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کمیسیون تلفیق مجلس حذف 33 میلیون یارانه بگیر را در  سال 97 تصویب کرد

ریزشیارانهبگیران
 یارانه نقدی تقریبا معادل هزینه تکمیل نیمی از پروژه های عمرانی ایران خرج تراشیده است

4

شــهروند| یارانه نقدی ایرانی ها تقریبا چیزی 
معادل هزینه تکمیل نیمــی از پروژه های عمرانی 
کشور خرج تراشیده است. از آذر 89 که هدفمندی 
یارانه ها کلید خورده اســت تا آذر ماه امسال دولت 
283 هــزار  میلیارد تومان یارانه نقــدی به ایرانی ها 
پرداخته است. این موضوع در حالی رخ می دهد که 
هزینه تکمیل 79 هزار پروژه عمرانی ناتمام کشــور 
رقمی حدود 600 هزار  میلیارد تومان برآورد شــده 
است. حاال دولت و مجلس عزم خود را جزم کرده اند 
که از  سال 97 شمار زیادی از یارانه بگیران را از گردونه 
خارج کرده و یارانه مطابق بسیاری از کشورهای جهان 
تنها به اقشار آســیب پذیر و فقیر پرداخت شود. در 
همین راستا دیروز کمیسیون تلفیق مجلس حذف 
33 میلیون نفر یارانه بگیر را در  ســال آینده تصویب 
کرد. به گفته مهرداد الهوتی، عضو کمیسیون تلفیق 
مجلس بر اساس مصوبه دیروز این کمیسیون، دولت 
مکلف به پرداخت یارانه به 43میلیون نفر خواهد بود. 
بر این اساس در  سال آینده 33  میلیون نفر از جمع 76 
میلیونی یارانه بگیران کشور کنار گذاشته خواهند شد 
و به این ترتیب بار سنگین یارانه های نقدی بر دوش 

بودجه کشور سبک تر خواهد شد.
یارانه نقدی از کجا آمد؟ 

تعیین تکلیف یارانه حامل هــای انرژی به  عنوان 
یکی از مهمترین عوامــل افزایش هزینه های دولت 
در اقتصاد ایران، دست کم از دو دهه قبل مورد توجه 
دولتمردان و کارشناســان اقتصادی قرار گرفت. در 
این بین چالش مهم برای حذف این یارانه ها، فقدان 
مکانیسم روشن برای شناســایی اقشار آسیب پذیر 
بود. مسأله ای که با توجه به افزایش قیمت حامل های 
انرژی در صورت حذف یارانه ها مستقیم بر معیشت 
دهک های پاییــن درآمدی تأثیرگذار بــود. با این 
توصیف اما قانون هدفمندی یارانه ها در آذر ماه  سال 
1389 توسط محمود احمدی نژاد به اجرا گذاشته 
شــد. مطابق این قانون شــانزده قلم کاال و خدمات 
مشــمول حذف یارانه و به قیمت بین المللی شدند. 
در مدت پنج  ســال یارانه کاالهایــی چون بنزین، 
گازوییل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن 
و شیر حذف شــده و آنها با قیمت بازارهای منطقه 
خلیج فارس عرضه می شــوند. در  سال اول مطابق با 
قانون بودجه، درآمد دولت از محل اجرای این طرح 
20 هزار میلیــارد تومان پیش بینی شــده بود که از 
این مبلغ 30 درصد به عنوان یارانه تولید، 20درصد 
به عنوان جبران خســارت ناشــی از افزایش قیمت 
حامل های انرژی اختصاص یافتــه بود. همچنین 
دولت به منظور مقابله با آثــار تورمی حذف یارانه ها 
می توانســت 50 درصد باقیمانده را به صورت یارانه 
نقدی در میان مردم توزیع کند. در این میان تمایل 
وافر دولت احمدی نژاد بــه پرداخت توزیع پول نقد 
بیشتر میان شهروندان اجرای طرح هدفمندی را در 
همان دوره نخست با شکســت مواجه کرد. آنچنان 
که برخالف پیش بینــی صورت گرفتــه در قانون 
میزان پرداختی نقدی به شهروندان از حدود نوزده 
 هزار تومان برای هر فرد به 40 هزار و پانصد تومان و 
البته قیمت برخی حامل های انرژی همچون بنزین 
به صورت سرسام آوری افزایش یافت. میزان درآمد 
حاصل از هدفمندی یارانه ها از 28 آذر 1389 تا 31 
خرداد 1391، 30 هزار  میلیارد تومان و میزان مصارف 
62 هزار  میلیارد تومان بوده که این ارقام نشان دهنده 
کســری 32 هزار  میلیارد تومانی است. دولت بخش 
زیادی از پرداخت های نقدی را از شــرکت های آب 
و فاضالب و گاز تأمین کــرد و بانک مرکزی 5 هزار و 
700 میلیارد تومان اســکناس برای پرداخت یارانه 
نقدی تولید کرد. از ســوی دیگــر در یک گزارش با 
مقایسه سطح قیمت 14 قلم کاالی خوراکی شامل 
ماســت، شــیر، پنیر، تخم مرغ، مرغ، گوشت، قندو 
شکر، میوه، چای، گوجه و خیار، سبزیجات، حبوبات، 
برنج و روغن در دو مقطع تاریخی یعنی آذر ماه  سال 
1389 و اردیبهشت  ماه  ســال 1391 و با احتساب 
ســرانه مصرف یک خانوار 4 نفره در ایران، افزایش 
هزینه ماهانه این خانوار در مصــرف هر یک از این 
اقالم خوراکی با توجه به رشد قیمت آن کاال محاسبه 
شده است که نتیجه محاسبات نشان می دهد، رشد 
قیمت این 14 قلــم کاالی خوراکی موجب افزایش 
162 هزار تومانی هزینه های ماهانه یک خانوار 4 نفره 
طی حدود یک  ســال و نیم شده است و تنها 20 هزار 

