
كارشناس�ان اقتص�ادي اش�كال هاي جدي در 
بخش برنامه و بودجه و همچني�ن بانك مركزي 
و بخش امور مالياتي ايران را دليل رقص پيوسته 
قيمت در بازارهاي مختلف معرفي مي كنند و بر 
اين باورند كه اگر مش�كالت مديريتي جدي در 
بخش هاي مذكور برطرف نش�ود، مس�ئله تورم 
در اقتصاد ايران همچنان يكي از معضالت جدي 
اقتصاد باقي خواهد ماند؛ هر چند كه ش�ايد در 
دوره اي همانند مس�ئله بنزين قيمت براي چند 
سالي و با اهداف انتخاباتي سركوب شود، ولي در 
نهايت چاشني انفجاري واقعي سازي قيمت فعال 
مي ش�ود و قيمت جهش مي كند اين مش�كالت 
جدي در ش�رايطي در اقتصاد كالن ايران وجود 
دارد كه ت�راز بين درآم�د و هزين�ه خانوارهاي 
شهري و روستايي چنان به هم خورده و خانوارها 
دچار كسري بودجه شده اند كه رئيس جمهور 60 
ميليون نفر از جمعيت 82 ميلي�ون نفري ايران 
را مس�تحق حمايت هاي دولتي معرفي مي كند. 
   مسئله عدالت حل نش�ود رشد اقتصادی  

سودی به حال فقرا ندارد
فرقي نمي كند رشد اقتصادي كشوري منفي باشد يا 
مثبت و هم اينكه نظام توزيع امكانات با ضعف روبه رو 
ش��ود، در وضعيت اقتصاد كالن خوب ي��ا بد  فقير 
فقير تر خواهد شد و ثروتمند نيز ثروتمند تر، از اين رو 
در دنياي كنوني كه انباشت ثروت در دست عده اي 
قليل و فقر در دست عده اي كثير مسئله شده ، عدالت 
در عرصه اقتصاد بيش از پيش مورد توجه مردم دنيا 
قرار گرفته اس��ت، به طوري كه در كش��وري چون 
فرانسه 10 سالي مي شود كه اهل علم حتي به برخي 

از مباني نظري علم اقتصاد شك و ترديد كرده اند و بر 
اين باورند كه جريان سرمايه داري و ثروت از طريق 
نفوذ در نظام علمي اقتصاد دنيا تالش كرده است تا 
هم كشورهاي دنيا را به واس��طه ارائه آموزش هاي 
واحد تحت تسلط آموزه هاي خود و هم اينكه پيوسته 
منافع سرمايه را در اولويت آموزه ها و سياست هاي 

اقتصادي قرار دهد. 
  اقتصاد بايد بومی سازی شود

شايد به همين دليل اس��ت كه نارضايتي نسبت به 
سياس��ت هاي اقتصادي امروزه تقريباً در بسياري 
از كش��ورهاي دنيا به چش��م مي خ��ورد، از اين رو 
جاي دارد نس��بت ب��ه آموزه هاي عل��م اقتصاد كه 
معموالً از غرب ديكته ش��ده ، هوش��يار باشيم و اگر 
الزم اس��ت برخي از سياس��ت هاي ديكته شده در 
البه الي اي��ن آموزه ها را به نوعي س��م زدايي كنيم؛ 
چراكه اجراي اين سياست ها در كشورهاي مختلف 
نه تنها مشكالت اقتصادي را گاهی حل نكرده، بلكه 

بر مشكالت نيز افزوده است. 
در اين ميان، مش��كل اقتصاد اي��ران در بعد پولي، 
بانكي، ماليه دولت، اخذ ماليات و باز توزيع ماليات آن 
است كه به زعم بسياري از اقتصاد دان ها و كارشناسان 
اقتصادي بسيار جدي شده است، به ويژه كه تا پيش 
از اين مش��كالت به دليل تزريق مسكن درآمدهاي 
نفتي تا حدودي پنهان مي شد، ولي امروزه دشمن 
متوجه پاشنه آشيل اقتصاد ش��ده و با تحريم نفت، 
زمينه ظهور و بروز مشكالت در بخش هاي مذكور 
را فراهم آورده اس��ت تا تورم در اقتصاد ايران چنان 

شتابي بگيرد كه حوصله ها را از سر ببرد. 
بررسي اعداد و ارقام اوليه از اليحه بودجه سال ۹۹ 

نش��ان مي دهد، حدود ۲۸0 هزار ميليارد تومان از 
منابع بودج��ه با درآمدهاي نفتي و ف��روش اوراق و 

