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کنجاله کلزا به دلیل مشکل سامانه »بازارگاه« 

روی دست کارخانجات مانده است
یک مقام آگاه در صنعت روغن نباتی با بیان اینکه خرید و فروش 
کنجاله کلزا به دلیل مشکالت سامانه بازارگاه با مشکل مواجه شده 
است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه پاسخگو نیست.
یک منب��ع آگاه در صنع��ت روغن در گفت وگ��و با مهر با بی��ان اینکه 
کارخانجات روغن کشی و روغن نباتی بنا به دستور دولت، اقدام به خرید 
کلزای تولید داخل کرده اند، گفت: کارخانجات از این کلزا روغنی کشی 
می کنند و بنا ب��ر دس��تورالعمل وزارت جهاد کش��اورزی از تاریخ ٢٦ 
شهریور ماه جاری ملزم شدند کنجاله کلزا را به عنوان خوراک دام و مرغ 
مورد استفاده قرار دهند و جهت فروش به دامداران و مرغداران در سامانه 
بازارگاه عرضه کنند. وی اضافه کرد: به دلیل نبود زیرساخت های الزم و 
عدم تعریف درست عرضه کنجاله کلزا در سامانه بازارگاه، امکان معامله 
کنجاله کلزا در این سامانه وجود ندارد. این فعال بخش خصوصی تصریح 
کرد: انبارهای کارخانجات از کنجاله س��ویا پر ش��ده و آنها با مشکالت 
جدی در فروش و تأمین نقدینگی مواجه هستند. وی تأکید کرد: به رغم 
مکاتبات متعدد کارخانجات روغن کشی و روغن نباتی، مسئوالن وزارت 

جهاد کشاورزی در این زمینه پاسخگو نیستند.
..................................................................................................................

 فرش قرمز وزارت صمت و گمرک
برای واردات 40 واگن موز ممنوعه!

گوی�ادر کمتر از ی�ک ماه اخی�ر 40 واگن م�وز که ثبت س�فارش 
آن ممن�وع ب�وده ب�ا مج�وز دس�تگاه های متول�ی تج�ارت 
وارد کش�ور ش�ده اس�ت، در حالي که کااله�ای اساس�ی و مواد 
اولی�ه کارخانجات همچن�ان در نوب�ت تخصیص ارز ق�رار دارند.

شنیده ها حاکی از آن است که در یک ماه اخیر 40واگن قطار و 30 تریلی 
محموله موز از کشور ترکیه وارد کشور شده است. نکته جالب اینجاست 
که طبق ضوابط اعالم��ی وزارت صمت، موز به عن��وان یک محصول 
مصرفی از اردیبهشت امسال ثبت سفارش نمی شود. قرائن و مستندات 
نشان می دهد این محموله بزرگ توسط گمرک متوقف شده، اما بعد از 
دو روز با ارائه اسناد ثبت سفارش به مقصد گمرکات داخلی کشور طی 
طریق کرده است. محموله موز وارداتی که از مرز رازی آذربایجان غربی 
وارد کش��ور ش��ده حدود 1/٢میلیون دالر ارزش دارد و معلوم نیست 
براساس کدام مجوز توانسته به داخل کشور وارد شود. به گزارش فارس، 
در سال جهش تولید بسیاری از شرکت های بزرگ تولیدی و بنگاه های 
اقتصادی با مش��کل واردات مواد اولیه و ماشین آالت خطوط تولید به 
دالیل مختلف از جمله اصالح ثبت سفارش، صف تخصیص و تأمین ارز 
و دریافت کدرهگیری بانک با مشکل روبه رو هستند، اما موز به راحتی 

و بدون کوچک ترین مشکلي وارد کشور مي شود.
مس��ئوالن وزارت صمت ک��ه متولی ثب��ت س��فارش و اولویت بندی 
کاالهای وارداتی و تخصی��ص ارز بودند و همچنین گمرک که متولی 
انجام تشریفات و ترخیص کاال محس��وب می شود باید توضیح دهند 
و شفاف س��ازي کنند که چگون��ه 40 واگن موز در وانفس��ای کمبود 
منابع ارزی که ماه  هاست س��دی برای واردات مواد اولیه و مورد نیاز 
تولید شده، به خاک کش��ور رسیده است. پیش تر س��یدرضا نورانی، 
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی گفته بود: با بس��ته شدن 
ثبت س��فارش موز، بازار فروش این محصول در بنادر توسط دالالن و 
واسطه ها باال گرفته تا آنجا که آنها برای هر کیلو مجوز موز، حدود 800 
تا 850 تومان از وارد کنندگان موز دریاف��ت می کنند و این هزینه در 
هیچ جا ثبت نمي شود. با احتس��اب یک حساب سرانگشتی کسی که 
مجوز هزار و ٢00 تن واردات موز را دارد، بی دردسر حدود یک میلیارد 

تومان به جیب می زند.
..................................................................................................................

