵ میلیون تومان، 
3 نفر ٦ میلیون تومان، ٤ نفر ۷ میلیون 
تومان و ۵ نفر )و بیشتر( ۸ میلیون تومان 
است. خانوارهایی که اعضای آن دارای 
»واحد مسکونی«، »شغل« و »خودرو« 
به طور »هم زمان« هستند یا خانوارهایی 

که »٢ واحد ملکی« دارند.
خانوارهایــی کــه ارزش ملک آنها 
در تهــران و کالنشــهرها 1٢ میلیارد 
ریال و در سایر شهرستان ها 9 میلیارد 
ریال باشــد. همچنین خانوارهایی که 
دارای خودروی ســواری با ارزش بیش 
از 3۰۰ میلیــون تومان یــا خودروی 
عمومی با ارزش بیش از ٤۰۰ میلیون 
تومان باشــند، بیش از 3 سفر خارجی 
غیرزیارتــی داشــته اند و گیرندگان 
تسهیالت بانکی به مبلغ جمعاً بیش از 
3  میلیارد ریال که در حال بازپرداخت 

اقساط باشند.
 و در آخر اینکه  کارفرمایانی که بیش 
از 3 بیمه پرداز داشته باشند نیز مشمول 

حذف یارانه کمک معیشتی هستند.
اما گویا این حکایت همچنان ادامه 
دارد و در تازه ترین اقــدام معاون وزیر 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعالم کرده 
که شرط جدید دولت برای افراد واجد 
شرایط دریافت بسته حمایت معیشتی، 
رصد تراکنش های مالی و دسترسی به 
اطالعات حساب بانکی اشخاص است. 

به گفتــه احمد میدری، بررســی 
حساب های بانکی شرط مسئوالن برای 
ادامه دار شدن پرداخت این نوع یارانه در 
ماه های آتی است و چنانچه فردی راضی 
به بررسی حســاب بانکی اش نیست از 
گرفتن بسته معیشــتی در ماه بعدی 
انصراف دهد، چراکه شرط دولت برای 

واریزی ها قطعا انجام این کار است.
معاون وزیر کار معتقد است خودرو 
و خانــه گرانقیمت می توانــد یکی از 
مالک های پرداخت یــا عدم پرداخت 
یارانه معیشــتی در جامعه باشــد، اما 

مالک کافی نیســت، چراکــه حدود 
1٢ میلیون خانوار یا ۵1 درصد جامعه 
هیچ خودرویی ندارنــد و ارزش خودرو 
حــدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هــزار خانوار 
کمتر از۵۰ میلیون تومان است. بنابراین 
خانوار هایی که دارای خودروی باالی 
ارزش ٢۵۰ میلیــون تومــان و ملک 
در تهــران باالی یک میلیــارد و ٢۰۰ 
میلیون تومان باشند قطعا یارانه معیشتی 

دریافت نمی کنند.
مطرح شــدن شــرط سرکشــی 
به حســاب  های بانکی با واکنش  های 
متفاوت از سوی رسانه  ها و چهره  های 
صاحب نظر مواجه شد و بر همین اساس 
محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی با یک گام به عقب موضع 
معاون خود را تصریح کرد و یادآور شد: 
»مجوز دسترسی به حساب بانکی افراد 
تنها با ارسال پیامک به  #٦3٦9* قابل 
اجرا خواهد بود و تنها کسانی که تقاضای 
خود را از طریق کد گفته شــده، ثبت 
کنند، اجازه بررسی حساب های بانکی 

خود را می دهند.« 
اعالم این اما و اگرها در حالی است 
که حسین میرزایی، سخنگوی ستاد 
شناسایی مشموالن طرح معیشتی در 
مورد جامعه هدف این طرح تاکید کرده 
بود: »در این طرح افرادی با مشــاغل 
خاص همچون پزشکان، اعضای هیات 
علمی، قضات، وکال، کارمندان و مدیران 

ارشد دولتی حذف شدند. ضمن اینکه 
نداشتن ملک از شــروط دریافت یارانه 
معیشتی محســوب نمی شود، چراکه 
برخی مستاجران اجاره بهایی٤میلیون 
تومانی درشمال شهر تهران می پردازند 

که این به معنی تمکن مالی است.«
آیا شفاف شدن تراکنش های مالی 

قابل اجرا است؟
در این زمینه بین وکال و کارشناسان 
بانکی اختالف نظر وجــود دارد. برخی 
از وکال معتقدند که براســاس قوانین، 
بانک ها جــز در موارد مشــکوک یا به 
عبارتی پولشــویی، حــق نقض تعهد 
رازداری مشتریان خود و افشای اسرار و 
اطالعات بانکی نزد اشخاص ثالث قانونی 
را ندارند. این شرایط بانکی در همه جای 
دنیا، مشابه ایران است و مالحظه می شود 
که در امور بانکی بایــد حقوق »دارنده 
حساب« حفظ شود. اما در نقطه مقابل 
بهاءالدین  هاشمی، کارشناس بانکی در 
گفتگو با شهروند می گوید »دلیل این 
اتفاق را در اقتصاد دولتی و وابســتگی 
بودجه به درآمدهای نفتی باید جستجو 
کرد.  زیرا معمــوال در اقتصاد هایی که 
بودجه ریزی برمبنای درآمدهای نفتی 
صورت می گیرد و درآمدهای مالیاتی 
ســهم کمرنگی دارد، مصــون ماندن 
اطالعات بانکی از اهمیت فوق العاده ای 

