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جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی:

کشورهای همسایه مهمترین بازار 
صادرات غیرنفتی ایران هستند

معاون اول رئیس جمهوری صادرات را مهمترین 
پیشران اقتصاد کشــور دانســت و از کشورهای 
همسایه به عنوان مهمترین بازار صادرات غیرنفتی 

کشور نام برد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
اسحاق جهانگیری دیروز در جلسه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی که به ریاست وی برگزار شد، گفت: 
توسعه صادرات غیرنفتی با رونق بخش های مختلف 

تولید و اشتغالزایی در کشور همراه خواهد بود.
وی افزود: بازار واردات ساالنه کشورهای همسایه 
با ارزش بیش از هزار و صد میلیارد دالر در ســال، 
ظرفیت بزرگی برای توسعه  صادرات کشور محسوب 

می شود.
وی بر ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان 
یکی از مهمترین پیشــران های اقتصادی، تاکید 
و تصریح کرد: صادرات به حــق یکی از مهمترین 
پیشران های اقتصادی اســت زیرا توسعه صادرات 
غیرنفتی با رونق بخش های مختلف تولید و اشتغال 

زایی در کشور همراه خواهد بود.
معــاون اول رئیس جمهــوری بــا اشــاره به 
برنامه ریزی و هدفگذاری نظام بانکی کشــور برای 
پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تســهیالت به 
بخش های پیشران اقتصاد، خاطرنشان کرد: اهمیت 
توسعه صادرات تا حدی است که در زمان اتخاذ این 
تصمیم نیز قرار شد پرداخت این تسهیالت با اولویت 

واحدهای تولیدی صادرات محور انجام شود.
جهانگیــری همچنین با اشــاره بــه کاهش 
درآمدهای نفتی کشــور و محدودیت های بودجه 
دولت، تصریح کرد: خوشبختانه صادرات غیرنفتی 
توانسته است بخش زیادی از نیازهای ارزی کشور را 
تأمین کند و مانع از کمبود نیازهای تولید و کاهش 

میزان اشتغالزایی در کشور شده است.

وی با اشــاره به گزارش رئیس سازمان توسعه 
تجارت و هدفگذاری این ســازمان برای توســعه 
صادرات کشور، خاطرنشــان کرد: الزم است برای 
تحقق این هدفگذاری، وظایف همه دستگاه های 
اجرایی مرتبط به آنها ابالغ شود تا در این برنامه مهم 

اقتصادی کشور مشارکت جدی داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهوری بــا تاکید بر نقش 
پراهمیت بخش خصوصی در توسعه صادرات کشور 
گفت: بخش خصوصی بیش از بخــش دولتی در 
افزایش صادرات کشــور نقش دارد به همین دلیل 
گفت وگو با فعاالن عرصه صادرات و رفع دغدغه ها و 
موانع پیش روی آنها امری ضروری و پراهمیت است.

جهانگیری با تاکید بر این که نباید با سخت گیری 
در بخش صادرات، بازارهای صادراتی را از دســت 
بدهیم، از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
خواست جلساتی را با حضور دستگاه ها ذیربط برای 
ایجاد زیرســاخت های مورد نیاز توسعه صادرات 
برگزار کند تا با تصمیمات اجرایی مناسب، بسترهای 

الزم برای افزایش صادرات کشور فراهم شود.
وی نقش رایزن های بازرگانی در بسترسازی و 
رفع موانع پیش روی تجار و صادرکنندگان را بسیار 
پراهمیت دانست و از وزارت صمت و اتاق بازرگانی 
ایران خواســت هر چه زودتر بــرای تعیین و اعزام 
رایزن های بازرگانی به کشور های هدف صادراتی 

تصمیم گیری الزم را انجام دهند.
معــاون اول رئیس جمهــوری همچنیــن از 
گردشگری به عنوان یکی از ظرفیت های ارزآوری 
و صدور خدمات یاد کرد و افزود: جذب گردشگران 
خارجی در واقع به نوعی صدور خدمات محسوب 
می شود و مشمول مشــوق صادراتی است که اگر 
الزم باشد باید مقررات در این خصوص اصالح شود.

