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تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در دستوکار مجلس

افزایش قیمت کاالهای اساسی منتفی شد

خبر کوتاه

جلسه علنی مجلس شورای اسالمی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز
شد .حسینعلی حاجیدلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس دستورکار جلسه علنی نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران. گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح مدیریت دادهها و اطالعات ملی اعاده شده از شورای نگهبان. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح یک فوریت انتخاب نمایندگان درنهادهای ،هیات ها ،مجامع و شوراها با دستگاه الکترونیکی .گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
در مورد تشکیل سازمان پدافند غیرعامل - .گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح دو فوریت استسفاریه بند
(ه) تبصره ( )12قانون بودجه سال  1401کل کشور- .گزارش کمیسیون عمران در مورد الیحه موافقتنامه خدمات
هوایی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری صربستان -گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد اقدامات
مسوولین سازمان تعاون روستایی در خرید میوه شب عید با قیمت باالتر از قیمت بازار- .انتخاب نمایندگان ناظر در
مجامع و شوراها.

اغتشاش را قبول نداریم
صفحه2

آیت اهلل جنتی :دشمنان ،دشمنی
خود را کنار نگذاشتهاند بلکه نوع
دشمنی تغییر کرده است

اخـتالف افـکنی بیـن دو مـلت

ایـران و عـراق تـأثیری نـدارد
مدیرمسئول موکب درمانی سالم جمعیت ندای صلح هم گفت :این موکب از روز
 ۱۲شهریور باهدف خدماترسانی به زوار اربعین در عمود  ۱۲۳۶جنب ورودی
دانشگاه در کنار عراقی ها مستقر شد .وی افزود :این موکب متشکل از  ۴۸نفر در
حوزههای درمانی و فرهنگی در این مکان به درمان سرپایی بیش از  ۱۰هزار زائر
پرداخت .مدیر موسسه راه روشن با بیان اینکه موکب «سالم» وابسته به جمعیت
ندای صلح با تکتک اعضا از هیچگونه خدمات درمانی به زائرین فروگذاری نکرد
گفت :از تمامی خیرین و اعضای این مجموعه که در تأمین دارو اقالم بهداشتی
درمانی ما را حمایت کردند سپاس گذاریم و قدردانی میکنیم.

به روسیه

جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی ایران
پالس در جمع خبرنگاران اظهار داشت :به لطف و توان شرکتهای
فعال صنعت پتروشیمی و همچنین سازندگان کاتالیست ،برای
اولین بار صادرات کاتالیست به روسیه داشتهایم .وی افزود :در بحث
محصوالت پتروشیمی ،بویژه صادرات کاتالیست ،فعاالن این حوزه این
قول را دادهاند که طی  4سال آینده به خودکفایی میرسیم .وزیر نفت
تصریح کرد :در  6ماه نخست سال جاری ،نسبت به مدت زمان مشابه
سال گذشته هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی ،صادرات محصوالت
پتروشیمی ایران رشد داشته است.

