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محدود شد ؟ 

طرح اصالح س��اختاري بودجه در چهار مح��ور »درآمدزايي پايدار«، 
»هزينه كرد كارا«، »ثبات سازي اقتصاد كالن و توسعه پايدار« و »تقويت 
نهادي بودجه« تعريف ش��د و در پي آن نوبخت رئيس سازمان برنامه 
و بودجه در توئيت��ي در 20 خرداد از صاحبنظران خواس��ت تا نظرات 
تكميلي خود را در اين خصوص ارائه كنند. از تاريخ مذكور بيش از سه 
ماه گذشته  است، اما آنچه شاهدش بوديم تنها حذف 200 هزار خانوار 

از يارانه بگيران و انتشار اوراق بهادار بوده است. 
اين در حالي است كه قرار بود بر اساس برآوردي كه در سال ۹۷ انجام 
ش��د، درباره حدود ۹۳۶ هزار ميليارد يارانه پنه��ان و ۴۵ تا ۵0 هزار 
ميليارد تومان معافيت مالياتي در كش��ور تجديد نظر شود و در حوزه 

حامل هاي انرژي نيز تصميمات جدي تري اخذ شود. 
 اگر چه حذف يارانه بگيران بر اساس اطالعات و داده هاي واقعي كاري 
ميمون و درس��ت اس��ت، اما اين اقدام كافي نبوده و نمي توان آن را به 
عنوان اصالح ساختار اقتصاد و بودجه به شمار آورد، بلكه بر اساس طرح 
خود برنامه و بودجه اين كار جزئي بس��يار كوچك از يك برنامه بزرگ 
است؛ به عالوه نيمه دوم سال را هم ديگر نمي توان با دست روي دست 
گذاشتن، گذراند ،بنابراين نحوه تخصيص منابع با حساسيت جدي تري 
بايد بررسي شود و بر مبناي محدوديت هاي بودجه اي كه به طور قطع 

نمود بيشتري خواهد داشت، برنامه ريزي دقيق تري داشت. 
 تصميمات ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه نيز نشان 
مي دهد كه بيشترين دغدغه كنترل قيمت ها و تأمين منافع بودجه به 
آسانترين شكل ممكن مد نظر است، در حالي كه كارشناسان نشانه هاي 
موجود را مثبت ارزيابي نمي كنند. كم كاري هاي سازمان برنامه و بودجه 
در حوزه تحقق اصالح ساختاري مدنظر مقام معظم رهبري يا تصميمات 
سران سه قوه مبني بر فرامين مقابله با گراني به شكل قهري، بيشتر بيانگر 
آن است كه هنوز هم تصميم سازان به دنبال برنامه هايي آسان و سهل 
هستند و نگاه كوتاه مدت به اقتصاد دارند و برنامه ها بيشتر برای گذران 
زمان چند ماه است در حالي كه تأكيد رهبري بر وجود فرصت بسيار در 

دوسال اخير براي فعاليت هاي ماندگار است. 
در اين ميان برخي منتقدان و كارشناس��ان انتخاب��ات پيش روي مجلس 
را دليلي بر وضعيت حاكم بر فضاي اقتص��ادي جامعه مي بينند و معتقدند 
كه تصميمات س��خت و منطقي، ب��از هم به اي��ن بهانه به آين��ده موكول 
شده اس��ت، اما در مقابل برخي نيز كه حتي در بدنه كارشناس��ي س��ازمان 
برنامه ب��راي طرح اصالح س��اختار اق��دام كرده ان��د نيز بر اي��ن باورند كه 
 ادامه روند فعلي كار را بس��يار س��خت خواهد كرد و باي��د بدون مالحظات 
سياسي – انتخاباتي در حوزه اصالح ساختارها گام هاي جدي تري برداشت. 
اگر چه در همان دوره كه اصالح ساختار بودجه رونمايي شد، برخي آن را 
فاقد قابليت اجراي واقع بينانه دانستند و آن را » آرزوهاي خوب توسعه اي« 
نام گذاشتند، با اين حال بايد قبول كرد كه »هزينه كرد كارا« به خصوص در 
بخش های اقتصادي دولت از ملزومات جدي گذر از كسري بودجه كشور 
است و اطالع رساني در اين باره و نشان دادن آن به مردم كه در مشكالت 
تنها نيس��تند و دولت نيز در حال رژيم الغري در تخصيص بودجه است، 
وضعيت را به مراتب قابل تحمل تر و البته اوضاع اقتصادي را با چشم انداز 