وی با یادآوری اینکه یکی از رویکردهای اصلی 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برون گرایی است، 
تصریح کرد: کمیته برون گرایی ذیل ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی باید نقشه راه دقیقی برای اهداف 
و بازارهای  صادراتی کشور تعیین و همه جوانب و 
ملزومات تحقق هدف گذاری های صادراتی کشور 

را تعیین و پیگیری کند.
در این نشســت مقرر شــد دبیرخانه ســتاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی اهــداف و برنامه های 
تعیین شده از سوی ســازمان توسعه تجارت برای 
افزایش صادرات غیرنفتی کشــور به ۱۵ کشــور 
همسایه را طی جلساتی با دســتگاه های مرتبط 
مورد بررسی قرار دهد و جهت اجرا به دستگاه های 

ذیربط ابالغ کند.

خبر اقتصادی
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مهناز اعتدالی

»دولت باید منابعی که به عنوان 
مابه التفاوت از محل افزایش قیمت 
بنزین در نظر گرفته شــده در اسرع 
وقت به حساب مردم واریز کند تا با این 
کار نشان دهد پای عهدش ایستاده 
اســت.« این تاکیــد رئیس مجلس 
شورای اسالمی در جلسه روز گذشته 
در جریان بررسی تاثیر افزایش قیمت 
بنزین بر قیمت کاالهــا بود؛ ضمن 
اینکه اعالم کرد: »کاالهایی که توسط 
شرکت های دولتی تولید می شوند یا 
دولت واردات آنها را برعهده دارد نباید 
افزایش قیمت داشــته باشند.« اما 
علی الریجانی مشخص نکرد که این 
سطح از قاطعیت و پیگیری مجلس و 
دولت شامل کاالهای تولیدی بخش 

خصوصی هم می شود یا خیر؟
 بازنگری در سهمیه 

و نرخ بنزین 
برخی نماینــدگان نیــز در این 
جلسه خواهان بازنگری در سهمیه  

نرخ بنزین از سوی دولت بودند.
سید حسین افضلی، نماینده مردم 
اقلید در مجلس، در تذکری شفاهی 

خطاب بــه رئیس جمهــوری اعالم 
کــرد: »انتظار می رود تــا زمانی که 
افزایش قیمت بنزیــن تأثیری روی 
سایر قیمت ها نگذاشته است، چاره ای 
جدی بــا اتکا به نظر کارشناســان و 
نخبگان اندیشیده شود. پس از ابالغ 
قیمت بنزین، مطالبه مشهود و واضح 
این است که باید در نرخ سهمیه ها و 

قیمت بنزین بازنگری شود«. 
شــوک اصالح و افزایــش ۳۰۰ 
درصــدی قیمــت بنزیــن آن قدر 
تاثیرگذار بود کــه حتی نمایندگان 
مجلس هــم نمی تواننــد این وعده 
دولت را باور کنند که تمام پول عایدی 
از محــل افزایش قیمــت بنزین در 
قالب یارانه جدید به مردم پرداخت 
می شود. از سوی دیگر سیاستگذاران 
این طرح با صراحت می گویند هدف 
از اجرای آن تامین کســری ۸۰ هزار 

میلیارد تومانی  بودجه نیست، بلکه 
اصالح قیمت، جلوگیری از افزایش 
مصرف و قاچاق ســوخت است. اما 
آنچه که اکنون در عمل اتفاق افتاده 
بنابر گزارش ها طی مــدت کمتر از 
دو هفته مصرف بنزین با رشــد قابل 
توجه همراه بــوده و بــه دلیل بروز 
اعتراض های پسابنزینی میلیاردها 
ریال خسارت و ضرر به اقتصاد کشور 

وارد شده است. 
اما این تمام ماجرا نیست چرا که 
مــردم همچنان در بهــت این اقدام 
دولت و شوک تورمی آن هستند که 
از یک سو یک شبه ۳۰۰ درصد بنزین 
را گــران می کنند و از ســوی دیگر 
وعده می دهند که حــدود ۳۰ هزار 
میلیارد تومان وجه نقد را به حساب 

6۰ میلیون نفر واریز می کنند! 
این در حالی اســت کــه دولت 
روحانی از روز نخست در جبهه مقابل 
پرداخت یارانه ایســتاد اما در حذف 
کلی آن ناتوان مانــد. براین اصل در 
شــرایطی که درآمد نفتی به دلیل 
تحریم هــا نزدیک به صفر اســت و 
کســری بودجه هنگفت برای سال 
آینده وجود دارد، دولت تنها راه نجات 
را در ایجاد شوک ۳۰۰ درصدی بنزین 
دید و در ادامه وعــده از این جیب به 