 داليل کاهش اخیر نرخ دالر 
از زبان يك اقتصاددان

باثب�ات  ری�ال  زمان�ي  گف�ت:  اقتص�ادي  تحلیلگ�ر  ی�ک 
مي ش�ود ک�ه اقتص�اد کش�ور ب�ه س�امان برس�د. متأس�فانه 
مجموع�ه بي نظ�م اقتصاد کش�ور بر هیچ ی�ک از اص�ول، قواعد 
و الزام�ات عل�م اقتص�اد اس�توار نیس�ت و غیر واقع�ي اس�ت. 
محمود جامساز در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: مجموعه اقتصاد دولتي 
سیاسي کشور تحت تأثیر دو عامل به سوي انزوا سوق داده شده که یکي 
سیاست هاي ناکارآمد اقتصادي دولت و دیگري تحریم ها است که هر 
روز اقتصاد کشورمان را فشرده تر کرده است. این در حالي است که در 
دوران احمدي نژاد درآمدهاي سرشار نفتي معادل کل درآمدهاي نفتي 
تا آن زمان نصیب کشور کرد، اما مشخص نشد که آنها صرف چه اموري 

شدند که خزانه را از ذخایر ارزي تهي ساخته است. 
دالیل کاهش ارزش پول ملي

این کارشناس اقتصادي ادامه داد: به طور کلي اقدامات اقتصادي دولت 
و تحریم ها باعث شد تا تولید ناخالص داخلي کاهش یابد و از ارزش پول 
ملي کاسته شود که با کاهش ارزش پول کشورمان، ارزش سایر ارزهاي 

معتبر جهان از جمله دالر رو به افزایش مي گذارد. 
به گفته جامساز، اکنون منافذ ورود دالر به اقتصاد کشور بسته شده و 
مبادالت بانکي و پولي ایران نیز محدود یا مسدود شده است. در حال 
حاضر تولید ناخالص داخلي کش��ور هر روز کمتر مي شود، زیرا منابع 
کش��ور همچون درآمدهاي حاصل از نفت کاهش یافته و درآمدزایي 
از مالیات به عن��وان یکي از مهم تری��ن منابع بودجه هاي س��االنه با 
کاهش چشمگیري روبه رو شده و دولت را در تنگناي شدید مالي قرار 
داده است و رشد نرخ سرمایه گذاري مولد که از مهم ترین عوامل رشد 
اقتصادي است، منفي شده و تکافوي پوشش استهالک سرمایه هاي 

مولد را نمي دهد. 
    رابطه افزایش نرخ دالر با ذخایر ارزي 

این تحلیلگر اقتص��ادي در ادامه با بیان اینکه صرف نظر از س��ایر 
عوامل، افزایش نرخ دالر با کاهش ذخایر ارزي کش��ور در ارتباط 
اس��ت، اظهار کرد: در تازه ترین گزارش صندوق بین المللي پول از 
وضعیت کشورهاي خاورمیانه از جمله ایران اعالم شده که ذخایر 
ارزي قابل دسترس ایران در سال ٢018 حدود 1٢1 میلیارد دالر 
بوده است، اما در سال گذشته به 1٢ میلیارد دالر رسیده و امسال نیز 
به 8/8 میلیارد دالر کاهش خواهد یافت؛ بنابراین از آنجا که قدرت 
اعمال مدیریت ش��ناور ارزي بانک مرکزي، در گ��رو وجود ذخایر 
ارزي کافي اس��ت، بنابراین کاهش این ذخایر کنترل ارزي توسط 
بانک مرکزي را با چالش عمده روبه رو مي سازد، اما باید پذیرفت که 
تنها کاهش ارزش پول ملي دلیل افزایش دالر نیست، زیرا نوسانات 
ش��دید بهاي ارز در یک بازه زماني اندک متأثر از عوامل سیاسي و 

انتظارات تورمي است. 
وي ادامه داد: در یک مقطع زماني دالر از مرز 3٢ هزار تومان عبور 
کرد، اما یکي دو روز بعد کاهشي ش��د. آیا به لحاظ اقتصادي اتفاق 
غریبي رخ داده که اس��باب افزایش ارزش پول ملي را فراهم کرده 
تا یکباره در زماني اندک دالر کاهش ارزش 4هزار توماني را تجربه 
کند؟ آیا در این زمان تولید ناخالص داخلي افزایش یافته که ارزش 
پول مان رشد کرده است؟ سیاست اخیر بانک مرکزي در تزریق 50 
میلیون دالر روزانه به بازار ارز و تعیین س��قف 500 میلیون دالري 
معام��الت در صرافي ها به��اي ارز را تا گذر از م��رز 3٢ هزار تومان 
افزایش داد. قطعاً کاهش بهاي دالر معطوف به دالیل غیر اقتصادي 
اس��ت. حال آیا بانک مرکزي با کمبود ذخایر ارزي قادر است بهاي 
ارز را در حد ٢0 روز پیش کاهش دهد؟ چنین نوساناتي در بورس 
هم قابل مشاهده است. سه برابر ش��دن بهاي یک سهم در یک روز 