بهتري ترسيم مي كند. 
طبق اظهارات متعدد دولت براي مديريت صحيح شرايط موجود قرار 
بوده كه ۶2 هزار ميليارد تومان از هزينه ها كم كند و تا ۷۵ هزار ميليارد 
تومان ديگر را از محل منابع جديد مانند صندوق توس��عه ملي تأمين 
كند، اما كاهش ۶2 هزار ميليارد توماني هزينه ها بدون شك نمي تواند 
تنها از محل كاهش يارانه هاي مردم صورت بگيرد،بنابراين ارائه برنامه 
قابل فهم براي عموم مردم از سوي سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور 
اقتصاد و دارايي درباره نحوه كاه��ش ۶2 هزار ميليارد توماني هزينه ها 
بسيار حائز اهميت است و نبايد اسير جريان انتخابات حزبي و جناحي 
شود. ضمن آنكه تأمين ۷۵ هزار ميليارد تومان از محل منابع جديد هم 

كاري بسيار سخت است و نبايد آسان ترين كار را انتخاب كرد. 
بدانيم كه با گفتن يك جمله: » امسال كسري بودجه نداريم« نه فقط 

دغدغه ها كم نمي شود، بلكه اوضاع اقتصاد هم به سامان نمي شود. 

همتی: تحريم  جديد بانک مرکزی نشان داد 
دست امريکا چقدر خالی است

رئي�س كل بان�ك مرك�زي در واكن�ش ب�ه تحري�م مج�دد 
بان�ك مرك�زي گف�ت: تحري�م مج�دد بان�ك مرك�زي توس�ط 
دول�ت امري�كا نش�ان مي ده�د ك�ه دس�ت آنه�ا ب�راي پي�دا 
ك�ردن اه�رم فش�ار علي�ه اي�ران تا چ�ه ح�دي خالي اس�ت. 
به گزارش »تسنيم«، عبدالناصر همتي تأكيد كرد: اگر اين گونه اقدامات 
مي توانست در پيش��برد خواس��ته هاي ظالمانه آن دولت مؤثر باشد، 

وضعيت اقتصادي كشور بسيار متفاوت با وضعيت فعلي بود. 
رئيس كل بانك مركزي تأكيد كرد: ناكامي هاي مكرر دولت امريكا در 
يك سال و اندي گذشته نشان مي دهد كه اين تحريم ها بي اثرتر از هر 
زمان ديگري شده و اقتصاد ايران، تاب آوري خود رادر مقابل تحريم ها 
به همگان اثبات كرده است. وي افزود: موفقيت هاي اخير بانك مركزي 
و ثبات بازار نشان مي دهد كه خوشبختانه تجارت و مبادالت مالي كشور 

از راه هايي انجام مي شود كه از سوي امريكا غيرقابل تحريم است. 
همت��ي اف��زود: خوش��بختانه از دوره دور زدن تحريم ه��ا ب��ه دوره 
تحريم ناپذيري تجارت خارجي عبور كرده ايم و وقت آن رسيده است 

كه دولت امريكا از واقعيت  ها درس بگيرد. 
........................................................................................................................

پيش بيني استفاده ۱۰۰ هزار زائر از هواپيما
سخنگوي س�ازمان هواپيمايي كش�وري از صدور مجوز پروازهاي 
اربعين براي ايرالين هاي داوطلب خبر داد و گفت: پيش بيني مي شود 
بيش از ۱۰۰ هزار نفر از زائران از هواپيما براي اربعين و رفتن به عراق 
اس�تفاده كنند و در اين زمينه رضايت مردم براي م�ا اهميت دارد. 
رضا جعفر زاده در گفت وگو با »ايسنا« اظهاركرد: سال گذشته بيش از ۱0۸ 
هزار نفر از زوار ايراني از حمل و نقل هوايي براي اربعين استفاده كردند و 
پيش بيني مي شود امسال نيز همين تعداد زائر از هواپيما براي رفتن به كشور 
عراق و شركت در مراسم اربعين استفاده كنند. در اين راستا مجوز پروازهاي 
اربعين براي يازده ايرالين داوطلب صادر شده و در حال صدور است. وي با 
بيان اينكه نرخ  بليت پروازهاي مختلف به سمت بغداد و نجف براي اربعين 
اعالم شده است، افزود: آنچه مهم است اينكه نرخ ثابت مشخص شده براي 
بليت هايي كه در سفرهاي اربعين صادر مي شود تنها در بازه زماني 20 تا ۳0 
مهر اعتبار دارد و اگر كسي قبل يا بعد از تاريخ مذكور بليت تهيه كرده باشد، 

