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شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان «سهامی خاص» وابسته به شرکت تراکتورسازي ایران

نگاهي ب�ه ارقام 

مهران   ابراهيميان
  گزارش   یک

بودجه سال 99 و 
جزئيات عملكرد 
هشت ماهه دولت در سال جاري نشان مي دهد 
كه دولت حدود 15 ميليارد دالر در سال جاري 
و سال آينده از صندوق توسعه ملي برداشت 
مي كند. پيش�تر آنچه رئيس جمهور و مردان 
اقتصادي دولت يازده�م و دوازدهم به دولت 
قبلي نقد وارد كرده بودند: وجود خزانه خالي و 
هزينه كرد دالرهاي اين صندوق براي مصارف 

جاري بوده است. 
جزئي��ات عملكرد هف��ت ماهه دولت نش��ان 
مي ده��د تاكنون بالغ ب��ر 230 ه��زار ميليارد 
تومان درآمد وصول ش��ده دارد كه حدود 29 
هزار ميليارد توم��ان آن برداش��ت از صندوق 
توسعه ملي و حدود 28/5 هزار ميليارد تومان 
آن درآمده��اي نفت��ي اس��ت. طب��ق گزارش  
خبرگزاري فارس در اين مدت س��هم درآمدها 
134 هزار و 600 ميليارد توم��ان بوده كه اين 
درآمدها مشتمل بر درآمدهاي مالياتي، گمرك 

و ساير درآمدها است. 
طبق جزئيات گزارش سازمان برنامه و بودجه، 
98 هزار و 31 ميلي��ارد تومان درآمد مالياتي 
وصول شده كه سهم ماليات اشخاص حقوقي 
25 ه��زار و 188 ميليارد توم��ان، ماليات بر 
كاالها و خدمات )ماليات ب��ر ارزش افزوده و 
ساير( 41 هزار و 114 ميليارد تومان و ماليات 
ب��ر واردات 8 هزار و 881 ميلي��ارد تومان به 

دست آمده است. 
همچنين طبق اين گ��زارش، 13 هزار و 282 
ميليارد تومان درآمد از مالكيت دولت به دست 
آمده كه از اين ميزان 7 ه��زار و 270 ميليارد 
تومان آن سود سهام شركت هاي دولتي، ثبت 
ش��ده اس��ت واز محل درآمدهاي متفرقه 14 
هزار و 813 ميليارد تومان كس��ب شد. دولت 
همچنين 5 هزار و 743 ميليارد تومان حاصل از 

فروش كاالها و خدمات درآمد داشته است. 
در بخش ديگر مربوط به واگذاري دارايي هاي 
س��رمايه اي 28 هزار و 527 ميلي��ارد تومان 
وصول ش��د كه عمده آن را ص��ادرات نفت، 
ميعانات گازي و خالص صادرات گاز تشكيل 

مي دهد. از اين ميزان كسب شده 28 هزار و 
260 ميليارد تومان مربوط به نفت، ميعانات 
و خالص صادرات گاز است. از محل واگذاري 
طرح هاي تملك دارايي هاي س��رمايه اي در 
مجموع 300 ميليون توم��ان وصولي وجود 
داش��ت كه عملكرد ضعيف دول��ت را در اين 

بخش نشان مي دهد. 
يكي ديگر از منابع درآمدي اين بخش واگذاري 
ام��وال منق��ول و غيرمنقول دولت��ي بوده كه 
عملكرد آن 264 ميلي��ارد تومان بوده كه رقم 
مصوب قانون آن 4 هزار و 450 ميليارد تومان 
محس��وب شده اس��ت. دولت براي سال آينده 
از اين محل ح��دود 50 هزار ميلي��ارد تومان 
درآم��د پيش بيني كرده كه تحق��ق آن دور از 

انتظار است. 
يكي ديگر از بخش هاي درآمدي بودجه مربوط 
به واگذاري دارايي هاي مالي بوده كه عمده آن 
را انتشار و فروش انواع اوراق اسالمي است كه 
در هشت ماهه امسال 66 هزار و 884 ميليارد 

تومان وصولي وجود دارد. 
از اين محل 34 هزار ميليارد تومان اوراق مالي 
اسالمي واگذار ش��ده و 2 هزار و 892 ميليارد 
تومان مربوط به واگذاري ش��ركت هاي دولتي 

است. 