برخوردار است.«
به گفتــه وی حســاب های بانکی 
اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک ها 
و در نظام بانکی کشــور در چارچوب 
اسناد و اطالعات محرمانه تلقی می شود 
و هیچ نهاد یا شخصی حق افشا، بررسی 
و کنکاش در آنها را نــدارد. قانون نیز به 
صراحت افشای شماره حساب، مبالغ 
آنها، ورودی و خروجی، مانده حســاب 
اشــخاص از ســوی فرد یا هر نهادی را 
ممنوع کرده است.  همین مسأله نوعی 
اطمینان خاطر بــرای خصولتی ها در 

اقتصاد ایران ایجاد کرده است.
براین اســاس برخالف آنچه تصور 
می شد بیش از اینکه مردم عادی نگران 
لو رفتن دارایــی و اطالعات مالی خود 
باشــند، افراد دارای رانت از شفافیت 

اقتصادی ترس دارند. 
از سوی دیگر حساب بانکی به تنهایی 
نمی تواند قابل اســتناد باشد، چراکه 
بخشی از گردش بانکی اصناف مبتنی 
بر درآمد آنها نیست. برای مثال زمانی 
هست که مبلغی برای پاس کردن چک 
استقراض و واریز به حساب می شود یا 
گاهی فرد مسئول نقل وانتقال پول است، 
یعنی پول متعلق به خود فرد نیست و 
فقط آن را در حسابش جابه جا می کند، 
بنابراین این گردش ها چگونه می تواند 
مالکی برای تعیین مالیات باشــد. از 
طرفی شاید بخشی از موجودی حساب 
افراد، به طور امانی در این حســاب قرار 
گرفته است و متعلق به شخص دارنده 
حساب نیست. همچنین ممکن است 
فرد صاحب حساب، به سایرین بدهکار 
باشد و با تهیه این مبالغی که به حساب 
خود واریز کرده است، می خواهد مانع 
از برگشت خوردن چک های خود شود.

 دردسرهای رمزگشایی 
از سامانه حمایت

پس از اعتراض  های بنزینی و دریافت 
سومین گروه از خانوارهای واجد شرایط 
یارانه حمایتی،  سردرگمی جدید مردم 
دریافت پاسخی برای این پرسش است 
که آیا کمک معیشتی واریز شده است؟ 
و در صورت عدم تایید اینکه چگونه می 

توان اعتراض کرد؟
ابهام مشموالن معترض و جاماندگان 
دریافــت یارانه حمایت معیشــتی، با 
ســخنان ضد و نقیض اخیر مسئوالن 
در مورد روندی که برای آزمون وســع 
معترضین صورت می گیرد، هر روز ابعاد 
تازه تری پیدا می کند. چرا که مهلت 1۰ 
روزه وزارت رفاه برای ثبت ٢۰۰ کلمه ای 
اعتراض در حال تمام شدن است و مردم 
هنوز سرگردان این موضوع هستند که 
آزمون وسع اعالم شده از سوی مبادی 
ذی صالح در نهایت با چه فرمولی قابل 
سنجش و اندازه گیری است، زیرا بین 
مسئوالن امر اختالف نظر بسیار وجود 
دارد. در این بین بسیاری از اختالل در 
ثبت نام یاد می کنند. سخنگوی ستاد 
شناسایی طرح حمایت معیشتی، در 
این زمینه یادآورشــده اســت: »علت 
اختالل پیش آمده مربوط مسائل فنی 
اپراتور همراه اول بوده چرا که ظرفیت در 
نظر گرفته شده برای این سامانه مراجعه 

۵۰۰ هزار درخواست در ثانیه بود.«
اما این تمام ماجرا نیست و با اینکه 
این اختالل فنی برطرف شده، اکنون 
مانع جدیدی برای سرپرستان دریافت 
سبد معیشتی ایجاد شده که خط تلفن 
همراه شان به نام خودشان نیست. زمان 
کوتاه ثبت نام، اختــالل در روند ثبت 
اطالعات و عدم دسترســی بسیاری از 
مشموالن به درگاه  های ثبت از یک سو و 
مشکل عدم مطابقت کد ملی سرپرست 
خانوار و مالک سیم کارت از دیگر سو، 
معترضان و جاماندگان از دریافت سبد 
کمک معیشــتی را در تنگنا قرار داده 
است. در شرایط جدید ارسال کد ملی 
سرپرست خانوار به سامانه  ٦3٦9#*  
باید با ســیم کارتی انجام شــود که به 
نام سرپرســت خانوار است. در غیر این 
صورت، سرپرستان خانوار یا باید فرآیند 
تغییر مالکیت سیم کارت را انجام دهند 

و یا سیم کارتی به نام خود تهیه کنند.