قيمت بليت او تابع اين نرخ نيست. 
سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري ادمه داد: بليت پروازهاي نجف يا بغداد 
تابع پروازهاي خارجي بوده و نرخ آن را رقابت ها، كسب و كار بازار و عرضه و 
تقاضا تعيين مي كند. اما با توجه به اينكه شرط اصلي براي ما رضايت مردم 
و زائران است، اگر كس��ي بليت هواپيمايي را قبل از ابالغ نرخ هاي ثابت در 
تاريخ هاي 20 تا ۳0 مهر ماه باالتر از آنچه اعالم شده، خريداري كرده باشد 
هم سعي مي كنيم نس��بت به احقاق حقوق آن نيز اقدام كنيم. جعفرزاده 
تأكيد كرد: همه س��عي كنند از مراكز معتبر بليت تهي��ه كنند، اما اگر هر 
زائري بليت هواپيمايي را از هر واسطه اي خريداري كرد و متوجه بروز تخلف 
يا گرانفروشي ش��د، آن را به ما اطالع دهد تا با او برخورد كنيم و حتي اگر 
آن مركز يا واسطه فروش بليت مجوز هم نداشته باشد به سرعت نسبت به 

معرفي آن به دستگاه قضايي و برخورد با آنها اقدام مي كنيم.

دستور هپکويی به نفع کارگران
با دستور رئيس جمهور قرارداد سهامدار عمده 

هپكو فسخ می شود
در پي اعتراضات كاركنان هپكو، اس�تاندار مركزي از دستور فوري 
رئيس جمهوري در خصوص حل مش�كل تعيين تكليف س�هامداري 
شركت هپكوي اراك خبر داد. به اين ترتيب انتظار مي رود اين دستور 
به نفع كارگران هپكو و در احقاق حقوق سريع كارگران مؤثر واقع شود 
و دستوري كه حدود ۱۰ ماه پيش مبني بر واگذاري تعيين تكليف فوري و 
پس گرفتن و تسويه با كارگران بود، احتماالً به زودي عملياتي مي شود. 
آقازاده، استاندار مركزي از ابالغ دستور رئيس جمهور مبني بر اقدام فوري 
در خصوص فسخ قرارداد با شركت هيدرواطلس )سهامدار عمده هپكو( 
توسط سازمان خصوصي سازي به منظور رفع مشكالت شركت هپكو 
خبر داد.  واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور ني��ز در نامه اي كه خطاب 
به وزراي امور اقتصادي و دارايي، صمت و تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
صادر كرده آورده اس��ت: رئيس جمهور در پي نوش��ت نامه درخواست 
استاندار مركزي مبني بر »فسخ قرارداد با شركت هيدرواطلس توسط 
سازمان خصوصي سازي به منظور رفع مشكالت شركت هپكو« نوشته 
اس��ت: »اقدام ف��وري را برابر بحث هاي مطرح ش��ده در جلس��ه مورخ 

۹۸/0۶/2۶ دولت به عمل آوريد.«
شركت هيدرواطلس)س��هامي خاص( با س��ابقه اي ۳۸ ساله در زمينه 
توليد انواع ماشين آالت راه سازي تحت ليسانس كمپاني اطلس آلمان 
از سال ۹۵ با خريد ۶۱/0۹ درصد سهام هپكو، بلوك كنترلي سهام اين 

شركت را در اختيار دارد. 
  داستان از چه قرار بود ؟ 

صاحبان اين ش��ركت بر اين باورند كه عدم خريد محص��والت و واردات 
دستگاه هاي چيني در آن دوره از سوي دستگاه هاي دولتي و غير دولتي و 
بروز مشكالتي مانند تحريم در اين باره دخيل بوده است،بنابراين خواستار 
باز پس دادن آن به سازمان خصوصي س��ازي بودند، اما اين يك روي سكه 
است و ظاهراً باز هم روي ديگر اين سكه درباره سوء استفاده افراد از نحوه 
خصوصي سازي، دريافت تسهيالت و تشكيل ش��ركت هاي تو در تو براي 

كسب درآمدهاي شخصي و ناديده گرفتن كارگران است. 
نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسالمي گفت: ارزيابي هاي اوليه، 
قيمت هپكو و شرايط هپكو از سال ۸۴ شروع شد و در سال ۸۵ عماًل به 
فردي به نام آقاي عطاريان واگذار شده است. دوره ۱۱ ساله اي كه آقاي 
عطاريان در ش��ركت هپكو حضور داشته و دوره س��ه ساله اي كه آقاي 
احمد پور سهام هپكو را در اختيار داشته است، مجموع اين دوره زماني 

۱۳، ۱۴ ساله را تشكيل مي دهد. 
وي ادامه داد: عطاريان ش��ركت هپكو را به قيمت ۷۵ ميليارد تومان 
تحت عنوان ش��ركت واگن س��ازي كوثر كه در اصفهان مستقر است، 
از دولت خريد. از اي��ن ۷۵ ميليارد تومان 2۵ ميلي��ارد تومان را بايد 
نقد پرداخت مي كردند. ايش��ان عين اين مبلغ را از بانك پارسيان وام 
گرفتند و اقس��اط باقي را هم بايد مي پرداختند كه متأسفانه يكي دو 
قسط نصفه نيمه داده شده و ديگر هيچ قسطي در طول اين ۱۱ سال 
پرداخت نكرده است.  وي تصريح كرد: موضوع دوم اخذ وام هاي بسيار 
كالن است. در حال حاضر رقم اين وام ها نزديك به ۸00 ميليارد تومان 
رسيده و بدهي بانكي بسيار سنگيني ايجاد شده است. در حالي كه در 
سال ۸۶ فروش شركت حدود 2۶0 ميليارد تومان و سود شركت 2۴ 
ميليارد تومان بوده و اين شركت شرايط بسيار ايده آلي داشته است و 