    29 ه�زار ميلي�ارد توم�ان از صندوق 
توسعه ملي در 8 ماهه

براس��اس اين گزارش، همچني��ن دولت براي 
جبران بخش��ي از هزينه ها و كاهش كس��ري 
بودجه در هشت ماهه امس��ال 29 هزار و 366 
ميليارد توم��ان از منابع صندوق توس��عه ملي 
بهره مند شده اس��ت. اين برداش��ت از صندوق 
توس��عه ملي با توجه به مصوبه سران قوا براي 
اصالح قان��ون بودجه 98 بوده اس��ت كه اوايل 
امسال به تصويب رس��يد و مجوز برداشت 45 
هزار ميلي��ارد توماني از منابع اي��ن صندوق را 

به دولت داد. 
 به اين ترتيب اگر نرخ تسعير ارز برای دالر، نرخ 
ارز نيمايی يعنی 8500 تومان باش��د بنابراين 
حدود 3/5ميليارد دالر )3ميلياردو411ميليون 

دالر(از صندوق برداشت شده است. 
   دست درازي 8ميليارددالري دولت به 

منابع صندوق توسعه ملي در سال 99
اما بررس��ي اليح��ه بودجه 99 نيز نش��ان 
مي دهد در حالي كه س��هم صندوق توسعه 
ملي از فروش نفت 20درصد در نظر گرفته 
ش��ده، به نظر مي رس��د در قالب تبصره 4 
نيز باقي منابع اين صن��دوق صرف بودجه 

خواهد شد. 

بر اساس برنامه ششم توسعه، در سال 99 سهم 
صندوق توس��عه ملي از فروش نف��ت بايد 36 
درصد باش��د كه با توجه به مجوز كسب شده، 
دولت سهم 20درصدي را براي صندوق توسعه 

ملي در بودجه سال بعد در نظر گرفته است. 
گفتني است، بر اس��اس اعالم رئيس سازمان 
برنام��ه و بودجه، با فرض ص��ادرات روزانه يك 
ميليون بش��كه اي نفت، با قيمت 50 دالر، نرخ 
تس��عير 4200 توم��ان براي ه��ر دالر، درآمد 
ارزي 18/25 ميليارد دالر حاصل خواهد شد. 
همچنين درآمد ارزي ص��ادرات گاز 4 ميليارد 
دالر بوده كه جمع درآمد ارزي 22/25 ميليارد 

دالر خواهد بود. 
 خبرگزاري تس��نيم در اين باره مدعي ش��ده 
كه س��هم 36درصدي صندوق توسعه ملي 8 
ميليارد دالر و س��هم 14/5 درصدي ش��ركت 
نفت 3/2ميليارد دالر و س��هم 49/5درصدي 
دولت 11 ميليارد دالر اس��ت. با توجه به اينكه 
دولت در قسمت تملك دارايي مالي استقراض 
30 هزار ميلياردي از صندوق توس��عه ملي را 
پيش بيني كرده مشخص مي شود رقمي نزديك 
به 3/5 ميليارد دالر با نرخ نيمايي از اين طريق 

به بودجه وارد مي شود. 
به اين ترتيب ب��ا احتس��اب 3/7 ميليارد دالر 
لح��اظ ش��ده در تبص��ره 4 اليح��ه بودجه و 
همچنين 3/5 ميليارد دالر گنجانده ش��ده در 
قسمت واگذاري دارايي هاي مالي مجموعا 7/2 
ميليارد دالر از منابع ورودي صندوق در بودجه 

عمومي استفاده شود. 
باتوجه به عدم تحقق ف��روش صددرصدي 
نفت يك ميليون بش��كه اي به نظر مي رسد 
سال بعد منابع قابل توجهي با احتساب سهم 
8 ميليارد دالري اعالم ش��ده به اين صندوق 

وارد نشود. 
 ب��ه توجه به مجم��وع محاس��بات دولت اگر 
در ماه ه��اي باقي مان��ده از س��ال از صندوق 
توسعه ملي برداشت بيشتري نكند در مجموع 
مي توان گفت دولت امسال 3/5 ميليارد دالر 
و س��ال آين��ده 8 ميلي��ارد دالر و در مجموع 
11/5ميلي��ارد دالر از صندوق توس��عه ملي 

برداشت خواهد كرد.
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برداشتدولتازصندوقمليشدتمیگیرد
دولت در مجموع امسال و سال آينده حدود 11/5 ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي برداشت مي كند 

