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 4شرط موفقیت بسته
اقتصادی مجلس
روز گذشته رئیس مجلس در دیدار نمایندگان با
رهبر انقالب ،از اقدام مجلس برای تدوین بسته
ای خبر داد که براساس آن «بسته اقتصاد مردمی»
برای «تحول اقتصادی به نفع مردم» در پنج محور
در حال تدوین است .این پنج محور شامل «اصالح
ساختار بودجه ریزی»« ،نوسازی نظام مالیاتی»،
«بهبود معیشت اقشار کم درآمــد»« ،رونــق کسب
و کار و ایجاد اشتغال» و «توسعه تجارت خارجی و
صــادرات غیرنفتی» است.کامال روشن است که
اقتصاد ایران در حساس ترین شرایط اقتصادی به
سر می برد .به طور مشخص اقتصاد ایران همزمان
با سه پدیده منفی میانگین رشد صفر درصد طی 9
سالاخیر،تشدیدنابرابریاقتصادیوتورمسنگین
مواجه است .شیوع ویروس کرونا نیز اقتصاد ایران
را مانند همه اقتصادهای جهان درگیر و این سه
مشکل را تشدید کرده است .در چنین شرایطی
نحوه مواجهه با چالش های اقتصادی مهم است.
این نحوه مواجهه میتواندبه دو صورت انجام شود.
نخست،مواجههازطریقاقداماتپراکندهوانفعالی
و دوم ،مواجهه براساس یک چارچوب تحلیلی
مشخص و بسته ای از برنامه های مرتبط با یکدیگر.
اگرچه توضیحات رئیس مجلس ،فعال محورهای

کلی این بسته را مشخص کرده و نشان می دهد
جزئیات ایــن بسته در کمیسیونهای مختلف
مجلس در دست تدوین است ولی در همین حد،
توجه مجلس به مسائل اقتصاد ایران در چارچوبی
مشخصومدونیکگامروبهجلونسبتبهمجالس
قبلی محسوب می شود و نشان می دهد که مجلس
یازدهم برخالف مجالس قبلی و حتی برخالف
دولت های مختلف ،با یک رویکرد برنامه ریزی شده
و مدون به سراغ مسائل اقتصادی ایران رفته است.
با این حال نهایی کردن این برنامه الزاماتی دارد که
باید به آن توجه شود.
 -1پرهیز جدی مجلس از ورود به حاشیه های
سیاسی ،الــزام مهمی در مسیر تدوین و نهایی
کردن بسته اقتصادی است .واقعیت این است
که هر اندازه مجلس در مسیر تدوین طرح های
اقتصادی موفق عمل کند ،حاشیه های سیاسی
و موضع گیری های تند معدودی از نمایندگان،
نظیر آن چه در جلسه وزیر خارجه با مجلس در
هفته های گذشته رخ داد ،می تواند وجهه بیرونی
مجلس را تضعیف کند و چهره مجلس را از نهادی
که تدوین کننده بسته اقتصاد مردمی است به
نهادی سیاسی و جنجالی تغییر دهد.
 -2مجلس برای تدوین این بسته نیازمند تعامل با
بدنه کارشناسی دولت و بخش های کارشناسی
و پژوهشی خارج از مجلس است .پرهیز از ورود
به حاشیه های سیاسی ،در برقراری ارتباط موثر
این بخش ها ضروری است ،عالوه بر آن تعیین
سازوکارمشخصیبرایارتباطنخبگانبامجلس
واجــب اســت .به عنوان نمونه تشکیل مجلس
مجازی با حضور اندیشکده ها و نمایندگان
تشکل های صنفی و منتخبان دانشگاه ها می
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تواند به این موضوع کمک کند .پیشنهاد دیگر
الزام نمایندگان به تایید طرح های ارائه شده از
سوی مرکز پژوهش های مجلس یا مراکز علمی
و پژوهشی خارج از مجلس است.
 -3تعیین تکلیف مرکز پژوهش های مجلس و
سپردن سکان آن به چهره ای علمی و ترجیحا با
تخصصی مرتبط با اقتصاد ،می تواند نقش مهمی
در نهایی کردن این برنامه داشته باشد .اگرچه
شنیده های ما نشان می دهد که رئیس مجلس
ارتباط مشورتی خوبی با برخی کارشناسان این
مرکز داشته اما تعیین تکلیف مرکز پژوهش های
مجلس که در دوره های اخیر به ویژه دوره گذشته
اقدامات پژوهشی موثری از جمله تدوین طرح
بودجه بدون نفت را انجام داده ،ضروری است.
 -4در نهایت به نظر می رسد مجلس نیازمند
ساختاری هماهنگ کننده برای تصمیمات مهم
اقتصادی از جمله تدوین و نهایی کردن این بسته
است .اگرچه ظاهرا کمیسیون های مرتبط با
اقتصادازجملهکمیسیونهایاقتصادیوبرنامه
و بودجه محور اصلی تدوین این بسته هستند ولی
سایر کمیسیون های تخصصی به ویژه کمیسیون
های صنایع ،کشاورزی ،عمران و انرژی و حتی
در بخشی از جزئیات این بسته نیز ممکن است
مشورت سایر کمیسیون ها ضــروری باشد لذا
شکل گیری شورای هماهنگی اقتصادی مجلس
با حضور نمایندگان کمیسیون های مرتبط با
اقتصاد الزامی است .اگرچه چنین شورایی در
حال حاضر وجود دارد ولی این شورا می تواند
جنبه رسمی تری در ساختار داخلی مجلس به
خود بگیرد و از اقدامات جزیره ای کمیسیون ها
در حوزه اقتصاد بکاهد.