سرگردانی جاماندگان »حمایت معیشتی« در اصالحات اقتصادی

»آزمون وسع« و دشواری رمزگشایی از آن!

ابهام مشموالن معترض و 
جاماندگان دریافت یارانه 

حمایت معیشتی، با سخنان 
ضد و نقیض اخیر مسئوالن 

در مورد روندی که برای 
آزمون وسع معترضین 

صورت می گیرد، هر روز 
ابعاد تازه تری پیدا می کند

سخنگوی ستاد شناسایی 
مشموالن طرح معیشتی: 

»در این طرح افرادی 
با مشاغل خاص حذف 

شدند. ضمن اینکه 
نداشتن ملک از شروط 
دریافت یارانه معیشتی 

محسوب نمی شود، چراکه 
برخی مستاجران اجاره 
بهایی۴میلیون تومانی 

درشمال شهر تهران 
می پردازند که این به معنی 

تمکن مالی است

گفت وگو

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت توجه داشته باشد 
بسیاری از معترضان دسترسی به سایت برای اعالم اعتراض خود 
ندارند تنها راه اعتراض شان رجوع به نمایندگان مجلس و تماس با 
مجلس است. نمایندگان هم در نهایت نامه ای می نویسند و دراین 

اقیانوس اعتراضات کشور می اندازند.
عزت اهلل یوسفیان مال در گفت وگو با ایلنا درباره اجرای یارانه 
معیشتی گفت: تدوین و اجرای طرح کمک معیشتی با عجله 

انجام شد و مشکل آفرین بوده است.
وی ادامه داد: براساس قانون پرداخت یارانه، تعیین دهک ها، 
سقف مبلغ و نوع یارانه اینکه در قالب کاال باشد یا نقدی بر عهده 
دولت است. بنابراین دولت باید این ســهرکن مهم در یارانه را 

تشخیص دهد. 

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در طول چند سال 
اخیر بارها حذف دهک های بــاال از دریافت یارانه نقدی مطرح 

شده اما دولت هیچ اقدامی در این خصوص نتوانست انجام 
دهد بنابراین شاهد آن بودیم که حتی افرادی که فوت 
شده اند و یا ساکن کشورهای خارجی هستند هم یارانه 

نقدی دریافت می کردند.  
یوســفیان مال با بیان اینکــه دولت طرح های 

یارانه را گله گشــاد طراحی کرده است، 
گفت: در این ســال ها دولت هیچ 

گاه از مجلس درخواستی مبنی 
بر بررســی دارایی مردم برای 
تعیین درست دهک ها نداشت 

و تا االن هم بسیار ســخاوتمدانه ٤۵ هزار و ۵۰۰ تومان را بین 
دهک های با درآمد باال پرداخت کرده است.

وی افزود: هر بــار دولت قصد حــذف یارانه ها 
را داشــت تمام اعتراضات بابت قطــع یارانه از 
دهک های پایین که تحت پوشش کمیته امداد و 

بهزیستی بودند، شنیده شد.
این نماینده مجلس با انتقــاد به نحوه اجرای 
طرح کمک معیشتی گفت: در میانه پرداخت های 
کمک های معیشتی هر یک از مسئوالن 
شــرایطی را برای دریافت این کمک 
اعالم می کننــد. یکــی می گوید 
متقاضیان نبایــد خانه باالی یک 

میلیارد تومانی داشته باشند و آن یکی می گوید اگر سفر خارجی 
داشته باشند مشمول کمک معیشتی نمی  شوند. مشخص است 

که کاری که با عجله انجام شود، شدنی نیست.
یوسفیان مال با بیان اینکه وقتی طرحی با عجله به اجرا برسد 
و طرح شعاری تر باشد، خطا بیشتر و در نهایت منجر به تضییع 
حقوق مردم می  شود، گفت: اعتراضات برای عدم پوشش کمک 
معیشتی میلیونی است و به چند هزار نفر ختم نمی شود و طبیعی 

است که دولت نمی تواند پاسخگوی این تعداد اعتراض نباشد. 
وی تاکید کرد: قطعا نمی توان دارایی این اعتراضات میلیونی 

را بررسی کرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکــه در این مدت معترضان 
بسیار زیادی به دفاتر نمایندگان مجلس مراجه کردند اما توان 
پاسخ به آنها را نداریم، گفت: 1٦ ســال است که در کمیسیون 
بودجه حضور دارم و از نمایندگانی هستم که در تصویب قانون 
هدفمندی یارانه ها نقش داشتم اما این روزها در مواجه با اعتراض 

مردم پاسخی ندارم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه  مجلس در گفت وگو با ایلنا:

اعتراضات برای عدم پوشش کمک معیشتی میلیونی است