در اين شرايط ايده آل شركت را به آقاي عطاريان داده اند. 
اين نماينده مجلس عنوان كرد: يكي از مسائلي كه ما در خصوصي سازي به 
شدت به آن انتقاد داريم، بحث رانت خواري و حمايت هاي ويژه اي است كه 
از درون دولت و بين شخصيت هاي با نفوذ و خريداران اتفاق مي افتد و زد و 
بندهايي صورت مي گيرد. اين شركت ها اين گونه به اينها منتقل مي شود و 
بعد در عمل نه مطالبات بيت المال پرداخت مي شود و نه سرنوشتي كه بايد 

اين شركت داشته باشد، رعايت مي شود. 
وي افزود: حام��ي اصلي آقاي عطاري��ان در خريد هپك��و آقاي زنگنه 
بوده است. آقاي زنگنه بعد از وزارت و بعد از فروش اين شركت به آقاي 
عطاريان رئيس هيئت مديره هپكوي اراك مي ش��ود و ايشان بر اساس 
مستندات، در راستاي قرارداد مش��اوره و خدمتي كه به آقاي عطاريان 
كرده است ۱/۵ ميليارد تومان از هپكو پول مي گيرد. نهايتاً بعد از داد و 
بيداد هاي بسيار، مجبور شدند آقاي عطاريان را با فشار هايي كه بود، كنار 
بگذارند وتمام تعهدات ايشان از دوشش برداشته شد و اين تعهدات را به 
خريدار جديد منتقل كردند و احمد پور را شخص آقاي پوري حسيني 
و شخص آقاي زماني قمي استاندار وقت شناسايي و با ايشان مذاكره و 
تأييدش كردند و با او قرارداد بستند. بعد هم مصاحبه كردن كه صنعتگر 

است، كارخانه دار است و نماينده برند اطلس آلمان است. 
وي در رابطه با عملكرد احمد پور سهامدار سه ساله اخير هپكو گفت: ايشان 
بايد براي شركت پول و فناوري مي آورد، ولي هيچ تالش و سرمايه گذاري اي 
انجام نداده و شركت هم در جا زده است. آقايان ابتداي ورود حاضر به حضور 
در مهمان سراي هپكو نشدند و در هتل پنج ستاره شب ها را مي گذراندند. 
بعد هم آمدند و هر كدام حقوق نجومي اي دريافت كردند كه مجموع حقوق 
ماهانه چهار، پنج نفري كه آمده بودند، قريب به 200 ميليون تومان بود و 
بعد از آن هم ماشين لكسوز ميلياردي گرفتند و زير پا انداختند. هپكويي 
كه كارگرش گرسنه است به شدت مورد حمايت دولتي ها بودند. از مقامات 

وزارتخانه بگيريد تا سازمان خصوصي سازي و مقامات استان. 
كريمي افزود: اين آقايان شو تبليغاتي برگزار كردند كه هپكو مشكلش حل و 
رونق توليد ايجاد شد. ولي آقايان يك بيل كه براي شركت هيدرو اطلس بود 
را آوردند و پرده اي روي آن انداختند و رنگ زدند و آرم هپكو به آن كوبيدند و 
گفتند اين نمونه ساخت هپكو است. همه كارگران گفتند كه اين شو است. 
كريمي در خصوص يكي از وام هاي شركت هپكو گفت:۹0 ميليارد تومان 
وام در بانك ملي براي هپكو در سال ۹۶ تصويب شد كه تا به حال حدود ۴۶ 
ميليارد آن را گرفتند كه يا حقوق دادند يا هزينه هاي ديگر شده و بقيه آن 
هم مانده است كه در حال حاضر دنبال آن هستند. گفتني است درروند اين 
واگذاري؛مساعدت با خريدار، امهال سه ساله اقساط معوقه شركت، دوبار 
انصراف از خريدار دوم، ورود كارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد در 
تاريخ ۱۳۹۷/2/۳۱ و مبني بر تعيين تكليف مالكيت، مسئوليت مديريت 
شركت هپكو وعهده دار شدن دولت در تصدي آن و انتصاب مدير اجرايي 
با قيد فوريت، انتصاب مدير عامل دولتي همگي از جمله مواردي است كه 

كارگران اين كارخانه در اين سال ها پشت سر گذاشته اند.

