
وزراي اقتصادي دولت در حاشيه راهپيمايي ۲۲ 
بهمن از ايستادگي ايران بر سر مواضع و استقالل 
سخن گفتند و اعالم كردند، عظمت راهپيمايي در 
چهلمين سال انقالب شكست قطعي دولت ترامپ 
را رقم زد و مردم نش�ان دادند در س�خت ترين 
ش�رايط درس�ت ترين تصمي�م را مي گيرن�د. 
وزراي اقتصادي دولت با حض��ور در راهپيمايي 
۲۲ بهم��ن از تالش دول��ت در رفع مش��كالت 
اقتصادي سخن گفتند. عبدالناصر همتي، رئيس 
بانك مرك��زي از حضور گ��رم مردم اي��ران در 
اين راهپيمايي س��خن گفت و اف��زود: عظمت 
راهپيمايي در چهلمين س��ال انقالب شكس��ت 
قطعي دولت ترامپ را رقم زد و مردم نشان دادند 
در سخت ترين شرايط درس��ت ترين تصميم را 
مي گيرند. البته اين حضور پيام ديگري هم داشت 
كه ما مردم انقالبمان را دوست داريم. وي تأكيد 
كرد: مس��ؤالن نبايد در حل مشكالت اقتصادي 
تعلل يا سستي داشته باشند، بايد تمام همت خود 
را در رفع و كاهش مشكالت به كار برده و آسايش 

و رفاه مردم ر ا تأمين كنند. 
   زنگنه: در تحريم ها سربلند شديم 

وزير نفت نيز در حاش��يه راهپيماي��ي گفت: تمام 
تالش ما اين اس��ت كه مش��كالت را كم كنيم و با 
توكل به خدا موفق باشيم. ما ملت مقاومي هستيم و 
از تحريم ها سربلند بيرون مي آييم، همانطور كه در 

جنگ تحميلي سرافراز بوديم. 
بيژن زنگنه افزود: در اين سال ها در بخش گاز و 

پتروشيمي كارهاي درخشاني انجام داديم و در 
دنيا بي نظير بوديم و اميدواريم در آينده نيز اين 
مسير را ادامه دهيم. وي در مورد اقدام هاي وزارت 
نفت در برابر تحريم هاي ظالمانه امريكا گفت: در 
جنگ طرح ها را نمي گويند تا دشمن بفهمد؛ ما 
نيز تمام تالش خود را مي كني��م كه با موفقيت 
دوران تحريم را س��پري كنيم. وزير نفت با بيان 
اينكه تحريم مسائل و مش��كالتي براي مردم و 
مس��ئوالن به وجود مي آورد، اظهار داشت: تمام 
تالش ما اين است كه مش��كالت را كم كنيم و با 

توكل به خدا موفق باشيم. 

  همتي براي تعديل نرخ دالر برنامه داريم
رئيس كل بانك مركزي با بي��ان اينكه نرخ فعلي 
دالر به هيچ وجه قيمت ذاتي دالر نيس��ت، گفت: 
براي تعديل نرخ دالر برنامه داريم و مطمئن باشيد 
تمام تالش خود را مصروف تقويت ارزش پول ملي 

خواهيم كرد. 
همتي با رد اين تصور كه بانك مركزي نمي خواهد 
قيمت دالر پايين بيايد، گفت: براي بانك مركزي در 
كنار تقويت ارزش پول ملي ثبات در بازار و ممانعت 
از نوسان نيز مهم است، ولي اين بدان مفهوم نيست 
كه از كاهش نرخ ارز ممانعت كرده يا در پي افزايش 

آن باشيم. وي افزود: من معتقدم نرخ فعلي دالر به 
هيچ وجه قيمت ذاتي دالر نيست و براي تعديل آن 
برنامه داريم و مطمئن باش��يد تمام تالش خود را 

مصروف تقويت ارزش پول ملي خواهيم كرد.
   وزير نيرو: دنيا مي داند 

كه نبايد جلوي مردم ايران بايستد
وزير نيرو نيز در حاش��يه راهپيمايي گفت: دنيا به 
اين جمع بندي رسيده است كه نبايد جلوي مردم 
ايران بايستد. رضا اردكانيان، ايستادگي روي شعار 
»استقالل، آزادي و جمهوري اسالمي« را موجب 
تداوم انقالب دانست و گفت: اين شعار شعاري است 