تومان برای هزینه های دیگر )ماننــد آب، برق، گاز، 
سوخت و...( باقی می ماند. بدین ترتیب اجرای طرح 
هدفمندی یارانه ها در دور اول بدون اختصاص سهم 
تولید و نامشخص بودن سرنوشت بقیه ردیف های 
پیش بینی شــده به اجرا درآمد. علیرضا صدرآبادی 
از مدیران و فعاالن حوزه بــرق درخصوص تأثیرات 
هدفمندی یارانه ها بر صنعت برق می گوید: »قرار بود 
در جریان اجرای این طرح قیمت حامل های انرژی 
ازجمله برق واقعی شود. به همین دلیل پرداخت های 
نقدی به مردم انجام شد؛ اما در طرح هدفمندی، برای 
برق این اتفاق نیفتاد؛ یعنی نه تنها قیمت برق افزایش 
چندانی نیافت بلکه آقای احمدی نژاد در بعضی مواقع 
برای پرداخت یارانه های نقدی از حساب توانیر پول 

برداشت می کرد.«
چقدر یارانه نقدی پرداخت شده است؟ 

از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در آذر ماه 
 سال 1389 تا آذر ماه امسال 82 مرحله یارانه نقدی 
به متقاضیان پرداخت شده و این در حالی است که 
با یارانه ماه جاری دریافتی هر نفر که از ابتدا تاکنون 
در لیست سازمان هدفمندی قرار داشته از 3 میلیون 
و 730 هزار تومان خواهد گذشت. همچنین پرداخت 
یارانه نقدی به حدود 76 میلیــون نفر ایرانی ماهانه 
نزدیک به 3500 میلیارد تومان و ساالنه رقمی بالغ 
بر 41 هزار  میلیارد تومان بــرای دولت هزینه دارد. 
براســاس برآورد کارشناسان در طی این 82 مرحله 
دولت مبلغ 283 هزار  میلیارد تومان به عنوان یارانه 
نقدی به مردم پرداخت کرده اســت. پرداخت یارانه 
نقدی اما در  ســال هفتم اجــرای قانون هدفمندی 
یارانه ها دولت را با مشــکالتي عدیــده مواجه کرد 
آنچنان که به گفته غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی 
ادامه این روند در 6 ماهه دوم  ســال  جاری دولت را با 

کسری 8381 میلیارد تومانی مواجه کرده است.
 ایمن آبادی در این خصوص می گوید: »با توجه به 
رشد جمعیت کشور و عدم حذف افراد غیر نیازمند، 
در صــورت ادامه این روند تا پایان  ســال از ســقف 
پیش بینی شده برای این موضوع در بند )1( جدول 
سقف منابع و مصارف قانون بودجه سال 96، 33هزار 
و500 میلیارد تومان تجــاوز می کند که در صورت 
ادامه ایــن روند قطعا 8  هــزار و 381 میلیارد تومان 
کسری بودجه خواهیم داشــت چرا که ما 20 هزار و 
900 میلیارد تومان یارانه نقــدی پرداخت کرده ایم 
که اگر ضرب در 12 تقســیم بر 6 شــود، 41 هزار و 
800 میلیارد تومان می شود پس برای یارانه نقدی 