حامد آزادي
تغییركاربريقطبهايتولیدكشاورزي

نگرانكنندهاست
سرپرست وزارت جهاد كش�اورزي با اشاره به اينكه تغييركاربري 
قطب ه�اي توليد كش�اورزي نگ�ران كننده اس�ت، تأكي�د كرد: 
هيچ كس نبايد از خط�وط قرمز طرح تنفس جن�گل عدول كند. 
به گزارش روابط عمومي وزارت جهاد كش��اورزي، عباس كشاورز، در 
نشست سراسري معاونان و مديران ارشد اين وزارتخانه با اشاره به اينكه 
كشور به لحاظ اقتصادي در شرايط خاصي است و اين شرايط بايد در 
سياستگذاري ها، تصميم سازي ها و اقدامات در بخش كشاورزي لحاظ 
شود، تأكيد كرد: بايد جبهه توليد را تقويت كنيم و براي دستيابي به اين 
هدف، الزم است رويكرد تعادلي در جهت كمك به توليد را در دستور 
كار قرار دهيم. كشاورز اذعان كرد: رسالت همه ما اين است كه با جديت 
در تمامي عرصه ها و موقعيت ها و تصميم سازي هاي ملي و محلي بايد 

از توليد دفاع كنيم. 
وي شفاف شدن و واقعي شدن نرخ ارز را به نفع بخش كشاورزي دانست 
و خاطرنشان كرد: در اين شرايط نبايد در رفتارهاي اقتصادي به گونه ای 
عمل كرد كه توليد محصوالت كشاورزي به خصوص محصوالت اساسي 
و راهبردي كشور سركوب و در روند توليد اينگونه محصوالت اختالل 
ايجاد شود.  سرپرست وزارت جهاد كشاورزي گفت: استفاده از ظرفيت 
نهادهاي مدني و تشكل هاي مردم نهاد طرفدار منابع طبيعي بايد بيش 
از پيش در دستور كار باش��د؛ طرح تنفس بايد با جديت دنبال شود و 

هيچ كس از خطوط قرمز طرح تنفس نبايد عدول كند. 
وي تأكيد كرد: اختالف قيمت از مزرعه تا سفره بايد با تالش و 
مديريت تعاون روستايي تا جاي ممكن حداقل و دست دالالن 
كوتاه شود. كشاورز با اشاره به اينكه روند اتفاقات تغييركاربري 
اراضي كشاورزي به خصوص اراضي حاصلخيز و تجهيز و نوسازي 
شده و در قطب هاي توليد نگران كننده است، خاطرنشان كرد: 
قطب هاي مهم توليد كشاورزي به ش��دت در معرض خروج از 
چرخه توليد هس��تند و در اين رابطه بايد فكر اساس��ي شود و 
حراست از اراضي كش��اورزي بايد به عنوان يك موضوع جدي 
مورد توجه قرار گيرد و طرح و پيشنهاد كارآمدي در اين رابطه 

تهيه و پيگيري شود. 
..............................................................................................................

خودروهايناقِصسايپا



بهصفررسید
مدير عام�ل گ�روه خودروس�ازي س�ايپا گف�ت: تم�ام 8۰ هزاِر 
خودروی ناقِص كف كارخانه س�ايپا كه از ابتداي س�ال 98 توليد 
شده  بودند، تكميل و تحويل مشتريان ش�د و از اين به بعد عرضه 
و تحويل محصوالت س�ايپا منطبق ب�ا ميزان تولي�د خواهد بود. 
س��يد جواد س��ليماني افزود: خودروهايي كه در انتهاي س��ال 97 و 
ابتداي سال 98 با كس��ري قطعات توليد ش��ده و به  صورت ناقص به 
پاركينگ ها منتقل شده بودند، با برنامه ريزي، كوشش و همت مضاعف 
مديران و پرسنل پرتالش سايپا، تكميل شده  و به اتمام رسيد. تمامي 
پاركينگ هايي كه خودروهاي ناقص كِف كارخانه سايپا در آنها پارك 
بودند، تخليه شده و در حال حاضر هيچ خودروي ناقصي از گذشته در 

سايپا باقي نمانده است. 
وي گفت: از اين پس تحويل محصوالت سايپا به مشتريان، منطبق با 
ميزان توليد خواهد بود و هرچه ش��رايط براي توليد خودروهاي كامل 
بيشتري فراهم باشد، عرضه خودرو و تحويل به مشتريان هم با شتاب 

بيشتري دنبال خواهد شد. 