چگونه توجیه پذیر است ؟

 جلساتي براي حمايت از مصرف کننده
 اما به کام تولیدکننده

این روز ها قیمت کاال ها و خدمات دوباره بر مدار صعود قرار گرفته 
اس�ت و روزي نیس�ت که قیمت یک کاال افزایش پیدا نکند. این 
افزایش قیمت کاال ها در حالي است که سطح درآمد حقوق بگیران 
ثابت مانده و این باعث فشار بر طبقه حقوق بگیران جامعه شده است. 
اخیراً شاهد آن بوده ایم که انجمن هاي مختلف درخواست هاي افزایش 
قیمت را به ستاد تنظیم بازار ارائه کرده اند و این ستاد هم بدون توجه به 
حق و حقوق مصرف کنندگان با این افزایش قیمت ها موافقت کرده است. 
همچنین مشاهده شده اس��ت که س��ازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان و س��تاد تنظیم بازار در این م��دت بدون آینده نگري 
گذاشته اند کار به نقطه بحراني برس��د و بعد براي حل این بحران وارد 
عمل شده اند. عالوه بر مس��ئله گراني و افزایش قیمت کاالها، موضوع 
کمبود و کاهش عرضه برخي کاال ها در بازار به چشم مي آید. نمونه هاي 
زیادي را مي توان در چند وقت اخی��ر یافت که تصدیق کننده کمیابي 
باشند که از آن جمله مي توان به کره، نان و از همه مهمتر روغن جامد 

و مایع اشاره کرد. 
این افزایش بي حس��اب و کتاب قیمت کاال ها و خدمات در حالي است 
که نهاد هاي عریض و طویلي با کارمندان بس��یاري براي جلوگیري یا 
تنظیم قیمت کاال ها وجود دارند، اما به نظر مي رسد این نهاد ها کارکرد 
خود را از دست داده اند. از جمله این نهاد ها مي توان به سازمان حمایت 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار اشاره کرد. 
  سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار 
چه حمایتي از مصرف کننده کرده اند؟

رفتار دو س��ازمان حمایت و س��تاد تنظیم بازار در برابر درخواست گراني 
انجمن ها و تولید کنندگان طوري است که بالفاصله با این افزایش قیمت 
در ستاد تنظیم بازار موافقت مي شود. به عنوان نمونه گوشت مرغ یکي از 
اقالمي است که در چند ماه اخیر دو بار قیمت مصوب آن توسط ستاد تنظیم 
بازار افزایش یافته است؛ گوش��ت مرغي که مردم از سر ناچاري و افزایش 
قیمت هاي سرسام آور گوشت گوسفند، گاو و گوساله به مصرف آن روي 
آورده بودند، اما با این افزایش قیمت هاي چند باره عماًل این قلم کاال هم از 
سفره مصرف کنندگان در حال پر کشیدن است! حاال پرسش این است که 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار دقیقاً 
چه حمایتي از مصرف کنندگان در این مدت به عمل آورده اند؟ اگر از عدم 
حمایت این دو نهاد از مصرف کنندگان چشم پوشي کنیم، پرسش بعدي 
این است که چرا این دو نهاد مي گذارند کار به نقطه بحراني برسد و بعد وارد 
عمل مي شوند؟ دقیقاً بود و نبود چنین نهاد هایي با چنین عملکرد هایي چه 

فرقي به حال مردم و کوچک و بزرگتر شدن سفره آنها مي کند؟

کارتن فروشي شغل جدید دالل هاي فضاي مجازي
 قاچاقچي ها به دنبال فروش اقالم قالبي

در کارتن اصل!
ش�غلي کاذب با ن�ام »کارتن فروش�ي« ب�ا قیمت هاي ب�اال نوعي 
جدید از کس�ب و کار در فضاي مجازي اس�ت که در بس�یاري از 
موارد موجب شادي سارقان و دالالن هم ش�ده است. در این بین 
فروش کارتن هاي نو و دس�ت نخ�ورده تلفن هاي هم�راه لوکس، 
لوازم خانگي نیز راه را براي س�ارقان تلفن همراه باز کرده اس�ت. 
مشاغل کاذب روز به روز در حال گسترش هستند، بروز و ظهور این نوع 
شغل ها بر اساس پیشرفت تکنولوژي و همچنین افزایش تورم و بیکاري 
در کشورها، قابل قیاس است. از کالهبرداري های فضاي مجازي گرفته 
تا فروش اجناس و خدماتي نظیر پایان نامه براي دانشجویان از جمله این 
نوع مشاغل هستند. یکي از فروشندگان کارتن تلفن همراه در گفت وگو 
با خبرنگار باش��گاه خبرنگاران جوان گفت: به طور اتفاقي متوجه شدم 
کارتن تلفن همراه خریدار دارد، جلوي یکي از مجمع هاي تجاري فروش 
تلفن همراه، یک دالل کارتن تلفن همراه من را به قیمت ٦00 هزار تومان 
خریداري کرد. طبق بررس��ي ها در اطراف ای��ن مجتمع تجاري متوجه 
شدیم، این روند در بیرون پاس��اژهاي فروش تلفن همراه امري طبیعي 
است، سرنخ هاي به دست آمده نشان مي دهد که این کارتن ها براي فروش 
اجناس قاچاق و همچنین تلفن هاي همراه سرقت رفته بسیار کاربرد دارد، 