   گزارش  2

مصرف لبنيات در كشور ۲۱ درصد كاهش يافت
كارخانجات لبني در دوس�ال اخير بدون توجه 
به كشش بازار مصرف، به صورت بي رويه قيمت 
ش�ير و فرآورده هاي لبن�ي را افزاي�ش دادند، 
اكنون با كاهش نرخ ارز و صادرات شير و لبنيات 
از كاهش ۲۱ درص�دي مصرف در كش�ور خبر 
مي دهن�د و مي گوين�د: بازگش�ت محصوالت 
از فروش�گاه ها به كارخانه ها زياد شده اس�ت. 
آمارها از كاهش محس��وس مصرف لبنيات حكايت 
دارند و اگر فكري براي آن نشود ۱0 تا 20 سال ديگر 
شاهد بيماري هايي نظير پوكي استخوان، راشيتيسم 
و كوتاهي ق��د فرزندان مان خواهيم بود. بر اس��اس 
سبد غذايي پيش��نهادي براي افراد ۱۸ تا ۵0 سال 
از سوي وزارت بهداشت كشور، هر فرد بايد ماهانه ۸ 
ليتر شير، ۳ كيلوگرم ماست و حدود ۵00 گرم پنير 
مصرف كند. اين مقدار مطلوبي است، اما در طول چند 
سال گذشته مصرف شير و لبنيات به شكل محسوسي 
كاهش يافته است. كارشناسان دليل كاهش مصرف را 
كاهش قدرت خريد خانوار عنوان مي كنند و معتقدند 
كه كارخانجات لبني در سال هاي اخير ساالنه چندين 

بار قيمت شير و لبنيات را گران كرده اند، به طوري كه 
يك بطري ش��ير ۹00 گرمي در حال حاضر ۸ هزار 
تومان بفروش مي رسد. اين در حالي است كه قيمت 
شير خام كه مواد اوليه و اصلي شير و لبنيات است با 

چنين شتاب بااليي رشد نكرده است. 
روز گذش��ته دبيركل كان��ون انجمن هاي صنايع 
غذايي اي��ران با بيان اينكه ف��روش صنايع غذايي 
كاهش و بازگش��ت محصول ب��ه كارخانه ها زياد 
شده است، گفت: فروش يك ساله لبنيات تا خرداد 
ماه س��ال جاري در مقايس��ه با مدت مشابه سال 

گذشته 2۱ درصد كاهش يافته است. 
كاوه زرگران در گفت وگو با »تس��نيم« با انداختن 
توپ گراني شير و لبنيات به زمين دامداران افزود: 
افزايش قيمت شير خام از ۱۶00 تومان به 2۵00 
تومان باعث شده كه قيمت تمام شده صنايع لبني 
افزايش يابد و به تبع آن قدرت خريد مردم كاهش  
يافته است. اين اظهارات در حالي است كه به گفته 
دامداران، بازار فروش شير خام كاهش نداشته، اما 
كارخانجات لبني از افت مصرف سخن مي گويند. 

ظاه��راً كاهش نرخ دالر در س��ال ج��اري موجب 
كاهش صادرات شير و لبنيات شده و حاشيه سود 
كارخانج��ات را كاهش داده اس��ت. يكي از فعاالن 
بازار در گفت و گو با »جوان« در واكنش به اظهارات 
زرگران گفت: كاهش قيمت دالر به ۱۱ هزار تومان 
مزيت صادراتي لبنيات را كاهش داده و كارخانجات 
كه مانند سال گذشته نتوانس��تند توليداتشان را 
صادركنن��د، از كاهش مصرف س��خن مي گويند. 
وي به مشكالت صادرات كاال اش��اره كرد و افزود: 
مش��كالت مربوط به پيمان س��پاري ارزي،قيمت 
ارز و ارائه آن به س��امانه نيما موجب كاهش سود 
صادركنندگان شده، از اين رو توليد كنندگان شير 
از شرايط فعلي بازار رضايت ندارند و آن را به افزايش 
قيمت ش��ير خام ربط مي دهند. اين فعال بازار به 
مشكالت تأمين نهاده مانند جو و ذرت اشاره كرد  
و افزود: ذرت يك هفته اس��ت كه ناياب شده و جو 
نيز در بازار وجود ندارد. در حالي كه بنادر شمالي و 
جنوبي مملو از جو است، اما دولت ارز مورد نياز براي 
واردات را تخصيص نداده است. به گفته وي اخباري 

مبني بر فاسد ش��دن جو هاي دپو ش��ده در بنادر 
منتشر شده و دولت بايد سريعاً نسبت به ترخيص 

اين كاال اقدام كند. 
وي همچنين از كنار كش��يدن مدل��ل در تأمين 
نهاده هاي دامي و طيور خبر داد و گفت: مدلل ديگر 
نهاده ها را تأمين نمي كند و در ماه هاي اخير خريد و 

