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 2غفلت در برنامه های اقتصادی
نامزدها
بــا گــذر از دومــیــن مناظره در کنار بحث های
سیاسی ،حواشی و کنایه هایی که نامزدهای
انتخابات ریاست جمهوری به هم می زنند،
همچنان وعده ها ،شعارها و برنامه های اقتصادی
محور اصلی مباحث نامزدهای انتخابات ریاست
جمهوری است .با این حال همچنان در موضوع
چگونگی پرداختن بــه مباحث اقتصادی در
انتخابات دو مالحظه مهم وجود دارد که در حرف
های نامزدها کمتر به آن توجه شده است:
نخست ،منابع تامین وعده ها و چالش های آن
مهم ترین وعده و برنامه ای که اکثر نامزدها مطرح
می کنند ،افزایش یارانه است .افزایش یارانه از دو
محل می تواند اتفاق بیفتد یا از محل منابع بودجه
یا از محل افزایش قیمت حامل های انرژی .واضح
است که بودجه در شرایط فعلی به انــدازه ای
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کسری دارد که نمی توان روی آن حساب کرد.
به این ترتیب تنها منبع افزایش یارانه ،افزایش
قیمت حامل های انرژی است .این در حالی است
که همه ما می دانیم ،آخرین تجربه افزایش قیمت
حامل های انرژی که در افزایش قیمت بنزین در
آبان  ۹۸دیدیم چه تبعات اجتماعی و امنیتی
تلخی به جا گذاشت.
بنابراین هر که از افزایش یارانه می گوید باید
مشخص کند که این افزایش قیمت از چه محلی
تامین می شود .همچنین باید چگونگی تحقق
این منابع را با توجه به چالش های اجتماعی و
امنیتی مشخص کند.در هر صورت واضح است
که نظام یارانه ای باید اصالح شود اما این اصالح
باید در بستری مساعدتر از شرایط اقتصادی
بحرانی فعلی به لحاظ تورم و رکود اتفاق بیفتد
و قطعا به این راحتی که اکثر نامزدها از افزایش
یارانه سخن می گویند ،نمی شود از این مسئله
سخن گفت.
دوم ،توجه به ارتباط برنامه های اقتصادی و
جامعیت و اولویت بندی آن ها
برنامه های اقتصادی نامزدها ،نخست باید جامع
باشد ،یعنی طیف فراگیری از چالش ها را در
برگیرد؛ هم در سطح خرد که تقویت قدرت خرید
خانوارهاست ،هم در سطح کالن که تقویت تولید

ناگفته های قالیباف از فشارها بر حاج قاسم
رئیس مجلس که در یادواره چهارمین سالگرد شهادت شهید مدافع امنیت
مجلس،شهیدتیموریوشهدایمدافعحرمیگانحفاظتسپاهانصارسخن
میگفت،اظهارکرد:بایکبررسیستادیدرمییابیمجایگاهشهدایمدافع
حرمی که در مقابل جریان پیچیده داعش در این مقطع زمان با دست خالی
ایستادند ،چقدر مهم و تأثیرگذار است .قالیباف تصریح کرد :فاصله بین
مظلومیت و موفقیت و عظمت شهید سلیمانی و یارانش کمتر از چند ماه بود.
رئیسقوهمقننهباانتقادازبیمهریهابهشهیدسلیمانیبهنقلازخاطرهای
از سردار شهید سلیمانی پرداخت و اظهار کرد :شهید سلیمانی در اواخر عمر
خود فشارهای زیادی را متحمل میشد و خاطرم هست روزی نقل میکرد به
قدریفشارهارویمنزیاداستکهحاضرمبههرنحویحتیبایکتصادفاز
دنیابروم.قالیبافبابیاناینکهروزیباایشاندربولوارکشاورزقدممیزدمو
شعار نه غزه و نه لبنان را میشنیدیم ،اظهار کرد :اما بعدها دیدم در روز تشییع
جنازه ایشان چه عزتی خدا برایش حاصل کرد و این نتیجه کار کسی بود
که برای خدا فشارها را تحمل کرد .رئیس مجلس همچنین در نطق پیش از
دستور خود در جلسه علنی روز گذشته مجلس ،با بیان این که کسانی که در
انتخابات مشارکت میکنند هم نقدها و اعتراضهای بهجایی دارند اما آن ها
با وجود این نقدها ،انتخابات را مهمترین پنجره «تنفس مدیریتی» میدانند،
افزود :نباید با دشمنان درباره موضوع انتخابات هم صدا شویم .قالیباف با
بیان این که دلسرد کردن مردم از انتخابات هنر نیست ،افزود :امروز هر کسی
که ایران را دوست دارد ،در انتخابات مشارکت خواهد کرد.