این کارتن ها جمع آوري و به یک گروه تحویل داده مي شود. 
فروش انواع کارتن دست دوم در فضا هاي مجازي و بازار هاي کشور مورد 
توجه کاربران و افراد جامعه قرار گرفته به طوري که راه کالهبرداري از 
این طریق رایج شده است. فروشنده هاي انواع کارتن دست دوم معموالً 
افرادي هستند که اجناس مختلفي به خصوص لوازم خانگي خریداري 
مي کنند و کارتن آن را معموالً در سایت هاي فروش اجناس دست دوم 

به حراج مي گذارند. 
طبق پیگیري ها از اتحادیه کارتن و مقوا مطلع شدیم که فروش این نوع 
اجناس ارتباطي به اتحادیه ندارد و خارج از قوانین معامالت در بازارها 
انجام مي شود. راه تخلف در این زمینه به این شکل است که فروشنده ها 
معموالً این کارتن ها را به افرادي مي فروشند که انواع تلویزیون و یخچال 
را به صورت قاچاق و بدون کارتن وارد کش��ور مي کنند و پس از خرید 

کارتن، لوازم خود را با قیمت باالتر مي فروشند. 
قطعاً رس��یدگي به این نوع جرائم ورود پلیس فتا و پیگیري رد تخلف 
این فروشندگان را مي طلبد. قابل توجه است که برخي دیگر از افرادي 
هستند که لوازم خانگي دست دوم را پس از تعمیر، در این کارتن ها قرار 
مي دهند و به نام کاالي نو و آکبند در بازار به فروش مي رس��انند. با این 
وجود خریداران هنگام خرید هر ن��وع کاالیي به خصوص لوازم خانگي 
حتماً به سریال درج شده روي کارتن و کاال توجه کنند که این دو سریال 
با یکدیگر تطابق داش��ته باش��ند، در غیر این صورت کارتن مورد نظر 
براي کاالي داخل آن نیس��ت.  تعداد زیاد آگهي هاي کارتن دست دوم 
در سایت هاي مختلف نشان از تقاضاي زیاد توسط اینگونه از متخلفان 
دارد، با این وجود مردم و خریداران لوازم خانگي هم بیش از پیش نسبت 
به این موضوع حواس جمع باش��ند. البته در قسمت دیگر ماجرا ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز هم براي رسیدگي به این موارد که بیانگر تالش 
قاچاقچیان براي قانوني فروختن اجناس خود است، باید ورود کرده و از 

ادامه این روند جلوگیري کند. 
..................................................................................................................

کاهش 13 هزار و 835 واحدي 
شاخص بورس تهران 

ش�اخص کل بورس ته�ران در پای�ان معام�الت دی�روز گرچه با 
کاهش 13 هزار و 835 واحدی روبه رو ش�د، اما ارزش معامالت در 
بورس و فرابورس ب�ه بیش از 20 هزار و 400 میلیارد تومان رس�ید. 
به گزارش فارس، بورس اوراق بهادار تهران گرچه این روزها روي دنده لج 
کاهش شاخص قرار گرفته است و دیروز هم در پایان معامالت با 13 هزار 
و 835 واحد کاهش به رقم یک میلیون و ٢88 هزار و 193 واحد رسید، 
اما همان گونه که کارشناسان مي گویند، اکثر سهام بورس ارزنده شده 

و از نظر حرفه اي وقت خرید سهام ارزنده است. 
به این خاطر در بورس تهران بیش از 7 هزار و 100 میلیارد تومان و در 
فرابورس بیش از 13 هزار و 300 میلیارد تومان و در مجموع در این دو 
بازار بیش از ٢0 هزار و 400 میلیارد تومان داد و ستد شده است. شاخص 
کل بورس با معیار هم وزن با کاهش 3هزارو15٦ واحد به رقم 37٦ هزار 
و 995 واحد رسید. ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش 

از 4 میلیون و 895 هزار میلیارد تومان رسید. 