فروش را متوقف كرده است. 
  تقاض�ا ب�راي خري�د م�واد غذاي�ي افت 

كرده است 
عالوه بر ش��ير و لبنيات س��اير م��واد غذايي نيز با 
كاهش تقاضا مواجه شده اس��ت. دبي��ركل كانون 
انجمن هاي صنايع غذايي ايران معتقد اس��ت كه 
مردم مانند گذشته نمي توانند مواد غذايي خريد 
كنند و تقاضا براي خريد م��واد غذايي افت زيادي 
در سال جاري داشته است. زرگران افزود: بر اساس 
اعالم بانك مركزي )قبل از تورم امسال( 2۶ درصد 
درآمد خانوار هزينه خريد مواد غذايي و آشاميدني 
مي شود كه اين رقم در امريكا ۶/۵ درصد و در قطر 

۱۳ درصد است.

آخرين خبرها از 

هادی   غالمحسینی
  گزارش   یک

اصالح  وضعيت 
س�اختار بودجه 
از اين امر حكايت دارد كه سه بسته اقتصادي 
ب�ا ه�دف توزي�ع عادالن�ه يارانه پنه�ان ، 
و مولد س�ازي  ماليات س�تاني عادالن�ه 
دارايي هاي دولت در دس�تور كار جلس�ات 
س�ران قوا قرار دارد، اين موارد در شرايطي 
دنبال مي ش�ود كه به گفته رئيس س�ازمان 
برنامه وبودجه در رهگذر بودجه يارانه پنهان 
۱۰۰۰هزار ميليارد توماني توزيع مي شود كه 
وجود فقر و ضعف مالي در بين خانوار نشان 
از توزي�ع نامناس�ب اي�ن يارانه ه�ا دارد. 
به گ��زارش »جوان«، خوش��بختانه آس��يب هاي 
بودجه ريزي هاي غلط چ��ه در بعد بودجه عمومي 
و چه در بعد شركت ها، بانك ها و مؤسسات وابسته 
به دولت براي همگان روش��ن شده است، از اين رو 
است كه موضوع اصالح نظام بودجه ريزي در جلسه 
سران قوا به عنوان يكي از جلس��ات مهم در ايران 

مطرح شده است. 
متأسفانه از سال هاي ابتدايي دولت يازدهم كاهش 
تكيه به درآمدهاي نفتي با تكيه به بدهي و فروش 
اوراق بدهي دولتي جبران شد كه تكرار اين مسير 
بدهي هاي داخلي دولتي را تشديد كرده است، اين 
امر در كنار بدهي هاي خارجي يكي از ريشه هاي 
توليد تورم در اقتصاد به ش��مار مي رود كه جاي 
دارد با توجه به تحريم هاي ناعادالنه نفتي و جنگ 
اقتصادي زمينه براي كاه��ش بدهي هاي دولتي 
و ايجاد درآمدهاي پاي��دار از محل اخذ ماليات بر 

مجموع دارايي و درآمدس��االنه اشخاص حقيقي 
و حقوقي در كش��ور و همچنين عايدي سرمايه 
فراهم  آيد. در اي��ن بين در ش��رايطي كه بودجه 
سنواتي محل زيادي براي اصالحات دارد، چندي 
پيش دولت اصالحات جزئ��ي را در بودجه ايجاد 
كرد كه تكيه بر بخش ايجاد بدهي كه تورم آفرين 
است، زمينه اي شد تا در جلسه سران قوا موضوع 
اصالح ساختاري بودجه مورد توجه قرار بگيرد. در 
همين راس��تا، يك منبع آگاه در سازمان برنامه و 
بودجه كش��ور در گفت وگو با »ف��ارس« در مورد 
آخرين وضعيت اصالح ساختار بودجه اظهارداشت: 
در حال حاضر بخش هايي از اصالحات ارائه شده در 
دستور كار جلسات سران قوا قرار دارد و به تدريج 
بررسي و نهايي مي ش��ود. وي افزود: يكي از اين 
محورها موض��وع درآمدزايي پاي��دار و چگونگي 
قطع بودجه به نفت بوده كه شامل سه بسته و زير  
پروژه است. اين مقام مسئول با بيان اينكه يكي از 
اين بس��ته ها مربوط به يارانه پنهان است، گفت: 
يارانه پنهان بايد به نحوي مديريت و وضعيت آن 
مشخص شود. دومين بسته درباره ماليات و عدالت 
مالياتي است و سومين بس��ته نيز به مولد سازي 

دارايي هاي دولت باز مي گردد. 
  چراغ سبز برای اصالح قيمت ها

در چهلمين جلسه شورای عالی هماهنگی سران 
قوه ، رئيس جمهور اظهار داشت كه عوايد حاصل 
از هر گونه اصالح ساختاری قيمت ها صرفاً بايد به 
اقشار كم درآمد و يا درآمد ثابت انتقال داده شود تا 
كاهش قدرت خريد آنان با توجه به نوسانات تورمی 

در حد ممكن جبران شود.