منابع ديگر تأمين خواهد شد. 
به گزارش تس��نيم، اليح��ه بودجه س��ال ۹۹ روز 
يك شنبه هفته بعد به مجلس شوراي اسالمي ارائه 
خواهد ش��د. هنوز اعداد اصلي بودجه س��ال بعد به 
صورت مكتوب منتشر نشده، اما اعداد اوليه اليحه 
دولت نشان مي دهد كل منابع بودجه سال بعد 4۸0 
هزار ميليارد تومان خواهد بود كه نسبت به بودجه 
۹۸ با رقم 3۸6 هزار ميليارد تومان رشد ۲4 درصدي 

داشته است. 
  رش�د 23 درصدي درآمد مالياتي در سال 

بعد
از س��وي ديگر هر چند وزير اقتص��اد از پيش بيني 
درآمد 160هزار ميليارد توماني ماليات در سال بعد 
خبر داده بود، جزئيات اوليه نشان مي دهد در اليحه 
بودجه 175 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي لحاظ 
شده كه نسبت به سال قبل با رقم 14۲ هزار ميليارد 

تومان ۲3 درصد رشد داشته است. 
 كاهش 40 درص�دي درآمدهاي گمركي در 

سال 99
همچنين درآمدهاي گمركي از 33/5 هزار ميليارد 
تومان به ۲0 هزار ميليارد توم��ان كاهش يافته كه 
نسبت به سال قبل 40 درصد كاهش داشته است، 
به اين ترتيب كل درآمدهاي مالياتي )اعم از ماليات 
و حقوق و ع��وارض گمركي( ب��ه 1۹5 تا ۲00 هزار 

ميليارد تومان بالغ خواهد شد. 
تا اين مرحله با توجه به اظهارات س��خنگوي دولت 
و لحاظ ك��ردن بودجه 4۸0 هزار ميلي��ارد توماني 

به عن��وان منابع عموم��ي دولت و مجم��وع درآمد 
مالياتي ۲00 هزار ميليارد تومان��ي بايد ۲۸0 هزار 
ميليارد تومان را از محل هاي ديگري مثل واگذاري 

دارايي هاي سرمايه اي و مالي تأمين كرد. 
  درآمد نفت�ي 60 هزار ميلي�ارد توماني در 

بودجه دولت
در حال حاضر هيچ گونه اطالعات��ي از اين دو منبع 
بودجه منتشر نش��ده اس��ت، اما اگر وعده نوبخت، 
رئيس سازمان برنامه براي اختصاص كل درآمد نفتي 
به بودجه عمراني معيار قرار گيرد، كل درآمد نفتي 

حدود 60 هزار ميليارد تومان خواهد بود. 
گفتني اس��ت، بودجه عمراني از 33 ه��زار ميليارد 
تومان در س��ال ۹۸ به 60 هزار ميلي��ارد تومان در 
اليحه بودجه ۹۹ افزايش يافته اس��ت، بر اس��اس 
اظهارات رئيس س��ازمان برنامه و بودجه بايد تمام 
درآمدهاي نفتي به بودج��ه عمراني اختصاص پيدا 
كند و بودجه جاري سال بعد از محل ماليات و ساير 

درآمدها تأمين خواهد شد. 
با اين تفاسير و مجموع اطالعات كسب شده رقمي 
نزديك به ۲60 هزار ميليارد تومان از نفت و ماليات 
در نظر گرفته شده اس��ت. به اين ترتيب پيش بيني 
مي ش��ود رقمي نزديك به ۲۲0هزار ميليارد تومان 
باقي ماند كه احتماالً از محل ف��روش اوراق تأمين 

خواهد شد. 
نكته جالب توجه اينكه، بر اس��اس گفته سخنگوي 
دولت، در بودجه 30 ميليارد دالر براي تأمين مالي 
خارجي براي حوزه دولتي و خصوصي در نظر گرفته 
شد. هنوز مشخص نيست اين 30 ميليارد دالر تنها 
به س��رمايه گذاري خارجي محدود اس��ت يا روي 

فاينانس هاي خارجي نيز حساب شده است. 
در پايان اين نگراني وج��ود دارد كه دولت به دليل 
شرايط اضطرار فعلي جنگ اقتصادي در حوزه تأمين 
مالي كسري بودجه مسيرهايي را انتخاب كند كه 
اين مسير ها تورم آفرين باش��د، در صورتي كه دهها 
راهكار وجود دارد كه به سادگي مي توان مسيرهاي 
صحي��ح غير تورمي را ب��راي تأمين مالي كس��ري 
بودجه انتخاب كرد كه اين مهم در گروی آن است 
كه تغييرات مديريت��ي و ديدگاهي در بخش هايي 
چون برنامه و بودجه، س��ازمان امور مالياتي و پول 

و بانك رخ دهد.
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كسري بودجه سال 99 با استقراض جبران نشود
سازمان های  برنامه و بودجه و امورمالياتی و بخش پول وبانك ايران نيازمند اصالحات جدی ساختاری و مديريتی است