رئیس س�ازمان برنامه و بودجه کش�ور با اشاره 
ب�ه اینک�ه دس�تگاه ها ب�رای دریاف�ت پاداش 
بازنشستگی س�ال ۹8 اقدام کنند، گفت: یک 
هفته اس�ت که 3ه�زار و 450 میلی�ارد تومان 
پاداش بازنشستگی همه دس�تگاه ها در خزانه 
مانده و انتظار دارم دستگاه هایی که تاکنون این 
پاداش را دریافت نکرده اند، برای آن اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر نوبخت 
در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران 
با تأکید بر اینکه س��ازمان برنامه هر س��ال پاداش 
بازنشس��تگی س��ال قبل را به طور کامل پرداخت 
می کند، گفت: یک هفته اس��ت که 3 هزار و 450 
میلیارد تومان پاداش بازنشستگی همه دستگاه ها، 
در خزان��ه مانده و انتظ��ار دارم دس��تگاه هایی که 
تاکنون ای��ن پ��اداش را دریافت نکرده ان��د، برای 
آن اقدام کنند. وی افزود: 5 ه��زار و 300 میلیارد 
تومان مربوط به فرهنگیان پرداخت شده و پاداش 
بازنشستگی سایر دس��تگاه ها در حس��اب خزانه 
محفوظ است تا دستگاه های ذی ربط اطالعات الزم 
را از جمله فهرست افراد متقاضی به خزانه ارائه کنند. 
نوبخت با اشاره به مطرح شدن موضوعی در فضای 
مجازی به علت دسترسی نداشتن به اطالعات کامل 
و برداشت نادرست از آن گفت: در فروردین امسال 
بخش��ی از فروش فرآورده های نفتی سال قبل به 

حساب خزانه واریز شد.
وی افزود: ما محاسبه کرده بودیم که این رقم را در 
اسفند سال گذشته دریافت کنیم، اما بنا به هر دلیلی 

که بحث تحریم ها، مشکالت و مسائل مرتبط با آن 
بود، این پول در سال 99 واصل شد و نمی توان پول 
امسال را برای سال گذشته اس��تفاده کرد. قرار شد 
این پول در س��ال 99 برای طرح های خاصی که تا 
پایان س��ال به اتمام می رسد، اس��تفاده شود. وی با 
بیان اینکه موجودی نقدینگی ای��ن ارقام حدود 4 
هزار میلیارد تومان است، گفت: حدود 3 هزار و 750 
میلیارد تومان آن تخصیص داده ش��د که فهرست 
تخصیصی ها را منتشر می کنیم. رئیس سازمان برنامه 
و بودجه افزود: 3 هزار و 750 میلیارد تومان مربوط به 
طرح های گرمسیری، آب های مرزی، خطوط ریلی، 
جاده ها و طرح های اساس��ی  است که کشور منتظر 
اتمام آنهاست. برداشت هاي دیگر در این خصوص، به 

علت ناکافی بودن اطالعات نادرست بود.
وی گفت: برای همسان سازی حقوق بازنشستگان 
با توجه به اینکه این موضوع از اول مهر اجرایی شد 
و پرداخت های آن با حقوق مهر صورت گرفت، در 
مواردی با توجه به اصالح ٢ میلی��ون و 400 هزار 
حکم در این خصوص، در برخی موارد مش��کالتی 

پیش آمد که در حال رسیدگی به آنها هستیم.
رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودج��ه اف��زود: تمام 
همسان سازی ها بر اساس توافق صورت گرفته است 
مبنی بر اینکه حقوق بازنشستگان باید 90 درصد 
حقوق شاغالن هم تراز خود باش��د. اگر مشکالتی 
در برخی موارد پی��ش آم��د، آن را در حقوق آبان 
بازنشس��تگان جبران می کنیم و مبنای پرداخت 
همان ابتدای مهر است. وی در باره افزایش یارانه ها 

نیز گف��ت: دولت برنام��ه ویژه ای ج��ز آنچه انجام 
می دهیم، ن��دارد. نوبخت درباره اصالح س��اختار 
بودجه هم عنوان کرد: دو س��ال است که سازمان 
برنامه و بودجه در چند جل��د و به طور کامل برنامه 
اصالح س��اختار را تهیه کرده و واقعاً نجات کشور و 
بهبود اقتصاد ما به اجرای این برنامه متکی است. قرار 
بود این برنامه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
به تصویب برس��د، اما به هر دلیلی از جمله موضوع 
مالیات بر کل درآمد که اکنون در دستور کار دولت 
است، این تصویب صورت نگرفت. نوبخت ادامه داد: 
در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اتفاق نظر در 
خصوص برنامه پیشنهادی وجود نداشت، به همین 
دلیل ما از تصویب این برنامه در مجلس اس��تقبال 
می کنیم. وی اضافه کرد: نظر مجلس این است که 
تعدادی از مسائل مهم این برنامه در الیحه بودجه 
سال 1400 گنجانده شود و ما حتی بیش از آنچه 
مجلس انتظار دارد، منظور خواهیم کرد و انتظارمان 
از مجلس این است که حین کار، ما را تنها نگذارد. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به علت اجرا 
نشدن اصالح ساختار بودجه گفت: دستگاه ها همه 
خواهان این موضوع نیستند و وقتی تعارضی میان 
دس��تگاه ها ایجاد ش��ود، صحبت های آنها از زبان 
نمایندگان مجلس شنیده می شود و حتی پیشنهاد 

حذف آن مورد را هم می دهند.
نوبخت درباره ویژگی های اصالح س��اختار بودجه 
عنوان کرد: نخس��تین ویژگ��ی در خصوص منابع 
است و عمده منابعی که ما در اصالح ساختار بودجه 