صفحه 2

استقراض دولت از صندوق توسعه ملی صفر شد
ســازمان برنامــه و بودجــه اعــام کــرد :منابــع
درآمــدی حاصــل از اســتفاده از صنــدوق توســعه
ملــی در چهــار مــاه نخســت ســال گذشــته در
دولــت روحانــی شــش هــزار و  ۳۳۷میلیــارد
تومــان بــوده کــه ایــن رقــم در ۴ماهــه نخســت
ســالجاری بــه صفــر رســیده اســت .ســازمان
برنامــه و بودجــه در پاســخ بــه مطلــب روزنامــه
آرمــان ملــی توضیحاتــی منتشــر کــرد .در ایــن
توضیحــات آمــده اســت :تــورم یکــی از مشــکالت
ســاختاری و ریشـهای اقتصــاد کشــور کــه دولــت
ســیزدهم بــرای حــل آن برنامــه مشــخص و
عملیاتــی دارد .یکــی از مهمتریــن علــل افزایــش
تــورم بــه ســاختار بودجــه دولــت برمیگــردد؛
زمانــی کــه دولــت ســیزدهم روی کار آمــد بــا
کســری بودجــه  ۴۸۰هــزار میلیاردتومانــی
روب ـهرو بــود؛ بــه عبــارت دیگــر در دولــت قبــل
بــا بخــش قابلتوجهــی از ناتــرازی بودجــه بــه
شــیوههای تــورمزا و مبتنــی بــر اســتقراض از
بانــک مرکــزی و چــاپ پــول جبــران میشــد.
نتیجــه ایــن رونــد هــم عبــور نقدینگــی از مــرز ۴
هــزار ،هــزار میلیــارد تومــان و هــم ثبــت رکــورد
تاریخــی تــورم بــاالی  ۵۰درصــد بــود .تنهــا در
پنــج ابتدایــی پایانــی دولــت قبــل  ۵۴هــزار
میلیــارد تومــان تنخــواه بانــک مرکــزی عمــا
صــرف هزینههــای جــاری شــد؛ رقمــی کــه بــا
در نظــر گرفتــن عبــور ضریــب فزاینــده پولــی از
هشــت درصــد تنهــا از همیــن محــل بیــش از
 ۴۳۰هــزار میلیــارد تومــان بــه نقدینگــی کشــور
اضافــه شــد .بــه عبــارت دیگــر دولــت قبــل بــا
افزایــش هزینههــا در قبــال درآمــد ناپایــدار
تــورم را در اقتصــاد دامــن مـیزد .از ســوی دیگــر
نحــوه غلــط توزیــع یارانــه کاالهــای اساســی از
طرفــی منجــر بــه شــکلگیری بیــش از ۱۲۵۰
پرونــده مفاســد شــده بــود؛ بــه عبــارت دیگــر ارز
ارزان بــا رانــت در اختیــار افــرادی قــرار گرفــت
کــه یــا کاال وارد نکردنــد یــا بــه قیمــت بــاالی
در بــازار فروختنــد؛ در نتیجــه کاالهــای اساســی
هــم بــه میــزان ســایر کاالهایــی کــه ارز ۴۲۰۰
تومانــی نگرفتنــد رشــد کــرد .از طــرف دیگــر
دولــت قبــل بــرای تأمیــن ارز  ۴۲۰۰تومانــی
بــاز هــم بــه ســراغ شــیوههای تــورمزا رفــت و
در نتیجــه خالــص داراییهــای خارجــی بانــک
مرکــزی کــه یکــی از عوامــل اثرگــذار بــر تــورم
اســت در دولــت قبــل بیــش از ســه برابــر
شــد .از طرفــی بــا افزایــش پایــه پولــی ســفره
مــردم آب رفــت و از طــرف دیگــر ارز بهجــای
ســفره مــردم بــه جیــب برخــی جریانهــای
سیاســی و یقهســفیدانی رفــت کــه حــاال از
جراحــی اقتصــادی دولــت ســیزدهم دلخــور
هســتند؛ یکــی دیگــر از اجــزای اثرگــذار بــر
تــورم بدهــی بانکهــا بــه بانــک مرکــزی
اســت؛ یعنــی بانکهــا بــا اضافــه برداشــت از
بانــک مرکــزی عمــا منجــر بــه رشــد نقدینگــی

