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معزی:

کنستاسرائیلتوافقبرسرتشکیل
کابینه جدید را به رأی میگذارد؛

دولتنهدرپاسخگوییلکنت
داشتهاست،نهدرعذرخواهی

یکگامتاحذفبنیامین

جهان 5

همین صفحه

برنامههای اقتصادی نامزدها ،نه عملی است ،نه باورپذیر

آنچه به عنوان «مناظره» برگزار شد؛

ناموزون در فرم ،تهی ازمحتوا

سیاست 2

وعدهمعجزه!

نخســتین دور مذاکــرات نامزدهــای
انتخابات ریاســتجمهوری حواشی زیادی
به دنبال داشــت و برشهایــی از وعدههای
نامزدهای انتخاباتی در توییتر و کالب هاوس
اساس محور بحثهای اقتصادی شد.
وعدههایــی کــه البتــه از نظــر غالب
کارشناسان اقتصادی اعتبار ندارند و احتمال
محقق شدن آن ضعیف است.
پیــش از این نیز از این دســت وعدهها از
سوی کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری
داده شده است؛ اما در نهایت اغلب دولتها
به واسطه دخالت سیاست در اقتصاد دست
بازی در این عرصه نداشــتهاند و مشکالت
اقتصادی ایران همچنــان به قوت خود باقی
مانده است.

یارانه ،بحثبرانگیزترین
وعده نامزدها
یارانــه طبق معمــول مهمتریــن وعده
نامزدهای انتخاباتی در ایران بوده و اســت.
نامزدهای انتخاباتی از یارانههای  ۴۵۰هزار
تومانی تــا یارانههای یک میلیــون تومانی
صحبت کردهاند .این وعدهها در شــرایطی
داده میشود که دولت روحانی زمان روی کار
آمدن خود از یارانه  ۴۵هزار تومانی به عنوان
مصیبت اعظم یاد کرد .تا پایان دولت روحانی
نه تنها بار ســنگین یارانهها از دوش اقتصاد
ایران برداشته نشــد که انواع یارانه از قبیل
یارانه معیشتی و یارانه کرونا به آن اضافه شد.
هم زمان با این شرایط اما درآمدهای دولت رو
به کاهش گذاشت و تا پارسال طبق...

چرتکه 3

احتمال آغاز پیک پنجم کرونا با سفرهای نیمه خرداد باال گرفت؛

«ممنوعیتزدایی»

با تخسمبلغ جریمه!
شهرنوشت 6

خبر

معزی:

دولت نه در پاسخگوییلکنت داشته است ،نه در عذرخواهی

معاون اطــاع رســانی و ارتباطــات دفتر
رئیسجمهــوری در توییتــی با تاکیــد بر این
که دولــت روحانی نــه در پاســخگویی و نه در
عذرخواهی لکنت نداشــته اســت ،تاکید کرد:
رســانه ملی باید فرصتی متناسب برای راستی
آزمایی اتهامات علیه دولت در نظر بگیرد.
به گزارش ایلنــا ،علیرضا معزی در رشــته
توییتی اظهار کرد :وقتــی در مهمترین رویداد
تلویزیونــی ،پرســشها عامدانــه واقعیت را

سانســور میکنند و کاندیداهــای مخالف هم
با خونســردی از تحریم و کرونــا میگذرند و به
اتهامات علیــه دولت میپردازنــد؛ دولت حق
خود میداند که در زمان پرمخاطب متناســب
با مناظره ،اتهامات را پاســخ دهد و شهروندان
راستیآزمایی کنند .معاون اطالع رسانی دفتر
رییس جمهوری تاکید کــرد :دولت روحانی نه
در پاسخگویی و نه در عذرخواهی لکنت نداشته،
نشســتهای خبــری و دیدارهای رســانهای

رییسجمهور همواره برقرار بــوده و کرونا هم
نتوانســته تعطیلشــان کند .ســخنگو ،وزرا و
حتی وزارتخانههای خارجه و بهداشــت نیز در
اب َربحرانهای تحریم و کرونا همواره در دسترس
افکار عمومی بودهاند.
وی یادآور شــد :اهمیت نشستهای خبری
رئیسجمهور آنجا برجستهتر میشود که به یاد
بیاوریم در تمام این سالها دیگر رؤسای قوا چند
بار خود را در برابر رسانهها آزمودهاند.