  گزارش  یک

پيش بيني وضعيت دالر در سال آينده
نتاي�ج نظرس�نجي رويت�رز نش�ان مي ده�د دالر در س�ال 
مان�د.  باق�ي خواه�د  نيرومن�د  در موضع�ي  ني�ز  آين�ده 
به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، جنگ تجاري بين چين و امريكا كه 
اكنون بيش از يك سال است روند معامالت ارزي در بازارهاي جهاني 
را تحت تأثير قرار داده است، احتماالً تا سال بعد نيز ادامه خواهد يافت 
و با توجه به اينكه رشد اقتصادي بسياري از كشورها نيز در همين زمان 
كاهش پيدا كرده است، تقاضا براي خريد دالر به عنوان يك ارز محبوب 

در سطح جهان باقي باال خواهد ماند. 
جين فولي، مدير استراتژي ارزي در بانك »روبو بانك« گفت: با توجه 
به نياز باال به نقدينگي و اطمينان خاطر از تقليل ريسك ارزي در بين 
معامله گران، دالر از نظر تحلي��ل بنيادين در موقعيت نيرومندي باقي 
خواهد ماند و احتماالً در صورت تداوم شرايط فعلي بايد انتظار بازدهي 
بيشتري از دالر و اوراق دالري در مقايس��ه با يورو داشت، به ويژه حاال 
كه ش��رايط اقتصادي آلمان به عنوان بزرگ ترين اقتصاد اروپا چندان 

مساعد نيست. 
چيزي كه بيش از پيش احتمال كشيده ش��دن جنگ تجاري امريكا 
و چين را به سال بعدي محتمل كرده اس��ت، اظهارات دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور امريكا در حاشيه اجالس س��ران كشورهاي ناتو بود كه 
گفت براي رسيدن به توافق عجله اي ندارد و ممكن است رسيدن به فاز 
نخست توافق به بعد از انتخابات رياس��ت جمهوري سال  آينده امريكا 
كشيده شود. طرف چيني نيز به نوبه خود هيچ سيگنال مثبتي از حل و 

فصل زودهنگام اختالفات مخابره نكرده است. 
تيم ريدل، كارشناس اقتصاد كالن در مؤسس��ه »وست پاك« گفت: 
احساس ما اين است كه حتي اگر فاز نخست توافق امضا شود، فاز دوم و 
فازهاي بعدي كماكان دور از دسترس هستند و بازار انتظار ندارد كه به 

اين زودي ها يك توافق جامع بر سر جزئيات به امضاي طرفين برسد. 
امسال ارزش يورو و دالر در برابر يكديگر دچار نوسانات زيادي شد كه 
از زمان ركود بزرگ سال ۲00۹ مس��ئله اي كم سابقه بوده است. سال 
گذشته ارزش دالر در برابر شش ارز مهم جهاني حدود 4درصد افزايش 
يافت كه اين رقم در 11 ماه اول امسال به تنهايي ۲ درصد كاهش پيدا 

كرده است. 
در نظرسنجي رويترز از 6۲ كارشناس و معامله گر ارزي مشخص شد 
كه تنها ۲6 نفر انتظار كاهش ارزش دالر در س��ال آينده در مقايسه با 
سال جاري را دارند. نرخ برابري يورو در مقابل دالر براي سال بعد در بازه 

1/1۲ تا 1/15 دالر پيش بيني شده است. 

فائو: قيمت جهاني مواد غذايي گران شد
جديدترين گزارش سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد )فائو( 
نش�ان داد كه قيمت جهاني مواد غذايي در ماه ميالدي گذشته به 
دليل رشد قيمت گوشت و روغن هاي گياهي، افزايش داشته است. 
شاخص قيمت غذاي فائو كه تغييرات ماهانه سبدي از غالت، دانه هاي 
روغني، محصوالت لبني، گوشت و شكر را بررسي مي كند، در نوامبر به 
177/۲ واحد رسيد كه ۲/7 در مقايسه با اكتبر و ۹/5 درصد در مقايسه 
با نوامبر سال ۲01۸ افزايش داشت. اين ش��اخص اكنون در باالترين 

سطح خود در ۲6 ماه گذشته قرار دارد. 
ش��اخص قيمت غالت فائو به دليل صادرات باال و رقابت ش��ديد ميان 
توليدكنندگان جهان ك��ه روي قيمت هاي گندم تأثير گذاش��ت، در 
نوامبر 1/۲ درصد كاه��ش پيدا كرد و به 16۲/4 واحد رس��يد. قيمت 
برنج تحت تأثير عرضه محصول جديد به بازار كه قيمت ها را تحت فشار 

كاهشي قرار داد، به پايين ترين حد در شش ماه اخير رسيد. 
ش��اخص قيمت روغن هاي خوراكي فائو 10/4 درصد رش��د كرد و به 
150/6 واحد رس��يد كه باالترين حد از ماه می سال ۲01۸ بود. رشد 
قيمت روغن پالم كه به دليل تقاضاي باال براي واردات تقويت ش��د و 
استفاده فزاينده از بيوديزل و نگراني ها نسبت به كمبود احتمالي عرضه 