همزمان با تهدید مجدد صادرکنندگان متخلف ارزی

روحانی:صادرکنندگان متعهدتشویق می شوند
رئیس جمهور گفت :صادرکنندگان و واحدهای
تجاری فعال و متعهد به سیاستهای تجاری
کشور ،مورد تشویق و حمایت دولت هستند و
اقلیت متخلف مــورد پیگرد قــرار میگیرند.به
گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،
حجتاالسال موالمسلمین حسن روحانی در
جلسهستادهماهنگیاقتصادیدولتباتاکیدبر
اهمیتونقشکلیدیتولیدکنندگانوبازرگانان
بخش خصوصی در اقتصاد کشور و جایگاه ممتاز
آنــان در شرایط تحریم ،گفت :سیاست دولت
تقویت و پشتیبانی از شرکتهایی است که در

صف اول مقابله با تحریم قرار دارند و برای تامین
کاالهای ضروری و مورد نیاز جامعه و مواد اولیه
تولید ،تالش میکنند.روحانی سیاست کلی
دولت را حمایت از بخش خصوصی و مشارکت
فعال بازرگانان و تولید کنندگان برشمرد و تاکید
کرد :با توجه به گزارشها و ارزیابی مثبت وزارت
صمت و بانک مرکزی از همکاری و فعالیتهای
ســازنــده بــازرگــانــان دلــســوز و متعهد و دارای
کارنامه روشن اقتصادی ،مقررات و ضوابط باید
در مسیر حمایت و تشویق صادرکنندگان و وارد
کنندگان باشد و به آن دسته از کسانی که رفتار

قانونمند داشته و به تعهد خود در چارچوب قانون
عمل کردهاند ،تسهیالت تشویقی ارائه دهند.
روحانی تصریح کرد :در کنار تشویق و تقویت
صادرکنندگان و وارد کنندگان فعال و متعهد به
سیاستهای تجاری کشور ،در چارچوب همان
ضوابط و سیاستها گــروه اندکی که با هدف
سوء استفاده از این شرایط و به قصد سوداگری
ارز صــادراتــی خــود را به چرخه اقتصاد کشور
برنمیگردانند مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند
و با هماهنگی اتاق بازرگانی فعالیت آن ها محدود
میشود.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••سال  67چون نیرو کم بود 35شبانه روز
نخوابیدم از همان موقع ناراحتی اعصاب و
روان گرفته ام .حاال کسانی که فکر خودشان
برای کرونا نیستند به فکر دکترها و پرستارها
باشند .عواقب مراقبت از بیماران وبیدار
خوابی بسیاری از پرستاران ناراحتی اعصاب
و روان است .بیایید بامراقبت از خودمان به
جامعه پرستاری کمک کنیم.
••گرانی تدریجی عامل نگرانی واضطراب
برای کسانی است که درآمد کم وثابت دارند.
مردم ازمسئوالن انتظارمهاراین غول خانه
خراب کن را دارند.
••ای کاش صدا و سیما یک کانال خبری به
نام صدای آمریکا راه اندازی کند .چون االن
در تمامی بخش های خبری  80درصد اخبار
مربوط به آمریکاست .این جوری مردم هم
می دانند که اخبار مملکت خودشان را باید از
کدام برنامه خبری گوش کنند!
•• آقــای احمدی نــژاد چه هیزم تری به شما
فروخته که دنبال سوژه برای ایشان هستید؟
•• ای خــدا! خــودت به فریاد ما مستاجران
برس .ازبه دنیاآمدنم پشیمانم.
•• انواع و اقسام بازیگران جلوی دوربین میان
و با پویش صاحبخانه خوب از مردم می خوان
که اجاره ها رو زیاد نکنن! مسئولین هم فکر
می کنند با این پویش ها دیگه مشکلی نداریم
و همه چی ردیفه! کال ما از اولش هم مسئول
می خواهیم چه کار؟!
••ایــــن قــــدر از ســیــاســت دیــگــرکــشــورهــا
بـــرای ازدیــــاد جمعیت میگن مــن متولد
1345هستم و االن چهار فرزند دارم که
شرمنده هر چهار نفرشان شده ام و از همه
بدتر این که کارگر هتل هستم وازیــک ماه
مانده به عیدبیکارهم شــده ام و کنار پسر
بیکارم درخانه نشسته ام.
•• از ساعت  9صبح تا االن  ،یک نون خشکی
چهار بار  ،میاد تو خیابون ما و مزخرفاتی رو از
تو بلندگوش میگه و میره! رادیاتور سوخته،
تلویزیون سوخته! آخه وقتی می بینی نه امروز
و نه هیچ روز دیگه ای مردم این منطقه بهت