8 هزار  میلیارد تومان کسری بودجه داریم.«
 یارانه نقدی

 در کدام محل می توانست هزینه شود؟
اســتمرار اجرای طرح ناموفق پرداخت توزیع 
یارانه نقدی میــان مردم در ســال های اخیر در 
حالی اتفــاق افتاد که اقتصاد ایران از یک ســو به 

دلیل کاهش شــدید درآمد های نفتی و از سوی 
دیگر به واســطه عدم افزایش قیمت حامل های 
انرژی در تنگنای شدید قرار گرفته است. از سوی 
دیگر افزایش شــدید تعهدات در بخش های دیگر 
نظیر پرداخت مستمری بازنشســتگان به دلیل 
ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و یا خرید 
تضمینــی بســیاری از محصوالت کشــاورزی و 
دامپروری عمال دولــت را در تنگنای تأمین مالی 
هزینه های جاری کشور قرارداده است. آنچنان که 
بودجه اختصاص یافته در طول سال های اخیر در 
بخش عمران به  طور متوســط از 40 هزار میلیارد 
تومان فراتر نرفته است. این همه در حالی است که 
براساس برآوردهای کارشناسی تعداد پروژه های 
عمرانی نیمه کاره ایران بیش از 600  هزار  میلیارد 
تومان در 79 هزار طرح تخمین زده شده است. از 
سوی دیگر افزایش تقاضای  اشتغال در کشور در 
حالی  رخ می دهد که نرخ رشــد در اقتصاد ایران 
جوابگوی آن نیست، به ایجاد بحران های اجتماعی 
نظیر اعتراضــات ماه جــاری انجامیده اســت. 

آنچنان کــه رئیس جمهوری در دیــدار با اعضای 
کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی 
تحقق اهداف برنامه ششــم توســعه را در ایجاد 
اشتغال ساالنه، با اتکا به منابع موجود غیر ممکن 

ارزیابی کرده است. 
مهدی پازوکی، کارشــناس اقتصاد در خصوص 
ادامه این وضع به »شهروند« می گوید: »ما به هفتاد  
و  شــش و نیم میلیون نفر از جمعیت کشــور یارانه 
نقدی می دهیم. در کجای دنیا به پزشکی که ماهی 
70 میلیون درآمد دارد، یارانه نقدی تعلق می گیرد؟ 
یا به آن دســته از کارکنان دولت که باالی 5 میلیون 
درآمد ماهیانه دارند، یارانه نقدی می دهند؟ به عقیده 
من، ارایه یارانه بیشتر از این میزان یک فاجعه ملی 
است که فقط به هدررفت منابع منجر می شود.« با 
این تفصیل باید گفت اصالح وضع موجود در پرداخت 
یارانه نقدی اقدامی شایسته است که در صورت ارایه 
برنامه دقیق از سوی دولت برای استفاده از منابع آزاد 
شده از این محل به منظور اشتغالزایی، به بهبود نسبی 

شرایط اقتصادی کشور منجر خواهد شد.

هشدار مخابرات نسبت به کالهبرداری تازه 

ثبتمشاغلدر118رایگاناست

مخابــرات منطقه تهــران اعالم کــرد که ثبت 
مشاغل در سامانه 118 به  طور کامل رایگان است 
و به شهروندان توصیه می شود مراقب افراد سودجو 
باشند. مطابق قوانین و آیین نامه های موجود مراجعه 
کارگزاران مخابراتی، برای تســهیل در انجام ثبت 
اطالعات صاحبان مشاغل، صنوف و شرکت ها در 
سامانه 118 است و این کار بدون پرداخت هیچ گونه 
وجهی انجام می شود. بر اساس همین گزارش هزینه 
ثبت اطالعات و مشاغل در این سامانه روی قبوض 
کارکرد تلفن ثابت محاسبه می شود. همچنین از 
شهروندان و مشتریان درخواست می شود چنانچه 
با این دسته افراد مواجه شــدند مراتب را به شماره 
)2021( واحــد ارتباط مردمــی مخابرات منطقه 
تهران اطالع دهند. رضــا باقری اصل، معاون دولت 
الکترونیک سازمان فناوری اطالعات ایران پیشتر 
اعالم کرده بود که هیچ جایزه و هدیه ای برای ارایه 
خدمات دولتی وجود خارجی ندارد و دولت به هیچ 
عنوان برای خدماتی که به مردم ارایه می دهد، هدیه 
و جایزه تعیین نکرده و نمی کند. به گفته او، کسانی 
که با مردم تماس می گیرند و به آنان می گویند شما 
در مقابل ارایه یک خدمت برنده جایزه ای شده اید 
و برای دریافــت جایزه باید پول به حســابی واریز 
 کنید، شیاد هستند و مردم نباید به چنین افرادی