در رشد اين شاخص تأثير بسزايي داشت. 
همچنين شاخص قيمت گوش��ت بزرگ ترين رشد ماهانه را از ماه می 
سال ۲00۹ داش��ت و با 4/6 درصد رشد نس��بت به اكتبر، به 1۹0/5 
واحد رسيد و گوشت گاو و گوسفند به دليل تقاضاي باال از سوي چين 
و تقاضا در آستانه تعطيالت س��ال نوي ميالدي، شديدترين افزايش 

قيمت را داشتند. 
شاخص قيمت شكر به دليل پيش بيني وجود تقاضاي باالتر، در نوامبر 

1/۸ درصد نسبت به اكتبر رشد كرد و به 1۸1/6 واحد رسيد. 
شاخص قيمت لبنيات فائو پس از كاهش در دو ماه گذشته، به 1۹۲/6 

واحد رسيد كه نسبت به اكتبر اندكي افزايش داشت. 
فائو پيش بيني خود از توليد جهاني غالت در س��ال ۲01۹ را به ميزان 
0/4 درصد باال برد و توليد غالت را ۲/714 ميليارد تن برآورد كرد. طبق 
پيش بيني اين نهاد س��ازمان ملل، توليد جهاني گن��دم با 4/۸ درصد 
افزايش نسبت به س��طح س��ال ۲01۸ به 766/4 ميليون تن و توليد 
برنج با 0/5 درصد كاهش نسبت به س��ال ۲01۸، به 515 ميليون تن 

خواهد رسيد. 

 موضع سخت اتحاديه اروپا
 در برابر ارزهاي ديجيتال

وزراي داراي�ي اتحادي�ه اروپ�ا در بياني�ه اي مش�ترك گفتن�د: 
» هيچ پ�ول با ثب�ات جهان�ي در اتحادي�ه اروپا عملك�رد خود را 
آغ�از نمي كن�د ت�ا زمان�ي ك�ه چالش ه�ا و خط�رات قانون�ي و 
نظارت�ي مرب�وط ب�ه آن كام�اًل شناس�ايي و برط�رف ش�وند.«

به گزارش رويترز، وزراي دارايي اتحاديه اروپا در روز پنج ش��نبه توافق 
كردند تا زماني كه خطرات مربوط به ارزهاي مجازي برطرف نشود، نبايد 

به ارزهاي ديجيتال خصوصي مثل ليبراي فيسبوك مجوز بدهند. 
 اين اقدام موضع س��ختي را كه اين بلوك در برابر ليب��را گرفته تأييد 
مي كند. ممنوعيت ليبرا باعث انتقاد نهاده��اي جهاني به خاطر تأثير 

احتمالي آن بر سيستم مالي از زمان اعالم آن در ژوئن شده است. 
 وزراي دارايي اتحاديه اروپا در بيانيه اي مش��ترك گفتند: » هيچ پول 
با ثبات جهاني در اتحاديه اروپا عملكرد خود را آغاز نمي كند تا زماني 
كه چالش ها و خطرات قانوني و نظارتي مربوط به آن كاماًل شناسايي و 
برطرف شوند.«  پول هاي باثبات ارزهاي ديجيتالي مثل ليبرا هستند 
كه معموالً با پشتوانه پول سنتي و س��اير اوراق بهادار عمل مي كنند، 
در حالي كه پول هاي مجازي مثل بيت كوين اين پشتوانه را ندارند، ولي 

هر دوي اينها ارز مجازي هستند. 
چندين حامي اصلي ليبرا مانند شركت بزرگ پرداخت مستركارت و 
ويزا تحت فشار ناظران بين المللي اين پروژه را در اكتبر كنار گذاشتند. 
با وجود خروج اين شركت ها، فيسبوك و ۲0 عضو ديگر مجمع ليبرا كه 
مقر آن در ژنو اس��ت، اين پروژه را پيش مي برند تا در ژوئن سال آينده 
راه اندازي كنند.  وزراي اتحاديه اروپا گفتن��د قوانيني براي نظارت بر 
س��رمايه هاي مجازي و پول هاي باثبات به عنوان بخش��ي از يك طرح 
جهان��ي در نظر مي گيرند.  والديس دامبرووس��كيس، كميس��ر مالي 
اتحاديه اروپا در يك جلسه عمومي در بروكسل به وزراي دارايي گفت: 

كميسيون اتحاديه اروپا در حال كار روي اين قوانين جديد است. 
اين وزرا همچنين بانك مركزي اروپا را براي كار روي يك ارز ديجيتال 
عمومي تحس��ين كردند. اي��ن ارز مي تواند جايگزيني ب��راي ارز هاي 
خصوصي باشد.  بانك مركزي اروپا طي اسنادي كه به اين وزراي دارايي 
تحويل داد، اعالم كرد در صورتي كه هزينه پرداخت ها در اروپا همچنان 
باال بماند، انتشار يك ارز ديجيتال عمومي الزم خواهد بود، ولي هشدار 
داد تأثير چنين كاري بر سيستم مالي بسيار بزرگ است و بايد به دقت 

بررسي شود. 