میشــوند؛ بدهــی بانکهــا بــه بانــک مرکــزی
هــم در دولــت قبــل بیــش از  ۴برابــر شــد .دولــت
ســیزدهم بــرای کنتــرل تــورم و البتــه عادالنــه
کــردن یارانههــا اقدامــات اساســی انجــام داد تــا
هــم ریشــه فســاد بخشــکد و هــم همــه مــردم از
یارانههــا بهرهمنــد شــود؛ ایــن تصمیــم در کنــار
افزایــش ســه بــار قیمتهــای جهانــی منجــر بــه
افزایــش نــرخ تــورم شــده ،آنهــا کــه بــدون توجــه
بــه رکــورد ســنگین تــورم در اقتصادهــای بــزرگ
جهــان بــه دنبــال برداشــتهای جناحــی سیاســی
هســتند بــه بیراهــه رفتهانــد؛ چــون بــا اقدامــات
دولــت در بهبــود تــراز بودجــه؛ کنتــرل اضافــه
برداشــت بانکهــای نقدینگــی کنتــرل و نــرخ تــورم
دوبــاره رونــد نزولــی گرفتــه اســت .بــرای تحلیــل
وضعیــت کلــی قیمتهــا و تــورم در اقتصــاد بایــد
بــه تغییــرات قیمــت همــه اقــام شــامل کاالهــای
خوراکــی و غیرخوراکــی توجــه داشــت و تمرکــز
صــرف بــر تغییــر قیمــت اقالمــی محــدود از کاالهــا
ممکــن اســت گمراهکننــده باشــد .در همیــن راســتا
نــرخ تــورم نقطـهای کل در مردادمــاه بــه عــدد ۵۲.۲
درصــد رســید کــه نســبت بــه مــاه قبــل کاهــش
 ۱.۸درصــدی داشــته اســت و تــورم ماهانــه هــم بــا
کاهــش  ۲.۶درصــدی بــه  ۲درصــد رســید .ایــن در
حالــی اســت کــه نــرخ تــورم ســاالنه بــا افزایــش ۱
درصــدی بــه  ۴۱.۵درصــد رســید .اگــر بخواهیــم
بهصــورت تفصیلیتــر بررســی کنیــم در گــروه
کاالهــای خوراکیهــا ،آشــامیدنیها و دخانیــات
نــرخ تــورم نقطــهای بــا کاهــش  ۵.۶درصــدی بــه
 ۸۰.۴درصــد رســید و نــرخ تــورم نقطــهای گــروه
کاالهــای غیرخوراکــی و خدمــات نســبت بــه مــاه
قبــل بــدون تغییــر بــوده و عــدد  ۳۶.۹اســت .یکــی
از موضوعاتــی کــه موجــب نزولــی شــدن رونــد
تــورم شــده انضبــاط مالــی دولــت اســت کمــا
اینکــه در چهــار مــاه نخســت ســال تــراز بودجــه ۸۰
درصــد بهبــود پیــدا کــرده اســت .بررســی گــزارش
عملکــرد بودجــه در چهــار مــاه نخســت امســال
نشــان میدهــد منابــع درآمــدی نســبت بــه مــدت

مشــابه ســال قبــل  ۶۳درصــد رشــد پیــدا کــرد.
بــا تــاش مســئوالن بخــش نفــت در چهــار مــاه
نخســت ســال منابــع حاصــل از فــروش نفــت و
فرآوردههــای نفتــی  ۴۸۱درصــد افزایــش پیــدا
کــرده اســت .در جهــت چابکســازی دولــت
و فــروش امــوال مــازاد واگــذاری داراییهــای
ســرمایهای  ۴۷۰درصــد و واگــذاری امــوال منقــول
و غیرمنقــول  ۱۰۴درصــد در چهارماهــه نخســت
امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد
داشــته اســت .اســتفاده از تنخواهگــردان خزانــه و
ظرفیــت مــاده  ۱۲۵بیــش از  ۳۶درصــد در ایــن
مــدت کاهــش پیــدا کــرده اســت ،از ســوی دیگــر
منابــع درآمــدی حاصــل از اســتفاده از صنــدوق
توســعه ملــی در چهــار مــاه نخســت ســال گذشــته
شــش هــزار و  ۳۳۷میلیــارد تومــان بــوده کــه
ایــن رقــم در ۴ماهــه نخســت ســالجاری بــه
صفــر رســیده اســت .بــا ایــن وجــود و بــا اتــکا
بــه درآمدهــای پایــدار منابــع حاصــل از انتشــار
اوراق خزانــه اســامی در ایــن مــدت  ۸۳درصــد
کاهــش پیــدا کــرده اســت؛ بهعبارتدیگــر
دولــت در چهــار مــاه نخســت ســال حــدود ۵۰
هــزار میلیــارد تومــان اصــل و ســود اوراق قبــل را
تســویه کــرده و کمتــر از نصــف ایــن رقــم اوراق
جدیــد منتشرشــده اســت .عملکــرد بودجــه از
یکســو ،کاهــش قیمتهــای جهانــی و برنامــه
منظــم دولــت بــرای کنتــرل نقدینگــی از ادامــه
رونــد نزولــی تــورم حکایــت دارد؛ لــذا برخوردهــای
سیاســی بــا مســائل اقتصــادی جــز تهدیــد
منافــع کشــور نتیجــهای بــه ارمغــان نخواهــد
داشــت .منابــع حاصــل از انتشــار اوراق جدیــد
هــم بــه احــداث و تکمیــل فضاهــای آموزشــی،
پرورشــی و ورزشــی ،بازســازی و مقاومســازی
فضــای فیزیکــی فرســوده دانشــگاههای وزارت
علــوم و جهــاد دانشــگاهی ،احــداث و تکمیــل
طرحهــای نیمهتمــام ،مهــار و تأمیــن آب کشــور
و تأمیــن ســرمایه در گــردش واحدهــای تولیــدی
اختصاصیافتــه اســت.
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