كه پدران و مادرانمان سرداده اند. 
وي درباره حضور مردم گفت: با مشاهده  مستنداتي 
كه از راهپيمايي هاي بزرگ گرفته شده است متوجه 
مي شويم كه راهپيمايي هاي بزرگي مثل راهپيمايي 
عاشورا چه تأثيري روي مردم داشته است. همچنين 
دنيا به اين جمع بندي رس��يد ه ك��ه در مقابل مردم 
نبايد بايستد. وزير نيرو با بيان اينكه »تأثير اين حضور 
مردم را سال ها بعد خواهيم ديد« تصريح كرد: امروز 
همه چشم هاي دنيا به خيابان هاي ايران نگاه مي كند 
و در اث��ر اين نگاه اس��ت كه آزادي، صل��ح و آرامش 
در اين منطقه تضمين مي ش��ود. اردكانيان درباره 
وظيفه مسئوالن نيز اظهار كرد: اوالً مردم نسبت به 
آينده مطمئن هستند. اگر مطمئن نبودند، امروز در 
خيابان ها نمي آمدند. البته اين چيزي از مسئوليت ما 
كم نمي كند. ما وظيفه داريم كه راه را براي رش��د و 

توسعه اين كشور و جوانان فراهم كنيم.
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بررس�ي ها نش�ان مي ده�د در ح�ال حاضر 
ح�دود ۱۷ هزار ت�ن گوش�ت اظهار نش�ده 
در كانتينره�اي يخچال�ي در گم�ركات مهم 
كش�ور دپو ش�ده ك�ه الزم اس�ت نهادهاي 
نظارت�ي ب�راي بررس�ي دالي�ل عدم اظهار 
اي�ن محموله ه�ا ب�ه گم�ركات ورود كنن�د. 
در حالي كه در آذر ماه 10 هزار تن گوشت گاو به 
كش��ور وارد شده است،  بررس��ي آمارهاي تجارت 
خارجي نش��ان مي دهد در دي ماه امسال فقط 5 
هزار تن گوش��ت گاو ترخيص شده اس��ت. به اين 

ترتيب در دي ماه امس��ال واردات )ي��ا به عبارت 
دقيق تر ترخيص( گوش��ت گاو نصف شده است. 
اين در حالي است كه در بهمن ماه و بعد از كاهش 
عرضه، شاهد شكل گيري صف هاي طويل مردم در 

مقابل فروشگاه ها براي تهيه گوشت قرمز بوديم. 
گفتني است، بررس��ي ها نشان مي دهد كل بازار 
گوشت كشور حجمي برابر يك ميليون تن دارد 
كه 700 هزار تن آن از مسير توليد داخل و 300 
هزار تن نيز از محل واردات تأمين مي شود. دولت 
از ابتداي سال جاري براي واردات گوشت قرمز 

به عنوان يكي از اقالم اساس��ي ارز دولتي لحاظ 
كرده و مطابق گزارش مركز پژوهش هاي مجلس 
ساالنه بيش از 1/5 ميليارد دالر صرف واردات اين 

كاالي استراتژيك مي شود. 
روز گذش��ته همزمان با تداوم صف هاي گسترده 
در نق��اط مختلف براي تهيه گوش��ت قرمز، وزير 
اقتصاد در گرگان از پديده »كانتينرهاى گوشت 
بدون صاحب در گمرك« خبر داده است و بحران 
صف هاي طوي��ل گوش��ت را وارد ف��از جديدي 
كرده است. به گفته دژپس��ند، همچنين در حال 

حاضر 600 كانتينر گوش��ت در گم��رك بدون 
صاحب اس��ت كه پس از بررسي ها مشخص شد 
مالك آن با وجود دريافت ارز دولتي قصد دارد آن 
را با قيمت بيش��تر در بازار عرضه كند. بررسي ها 
نشان مي دهد، در حال حاضر تعداد 619 كانتينر 
گوشت در منطقۀ ويژه اقتصادي شهيد رجايي دپو 
شده است. اين ميزان كانتينر گوشت حاوي حدود 
17 هزار تن گوشت مي باشد كه الزم است نهادهاي 
نظارتي با ورود به اين موضوع شفاف سازي الزم را 

براي افكار عمومي انجام دهند.