 تأمين 38 ه�زار ميليارد تومان كس�ري 
بودجه با مصوبه سران قوا 

در حال��ي ك��ه تأكي��د اقتصاد دان ها ب��ر كاهش 
بدهي هاي دولت در رهگذر اجراي بودجه سنواتي با 
هدف كنترل تورم و ثبات اقتصادي تأكيد دارد، گويا 
كاهش درآمدهاي نفتي دولت را در مسير افزايش 
انتش��ار اوراق جهت تأمين مالي س��ود دار هدايت 
كرده اس��ت،  زيرا با پيش��نهاد وزارت اقتصاد براي 
جبران بخشي از كسري بودجه ناشي از عدم تأمين 
درآمدهاي نفتي در بودجه سال جاري از سران قوا 
مصوبه گرفت تا عالوه بر ۳۸ ه��زار ميليارد تومان 
اوراق مالي اسالمي، تا سقف ۳۸ هزار ميليارد تومان 

ديگر اوراق منتشر كند. 
اس��حاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور در 
تاريخ 2۶ ش��هريور ۹۸ مصوبه هيئ��ت وزيران در 
رابطه با انتشار اوراق مالي اسالمي را به وزارت امور 
اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و 

بانك مركزي ابالغ كرد. 
   فرصت های متعدد و متنوع اصالح بودجه 

ايران
 بر اس��اس اين گ��زارش دول��ت در ش��رايطي از 
درآمدهاي سهل الوصول پيشين يعني نفت امروز به 
درآمدهاي سهل الوصول ناشي از انتشار اوراق بدهي 
روي آورده اس��ت كه خود دولتي ه��ا نيز مي دانند 
بودجه فضاي زيادي براي اصالحات ساختاري دارد. 
به طور نمونه رئيس سازمان برنامه و بودجه هنگامي 
كه بودجه بيش از ۱۶00هزار ميليارد توماني سال 
۹۸ را به مجلس ارائه مي دهد، مدعي مي ش��ود كه 
در رهگذر بودجه هاي سنواتي ۱000هزار ميليارد 

تومان يارانه پنهان توزيع مي شود، از اين رو با توجه 
به وجود خانوارهاي فقير در ايران مي توان در يافت 
كه با توزيع عادالنه و منصفانه يارانه پنهان مي توان 
فقر را در ايران ريش��ه كن ك��رد و در واقع تورهاي 
شركتي و غير ش��ركتي دريافت يارانه هاي پنهان 
در ايران را جمع آوري كرد و فضاي عادالنه را براي 

فعاليت اقتصادي فراهم آورد. 
از سوي ديگر، رشد بودجه هاي اختصاصي برخي 
از دس��تگاه ها زنگ خطري را ب��راي نظام اداري 
ايران ب��ه ص��دا درآورده اس��ت، زيرا به رغم آنكه 
ساالنه بيش از ۱00هزار ميليارد تومان به دولت 
ماليات پرداخت مي شود و امتياز و اختيار فروش 
نفت، آب، برق، گاز، بنزي��ن، گازوئيل و مديريت 
دارايي هاي عظيم چند صدهزار ميليارد توماني 
شركتي و غير شركتي به دولت تفويض شده است، 
باز امتيازي در حد بيش از ۵0 هزار ميليارد تومان 
جهت درآمدهاي اختصاصي به برخي از دستگاه ها 
داده شده اس��ت،  بدين معني كه اين دستگاه ها 
بابت ارائه خدمات و كاال از م��ردم وجوه دريافت 
مي كنند و تازه به گفته رئيس ديوان محاسبات 
هزينه و درآمد اين دس��تگاه ها مورد حسابرسي 
ديوان قرار ندارد،  جالب آنكه ضرباهنگ رشد اين 
دست از درآمدهاي اختصاصي دستگاه ها از ساير 
درآمدهاي دولت بيشتر است كه نشان مي دهد 
اين دس��تگاه ها اصرار بيش��تري ب��ر درآمد زايي 

اختصاصي دارند. 
در اين بي��ن، بودجه ۱200هزار ميلي��ارد توماني 
شركت ها، بانك ها و مؤسس��ات دولتي با ريخت و 
پاش در هزينه هاي جاري، كوتاهي در بازپرداخت 
تسهيالت بانكي و همچنين اخذ تسهيالت كالن از 
ناحيه بانك ها يا بازار سرمايه ، بهره وري پايين در 
توليد كاال و خدمات و بي تفاوتي در پيشبرد صحيح 
پروژه ها و فساد و كوتاهي در اخذ مطالبات معوق 
همراه اس��ت كه اين بخ��ش از دارايي هاي دولتي 
نياز به بهبود مديريت، ارائه گزارش هاي دوره اي و 