در ش�رايطي كه در دولت نه�م و دهم زمينه 
براي اخذ مالي�ات از مجموع دارايي و درآمد 
و عايدي س�رمايه فراهم آمد، ام�ا به دليلی 
نامش�خص در ابتداي دولت يازدهم دولت از 
دنبال ك�ردن اين طرح عقب نش�يني كرد تا 
امروز جامعه نسبت به نابرابري و بي عدالتي در 
دريافت ماليات و بازتوزيع ماليات منتقد باشد 
و اذهان عمومي درگير اين پرسش باشند كه 
چرا بايد يك كارگر و كارمند پيش از دريافت 
حداقل دس�تمزد ماليات بدهن�د و هيچ راه 
فرار مالياتي نداشته باشند، ولی ثروتمنداني 
چون صاحبان اصل�ي كارت ه�ای بازرگاني 
يكبار مصرف و حساب هاي بانكي اجاره اي، 
سلبريتي ها و پزشكان و وكال يا ماليات ندهند 
يا اينكه فضا براي فرارمالياتي داشته باشند. 
در كش��ورهاي توس��عه يافته عالوه بر دريافت 
ماليات بر مجم��وع دارايي و درآمد اش��خاص، 
محل كس��ب دارايي و درآمد نيز مورد كنكاش 
مجدانه قرار مي گيرد تا مش��خص شود ثروت و 
درآمد تحصيل ش��ده از محل مشروع و قانوني 
بوده است و يا از مسير هاي غير قانوني، از اين رو 
در اين دست كشورها مي بينيم كه فرار مالياتي 
به عنوان يك عمل زشت ش��ناخته مي شود كه 
افكار عمومي و قوه عدليه نسبت به برخورد با آن 

بسيار جدي است. 
متأسفانه در ايران به رغم آنكه ساليان سال براي 
ارائه اليح��ه مالياتي در دولت ه��اي نهم و دهم 
تالش هاي مثمرثمري كشيده شده بود و مقرر 
شد ماليات بر مجموع دارايي و درآمد و عايدي 
سرمايه يك گام ديگر به عملياتي شدن نزديك 
شود، اما اين فرآيند در دولت يازدهم در كمال 
تعجب به انحراف رفت و همين انحراف عالوه بر 
اينكه زيان هنگفتي را متوجه خزانه كشور كرد 

امروز موجب اختالفاتي در جامعه شده است. 
متأسفانه به جاي اينكه امروز شاهد اخذ ماليات 

از مجموع دارايي و درآمد اش��خاص در جامعه 
باش��يم و عماًل بخش عم��ده اي از هزينه هاي 
عمومي كشور را ماليات تأمين كند، شاهد اين 
موضوع هستيم كه مردم نسبت به معافيت هاي 
مالياتي يا فرار مالياتي برخي از اصناف همانند 
صاحبان اصلي كارت های بازرگاني يكبار مصرف 
و حس��اب هاي بانكي اجاره اي، س��لبريتي ها و 
پزش��كان و وكال معترض و خواستار شناسايي 
دارايي تمامی اشخاص در جامعه در سامانه اي 
يكپارچ��ه و اخ��ذ مالياتي عادالن��ه و بازتوزيع 
عادالنه اين درآمدها و ساير امكانات در جامعه 

هستند. 
درحالي كه كارگران با حقوق ه��اي اندك بايد 
10درصد ماليات بپردازند كه دولت در تصميمي 
جديد اقدام به معافيت سلبريتي ها با درآمدهاي 

ميلياردي كرده است. 
محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه وبودجه 
كشور اخيراً با صدور يك دستور فوري با كاهش 
معافيت مالياتي هنرمندان در اليحه بودجه ۹۹ 

مخالفت كرده است. 
اين دستور موجي از انتقادات نسبت به تصميم 
جديد دول��ت مبني بر معافيت س��لبريتي ها از 
پرداخت ماليات ش��كل گرفته اس��ت. بسياري 
از كاربران فضاي مجازي نس��بت ب��ه معافيت 
هنرمندان ميلي��اردر از ماليات اعتراض كردند. 
برخي در فضاي مجازي به كنايه نوشتند: »اگه 
از س��لبريتي ها مالي��ات بگيرند، اي��ن ُضعفاي 
دردمند هزينه سفر به اروپا و كانادا و زايمان در 
آن كشور ها رو از كجا بيارند ؟ آينده بچه هايشان 