دپوي۱۷هزارتنگوشتاظهارنشدهدرگمركهمزمانبانابسامانيبازار
  فالگوش 

تأثير تحريم بر كشورهاي جهان
 »سخت ترين تحريم  تاريخ« 

هم مردم ايران را تسليم نكرد
تركي�ب تحريم هاي�ي ك�ه علي�ه اي�ران وض�ع شده اس�ت 
در واق�ع ه�ر ك�دام ب�ه تنهاي�ي توانس�ته اس�ت ي�ك كش�ور 
را در روزگاري نه چن�دان دور در براب�ر امري�كا ب�ه زان�و درآورد. 
به گزارش »فارس«، در آستانه 40س��اله شدن استقالل ايران، شاهد 
آن هستيم كه غرب يك پروژه جنگ اقتصادي تركيبي و پيچيده عليه 
ايران به راه انداخته و اميدوار است بتواند از اين طريق مردم و نه فقط 
نظام ايران را به زانو درآورد. بايد اذعان كرد كه امريكا و متحدين اين 
كشور از چندين وجه اقتصاد ايران را مورد حمله سنگين قرار داده و در 
تالش هستند پس از ناكامي در اعمال فشار نظامي و ترساندن مردم 
ايران، از مسير فش��ار اقتصادي به اهداف خود برسند. كارشناسان به 
كرات گفته اند كه اين جنگ تجاري تفاوتي با حمله نظامي ندارد و فقط 
ظاهر آن فرق مي كند و در واقع كشور ما بايد بيش از پيش خود را در 
آرايش جنگي قرار دهد. در واقع پروژه تحريم نه تنها رويكرد پيش پا 
افتاده و بي اثري نيست، بلكه با توجه به تمركز نهادهاي مالي و خدمات 
مربوط به آن در كش��ورهاي غربي، هر جا غرب با اين سياس��ت پيش 
رفته است توانسته موفقيت هاي خوبي را به دس��ت آورد. شايد بتوان 

تنها مثال نقض اين مسئله را مورد ايران دانست. 
   س�ابقه موفق تحريم امريكا عليه ونزوئال، تركيه، روس�يه، 

سوريه، كوبا، ليبي و كره شمالي 
يكي از اصلي ترين داليل بحران كنوني در ونزوئال تحريم امريكا عليه 
اين كش��ور بود. به گزارش رويترز، در س��ال ۲015، اوباما ونزوئال را 
»تهديد عليه امنيت ملي امريكا« عنوان كرد و تحريم هاي اقتصادي 
عليه اين كش��ور را كلي��د زد. از منظ��ر اقتصادي، بزرگ ترين تحريم 
اقتصادي امريكا عليه كاراكاس تحريم دالري بود و اين كشور در زمينه 
صادرات نفت خود يا اكثر حوزه هاي ديگر اقتصادي تا چند روز پيش 
مشكل جدي نداشت. از طرف ديگر، برخي شخصيت هاي دولتي ونزوئال 
نيز از سوي امريكا تحريم شدند. به گزارش واشنگتن پست، روسيه به 
شدت نسبت به تحريم هاي امريكا عليه ونزوئال انتقاد كرده و گفته است 

از دولت مادورو حمايت خواهد كرد. 
پروژه تحريم در تركيه هم از منظر امريكايي ها جواب داد و به گزارش 
الجزيره، فقط دو وزير دادگستري و كشور تركيه در ماه آگوست سال 
۲018 از سوي امريكا تحريم شدند. اين تحريم ها كه طبعاً تحريم هاي 
اقتصادي گسترده محسوب نمي شوند، باعث شد تا اقتصاد تركيه به هم 
ريخته و ارزش لير در مدت حدود يك سال از 3/39 لير در برابر دالر به 
6/94 لير در برابر دالر سقوط كند و عماًل نصف شود. اين آمار با مراجعه 

به سايت Exchangerates قابل مشاهده است. 
در واقع مي توان ادعا كرد كه تحريم ناچي��ز امريكا عليه تركيه تقريباً 
موفق بود؛ چراكه در كنار ساقط كردن پول اين كشور كه بيش از 50 
درصد ارزش خود را از دست داد، باعث شد تا تركيه كشيش امريكايي 
را كه اساساً دس��تگيري وي بهانه امريكا براي فشار بر آنكارا بود، پس 
از چند هفته آزاد كند. پروژه تحريم غرب عليه روس��يه نيز توانست تا 
حدودي در كوتاه مدت موفق باشد. روسيه و غرب بر سر جدا شدن شبه 
جزيره كريمه از اوكراين و الحاق آن به روسيه توسط كرملين در سال 
۲014 اختالف جدي پيدا كردند. امريكا و اروپا تحريم هاي نه چندان 
قوي اقتصادي عليه روس��يه اتخاذ كردند و توانس��تند در كنار پايين 
آوردن ارزش پول اين كش��ور براي مدتي رشد اقتصادي اين كشور را 
منفي كنند. البته روس ها مرعوب تحريم ها نش��ده و پس از حدود دو 
سال، رشد اقتصادي اين كشور مثبت شد و به رغم تحريم ها هم اكنون 
با پرداختن به حوزه كشاورزي، روسيه به بزرگ ترين توليد كننده گندم 

در جهان تبديل شده  است. 
بر خالف ايران كه يك رژيم تحريم چندجانبه و متمركز عليه آن اعمال 
شد، امريكا براي هر يك از كشورهاي يادشده، تحريم تك بعدي در نظر 
گرفت و به عنوان مثال در موضوع روسيه بيش��تر به تحريم كااليي و 
برخي مقامات اين كشور اكتفا كرد و در قدم بعد فقط مسكو را به اعمال 