نقشنهادهايحمايتي
درتورمهاياقتصاديچیست؟

كشورهاي در حال توسعه گاه و بيگاه درگير و گرفتار افزايش لجام گسيخته 
قيمت ها هس��تند. تورم، غالم غول تبعيض و فساد، چند زماني است كه بر 
اقتصاد كشور سايه افكنده است. تورم عروسي است كه مهريه اش اختالف 
طبقاتي و افزايش شكاف بين فقير و غني است و با اين مهريه عندالمطالبه به 
عقد اقتصاد بيمار كشورهاي در حال توسعه درآمده است. تبعات تورم شامل؛ 
افزايش اختالف طبقاتي، كاهش قدرت خريد مردم، عدم ثبات جذب سرمايه 

خارجي، كاهش ارزش پول ملي، كاهش شاخص اميد به زندگي است. 
 در ش��رايط توسعه ش��كاف طبقاتي، وظيفه س��ازمان هايي كه حمايت از 
دهك هاي پايي��ن جامعه را به عهده دارند بس��يار مهم و حياتي اس��ت. از 
آنجايي كه اين س��ازمان ها وظيفه حمايت از دهك هاي پايين را به عهده 
دارند و جامعه هدف اين سازمان ها آسيب پذير ترين اقشار جامعه هستند 
و بيش��ترين تبعات منفي تورم در دهك هاي پايين جامعه ايجاد مي شود، 
بنابراين وظايف اين سازمان ها در شرايط تورمي بسيار مهم و حياتي است. 
كميته امداد امام)ره(، بهزيستي و خيريه ها از جمله نهادها و سازمان هاي 
حمايتي هس��تند كه تقريباً يك دهك از كل جمعيت كشور، جامعه تحت 
پوشش آنها است. نس��بت خدمت گيرندگان اين نهاد ها و مؤسسات بايد با 
شرايط اقتصادي جامعه نسبت مستقيم داشته باشد به نوعي كه در شرايط 
رونق اقتصادي جامعه هدف آنها كم و در شرايط تورمي متقاضيان دريافت 
خدمات از اين نهادها بيشتر ش��ود. اما ميزان بودجه و منابع اين سازمان ها 

چنين اجازه اي به آنها نمي دهد. 
 در ش��رايط تورمي الزم اس��ت ميزان تزريق خدمات و وجوه به اين دهك 
حداقل به ميزان تورم واقعي صورت گي��رد تا خدمات آنها به جامعه هدف، 
حداقل از لحاظ اقتصادي سقوط نكند. الزم است دولت در وهله اول به مهار 
تورم و عدم افزايش قيمت ها توجه داشته باش��د،  اما در صورت بروز تورم و 
افزايش قيمت ها وظيفه دارد به عنوان يك اصل به ميزان تورم ايجاد شده 
به بودجه حمايتي كشور اضافه نمايد. در اين راستا الزم است سازمان هاي 
حمايتي نيز از سرمايه اجتماعي خود در جهت جذب مشاركت هاي مردمي 
بيشتر استفاده نمايند و بدين وسيله قسمتي از اختالف ايجاد شده را جبران 
نمايند. در دو سال گذش��ته بودجه س��ازمان هاي حمايتي همچون ساير 
سازمان ها و شايد مظلوم تر از سايرين در جريان بودجه عمومي كشور قرار 
گرفته است به طور مثال در سال جاري با در نظر گرفتن حدود 48 درصد 
تورم كشور )مطابق اعالم مركز ملي آمار ايران(، بودجه حمايتي كميته امداد 
نه تنها افزايش نيافته است، بلكه حدود 14درصد كاهش يافته است. بدين 
مفهوم كميته امداد و ساير سازمان هاي حمايتي در سال جاري نتوانسته اند، 
اختالف ايجاد شده اقتصادي افراد تحت پوشش را جبران نمايد. به عبارتي 
فردي كه حتي سال گذشته فقير بوده امسال حدود 62 درصد بيشتر فقير 
شده است. متأسفانه در چند سال گذشته روندهاي منفي مشابهي در كشور 
حاكم بوده است. در ش��رايط تورمي دولت نتوانسته است، بودجه اقشار كم 
درآمد و آسيب پذير را تأمين نمايد و در تمام اين مدت اين دسته از افراد مدام 
ضعيف تر و آسيب پذير تر شده اند تا جايي كه به گفته شخص رئيس جمهور 
محترم، 60 ميليون از جمعيت كشور نيازمند بسته حمايتي دولت هستند 
و متأس��فانه بي توجهي به چنين اصول منطقي و ساده اقتصادي، كشور را 
به جايگاهي رسانده كه ش��خص اول اجرايي مملكت اعالم مي دارد قريب 
هشت دهك جامعه نيازمند هستند. نگارنده در چندين نوبت به انحرافات 
سياست هاي اقتصادي دولت نسبت به اصول ساده و اوليه علم اقتصاد متذكر 
شده است و پيشنهاد مي گردد در شرايط تورم، به نقش نهادهاي حمايتي در 
اين مسير توجه ويژه اي شود و دولت نسبت به تزريق كاال، خدمات يا وجوه 

مورد نياز به دهك هاي پايين جامعه اقدام نمايد.