استفاده می کنیم، مربوط به مالیات هاست.
   اصالح قانون مالیات ها در دستور کار دولت 

و مجلس 
وی بر اصالح قانون مالیات ه��ا تأکید کرد و گفت: 
اکنون اصالح قانون مالیات های مستقیم در دستور 
کار مجلس و دولت قرار گرفته است. مجلس می تواند 
در فرآین��د تصویب الیحه بودج��ه 1400، اصالح 

ساختار بودجه را نیز به تصویب برساند.
نوبخت ادامه داد: ویژگی دیگر اصالح ساختار بودجه 
مربوط به هزینه هاس��ت، چراکه ن��وع هزینه هایی 
که اکنون در کش��ور ص��ورت می گی��رد، به علت 
تعدد و کار های موازی برخی دس��تگاه ها تکراری 
اس��ت. اگر مجلس بتواند میان دس��تگاه هایی که 
نام واحد نیز دارند، از جمله اینکه تبلیغات مربوط 
به س��ازمان تبلیغات یا دفتر تبلیغات اس��ت، این 
مشکل را حل کند، دولت حتماً حمایت خواهد کرد. 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفت: در خصوص 
شفاف سازی و اینکه منابع مربوط به تبصره 14 در 
کنار س��ایر منابع در بودجه عمومی دیده شود و نه 
در بودجه کل و این موضوع م��ورد انتظار مجلس 
نیز بود، این مورد هم از ویژگی های اصالح ساختار 
بودجه اس��ت. نوبخت افزود: هر آنچ��ه مجلس به 
صورت کتبی و رسمی به ما ابالغ کند، به طور حتم 
در یک جلسه پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه تمام 
خواس��ته های مجلس ارائه می ش��ود و اگر بتوانیم 
خواسته های مجلس را در الیحه بودجه لحاظ کنیم، 

آن را هم نشان خواهیم داد.

دستگاه ها برای دریافت پاداش بازنشستگی سال ۹۸ اقدام کنند
  گزارش 2

آخرین یافته های مکتب اقتصادی تدبیر و امید رونمایی شد

لعن به گرانی دعا برای ارزانی!
اسحاق جهانگیری که در زمان دولت قبل پیشنهاد برکناری همه اقتصاددانان دولت را در نامه ای به رهبری مطرح کرد و در زمان انتخابات ۹6 به عنوان نامزد 
پوششی متناقض ترین و غیرواقعی ترین سخنان تاریخ مناظره های ریاست جمهوری را در تکفیر و تحقیر رقبای خود بر زبان آورد، به طوری که بسیاری از آن 
تک جمله ها امروزه حکم مثل سائر را در میان مردم پیدا کرده است، دیروز وقتی خبرنگاران از او پرسیدند آیا برنامه و امیدی برای کاهش قیمت ها هست، 

گفت: »دعا کنید!« پیشتر نیز روحانی برای گرانی ها از مردم خواسته بود کاخ سفید را لعن و نفرین کنند

    ادامه از صفحه اول
تنها امید باقیمانده در فصول پایاني مکتب تدبیر 
براي حل مش��کالت اقتصادي این اس��ت که به 
گفت��ه رئیس جمهور در س��ختي هاي ناش��ي از 
افزایش قیمت ها مردم باید کاخ س��فید را لعنت 
کنند و به گفته معاون اول رئیس جمهور نیز براي 
کاهش قیمت ها باید دعا کنیم، هر چند از منظر 
معنوي راهکار هاي فوق صاحب احترام اس��ت، 
اما وقتي س��خنان رئیس جمه��ور و معاون اول 
رئیس جمهور در زم��ان کاندیداتوري انتخابات 
ریاس��ت جمه��وري در ذهن متبادر مي ش��ود، 
این مقامات محترم بر حس��ب وعده هایي که به 
مردم مي دادند، معتقد بودند که حل مش��کالت 
اقتصادي راهکاره��اي عالمانه اقتصادي دارد، از 
این گذشته وقتي مجلس شوراي اسالمي نیز با 
هدف حمایت از معیشت مردم به رغم مشخص 
کردن محل تأمی��ن مالي، طرح ال��زام دولت به 
پرداخت یارانه براي تأمین کاالهاي اساس��ي را 
تصویب مي کند، س��خنگوي دولت از کس��ري 

بودجه دولت خبر مي دهد. 
در حالي ک��ه همزمان ب��ا ورود جدي تر مجلس 
شوراي اسالمي به حوزه نظارت بر عملکرد و رفتار 
اقتصادي دولت که منتج به کاهش نرخ ارز، طال و 
سکه و ترخیص میلیون ها تن کاالي رسوب شده 
در گمرکات و بنادر ش��ده ، امید هایي در جامعه 
براي ثبات وکنترل قیمت ها ش��کل گرفته است، 
اظهار نظرهاي مسئوالن دولتي در رابطه با مسائل 
اقتصادي موجب تشویش اذهان عمومي مي شود، 
این در حالي اس��ت که از دولت انتظ��ار مي رود 
در ماه هاي پایاني پذیراي نظ��ارت و همراهي و 
هم افزایي نمایندگان مجلس ش��وراي اس��المي 