تحريم دالري تهديد كرد. 
    امري�كا تركيب تحريم  هاي با س�ابقه موف�ق را عليه ايران 

اعمال كرد
در قبال ايران اما امري��كا تركيبي از تحريم هاي موف��ق خود را كه در 
ديگر كشورها هر كدام به تنهايي جواب داده بودند،اعمال كرد كه اين 
تحريم ها شامل تحريم دالري، قطع دسترسي به سوئيفت، تحريم نفتي، 
تحريم مبادالت طال و بس��ياري از فلزات گرانبه��ا و مجموعه حقوقي 
تحريم هاي ثانويه و امثال آن هس��تند.  به گزارش NEWS۲4، كاخ 
سفيد از واژه »Toughest ever« به معني »سخت ترين در تاريخ« 
براي توصيف تحريم هاي ايران استفاده مي كند. در واقع دولت امريكا 
با استفاده از اين عبارت قصد دارد نشان دهد كه هر چه از دست آنها بر 
مي آمده اعمال كرده اند و آنچه عليه ايران اعمال شده سنگين ترين رژيم 

تحريم است كه در تاريخ عليه يك كشور اعمال شده است. 
برخالف اين مس��ئله كه هر يك از اين تحريم ها ب��ه صورت جداگانه 
توانس��ته بود يك اوضاع يك كش��ور مانند تركيه، ونزوئال، سوريه يا 
ليبي را ش��ديداً بحراني كنند، تركيب آنها و اعمال ق��دم به قدم آنها 
نيز نتوانس��ته اس��ت ش��رايط ايران را خيلي تحت تأثير قرارداده و به 

ورشكستگي اقتصادي منجر شود. 
    اقتصادي كه پشتوانه همت و تالش مردمي دارد 

در برابر تحريم ها خم نشد
التهابات كنوني در اقتصاد ايران نيز به رغم آنكه از تحريم ها تأثير پذيرفته 
است، اما دليل اصلي آن را بايد در وابستگي اقتصاد به نفت و كم توجهي 
به مقاوم سازي اقتصاد جست وجو كرد. در واقع همانطور كه رهبر معظم 
انقالب و بسياري از كارشناس��ان تأكيد كرده اند، بخش قابل توجهي از 
مشكالت اقتصادي كنوني ايران ناشي از سوءمديريت مسئوالني است 
كه نمي خواهند چشم اميد خود را از غرب به سمت داخل برگردانند و 
تحريم ها در مرحله بعدي ايجاد آشفتگي در اقتصاد ايران قرار دارد. به رغم 
مشكالت كنوني اقتصادي كه البته خيلي گسترده نيست و اميد مي رود با 
تدبير نظام و همت مردم به زودي شاهد فروكش كردن آنها باشيم، اما قرار 
بود در پس اعمال سنگين ترين رژيم تحريم تاريخ عليه يك كشور، غرب 
ملت ايران را به زانو درآورده، اقتصاد كشور را ورشكست كرده و ايران را 
پاي مذاكره بكشاند و دست و پاي ايران را در قدرت گرفتن و پيشرفت در 
حوزه هاي گوناگون به خصوص در حوزه علمي ببندند. پايين ترين سطح 
انتظار غرب از اعمال اين رژيم تحريم ها اين بود كه حداقل مردم ديگر 
فشارها را تاب نياورده و پس از بروز تورم هاي چند صد درصدي شاهد 

بروز اغتشاش و ناامني در ايران باشند. 
 در مسير شكست دادن تحريم هاي غرب بدون اراده مردمي موفقيتي 
حاصل نمي شد و در واقع همين پشتوانه مردمي اقتصاد ايران است كه 
تمام نقشه هاي دشمنان را نقش بر آب كرده است. صادرات نفت و گاز 
اگرچه مي تواند براي ايران درآمدزا باشد، اما اصل توان اقتصادي كشور 
عزيزمان تالش مردم به عنوان اركان اصلي رشد اقتصادي و پايه هاي 

استوار اقتدار اين سرزمين كهن و بزرگ است.

88498433سرويس  اقتصادي4
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پوش�ش كس�ري بودجه ه�اي 9 ماه�ه س�ال 
ج�اري دول�ت از طري�ق افزاي�ش به�اي ارز، 
فروش اوراق مال�ي، عدم پرداخت بخش�ي از 
بودجه هاي عمراني زمينه اي ايجاد كرده است 
ت�ا به رغ�م كاه�ش س�قف بودج�ه عموم�ي 
س�ال 98 توس�ط دولت به طور مجدد، رئيس 
مجلس شوراي اس�المي از اصالح بودجه سال 
آتي ب�ا تأكيد رهب�ر معظم انق�الب خبر دهد. 
به گزارش »ج��وان«، گزارش عملك��رد 9 ماهه 
س��ال جاري بودج��ه عمومي دولت كه توس��ط 
بانك مركزي منتشر شده اس��ت نشان مي دهد 
بودجه عمومي دولت اگر نخواهيم كسري بودجه 
بگوييم دچ��ار ناترازي در دخل و خرج اس��ت، از 
اين رو اصالح نظام بودجه ريزي كشور با توجه به 
تحريم هاي ظالمانه امريكا اجتناب ناپذير است، 
زيرا بخش��ي از تورم تحميلي به اقتصاد كشور از 