چه مي شود؟ شما پاسخگوييد؟«
عالوه بر اينكه مردم نسبت به اين خبر واكنش 
نش��ان دادن��د و در تماس هايي ب��ا خبرگزاري 
تسنيم، نس��بت به اين موضوع اعالم اعتراضي 

كردند. 
كارگران مشمول قانون كار و كارمندان همواره 
اولين افراد در پرداخت ماليات درآمد در كشور 
بوده و هستند. بخش زيادي از كارگران نسبت 
به اين دس��تور اخير دولت واكنش نشان داده و 

بيان كردند كه چرا دولت فكري به حال كارگران 
نمي كند، مگ��ر وضعيت معيش��تي كارگران از 

هنرمندان ضعيف تر است؟
  هنرمن�دان از پرداخت مالي�ات معاف 

شوند، اما كارگران نه؟
احمد سالك، عضو كميسيون فرهنگي مجلس با 
اشاره به معافيت مالياتي هنرمندان تأكيد كرد: 
آيا فقط بايد هنرمندان از ماليات معاف شوند؟! 
كارگران و كس��اني كه زحمت مي كشند نبايد 
معاف شوند؟ اعتراض به اين موضوع وارد است و 

دنبال آن هستيم در بودجه ۹۹ پيگيري شود. 
حذف ماليات س��لبريتي ها درحالي اس��ت كه 
10درصد حق��وق كارگران با اي��ن مبلغ ناچيز 
صرف ماليات مي شود، اما هنرمندان ميلياردي 
دولت با درآمدهاي نجومي از اين قاعده مستثنی 
هستند. سلبريتي ها در اين حوزه ژست حمايت 
و همراهي با مردم را مي گيرند و بيانيه اي درباره 
حوادث اخير بعد از س��هميه بندي بنزين صادر 

مي كنند.
 عده اي از تحليلگران اقتص��ادي معتقدند اين 
موضوع بيشتر يك بده بس��تان انتخاباتي ميان 
سلبريتي ها و دولت است. اين درحالي است كه 
سلبريتي ها خود در اين زمان به سبب حمايت 
از دولت روحاني در مظان انتقاد قرار دارند و به 
جاي اينكه نامه هاي طلبكارانه منتش��ر كنند، 
بايد پاس��خگوي حمايت و تشويق مردم جهت 

رأي دادن به دولت باشند. 
 به نظر مي رسد در روزهاي باقي مانده از مجلس 
به س��رعت بايد طرح ماليات بر مجموع درآمد 
و دارايي و همچنين عايدي س��رمايه در تمامی 
دارايي ها عملياتي ش��ود تا هم منابع الزم براي 
اداره كش��ور از محل ماليات ها فراهم آيد و هم 
اينكه به واسطه اخذ ماليات از ثروت هاي انباشته 
شده در دهك هاي ثروتمند، منابع الزم براي رفع 

فقر در جامعه پديد  آيد.

كارگران بايد ماليات بدهند سلبريتي هاي ميلياردر نه!
اگر سال 92 طرح ماليات بر مجموع دارايی و درآمد اجرا می شد امروز به جای اعتراضات به بی عدالتی مالياتی، صاحب منابع مالياتی كالن بوديم

   گزارش 2

اختالف ۵۰ درصدي قيمت محصوالت 
كشاورزي از مزرعه تا سفره!

كي باورش مي شد يه روزي برسه كه گوجه 
گنديده بشه كيلويي 8 هزار تومان؟ 

با وجود شرايط مساعد اقليمي و رش�د چندبرابري توليد محصوالت 
كشاورزي نس�بت به س�ال قبل، اختالف قيمت از مزرعه تا سفره در 
سايه كمبود نظارت دستگاه هاي متولي و وجود واسطه گران و دالالن 
متعدد در بازار به حدي باالست كه مصرف كننده چند برابر بهاي واقعي 
پول مي پ�ردازد. به عنوان مثال، كي باورش مي ش�د يه روزي برس�ه 
كه گوجه گنديده بش�ه كيلويي 8هزارتومان؟ در حالي كه تا يك ماه 
پيش به دليل نبود مشتري، گوجه ها يا چيده نشد يا خوراك دام شد! 
بررس��ي ها از س��طح بازار نش��ان مي دهد كه به رغم ازدياد عرضه، قيمت 
محصوالت ميوه و صيفي در بازار جهش چند برابري نس��بت به سال قبل 
داشته كه هر يك از فروش��ندگان داليلي از جمله افزايش قيمت بنزين و 
افزايش هزينه هاي توليد را دليل اين گراني ها مطرح مي كنند، در حالي كه 