آن جیب را به جای تدبیر اثرگذار در 
شــرایط فلج کننده تحریم، به مردم 

ارائه کرد.
در ایــن زمینه مجمــع فعاالن 
اقتصادی در یک تحلیل اعالم کرده 
است که در  ۴۳ ســال اخیر افزایش 
۵۰۰۰ برابری قیمت بنزین در ســه 
دولت هاشمی رفسنجانی، احمدی 
نژاد و روحانی در دور دوم ریاســت 

جمهوری رقم خورده است.
براساس این تحلیل قیمت بنزین 
در دوره ۹۸-۱۳۵۹ بــا ۳۰۰۰ برابر 
افزایش از ۱۰ ریال به ۳۰۰۰۰ ریال 
و در دوره ۹۸-۱۳۵6 با ۵۰۰۰ برابر 
افزایش از 6 ریال بــه ۳۰۰۰۰ ریال 

صعود کرده است.
اکنون با پایان یافتن اعتراض های 
بنزینی فرصت برای دریافت چرایی 
دالیل بسترســاز این شرایط  فراهم 

شده است. صاحب نظران معتقدند 
در نگاه نخست زمان تصمیم گیری 
درباره افزایــش قیمت بنزین آن هم 
با این شتاب در شــرایطی که کشور 
در معرض شــدیدترین تحریم های 
بین المللی قرار دارد به نوعی نادیده 
گرفتن فشــارهای معیشتی مردم 
اســت که در نقطه مقابل با واکنش 
آنها مواجه شد. اما آنچه که از دیرباز 
مورد نقد و تحلیل بسیار قرار داشت 
ادامــه رویکــرد پرداخــت یارانه و 
افزایش احتمالــی آن بود که به زعم 
بسیاری از اقتصاددانان یک خطای 
استراتژیک مدیریت است. اما با وجود 
تمامی راهکارهای ارائه شده از سوی 
کارشناســان دولت یازدهم به دلیل 
مالحظات سیاســی کوتاه مدت نه 
تنها آن را متوقــف نکرد بلکه اکنون 
در شــکلی جدید عالوه بر حدود ۴۰ 
هزارمیلیارد تومــان یارانه، مبلغ ۳۰ 
هزار میلیارد تومان دیگر یعنی برای 
هر ماه حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان 
نیز باید پرداخت کنــد در حالی که 
این بار عالوه بر انتقاد کارشناسان به 
ادامه این تصمیم، صدای معترضان 
نیز حاکی از این واقعیت است که زمان 
آن فرارسیده که در برخی سیاست ها 
و تصمیم گیری ها تجدیدنظر صورت 
بگیــرد.  هرچند که شــوک قیمت 
بنزین دولت روحانی با سهمیه بندی 
و افزایش۲۰۰۰ تومانی برای  مصرف 
۹۰ میلیون لیتر در مرحله اول ماهانه 
رقم  ۴.۵هزار میلیارد تومان را نصیب 

دولت می کند.
 بیشترین افزایش قیمت 

در حوزه حمل و نقل 
وزیــر صنعت، معــدن و تجارت 
روز گذشــته در مجلس عنوان کرده 
است که »طبق ارزیابی کارشناسان 
نباید قیمــت کرایه های تاکســی 
اینقدر افزایش داشــته باشد چون 
تاثیر افزایش قیمــت بنزین در آن 
حد نیست. در مواردی تاثیر افزایش 
قیمت بنزین بر کاال واقعی بوده مثل 
نرخ برخی از تاکسی ها و به طور کلی 
حمل و نقل متناسب با افزایش قیمت 
بنزین به ۱۵۰۰ تومان افزایش قیمت 
داشــتند. در این موارد که افزایش 

قیمت ناچیــز بــوده، قابل اغماض 
است، اما در موارد دیگری که برخی 
از شــرایط سوءاســتفاده می کنند، 
 اغماض وجود نــدارد و بایــد با آنها 

برخورد شود.«
وزیر صمت در این زمینه هم تاکید 
داشته که براســاس مصوبه کارگروه 
تنظیم بــازار هیچ دســتگاه دولتی 
تا پایان ســال حــق افزایش قیمت 
ندارد. حتی بخش هایــی که قبل از 
اجرای این طرح مجوز افزایش قیمت 
دریافت کرده بودنــد و هنوز اعمال 
نشده بود مصوبه آنها لغو شده بنابراین 
هیچ یک از دستگاه های دولتی حق 
افزایش قیمت هیچ کاالیی را تا پایان 