باشد تا چرخ معیشت مردم بچرخد. 
چندي پی��ش رئیس جمهور عنوان داش��ت که 
مردم در سختي هاي اقتصادي کاخ سفید را لعنت 
کنند، در همین راستا نیز روز گذشته معاون اول 
رئیس جمهور در پاس��خ به این پرس��ش که چه 
زماني قیمت ها کاهش پی��دا مي کند، گفت: دعا 

کنید، هر چند س��خنان رئیس جمهور و معاون 
اول رئیس جمهور از منظر معنوي صاحب احترام 
اس��ت، اما وقتي به وعده هاي حس��ن روحاني و 
اسحاق جهانگیري در دوره کاندیداتوري ریاست 
جمهوري بازمي گردیم، سخناني در ذهن نقش 
مي بندد که حکای��ت از راهکارهاي عالمانه براي 

حل مشکالت اقتصادي داشت. 
امروز که در ماه هاي پایاني دولت تدبیرو امید قرار 
داریم و فشارهاي بي س��ابقه اقتصادي به جامعه 
وارد شده اس��ت، انتظار مي رود دولت محترم در 
اظهارات خ��ود حداقل عالوه بر توصی��ه به دعا، 
تعوی��ذ، نفرین و لع��ن در تنگناه��اي اقتصادي 
و معیش��تي کمي هم از راهکاره��اي اقتصادي 
براي حل مش��کالت بهره ببرند ی��ا اینکه وقتي 
مجلس به کمک دولت مي آی��د و راهکارهایي را 
براي حمایت از مردم و حل مش��کالت اقتصادي 
ارائه مي دهد، پذیراي این راهکارها باش��ند تا از 
طریق هم افزایي مجلس و دولت و سایر قوا شاهد 
گشایش اقتصادي در داخل کشور باشیم. البته از 
زماني که رئیس مجلس و رؤساي کمیسیون هاي 
اقتصادي جلسات منظمي را در راستاي تقویت 
نظارت بر عملکرد و رفت��ار اقتصادي دولتمردان 
برگزار کرده اس��ت، ش��اهد کاهش ن��رخ دالر از 
محدوده 33هزار تومان به محدوده ٢8هزار تومان 
هستیم یا اینکه نرخ س��که تمام طال از محدوده 
17میلیون تومان به محدوده 13میلیون تومان 
کاهش یافته است. در عین حال خبرهاي مثبتي 
نیز مبني بر ترخیص کاالهاي رس��وب ش��ده در 
گمرکات و بنادر به گوش مي رسد که باید به این 
رویدادها عملیاتي شدن راهکارهایي چون تجارت 

خارجي تهاتري را نیز به آن افزود. 
رویدادهاي مثبت فوق نتیجه هم افزایي و همدلي 
دولت و مجلس است. در عین حال نظارت مجلس 
نیز بر رفتار اقتصادي دولت نیز جزو اختیارات و 
وظایف مجلس است. در این میان با وجودي که 
مجلس ش��وراي اس��المي با ه��دف حمایت از 
معیشت مردم طرح الزام دولت به پرداخت یارانه 

براي تأمی��ن کاالهاي اساس��ي را تصویب کرده 
است، سخنگوي دولت از کس��ري بودجه دولت 

خبر مي دهد. 
اگر از همین فردا س��پرده هاي بانکي بلندمدت 
سود دار دستگاه هاي دولتي بودجه بگیر از بودجه 
عمومي را از سطح سیستم بانکي شناسایي کنیم 
یا بخشي از کوه دارایي هاي مازاد دولت را به فروش 
برس��انیم، دهها هزار میلیارد توم��ان منابع براي 
عملیاتي کردن طرح هاي حمایتي از معیش��ت 
جامعه تأمین مي شود، اما متأسفانه به رغم آنکه 
کاهش نرخ ارز، طال ، س��که و ترخیص کاالها از 
گمرک و تسهیل تجارت خارجي تهاتري نشان 
داده است که هم افزایي دولت با کمک گرفتن از 
مجلس نتیجه مثبت دارد، ش��اهد عدم همراهي 
دولت در برخي از موارد با مجلس هس��تیم و به 
جاي اینکه در کنار عملیات��ي کردن راهکارهاي 
عالمانه اقتصادي براي رفع مش��کالت اقتصادي 
باشیم به مردم توصیه مي شود که در سختي هاي 
اقتصادي کاخ سفید را لعن کنیم و براي کاهش 
قیمت ها نیز دع��ا کنیم در همین راس��تا نیز به 
مجلس نیز گفته مي شود، بزرگ ترین کمکي که 
به دولت مي تواند بکند تصویب ٦7الیحه دولت در 

مجلس است که خاک مي خورد. 
   زنگنه: دولت به معیشت مردم توجه کند

روز گذش��ته طرح الزام دولت به پرداخت یارانه 
کاالهاي اساس��ي با ٢15 رأي به تصویب رسید 
که گویي این نتیجه بیش از دهها ساعت جلسه 
مش��ترک کمیس��یون بودجه، ریاست مجلس، 