 اعتماد کنند.

پایانمرحلهاولبودجهریزی
دستگاههایاجراییتهران

شهروند| نوربخش عســکری درباره آخرین 
وضع استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد 
دستگاه های اجرایی سراسر استان ها اظهار کرد: 
مرحله اول استقرار این نظام با 11 دستگاه اجرایی 
بهزیستی، پزشکی قانونی، اداره کل هواشناسی، 
تعــاون و رفــاه، اداره کل تبلیغات، اســتاندارد، 
نوســازی مدارس، حوزه هنری، امــور اقتصاد و 
دارایی، محیط زیســت، جهاد کشاورزی به اتمام 
رسیده است. او افزود: معرفی سامانه بودجه ریزی 
عملیاتی، نحوه کار با آن بدون خدمات هر دستگاه 
طی کارگاه های آموزشــی به ادارات کل آموزش 
داده شد. اطالعات و عملکرد فعالیت های ادارات 
در ســال های 95، 96 در این سامانه ثبت شده و 
قرار اســت قیمت تمام شده فعالیت 25 دستگاه 
اجرایی برای سراســر کشور را محاسبه، تجزیه و 

تحلیل کنیم. 

کاهش3/5درصدی
نسبتاسکناسبهنقدینگی

پژوهشکده پولی و بانکی| محسن قادری، 
مدیرعامل شــبکه الکترونیکی پرداخت کارت، 
از کاهــش 3.5 درصدی نســبت اســکناس و 
مسکوک به نقدینگی طی 4 سال اخیر با افزایش 
تراکنش های الکترونیک خبــر داد. به گفته او، 
نسبت اسکناس و مســکوک در دست اشخاص 
به نقدینگی از حــدود 6 درصد در  ســال 92 به 
2,66 درصد در پایان  سال 95 رسیده  است. نسبت 
مبلغی تراکنش های شــاپرک به تولید ناخالص 
داخلی، از 71 درصد در تابستان 93 به 111 درصد 
در پاییز 95 رسیده است که رشد قابل توجهی را 

در کنار سهم بزرگی از اقتصاد ملی نشان می دهد.

فقرزداییدردومسیرمتفاوت
درالیحهبودجهسال1397

ادامه از صفحــه  اول| در برنامه ریزی 
برای ایجــاد بیــش از یک میلیــون فرصت 
شــغلی جدید، دولت برنامه های خاص برای 
ایجاد مشــاغل حمایتی برای اقشار کم درآمد 
یا روســتاییان طراحی کرده اســت؛ به طور 
نمونه در تبصــره 16 الیحــه بودجه 1397 
مبلغ 20 هزار میلیارد ریال تســهیالت بانکی 
قرض الحســنه برای حمایــت از مددجویان 
کمیتــه امداد امــام خمینی)ره( و ســازمان 
بهزیســتی در نظر گرفته  شده است که صرف 
آموزش،  کاریابی، کارورزی،  هدایت شــغلی 
و کمک به تأمیــن ســرمایه کار مددجویان 
خواهد شد که در نتیجه آن حدود 80 هزار نفر 
شاغل خواهند شــد. یا حدود 60 هزار میلیارد 
ریال از محل باقیمانده منابع قانون حمایت از 
اشتغال روستاییان و عشایر، تسهیالت بانکی 
با نرخ سود پایین به متقاضیان سرمایه گذاری 
در مناطق روستایی و عشایری و شهرهای زیر 
10 هزار نفر پرداخت می شــود که عمدتا جزو 
طبقه فقیر جامعه هستند.  چنان که مالحظه 
می شــود، دولت در الیحه بودجه  سال 1397 
تالش کرده تا سیاست کاهش فقر را به صورت 

جدی دنبال کند.