واقعيت چيز ديگري است. 
كارشناس��ان معتقدند نبود زنجيره ارزش و تأمي��ن، بي توجهي به قانون 
الگوي كش��ت، ضعف در نظارت ها و وجود دالالن متعدد در س��طح بازار 
از داليل اصلي اختالف 50 درصدي قيمت محص��والت از مزرعه تا بازار و 
هدر رفت زحمات كشاورزان به شمار مي رود كه اعمال مديريت صحيح، 
ايجاد زنجيره توليد تا تأمين و واگذاري امور به اتحاديه ها و ش��ركت هاي 
كشاورزي تنها راه حل كوتاه كردن دست واس��طه ها و به حداقل رساندن 
فاصله قيمت از مبدأ تا مقصد به شمار مي رود.  محمود حجتي، وزير سابق 
جهاد كشاورزي در شش سال گذشته مدام از نبود زنجيره ارزش و تأمين در 
توليد محصوالت كشاورزي سخن گفت و در نهايت بدون اينكه اقدامي براي 
رفع اين مشكالت انجام دهد استعفا داده و امور كشاورزي را به سرپرست 
اين وزارتخانه واگذار كرد. به عبارت ديگر متوليان بخش كشاورزي حتي در 
دولت هاي قبل نيز از يك سياست واحد تبعيت نكردند و اقدامي جهت رفع 

مشكالت اين بخش و فعاالن كشاورزي انجام ندادند. 
  پايان دادن به حضور دالالن در بخش كشاورزي

رئيس نظام صنفي كش��اورزي و منابع طبيعي، با اش��اره به اختالف چند 
برابري قيمت محصوالت كش��اورزي از مزرعه تا ب��ازار مي گويد: با وجود 
مشقت هاي فراوان توليد و به كارگيري منابع متعدد خاكي و آبي سرمايه و 
نيروي انساني در بخش كشاورزي اما متأسفانه توليدكننده بعد از توليد در 

كشور رها مي شود كه اين امر بيانگر بي اهميتي توليد است. 
محمد شفيع ملك زاده مي افزايد: نبود برنامه مدون و سو ءمديريت در بازار 
محصوالت كشاورزي زمينه را براي اختالف 50 تا صددرصدي قيمت خريد 
از توليدكننده تا بازار رقم مي زند كه اين امر اجحاف در حق توليدكننده و 
مصرف كننده است.  وي نبود زنجيره ارزش در كشور را عامل اصلي تفاوت 
چشمگير قيمت از مبدأ تا مقصد اعالم كرده و تأكيد مي كند: با ايجاد زنجيره 
ارزش در كشور مطمئن باشيد بخش كشاورزي با متولي گري وزارت جهاد و 
كمك تشكل ها اگر بتواند صفر تا صد مزرعه تا سفره را مديريت كند تا دست 
واسطه گران و دالالن در بازار كوتاه شود تمامي مشكالت مرتفع خواهد شد 

و فاصله قيمت به حداقل ممكن خواهد رسيد. 
اين مقام مسئول مي افزايد: در حال حاضر كش��اورز حداقل از شش ماه تا 
يكسال در باغ و مزرعه زحمات فراواني مي كشد در حالي كه تنها 10 درصد 
كل درآمد حاصل از محصول نصيبش مي شود و بيش از ۸0 تا ۹0 درصد 
به جيب كس��اني مي رود كه در امر خريد و فروش محصوالت از كشاورز تا 
مصرف كننده دخيل هس��تند، به عنوان مثال هر كيلو گوجه فرنگي با نرخ 
500 تومان از كشاورز خريداري مي شود، در حالي كه 5 تا 6 هزار به دست 
مصرف كننده مي رسد، همچنين سيب با بهترين كيفيت از باغدار هزار و 
500 تا ۲ هزار تومان خريداري مي شود در حالي كه مصرف كننده در بازار 
كمتر از 10 تا 1۲ هزار تومان س��يب را خريداري نمي كند كه تمامي اين 
عوامل بيانگر اختالف چند برابري قيمت ناشي از حضور واسطه ها و دالالن 

متعدد در بازار است. 
ملك زاده بي برنامگي و عدم كنترل و نظارت در بازار محصوالت كشاورزي را 
يكي ديگر از داليل اختالف قيمت از مزرعه تا سفره می داند و مي گويد: اين 
در حالي است كه با ايجاد زنجيره توليد، تأمين و ارزش در بخش كشاورزي 
و دنبال كردن تمامي عوامل خريد تا توزيع از اين طريق مشكالت به حداقل 
ممكن مي رسد، به طوري كه ديگر مصرف كننده مجبور به خريد محصوالت 

كشاورزي با قيمت هاي بسيار گزاف نيست. 
 اختالف دو تا س�ه برابري قيمت محصوالت كشاورزي در سايه 

ضعف نظارت دستگاه هاي متولي
مدير عامل مجمع ملي نخبگان كشاورزي در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، نبود تشكل ها، زنجيره هاي توليد و سنديكا هاي بخش كشاورزي را 
دليل تفاوت قيمت ميوه مي داند و معتقد است: الزمه جلوگيري از نوسانات 
چشمگير قيمت در بازار تنها ايجاد زنجيره هاي توليد و بدست گرفتن صفر 