گفتوگو

جمشید عدالتیان در گفتوگو با ایلنا:

شعارهای انتخاباتی فرهنگ باجدهی هستند

یک کارشناس اقتصادسیاسی اظهار داشت:
وقتی کسی میگوید یارانه یک میلیون تومانی
یا  450هزار تومانی میدهد نشان میدهد که
راه حل اقتصادی برای جامعــه ندارد .وقتی از
توزیع ثروت به این شکل صحبت میشود باید
مشخص شود که منابع تولید ثروت چیست؟
جمشــید عدالتیان در گفتوگو با خبرنگار
اقتصــادی ایلنا در مورد شــعارهای اقتصادی
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری با تمرکز
روی وعدههای یارانهای اظهار کرد :یارانه نقدی
به طور کلی مشــکل دارد ،احتماال نامزدهای
انتخاباتی هم میخواهند یارانه چند دهک اول
جامعه را حذف کنند و به چند دهک پایین اضافه
کنند .ولی به طور کلی وقتی کســی میگوید
یارانه یک میلیون تومانی یا  450هزار تومانی
میدهد نشــان میدهد که راه حل اقتصادی
برای جامعه ندارد .وقتی از توزیع ثروت به این

شکل صحبت میشــود باید مشخص کنند که
منابع تولید ثروت چیست؟ به این شکل عمل
کردن در توزیع ثروت درست نیست .وی افزود:
باید به خانوادههایی که نیاز به امداد دارند کمک
شوند اما به صورت کلی وقتی چنین شعارهایی
داده شود نشان میدهد که کاندیداها هم امید
چندانی ندارند که رشــد اقتصادی و عملکرد
خوبی داشــته باشیم .این کارشــناس اقتصاد
سیاســی تصریح کرد :اگر این شــعارها امکان
تحقق هم داشــته باشد با رشــد اقتصادی در
تضاد اســت .چیزی که به آن نیــاز داریم این
اســت کار ایجاد کنیــم؛ بهترین نــوع عدالت
اجتماعی و رشــد اقتصادی از سرمایهگذاری
و کنترل تورم میگذرد .این شــعارها نشــان
میدهد که راه حلی برای اقتصاد ندارند .وی در
مورد سیستمهای حمایتی در جهان گفت :در
همه جای دنیا سیستم حمایتی از اقشار که به
موقعیت خاص اقتصادی دچار میشوند برای
مثال برای زنان سرپرســت خانــوار یا افرادی
که سن زیادی دارند وجود دارد .مثال در آلمان
به افرادی که بیکار میشــوند حقوق بیکاری
دریافت میکنند و تحت پوشــش حمایت قرار
میگیرند .این سیســتم حمایتی در ایران هم
از طرف دولت و هم کمیته امداد انجام میشود
که واقعا پولهای کمی در اختیار این افراد می

گذارند .باید سیســتم حمایتی از کسانی که به
هردلیلی دچار مشکل هســتند وجود داشته
باشــد اما این پولی که از طرف این نهادها داده
میشود کافی نیست و باید یک حداقلی به این
به خانوادهها پرداخت شود .کسی که بیکار است
چند فرزند دارد و همسرش را هم از دست داده
چه کار باید کند؟ عدالتیان اضافه کرد :در این
مورد مخالفتی وجود ندارد امــا کمک باید در
راستای خودیاری باشد .یعنی باید افراد را کمک
کرد تا از این مرحله خارج شوند و بتوانند دوباره
روی پای خود بایســتند .کمکهای مشابه در
دنیا نیز با همین سیســتم است .باید چند سال
از آنها حمایت شود تا بتوانند خودشان را از این
وضعیت خــارج کنند .اما آنچه در شــعارهای
انتخاباتــی؛ وعده آن داده میشــود نه توجیه
اقتصادی دارد و نه منطقی پشت آن است .بعد
هم تبدیل به یک حق میشود که سالها ادامه
پیدا میکند .این استاد دانشگاه با اشاره به خطر
تورم خاطرنشان کرد :وقتی از یاران ه یک میلیون
تومانی صحبت میشــود باعث میشــود که
بترسیم؛ چراکه احتماال این شعار به یک تورم
شدید ختم میشود .زمانی که  45هزار تومان
یارانه میدادند این رقــم حدود  45دالر بود اما
االن حدودا  2دالر است .میترسیم که این یک
میلیون تومان هم بعدا  5دالر شود.

تبعیض دوباره میان بازنشستگان کارگری و کشوری

دائمیشدنهمسانسازی؛
کالهیگشادبرسر
تامیناجتماعیاست
دسترنج 4

اولیانوف خبر داد؛

گزارش آژانس درباره
ایران در دستورکار
نشست شورای حکام
سیاست 2

برنج ایرانیتا  ۴۷هزار
تومان قیمت خورد
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به استقبال روز سرنوشتساز تیم ملی

اینجهنم را بهشتکنید!
آدرنالین 7

توقف واکسیناسیون؛ از شایعه تا واقعیت

قضیه «واکسن نداریم،
مراجعهنکنید» چیست؟
شهرنوشت 6