پیشنهاد ویژه

ویترین ایران

خبریادداشت
رئیس جمعیت هالل احمر اعالم کرد: 

افزایش10درصدیهزینه
رفتوآمدامدادگرانازدیماه
برایدومینباردرسالجاری

رئیس جمعیت هالل احمر با قدردانی از حضور 
موثر و به موقــع امدادگران و نجاتگران جمعیت 
هالل احمر در حــوادث و مخاطرات اظهار کرد: 
از ابتدای دی ماه  ســال  جاری حق ایاب و ذهاب 
امدادگران جمعیت هالل احمر برای دومین بار 
در  ســال  جاری بــه میزان 10 درصــد افزایش 

می یابد.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی جمعیت 
هالل احمر، دکتــر علی اصغــر پیوندی ضمن 
تقدیر از حضور موثــر و به موقــع امدادگران و 
نجاتگــران جمعیت هالل احمر در رســیدگی 
بــه آســیب دیدگان در حــوادث طبیعــی و 
انسان ساخت، گفت: رشــد و توفیقات جمعیت 
هالل احمــر، مرهون عنایت الهي و مســاعي و 
کوشش نیروهاي داوطلب تالشگر و خادمی است 
که در پویایي و تحول ســازماني، انجام وظایف و 
ماموریت هاي محوله، جز رضاي خداوند متعال و 

خدمت به مردم، هدف دیگری ندارند.
پرالتهــاب  روزهــای  کــرد:  تأکیــد  وی 
هالل احمری ها و حضور ســریع، موثر و مستمر 
در امدادرسانی در زلزله اخیر کرمانشاه، موجب 
نمایش عملیات های متعــدد و موفق امدادی از 

سوی جمعیت هالل احمر شد.
رئیس جمعیــت هالل احمر با بیــان این که 
امدادگــران و نجاتگران ایــن جمعیت هیچ گاه 
نگاه مادی به امور امدادگری و نجات هموطنان 
خود نداشته اند، تصریح کرد: خدمت داوطلبانه 
در جمعیت هالل احمر یک اصل اساســی است 
و زمینه ســاز فعالیت خالصانه و موثر در حوادث 
مختلف اســت، اما زمینه فعالیــت بی دغدغه و 
فراگیر داوطلبان باید در حد مقدورات جمعیت 
فراهم شــود. امدادگــران و نجاتگران جمعیت 
هالل احمــر داوطلبانــه و به عشــق کمک به 
آســیب دیدگان در حوادث، از هیچ کوششــی 
فروگذار نبوده انــد؛ به همین دلیل این جمعیت 
وظیفه خود می داند تــا زمینه حضور و خدمت 
بدون دغدغه امدادگران و نجاتگران داوطلب را 

در جمعیت فراهم کند.
دکتــر پیوندی بــا تأکید بر این کــه جمعیت 
هالل احمر در حد توان خود بایــد نگاه ویژه ای به 
رفع موانع حضور و افزایش انگیزه امدادگران برای 
حضور موثرتر در خدمت رســانی ها داشته باشد، 
خاطرنشــان کرد: برای دومین بار در  سال  جاری 
حق ایاب و ذهاب امدادگــران از دی ماه به میزان 
10 درصد افزایش پیدا کرد که این افزایش به زودی 

از طریق سازمان امدادونجات ابالغ خواهد شد.
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عدد روز

غالمعلی فارغی، رئیس کمیســیون کشــاورزی اتاق بازرگانی ایران گفت: در  سال 
گذشته و امسال 2500 میلیارد تومان خسارت به صنعت مرغداری کشور بر اثر آنفلوآنزا 
وارد شده است. به گفته او، آنفلوآنزا منجر به کاهش 105 هزار تنی تولید تخم مرغ در سه 
ماه گذشته شد؛ به  طوری که 18 میلیون مرغ تخمگذار و 930 هزار مرغ مادر معدوم شد. 

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مجموع بدهی دولت و شرکت های 
دولتی تا پایان خرداد ماه امسال حدود 625  هزار  میلیارد تومان برآورد شده است.به 
گزارش تسنیم ،  بر این اساس 57 درصد از این رقم بدهی دولت و 43 درصد بدهی 

شرکت های دولتی است.

در تابستان امسال، تعداد 2631 پروانه  احداث ساختمان توسط شهرداری  تهران 
صادر شده که نسبت به فصل گذشته، حدود 8.15 درصد و نسبت به فصل مشابه 

 سال گذشته، حدود 7.10 درصد افزایش داشته است. 
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