و توسعه کشور است و هم در سطح بین المللی که
ارتقای جایگاه اقتصادی ایران و خروج از محاصره
تحریمی است .نامزدی که صرفا به دنبال افزایش
قدرت خرید و توزیع یارانه و امکانات است اما برای
بزرگ تر شدن کیک اقتصاد ،برنامه ای ندارد،
در عمل در حال توزیع فقر است و در بلندمدت،
با فقری که تشدید می شــود ،کمکی به بهبود
وضعیت اقتصادی خانوارها نمی کند.
دوم ،مجموعه برنامه های اقتصادی هر نامزد
باید با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و
توان محدود دولت برای پیشبرد برنامه ها اولویت
بندی شود .مشخص است که توانمندترین دولت
برای پیشبرد برنامه های اصالحی در بخش های
مختلف اقتصادی ،هم توان محدودی دارد و هم
باید به تزاحم بین برنامه ها نیز توجه کند .این
که فهرستی از برنامه های اصالحی بدون توجه
به این اولویت بندی و تزاحم بین برنامه ها ،در
اظهارات نامزدها فهرست شود ،نتیجه ای جز
محاصره دولت در انبوه طرح ها و فرسوده شدن
توان دولت در مواجهه با حجم وسیع اقدامات
در دست اجرا ندارد .بنابراین حتما باید اولویت
بندی برنامه ها و ارتباط بین آن ها و توجه به تاثیر
متقابل برنامه های اقتصادی بر یکدیگر مدنظر
قرار گیرد.

توقف ناپذیران

سروقامتان تیم ملی در پنجمین برد متوالی ،آمریکا را به
زانو درآوردند

همین قدر با اقتدار ،همین قدر شیرین! تیم ملی والیبال ایران تیم ملی
والیبال آمریکا را به زانو درآورد .سرو قامتان تیم ملی والیبال کشورمان
شب گذشته در هفتمین بازی خود در رقابت های والیبال لیگ ملت ها از
ساعت  20:30در دیداری حساس به مصاف تیم ملی آمریکا رفتند و در
پنجمین برد متوالی خود با نتیجه  0-3به برتری رسیدند .این برد از آن
جهت اهمیت داشت که تیم ایران آخرین بار در جام بزرگ قهرمانان سال
 2017با نتیجه  3بر  2آمریکا را شکست داده بود.سرویسهای فوقالعاده
و بدون بازگشت کاظمی ،شروع خوبی را برای تیم ایران رقم زد .حمالت
بهتر ،دفاع عالی و برتری در امتیازات ،لبخند والدیمیر آلکنو ،سرمربی
روس تیم ملی ایران را در پی داشت .وقتهای استراحت جان اسپراو،
سرمربی آمریکا ،تاثیری در روند بازی نداشت و ست نخست با نتیجه
 25بر  19به سود ایران به پایان رسید.آمریکا در آغاز ست دوم ،با تیمی
ناهماهنگ و پراشتباه نشان داد که مهاجمانش ،شناخت کافی از حرکات
پاسور و مهاجمان ایران به ویژه میثم صالحی ندارند .آمریکاییها در عمل
از مهار اسپکهای منطقه  4میثم صالحی ناتوان بودند .صحنه جالب این
ست ،اسپک سعید معروف بود که با وجود سه مدافع به امتیاز تبدیل شد.
ایران با اشتباهات کمتر و حمالت موثرتر در ست دوم با نتیجه نزدیک 25
بر 23برنده شد.در ست سوم نیز تیم ملی ،آمریکا را  25بر23شکست داد.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• آقای صدا و سیما ،این مناظره های بدون
چالش و خنثی ،تاثیر زیادی در آگاهی بخشی
مردم و هدایت رای آن ها ندارد.
•• چرا وقتی با کمبود آب این همه فضای سبز
داریم متناسب با آب وهوای هر شهر از درختان
مثمر استفاده نمی شود تا هم صرفه اقتصادی
داشته باشد وهم قیمت میوه کنترل شود؟
••من کارگر نانوایی حومه مشهدم .بیش از
دو سال است ریالی به مزدم اضافه نشده و هر
روز نسبت به روز قبل خجل تر و ضعیف تر وکم
شخصیت تر می شوم .با مزد روزی 70تومان
در دوسال پیش می شد یک حلب روغن جامد
بگیری اما االن باید دو روز کارکنم تا روغن
بگیرم .همه اجناس و خدمات  10برابرشده
و مزد من ناچیز است!
••آقایی که سه روز پیش موتورم رو از جلوی
اورژانس عدالتیان بردی خیلی بی انصافی
من خانمم توی کما و بیهوشی کرونا در همون
بیمارستانه .تو رو واگذار می کنم به خدا.
•• جالبه که در تمام این سال ها آقایان افراطی
مدام برجام را لعن و نفرین میکردند اما حاال
که خودشان دارنــد به منصبی میرسند و
میدانند کاری نمی توانند بکنند از برجام
دفاع می کنند.
••احترام باید متقابل باشه .هم قوم شوهر به
عروس و هم برعکس  .دختر مردم برده شوهر
و  ...نیست که هم آسایش رو ازش بگیرن
هم شوهرش دایم در خدمت مادر و خواهر و
برادرش باشه بعد هم عوض تشکر از عروس
طلبکار باشن .اگر بعضی قوم شوهر انسانیت
داشتن حتی بدترین آدم ها رو با خوبی و
مهربونی تو راه می آوردن  .بعضی وقت ها هر
چی عروس ها خوبی می کنن نتیجه برعکس
می گیرن.
••اگــه ســـال ۹۳جــای ســهــام پــدیــده ،پــودر
شوینده گرفته بــودم االن  ۱۰برابر ارزش
داشت.
•• مگه کارمند بودن ننگ و عاره که همتی این
همه برآشفت؟
••دیروز روحانی بدون این که خنده اش بگیره