ناحيه بودجه ريزي غلط است. 
 در حالي كه طبق قانون بودجه سال 97 پيش بيني 
مي ش��د تراز عملياتي بودجه در حدود منفي 77 
هزار ميليارد تومان باشد، اما در 9 ماهه سال جاري 
تراز مذكور كه از تفاوت بين درآمدهاي غير نفتي و 
اعتبارات جاري و هزينه اي بودجه حكايت دارد، سر 
از منفي 10۲هزار ميليارد تومان درآورد در عين 
حال تراز عملياتي و سرمايه اي كه از مجموع تراز 
عملياتي و واگذاري دارايي هاي س��رمايه اي چون 
نفت، فروش اموال منقول به دس��ت مي آيد، طبق 

پيش بيني باي��د در حود منفي ۲4ه��زار ميليارد 
توم��ان در 9ماهه س��ال جاري مي بود كه س��ر از 
عدد منفي 45هزار ميليارد تومان در آورده اس��ت 
با اين توضيح كه بايد در مدت ياد ش��ده در حدود 
46هزار ميلي��ارد توم��ان بودجه ج��اري تأمين 
مي شد، اما پرداخت هاي عمراني در حدود 3۲هزار 
ميليارد تومان بوده اس��ت و در عين حال خالص 
دارايي هاي مالي همانند اسناد بدهي و خزانه بايد 
در حدود ۲4هزار ميليارد تومان مي بود كه از عدد 
45هزار ميليارد تومان نيز عبور كرده است در واقع 
كسري هاي بودجه به نوعي با فروش اوراق مالي و 
دارايي هاي سرمايه اي چون نفت و. . . پوشش داده 
مي شود كه اين رويه غلط است و بايد اصالح شود. 
   اصالحات دولت كافي نبود، بودجه مجدد 

اصالح مي شود
اگر چه پيش از اين دولت در راس��تاي اصالحات 
بودجه از كاهش س��قف اليحه بودجه س��ال 98 
در بخش عمومي خبر داده ب��ود، گويا اصالحات 
متناسب با شرايط اقتصادي نبوده و به طور مجدد 

اصالح بودجه در دستور كار قرار گرفته است. 
رئيس مجلس شوراي اس��المي گفت: با توجه به 
شرايط سخت تحريمي ايجاد شده براي كشورمان 
و تأكيدات مقام معظم رهبري،  بايد در س��اختار 

بودجه ريزي اصالحاتي صورت گيرد. 
علي الريجاني هفته گذش��ته در بدو ورود به شهر 
اراك در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي درباره 

موضوعات مطرح ش��ده در برخي رسانه ها به نقل 
از ايشان درباره اصالح س��اختار كشور گفت: من 
آنجا توضيح دادم كه اين موضوع در رابطه با بحث 
بودجه اس��ت، قبل از سال بحث هايي درخصوص 
بودجه س��ال 98 انجام ش��ده بود كه رهبر معظم 
انقالب نظ��ري را به س��ران قوا منعك��س كردند 
كه بودجه سال 98 متناس��ب با شرايط تحريمي 
تغييرات الزم را داشته باشد. رئيس مجلس شوراي 
اسالمي ادامه داد: براس��اس آن جلساتي گذاشته 
و مطرح ش��د كه بايد در س��اختار بودجه كشور 
تغييراتي به وجود بيايد، مثالً اينكه حجم دولت بايد 
براساس سياست هاي كلي، كوچك و چابك شود و 
همچنين سطح بهره وري كار در بخش ها باال رود. 
وي گفت: بودجه ري��زي بايد براس��اس عملكرد 
باشد، همچنين بايد اين مسئله مورد توجه باشد 
كه چگونه مي شود فعاليت هاي عمراني كشور را با 
مردم فعال تر كرد، البته اين موارد در اين فرصت 
كوتاه در بودج��ه 98 امكان تحقق نداش��ت، زيرا 
برخي مسائل ديگر بايد حل مي شد تا مكانيزم هاي 
آن مشخص شود. از طرف ديگر برخي موضوعات 
در بودجه مورد توجه قرار گرفت��ه و براي اين امر 
مقرر شد در چهار ماهه نخس��ت سال اين اصالح 
ساختار هاي بودجه اي متناسب با شرايط كشور و 
نقش دادن بيشتر به مردم در اقتصاد و ساماندهي 
بودجه كشور به نحوي كه بودجه عمراني وضعيت 

بهتري پيدا كند، صورت گيرد. 