رئیس و معاونان سازمان برنامه است. 
محس��ن زنگنه عضو کمیس��یون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس ش��وراي اسالمي در صفحه 
شخصي خود در توئیتر در خصوص تصویب طرح 
الزام دول��ت به پرداخت یارانه کاالهاي اساس��ي 
گفت: طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کاالهاي 
اساسي حاصل نشس��ت هاي متعدد کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات، رئیس مجلس شوراي 
اسالمي و سازمان برنامه و بودجه است و امیدواریم 

دولت، معیشت مردم را مورد توجه قرار دهد. 
  حاجي بابایي: دولت تعاملي درباره طرح 

تأمین کاالي اساسي با مجلس نداشت
حمیدرضا حاجي بابایي، رئیس کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاس��بات مجلس در گفت وگو با خانه 
ملت، با اش��اره ب��ه تصویب طرح ال��زام دولت به 
پرداخت یارانه ب��راي تأمین کاالهاي اساس��ي 
در صحن علني مجلس گف��ت: اکنون به موجب 
تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه براي 
تأمین کاالهاي اساسي دولت مکلف است، حدود 
30 هزار میلیارد تومان از دارای��ي و اموال خود را 
براي تأمین منابع کاال برگ بفروش��د و تاکنون 
دولت ه��م 50 هزار میلیارد توم��ان در بند )و( و 
30 هزار میلیارد توم��ان در تبص��ره 5 بودجه به 
صورت ETF بفروش رسانده و هیچ مشکلي هم 

در این زمینه نداشته است. 
رئیس کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس درباره نحوه پرداخت این یارانه معیشتي 
ه��م تصریح ک��رد: براس��اس این طرح ه��ر ماه 
1٢0 هزار تومان به حساب هر نفر و براي سه دهک 
پایین جامعه واریز خواهد شد و براي دهک هاي 
بعدي تا ٦0 میلیون نفر ح��دود ٦0 هزار تومان که 

جمعاً حدود 30 هزار میلیارد تومان مي شود. 
حاجي بابایي با تأکید براینک��ه 30 هزار میلیارد 
تومان نسبت به بودجه 57٢ هزار میلیارد توماني 
دولت اصاًل جایگاهي ن��دارد، تصریح کرد: دولت 
کسري بودجه ندارد و کسري آن از طریق فروش 
اوراق حتي بی��ش از آن عددي که در س��ال 99 
مصوب شده، تأمین شده است و از این رو امسال 
دولت کس��ري در بودجه ندارد. وي ضمن تأکید 
براینکه تم��ام اموال دول��ت و حکومت از همین 
ساختمان مجلس گرفته تا س��اختمان ریاست 
جمهوري براي مردم اس��ت، بیان کرد: ما ضمن 
حمایت از دولت، ب��ه مدت دو ماه ب��ا آنها درباره 
این طرح رایزني گسترده اي انجام دادیم تا طرح 
الزام دولت به پرداخت یارانه براي تأمین کاالهاي 
اساسي به نتیجه برسد، اما نتیجه اي از این تعامل 
به دست نیاوردیم و امیدواریم دولت اکنون براي 

اجراي این مصوبه همراه شود. 
  محب�ي  نجم آبادي:بزرگ تری�ن ضع�ف 
دولت، باور نداشتن به عدم توانایي مردم در 

تأمین کاالهاي اساسي است
بهروز محبي نجم  آبادي، عضو کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاس��بات مجلس در گفت وگو با خانه 
ملت، با اش��اره ب��ه تصویب طرح ال��زام دولت به 
پرداخت یارانه براي تأمین کاالهاي اساس��ي در 
جلس��ه مجلس گفت: ربیعي، س��خنگوی دولت 
در اظهارات اخیر خود درباره این طرح ادعا کرد، 
مجلس مي خواهد از حقوق بازنشستگان کسر کند 
یا پولي را که دولت براي همسان سازي حقوق ها به 
حساب بازنشستگان واریز کرده است، پس بگیرد 
و این طرح را اجرا کند، در صورتي که ردیف هاي 
مختلف و متعددي مورد بحث قرار گرفت و تنها 

یکي از ردیف ها مربوط به بازنشستگان بود. 
وي ضمن تأکی��د براینکه باید با م��ردم صادقانه 
و ش��فاف س��خن گفت، افزود: در این راس��تا از 
شخصي در قامت س��خنگویي دولت که مسئول 
اطالع رساني در قوه مجریه است، انتظار مي رود 
درست صحبت کند. متأسفانه بزرگ ترین ضعف 
دولت آن است که هنوز باور ندارد، عده اي از مردم 
به دلیل سیاست هاي نادرست و بي تدبیري آنها در 
بحث تأمین کاالهاي اساسي آسیب دیده و دیگر 

توانایي خرید ندارند. 

هادی    غالمحسینی
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