تا صد بازار به دست تشكل هاي توليدي است. 
علی خان محمدي مي افزايد: با ايجاد زنجيره هاي توليد كشاورزان بر اساس 
نياز بازار داخل و صادرات اقدام به توليد محصوالت كشاورزي مي كنند كه در 
نهايت با تعادل ميان عرضه و تقاضا و كوتاه شدن دست واسطه ها و دالالن 
خبري از اختالف 50 تا صددرصدي قيمت در بازار نيست. به گفته اين مقام 
مسئول تا زماني كه توليد تا بازار را وزارت جهاد كشاورزي و تشكل ها به عنوان 
متولي توليد در اختيار نگيرند، نوسانات بازار همچنان استمرار خواهد داشت 
كه دود اين امر به چش��م توليدكننده و مصرف كننده مي رود.  مدير عامل 
مجمع ملي نخبگان كشاورزي نبود الگوي كشت را يكي ديگر از عوامل گراني 
و اختالف قيمت محصوالت كش��اورزي در بازار برمی شمرد و می گويد: با 
وجود گذشت چند سال از ابالغ مصوبه الگوي كشت در سال ۸۸، اما مسئوالن 
امر نسبت به اجراي آن در اس��تان ها بي تفاوت بودند كه همين امر موجب 
شده به سبب مازاد يا كاهش توليد محصوالت كشاورزي با نوساناتي در بازار 
رو به رو شود، به عنوان مثال در ماه هاي اخير كشاورزان به سبب فراواني توليد 
گوجه فرنگي و نبود بازار مجبور بودند كه محصول توليدي خود را به سبب 
ضايعات باال دور بريزند در حالي كه هم اكنون مصرف كننده با نرخ 1۸ تا ۲0 
هزار تومان هر كيلو گوجه فرنگي را در بازار خريداري مي كند.  خان محمدي 
اظهار مي دارد: با ايجاد زنجيره توليد و ارزش در بخش كشاورزي در مواقعي 
كه توليد محصوالت زراعي، باغي و جاليزي بيش از تقاضا است اين امكان 
وجود دارد كه اين محصوالت در سردخانه هاي مجهز ذخيره سازي شوند تا 
در مواقع لزوم به بازار عرضه شوند كه ديگر در چنين شرايطي به سبب از بين 

رفتن بخش داللي شاهد تالطم بازار نيستيم. 
وي ضعف نظارت دس��تگاه هاي متول��ي و جوالن واس��طه ها و دالالن را از 
جمله چالش هاي پيش روي بخش كشاورزي مي داند و مي گويد: در حال 
حاضر بيشترين سود از بازار محصوالت كش��اورزي در سايه ضعف نظارت 
دستگاه هاي متولي نصيب دالالن و واسطه ها مي شود كه اين امر به قيمت 
هدر رفت منابع آبي، خاكي، نيروي انساني و زحمات كشاورزان تمام مي شود، 
در حالي كه با ايجاد زنجيره توليد، تأمين و ارزش و اعمال نظارت هاي دقيق 
بر بازار مي توان فاصله قيمت از مزرعه تا سفره را به حداقل ممكن رساند، به 
طوري كه ديگر مصرف كننده مجبور نيست 50 تا صددرصد باالتر از قيمت 
محصول در مزرعه پول به فروش��نده پرداخت كند.  همچنين سيد جعفر 
حسيني، مشاور ارش��د نظام صنفي كش��اورزي و منابع طبيعي نيز جود 
واس��طه ها و دالالن مختلف از مزرعه، ميدان ميوه و تره ب��ار تا بازار را دليل 
گراني ميوه مي داند و می افزايد: هر يك از عوامل واسطه حاشيه سود زيادي 
مي خواهند و به سودهاي تعريف شده در كشور قانع نيستند. اگرچه در قانون 
بر عرضه مستقيم كاالهاي كشاورزي به دليل حذف واسطه ها تأكيد شده، 
اما در عمل توجهي به اين موضوع نداريم . حضور شركت ها و اتحاديه هاي 
كشاورزي در حذف واس��طه ها و دالالن تأثير بس��زايي دارد كه متأسفانه 

سيستم معيوب دولتي ما از اين موضوع غافل شده است. 

بهناز قاسمی

بودجه عمراني از 33 هزار 
ميليارد تومان در سال 98 
به 60 هزار ميلي�ارد تومان 
در اليحه بودجه 99 افزايش 
يافت�ه اس�ت، ب�ر اس�اس 
اظه�ارات رئيس س�ازمان 
برنامه و بودج�ه بايد تمام 
درآمدهاي نفتي به بودجه 
عمران�ي اختص�اص پي�دا 
كند و بودجه جاري س�ال 
بعد از محل ماليات و س�اير 
درآمدها تأمين خواهد شد

محمود حسيني| تسنيم