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

محل نمی ذارن ،آزار داری که میای آلودگی
صوتی ایجاد می کنی و میری؟
•• ایـــن چــه وضــعــشــه؟ 45روزه کــه میرم
عابربانک ولــی دســت خالی برمی گــردم.
چرابانک سپه 30درصد سهام عدالت ما را
نمی ریزه؟ به دادمان برسید.
•• به عنوان کسی که دستی در بورس
دارم با توجه به شرایط فعلی بازار بورس
که سهام از هیچ قاعده و دستوری پیروی
نمی کند بابت انواع روش های یادگیری
هیچ هزینه ای نکنید .چون فقط ارزش
سهام را انبوه نقدینگی و سفته بــازان
تعیین می کنند .
••اگه قرار شد دوباره سهام عدالت داده شود
لطفا اولویت با افرادی باشد که یارانه معیشتی
می گیرند چون اکثر آن ها فاقد خانه هستند و
شغل و درآمد مناسبی ندارند.
•• اسم روزنامه تون ،خراسانه ولی دریغ از
یک مطلب درباره شهرخودرو توی خراسان
ورزشــــی .بـــرای روزنــامــه شــهــرمــون واقعا
متاسفم!
•• خدمت آقای وزیر آموزش وپرورش بفرمایید
که ســال تحصیلی تمام شــد .حق الزحمه
اضافه کاری ها رو کی پرداخت می کنید؟
•• این جمله استاد صفایی که دربــاره گوش
دادن آهنگ گفتند« :ببین ،اگــه وقتش رو
داری ،گوش کن» ،می شه یک کتاب دربارهاش
نوشت .به شدت جمله حکیمانهای است.
•• این دولت واقعا این کاره نیست .کاالهای
اســاســی اصــا بــه دســت قشر ضعیف نمی
رســه .چون سازوکار توزیع درســت نیست.
هروقت رفتیم فروشگاه و گفتیم شکر تنظیم
بــازار یا برنج یــا ...داری؟ گفتند همین یک
ساعت پیش تمام شــد! چــرا کوپن یا کارت
الکترونیکی را دوباره راه نمی اندازید؟
•• خــدا نــیــامــرزدآن کسانی را کــه مدیران
ناالیق وناکارآمد را برمیز ریاست می نشانند.
من بازنشسته به خاطر این که بتوانم حقوق
ِ
ناچیزم را جبران بکنم ،مجبورم بافروش
بعضی وسایل خانواده پولی به عنوان سپرده

نمابر05137009129 :

بلندمدت ازبانک بگیرم ولی آنچنان تورم
رابــاالبــردنــد کــه پــول مــن بــی ارزش شــده.
شمابگوییدچه کنم؟
••  62سالمه صاحبخانه من را جواب کرده
است .با بیماری پوکی استخوان باید چه کنم ؟
•• مابرای مدت کوتاهی ماسک می زنیم و
خیلی سخت اســت .چطور کــادر درمانی
بــرای مدت طوالنی لباس هاوماسک های
مخصوص رادراین گرما تحمل می کنند؟ ما
به خاطر خودمان واین عزیزان رعایت کنیم.
مابه هیچ زبانی نمی توانیم ازشمابزرگواران
کادردرمانی تشکر کنیم.واقعاخسته نباشید.
خدا حفظ تان کند.
•• به نظرمحقمونهمینه کههر روز قیمت ها
ی برای
باالتر بره .دور ه اولملتدیدندروحان 
سفرهمرد م کارینکرد ولیباز بهش رای
دادندپسخود کردهرا تدبیر نیست .لطفا
ی دورههایبعد.
ن رو باز کنیمبرا 
چشم هامو 
•• باالخره توی این کشور یک سازمان یا یک
مسئول نباید اطالع رسانی کند که این سه ماه
بیکاری کرونا جزو سابقه بیمه حساب می شه
یا نه؟ دفترچه ها بدون اعتبارومبلغی هم که
دادند مثل صدقه دادن بود .چهارتا بچه دارم
و از اسفند تا تیر حدود دو میلیون تومان برام
واریز کردند! مسئولین یک لحظه خودشان را
بذارن جای ما ...البته آقایان نمی توانند حتی
فکرش را بکنند.
••این روزها تازه واردهای بی تجربه در بورس
طعمه مناسبی برای سفته بازان شده اند تا
بتوانند به راحتی سرمایه اندک آن ها را از
دست شان خارج کنند.
•• با وجود این که تب کرونا دوباره اوج گرفته
برگزاری کنکورها اشتباهه و جان داوطلبان
رو به خطر میاندازه .وزارت علوم دست از
لجبازی بــردارد .نمایندگان مــردم و ستاد
کرونا کنکورها رو به آبان موکول کنند.
•• چرا قیمت دارو و واکسن های انسانی و
دامی سر به فلک کشیده؟ گرانی تا کی؟
•• چرا همسان سازی حقوق تأمین اجتماعی
و افزایش مزایای حقوق اجرا نمی شه؟