   ساختار كدام بخش بودجه 98
بايد اصالح شود؟

س��خنگوي هيئت رئيس��ه مجلس از دستور كار 
نماين��دگان براي اص��الح س��اختار بودجه 98 
در پارلم��ان خبر داد. بهروز نعمتي، س��خنگوي 
هيئت رئيس��ه مجلس شوراي اس��المي با اشاره 
به اظهارات اخير رئيس مجلس مبني بر دستور 
رهبر انقالب براي اصالح س��اختار بودجه كشور 
گفت: رهبر انقالب، صاحبنظران و تعداد زيادي 
از نمايندگان مجل��س، بار ها تذكر داده بودند كه 
ساختار بودجه كش��ور بايد اصالح شود؛ بنابراين 
قرار شده اين موارد در بررسي اليحه بودجه 98 
مدنظر قرار گيرد. وي با اشاره به آغاز روند بررسي 
اليحه بودجه 98 از روز شنبه )۲7 بهمن( در صحن 
پارلمان اظهار داشت: آنچه مدنظر آقاي الريجاني 
رئيس مجلس درباره ساختار بودجه كشور است، 
شامل چابك سازي دولت، بهبود فضاي كسب و 
كار و افزايش ضريب افزايش اشتغال و توليد است. 
همگان بر اين موارد تأكيد دارند و خواستار اصالح 

ساختار ها در اين حوزه ها شدند. 
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس اضافه كرد: بخش 
ديگري از اصالح س��اختار بودجه كشور كه بايد 
در مجلس و توس��ط نمايندگان ص��ورت گيرد، 
طرح هاي عمراني، خصوصي سازي ها و مواردي 

اينچنيني است. 
    اصالح س�اختار اقتصادي در دستور كار 

شوراي عالي هماهنگي اقتصادي است
محمدرضا پورابراهيمي كه ظه��ر امروز در جمع 
مردم ش��هر بم اظهار داش��ت: ش��رايط خطيري 
ه��م در منطقه و ه��م در دنيا پيرامون كش��ور ما 
فرا گرفته است، امروز رس��الت سنگيني بر عهده 
مسئوالن است، مش��كالت با ميزان خدماتي كه 
ارائه مي شود، همخواني ندارد و بايد تالش بيشتري 
در حوزه خدمت رس��اني صورت گيرد و اعتبارات 
افزايش پيدا كند. پور ابراهيمي افزود: ساماندهي و 
اصالح ساختار اقتصادي كشور مهم ترين مؤلفه اي 
اس��ت كه بايد در دس��تور كار قرار گيرد، ظرفيت 
داخلي از جمله نيروي انساني، توانايي ايجاد كرده 

كه از گردنه و پيچ هاي اقتصادي عبور كنيم. 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: اصالح س��اختار اقتصادي كشور به دستور 
رهبر معظم انقالب در دس��تور كار شوراي عالي 

هماهنگي اقتصادي قرار مي گيرد.
   ۱۱ راهبرد  تداوم ثبات در اقتصاد كشور

بررسي روند گذشته اقتصاد ايران نشان مي دهد كه 
نظام بودجه ريزي، بانكي و محيط حقوقي اقتصاد 
در پيدايش و توليد تورم بخش��ي و عمومي نقش 
دارد، حال همزمان با اصالح ساختار بودجه، اصالح 
نظام بانكي نيز گزينه روي ميز بانك مركزي است. 
در ادامه رئيس بانك مركزي 11 راهبرد اين بانك 
براي تداوم ثبات در بازار پولي و ارز، ساماندهي نظام 

بانكي و كنترل تورم را اعالم كرد.

اصالحات دولت كافي نبود

بودجه 98 مجدداً اصالح مي شود
هادی  غالمحسینی

  گزارش   یک

چرا سازمان ماليات كم كاري مي كند؟  
اگر چه اخباري كه واحد روابط عمومي سازمان ماليات و شخص رئيس 
كل سازمان امور مالياتي مخابره مي كنند از توفيقات مؤثر درباره فراريان 
بزرگ مالياتي نوي��د مي دهد، اما نگاهي به عملك��رد 9 ماهه دولت در 
بخش مصارف و منابع نشان مي دهد كه سازمان مالياتي دچار كم كاري 
جدي اس��ت، به نحوي كه در 9 ماهه اول سال تنها 70 درصد درآمدها 
محقق شده و حدود 30 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي محقق 
نشده است.  شايد بخشي از اين كم كاري را بتوان در جريان فشارهاي 
ظالمانه ناشي از تحريم هاي نادر و بي منطق دانست،  اما به همان نسبت 
مي توان اين روند را در ميل ش��ديد رئيس كل در كس��ب كرسي هاي 
جديد اهم از وزارت كار و تأمين اجتماعي يا شهرداري تهران يا بي ميلي 