سال ندارند.
رحمانی این را هم یادآور شــده 
اســت که »ما از چنــد منظر پیگیر 
کنترل قیمت ها هستیم. یکی از آنها 
پیگیری روندها است یعنی از مبدا، 
تولید، واردات، توزیع عمده و خرده بر 
قیمت ها کنترل داریم. با انجمن های 
مربوطه هم هماهنگی های الزم شده 
تا افزایش قیمــت ندهند. در همین 
رابطه با بیــش از ۹۰ انجمن تولیدی 
جلسه داشتیم و خود آنها راغب بوده 
و پذیرفتند که از مبدا افزایش قیمت 
نداشته باشند. قطعا نظارت ها تداوم 

خواهد داشت. 
ما دنبال این هستیم که در ابتدای 
کار نظارت ها شدید باشد تا تاثیرات 
روانی مــردم را اذیت نکنــد. اگر از 
ابتــدا وضعیت مهار شــود در آینده 

قابل کنترل تر است.«

۶۰ میلیون نفر برخوردار از بسته 
حمایتی کجا هستند؟

در جلسه روزگذشــته نماینده 
مردم ارومیه در مجلس خواســتار 
شــفاف شــدن وجه واریز برای 6۰ 

میلیون ایرانی شد.
نادر قاضی پور با اشــاره به وعده 
پرداخت وجه کمکی به 6۰ میلیون 
ایرانی در پــی افزایش قیمت بنزین، 
عنوان کرد: »از 6۰ میلیون نفری که 
آقای نوبخت گفتند برای آنها مبلغی 
پرداخت می شود چیزی به کشاورزان 
و کارگــران ارومیه پرداخت نشــده 

است. آنها را به ما نشان دهید.«
قاضی پــور در بخــش دیگری از 
تذکر خود خطاب به رئیس مجلس 
شورای اســالمی درباره اختصاص 
۱۴ میلیارد دالر برای تامین کاالهای 
اساســی گفت: »مجلس با حمایت 
شخص شما مبلغ هنگفت ۱۴ میلیارد 
دالر را در اختیار دولــت قرار داد که 
به مستضعفان و کارگران برسد، اما 
همه این پول در کالنشــهرها هزینه 
شد و سهمی به روستاییان نرسید و 
کشاورزان و کارگران از آن برخوردار 
نشدند. الزم است سهم روستاییان از 
این مبلغ مشــخص و به آنها کوپن یا 

کارت داده شود.«
در همیــن زمینــه ایســنا در 
گزارشــی اعالم کرده کــه اختالف 
وجه واریزی در کمک های حمایتی 
خانوارها وجــود دارد و واریز دور اول 
کمک های حمایتی دولت در حالی 
انجام شــده که در مواردی پرداخت 
با مبالغ اعالم شــده تناسب نداشته 
و تاکنون توضیحــی در این زمینه از 
دستگاه های مربوطه دریافت نشده 

است.
در جریــان واریــز کمک هــای 
حمایتی دولت برای جبران آســیب 
ناشــی از افزایش قیمــت بنزین و 
برگشــت یارانه این بخش به مردم، 

مقرر شــد تا 6۰ میلیون نفر در قالب 
حدود ۱۹ میلیون خانوار مشــمول 
این طرح شوند، اما رقم مشخصی به 
ازای هر نفر تعیین نشد بلکه به تناسب 
اعضای خانوار مبالغی اعالم شــد که 
پرداخت شود که بر این اساس برای 
خانوارهای تک نفره ۵۵ هزار تومان، 
دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، ســه نفره 
۱۳۸ هزار تومــان، چهارنفره ۱۷۲ 
هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ 

هزار تومان تعیین شد.
بر این اصل درشــرایطی که باید 
طبــق اعــالم، 6۰ میلیــون نفر در 
گروه هــای هدف مبالــغ را دریافت 
کنند، واریزی بر اساس مبالغ اعالمی 
نیست. به عنوان نمونه خانوار سه نفره 
می گوید ۱۰۳ هزار تومان دریافتی 
داشته در حالی که باید این رقم ۱۳۸ 
هزار تومان باشد یا در مورد خانوارهای 
با تعــداد باالتر نیز ایــن اتفاق افتاق 
افتاده و کمتر از حد تعریف شده واریز 

شده است.
این تناقض در پرداخت در حالی 
وجود دارد که باید وزارت کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی به عنوان مســئول 
شناســایی گروه  هــدف و اعالم آن 
برای دریافت در این رابطه پاسخگو 
باشد و توضیح ارائه کند، ولی تاکنون 
اطالعاتی در این رابطه دریافت نشده 

که مبنای پرداخت و تعیین رقم آن 
در خانوارها بر چه اساسی بوده است.