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

به وزیرانش گفت در این روزهای باقی مونده
مثل روز اول با قدرت کار کنین!
•• به نظر من بــرای به قــدرت رسیدن نباید
خدمات دولــت رو نادیده گرفت .همه اش
تهمت زدن دردی رو دوا نمی کنه .باید
واقعیات رو هم در نظر گرفت.
•• آبنبات عزیزم! پدربزرگ مهربونم به خاطر
من اشتراک خودش رو تمدیدکرد و من خیلی
خوشحالم که چهارشنبه این هفته آبنبات رو
می بینم.
•• متاسفانه همین شروع مناظره چهره ها
مشخصه شمشیر را از رو بستن یعنی به جای
گفت وگو با هم دعوا دارند .حاال بگویید به کی
رای بدهیم؟
••آب نــیــســت چـــــون در روســـتـــاهـــای
بولوارشاهنامه  50-40تا تانکر و نیسان آب
رسانی آب شرب مردم رو می ریزن تو استخر
پولدارهای ویالنشین .از پشت کنتور و شاه
لوله ها می دزدن .هیچ نظارتی نیست .باید
پلیس آب تشکیل بشه.
••آقایان دولتی ها دیدید آژانس بین المللی
انرژی اتمی با شما چه کرد؟ حاال باز هم کوتاه
بیایید و ضعف نشان دهید و بله قربان گوی
آژانس باشید .نتیجه اش همین است!
••اینترنت هر روز افزایش قیمت ها را می زنه.
سایپا ،ایــران خــودرو ،لــوازم خانگی و ...چه
خبره؟ به کجا چنین شتابان! یک قرون به
حقوق اضافه می شه؟ خون دل می کنید همه
را .حاال کی کنترل می کنه این افزایش رو؟
••چرا با گران فروشی و فروش اجباری کاال و
خدمات برخورد نمی شود؟ مصداق فروش
اجباری برخی شرکت های بیمه گر هستند.
••صداوسیمای محترم به جای این که وقت
مردم را بگیرید و از ورود و خروج کاندیداهای
محترم برنامه پخش کنید همان وقت را به
کاندیداها بدهید تا برنامه های خودشان را
توضیح بدهند نه این که ۳دقیقه و۵دقیقه
وقــت مــی دی ــد .آخــه یعنی چــه فلسفه این
کارچیه؟ من که نمی فهمم!
•• آقــای رئیسی لطفا بــرای کمک بــه قشر

نمابر05137009129 :

محروم ،سایت های دیوار و شیپور را کنترل
کنید .با زدن قیمت های نجومی برای فروش
واجاره بها هرکس هرچه دلش خواست می
ذاره .من امالکی هستم .به خــدا با دیدن
ایــن قیمت هــا هــر روز نــاراحــت مــی شیم و
پیش مستاجرها شرمنده.همه فکر می کنن
امالکی ها اجاره ها رو باال می برند....
•• می گم یه درخواست بدیم وزارت کشور،
این دفعه اول آرای ویسکانسین و میشیگان
رو بشمرن ،اون دفعه خیلی طول کشید ،جون
به لب شدیم.
••کارمندی که با نارضایتی ،به دلیل این
تغییرات مکرر ساعت کاری پشت میز اداره
مــیــاد انگیزه و کــارآیــی الزم را داره ،چرا
درخصوص ایــن گونه تصمیمات کارگروه
کارشناسی تشکیل نمی شه؟ حداقل در اداره
ما هیچ کــدام از همکاران موافق این تغییر
ساعت نیست.
•• همتی شبیه اون استادی است که فقط
سرفصل ها رو می گن ولی درس نمی دن.
می گن خودت برو بخون.
•• چرا در مجالس عزا و عروسی وقتی بحث
« شکم» مطرح است اولویت سرو غذا اول با
آقایان بعد نوبت خانم ها می شه؟! ولی وقتی
بحث « امنیت جان» در مترو مطرح است واگن
های ابتدایی و انتهایی مترو مختص بانوان
می شه که در صورت بروز حادثه بانوان سپر
بــای آقایان شوند چرا؟حتما چــون «دیــه»
بانوان نصف آقایان است این نوع جداسازی
نمونه بارز تبعیض جنسیتی است.
••کاندیداها مناظره بــراشــون دقیقا مثل
امتحان جغرافیه .مهم نیست چه سوالی
ازشون می پرسن ،این ها هرچی رومی خوان
بگن بعد طرح سوال می گن.
••صداوسیما باید خیلی فکر کرده باشه که
مزخرفترین روشی که میشه مناظره برگزار
کرد چیه تا به این شکل فعلی رسیده باشه.
•• مهرعلیزاده از این هاست که وقتی بهش
می گن ساعت  ۷من رو بیدار کن ،ساعت ۶
می ره می گه بلندشو ساعت هشته.