و بي انگيزگي به كار جهادي در اين سازمان دانست. 
بديهي است تنظيم برنامه براي هريك از اين سمت ها و البي هاي پشت 
سر آن از سوي رئيس كل س��ازمان امور مالياتي مي تواند بسيار هزينه 
وقتي و مالي در بر داشته باشد. اين در حالي اس��ت كه گذر از مراحل 
سخت اوليه تحريم ها نيازمند تمركز بيشتر روي درآمدهاي غير نفتي 
و به خصوص مالياتي است. درآمدهايي كه در چند بند از مباني اقتصاد 

مقاومتي نيز بر آن تأكيد شده است. 
بديهي است انتظار نگارنده نه فش��ار مضاعف به مردم و نه بخش مولد 

است،بنابراين كار سخت تر و تالش بيشتر را در ماليات مي طلبد. 
بر اساس بودجه ماليات س��همي حدود 14۲ هزار ميليارد توماني را در 
سال دارد كه در 9 ماهه اول بايد تا 107 هزار و 400 ميليارد تومان كسب 
مي شده اس��ت، اما تنها 77 هزار ميليارد توم��ان از درآمدهاي مالياتي 
محقق ش��ده و در اين حالت نزديك به 30 هزار ميليارد تومان كسري 
درآمد مالياتي وجود دارد. دولت در هشت ماه ابتداي امسال 1/ 671 هزار 
ميليارد ريال درآمد مالياتي كسب كرد كه اين ميزان حدود 70 درصد 

رقم مصوب و پيش بيني شده در اين دوره بوده است. 
البته ممكن است اين سازمان بر افزايش نسبي درآمدها نسبت به سال قبل 
تأكيد كند، اما با توجه به ميزان نرخ تورم و افزايش قيمت ها بديهي است كه 
اين استدالل قابل قبول نيست، از سوي ديگر نگاهي به آمارهاي موجود 
نشان مي دهد كه رشد ماليات ستاني از اصناف با ۲4 درصد افزايش مواجه 
بوده است، در حالي كه شركت هاي دولتي كمتر ماليات داده اند، همچنين 
ناكامي 53 درصدي در اخذ ماليات عوارض گمركي نيز نش��ان مي دهد 
كه س��امان از اين محل بيش برآوردي داشته يا چش��م انتظار رها سازي 
خودرو هايي است كه معلوم نيس��ت چگونه به انبارهاي گمرك راه پيدا 
كرده است. به اين ترتيب تا پايان آذر ماه امسال دولت توانسته تنها 8 هزار 
و 500 ميليارد تومان ماليات از كاالهاي وارد شده به كشور عوارض بگيرد 
كه به معناي تحقق 47 درصدي درآمدها از اين محل است. اين عدم تحقق 
درآمدها از اين جهت حائز اهميت است كه متأسفانه بودجه ارائه شده به 
مجلس صرفاً بر مبناي رديف هاي هزينه هاي طراحي شده ولي قطعاً در 
سال آينده درآمدهاي نفتي كاهش پيدا خواهد كرد و بايد به فكر كاري 
جهادي در حوزه ماليات بود كه نه فشاري مضاعف به مردم و بخش مولد 

تلقي شود و نه جريان اقتصادي را مختل كنند. 
 به اين ترتيب،  رئيس س��ازمان امور مالياتي بايد با جدي گرفتن بيشتر 
مسئوليت ها و درك شرايط، بال درنگ به سوي اجراي پايه هاي مالياتي 
جديد به خصوص اجرايي ش��دن ماليات بر ثروت و بهره بيشتر از دولت 
الكترونيك در شناس��ايي فراريان مالياتي متمركز شود و در اين مسير 
بي توجه به فشارها و البي هاي جريان قدرت – ثروت نسبت به اخذ ماليات 
متكي بر داده هاي واقعي اقدام كند. همچني��ن در جريان روند فراريان 
مالياتي بايد تكليف كارت هاي بازرگاني و فراريان مالياتي را در تعاملي 
جدي با قوه قهريه و اس��تفاده از ظرفيت هاي قانوني مصرحه در قانون 
ماليات مستقيم در قالب يك برنامه ضرب االجل دار اقدام كند. به عالوه از 
آنجايي كه بررسي بودجه به زودي در جريان قرار خواهد گرفت مي توان از 
ظرفيت ها ي موجود در قوه مقننه براي تصويب قوانين و دستورالعمل هاي 

جديد در تحقق درآمدهاي مالياتي حداكثر بهره را برد. 
آيا رئيس كل انگيزه كافي براي كار كردن در سمت فعلي را دارد ؟ 