البته در تازه ترین اعالم از ســوی 
نوبخت، رئیــس ســازمان برنامه و 
بودجه در دور اول بــه ۱۷ میلیون و 
۷۰۰ هزار خانوار پرداختی انجام شده 
که در مجموع بیش از ۲۴۲۰ میلیارد 
تومان به حساب سرپرستان خانوار 
واریز شده است. دولت اعالم کرده بود 
به بیش از ۱۸ میلیون خانوار کمک 
حمایتی تعلق می گیرد که نزدیک به 
6۰ میلیون نفر را دربرخواهد گرفت، 
اما آنچه اعالم شــده نشان می دهد 
کمک های واریزی برای کمتر از ۱۸ 

میلیون خانوار بوده است.
درآمد ماهانه ۲۵۰۰ میلیاردی از 

اصالح قیمت بنزین
درپی اعالم اعداد و ارقام متفاوتی 
که این روزها درباره منابع ناشــی از 
اصالح قیمت بنزین مطرح می شود 
که به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان 
نیز می رسد، سازمان برنامه و بودجه 
به ایسنا اعالم کرد برآوردها همان ۳۰ 
هزار میلیارد تومان اعالمی از سوی 
دولت اســت که برای هر ماه حدود 
۲۵۰۰ میلیارد تومــان تخمین زده 
شده است.  به عبارتی »درآمد ناشی 
از افزایش قیمت بنزیــن همان ۳۰ 

هزار میلیارد تومان اعالم شده است 
که برای یک دوره یک ســاله خواهد 
بود؛ یعنی از آبان ماه ســال جاری تا 
آبان ماه ســال آینده. براین اســاس 
برآورد می شود که ماهانه بین ۲۴۰۰ 
تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب 

شود.«
اما گویا در کمتر از دو هفته گذشته 
که از ســهمیه بندی بنزین و اصالح 
قیمــت در ایــن بخــش می گذرد، 
گمانه زنی ها و اعداد متفاوتی در رابطه 
با منابع ناشی از افزایش قیمت بنزین 
مطرح شده که ابهاماتی را برای اذهان 

عمومی ایجاد کرده است.
این در حالی اســت که در همان 
ابتدای اجرای ســهمیه بندی بنزین 
نوبخت گفته بود که برآورد می شود از 
محل اصالح قیمت بنزین حدود ۳۰ 
هزار میلیارد تومان منابع کسب شود 
که طبق تاکیــد رئیس جمهور این 
منابع در قالب کمک های حمایتی به 

مردم برمی گردد.
در این بین برخــی از نمایندگان 
مجلس هم برداشت های متفاوتی از 
این رقم داشته اند که در مواردی رقم 
۸۷ هزار میلیارد تومان و بار دیگر ۷۰ 
هزار میلیارد تومــان که اختالف آن 
بیش از دو برابر آن رقمی اســت که 

دولت اعالم کرد.

نمایندگان مجلس دیروز آثار افزایش قیمت بنزین بر کاالها و خدمات را بررسی کردند

شوک  درمانی بنزینی!

وزیر صمت دیروز در مجلس 
گفت که براساس مصوبه 

کارگروه تنظیم بازار هیچ 
دستگاه دولتی تا پایان 

سال حق افزایش قیمت 
هیچ کاالیی را ندارد. حتی 

بخش هایی که قبل از اجرای 
این طرح مجوز افزایش 

قیمت دریافت کرده بودند 
و هنوز اعمال نشده بود؛ 
مصوبه آنها لغو می شود 

درآمد ناشی از افزایش 
قیمت بنزین همان ۳۰ هزار 
میلیارد تومان اعالم شده 

است که برای یک دوره 
یک ساله خواهد بود؛ یعنی 

از آبان ماه سال جاری تا 
آبان ماه سال آینده. براین 
اساس برآورد می شود که 
ماهانه بین ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ 

میلیارد تومان درآمد کسب 
شود