تشديد نظارت و الزام بر پاسخگويي دارد. 
در عين حال، تحميل هزينه صندوق هاي بيمه اي 
بازنشستگي و درماني در شرايطي كه صندوق هاي 
مذكور ب��راي خود س��رمايه گذاري هايي دارند و 
ماهانه نيز حق بيمه دريافت مي كنند، نش��ان از 
اين مهم دارد كه باي��د از پرداخت كنندگان حق 
بيمه براي نظارت بر سرمايه گذاري ها و به طور كل 
عملكرد اين صندوق ها كمك گرفته شود تا شاهد 
افزايش بهره وري در صندوق هاي بيمه اي مذكور 
باشيم، در غير اين صورت به زودي حقوق كاركنان 
دولت و بازنشس��تگان كل بودجه عمومي ايران 
را به خود اختصاص مي دهد. بي ش��ك با بررسي 
دقيق تر بودجه به ن��كات فراواني براي اصالحات 
دست پيدا خواهيم كرد كه انتظار مي رود سران 
قوا طي اطالعيه اي از مراكز پژوهشي، دانشگاهي 
و اشخاص حقيقي و حقوقي عالقه مند به اصالح 
صحيح اقتص��اد اي��ران بخواهند ت��ا در رابطه با 
اصالحات اقتص��ادي اعم از نظ��ام بودجه ريزي، 
بانكداري، ماليات و شهرس��ازي نظرياتشان را با 

سران قوا در ميان بگذارند.

3 بسته اقتصاد بدون نفت روي ميز سران قوا
توزيع عادالنه يارانه پنهان ۱۰۰۰هزار ميليارد تومانی، ماليات ستانی عادالنه و مولدسازی دارايی های صدها هزار ميليارد تومانی دولت 

در سر فصل اصالح ساختار بودجه قرار گرفت 

مديرعامل سازمان 
ملي زمين و مسكن   مسکن

از پيش بين�ي دولت ب�راي تخصي�ص ۵ هزار 
ميليارد تومان تس�هيالت بانك�ي براي رونق 

توليد مسكن خبر داد. 
علي نبيان در گفت وگو با »مهر« اظهار داشت: در 
راستاي طرح اقدام ملي مس��كن دو اتفاق بايد رقم 
مي خورد، يكي س��اخت ۴00 هزار واحد مسكوني 
است كه زمين احداث 200 هزار واحد آن از سوي 
سازمان ملي زمين و مسكن، بنياد مسكن انقالب 
اسالمي و شركاي بازآفريني شهري در سراسر كشور 
تأمين مي شود. زمين ساخت 200 هزار واحد ديگر 
را نيز شركت عمران شهرهاي جديد تأمين مي كند. 
در شهرهايي هم كه بنياد مسكن و بازآفريني شهري 

زمين نداشته باشند، ما به آنها زمين خواهيم داد. 
نبيان يادآور شد: دولت به عنوان آن است تا ۵ هزار 
ميليارد تومان از منابع بانكي را براي ساخت مسكن 

در اختيار سازندگان مسكن قرار دهد. برنامه ريزي 
وزارت راه و شهرسازي اين اس��ت كه تا پايان اين 
دولت شاهد اتمام ساخت ۴00 هزار واحد باشيم. 

وي با بيان اينكه اجراي طرح ملي مسكن آغاز شده و 
بنياد مسكن در حال اجراي پروژه هاي ساخت و ساز 
مسكن در شهرهاي زير 2۵ هزار نفر است، تصريح 
كرد: ش��ركت بازآفريني هم فعاليت خود را شروع 
كرده و ما در س��ازمان ملي زمين و مسكن اراضي 
مورد نياز را براي آنها تأمين مي كنيم. معاون وزير راه 
و شهرسازي در پاسخ به اين پرسش كه اگر سازنده 
نتواند در زمان مقرر، تعهدات خود را اجرايي كند، 
در قرارداد منعقده با انبوه سازان طرح ملي مسكن 
چه پيش بيني اي در اين خصوص شده است،گفت: 
در قرارداد تمام اين موارد ديده شده و تضامين الزم 
از سازنده اخذ خواهد ش��د. حتي اگر دولت هم به 
تعهدات خود عمل نكند، پيش بيني هاي الزم براي 

جبران مافات انجام شده است.

۵ هزار ميليارد تومان براي طرح ملي مسكن

مهران ابراهيميان 
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ــژو 206  ــک پ ــاچ ب ــواري ه ــودروي س ــبز خ ــرگ س کارت و ب
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بــرگ ســبز خــودروي ســواري ون زامیــاد تیــپ Z24NIB مــدل 
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