فقر مطلق در ايران كمتر از انگليس و اسپانيا
بانك جهاني با بررس�ي فقر مطلق در ۳۶ كش�ور اع�الم كرد فقر 
مطل�ق در اي�ران كمت�ر از ۳۱ كش�ور از جمله كش�ورهايي مثل 
انگليس، بلژي�ك، اس�پانيا، كرواس�ي، يون�ان و روماني اس�ت. 
بانك جهاني در جديدترين گزارش خود موسوم به »چينش پازل فقر« 
به بررسي وضعيت فقر در كشورهاي جهان از جمله ايران پرداخته است. 
بانك جهاني در بخشي از اين گزارش، 36 كشور جهان از نظر فقر مطلق 
را بررسي كرده و ايران را بين كشورهايي قرار داده كه فقر مطلق در آنها 
در مرز صفر قرار دارد. فقر مطلق بر اس��اس اين گزارش كه بر پايه آمار 
سال ۲015 تهيه شده است شامل كساني مي شود كه درآمد كمتر از 
1/9 دالر در روز دارند. بر اساس برآورد بانك جهاني فقط 300 هزار نفر 

در ايران با درآمد كمتر از 1/9 دالر در روز زندگي مي كنند. 
بر اين اساس ميان 36 كشوري كه مورد بررسي قرار گرفته اند 31 كشور 
فقر مطلق بيشتري نسبت به ايران دارند، حتي كشور توسعه يافته اي 
مثل انگليس نيز فقر مطلق بيشتري نسبت به ايران دارد؛ در حالي كه 
ميزان فقر مطلق در ايران در حد صفر قرار دارد در انگليس حدود 0/1 
درصد مردم با فقر مطلق روبه رو هس��تند. برخي كشورهاي ديگر كه 
فقر مطلق بيشتري نسبت به ايران دارند عبارتند از: بلژيك، كرواسي، 
اسپانيا، يونان، روماني، برزيل، ليتواني، مجارستان، اسلواكي، صربستان، 
بوليوي و بنگالدش. اين گزارش فقر مطلق در تركيه، فرانسه، اوروگوئه و 
اوكراين را كمتر نسبت به ايران ارزيابي كرده است. بر اساس اين گزارش 
از 736 ميليون فقير مطلق در جهان، 368 ميليون نفر يعني نيمي از كل 

فقط در پنج كشور جهان زندگي مي كنند. 
بر اساس اين گزارش پنج كش��ور داراي باالترين تعداد فقير به ترتيب 
عبارتند از: هند، نيجريه، جمهوري دموكرات كنگو، اتيوپي و بنگالدش. 
اين كشورها اتفاقاً پرجمعيت ترين كش��ورهاي جنوب آسيا و جنوب 
صحراي آفريقا هم هستند؛ دو منطقه اي كه روي هم 85 درصد )6۲9 
ميليون( جمعيت فقير دنيا را در خود جاي داده اند. بنابراين براي ادامه 
هدف جهاني كاهش فقر مطلق به كمت��ر از 3 درصد تا ۲030، كاهش 
زياد فقر در اين پنج كشور حياتي است. كساني كه با كمتر از روزي 1/9 

دالر زندگي مي كنند، دچار فقر مطلق هستند. 
.....................................................................................................................

 كاهش ۱۱درصدي بدهي خارجي ايران
در پايان آذر9۷

 گ�زارش جدي�د بان�ك مرك�زي نش�ان مي ده�د ك�ه مي�زان 
بده�ي  خارج�ي كش�ور نس�بت ب�ه ابت�داي امس�ال ۱۱ درصد 
كاهش يافت�ه و ب�ه ۱۰ ميلي�ارد دالر در پايان آذر رسيده اس�ت. 
به گزارش »تسنيم«، تازه ترين گزارش بانك مركزي از گزيده آمارهاي 
اقتصادي آذرماه 97 حكايت از بدهي هاي خارجي 10 ميليارد دالري 
كش��ور در پايان اين ماه دارد. بر اين اساس، ميزان بدهي هاي خارجي 
)تعهدات بالفعل( كش��ور در پايان خرداد ماه به رقم 10 ميليارد و 34 
ميليون دالر رسيده اس��ت. از اين رقم 3 ميلي��ارد و 174 ميليون دالر 
مربوط به بدهي هاي خارجي كوتاه مدت و 6 ميليارد و 860 ميليون دالر 
مربوط به بدهي هاي ميان مدت و بلندمدت مي ش��ود. بدهي خارجي 
كشور از ابتداي امس��ال 11 درصد برابر با 1/۲71 ميليارد دالر كاهش 
داشته اس��ت. در فروردين ماه بدهي خارجي كشور 11/305 ميليارد 

دالر اعالم شده بود.
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