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  دولت آمار دخل و خرج كشور را 
به نامزدهاي رياست جمهوري بدهد
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دخل و خرج دولت در اختيار نامزدهاي رياست جمهوري قرار گيرد

88498433سرويساقتصادي4

پنجش��نبه20خ��رداد1400| 29ش��وال1442|| روزنامهجوان| شماره6227

از ابتداي سال زراعي تاكنون؛
خسارت خشكسالي به بخش كشاورزي 

۶۷ هزار ميليارد تومان برآورد شد 
زراع�ي  س�ال  ابت�داي  از  گف�ت:  مس�ئول  مق�ام  ي�ك 
كش�اورزي  بخ�ش  ب�ه  خشكس�الي  خس�ارت  تاكن�ون، 
شده اس�ت.  ب�رآورد  توم�ان  ميلي�ارد  ۶7 ه�زار  ح�دود 
به گزارش وزارت جهاد كش��اورزي، مديركل دفت��ر مديريت بحران و 
كاهش مخاطرات بخش كشاورزي افزود: بر اساس آخرين گزارش ها و 
استان  ارزيابي هاي كلي از 11/2ميليون هكتار اراضي كشاورزي در ۳۰  
كش��ور، ۴۳ درصد از خس��ارت ۶۷ هزار ميليارد توماني مربوط به افت 
توليدات بخش زراعي، 2۶ درصد كاهش توليدات باغي، 1۳ درصد افت 
توليدات آبزي پروري و محصوالت دام و طيور، 11 درصد كاهش توليد 
علوفه مراتع، ۴ درصد خس��ارت در زمينه زيرس��اخت هاي انتقال آب، 
اس��تخرهاي آب، لوله گذاري ها، قنوات و چشمه س��ارها و ۳ درصد نيز 

مربوط به تأمين آب و علوفه مورد استفاده دام عشاير بوده است. 
وي ادامه داد: بر اس��اس گزارش اين س��ازمان از مهر سال ۹۹ تا پايان 
ارديبهشت سال 1۴۰۰ نزديك به ۹2 درصد مساحت كشور با شدت هاي 
مختلف خشكس��الي مواجه شده به طوري كه خشكس��الي تقريباً در 
2۰ درصد مس��احت كشور بسيار ش��ديد، 2۸ درصد شديد، 2۵ درصد 
متوس��ط و نزديك به 1۹ درصد خفي��ف رخ داده و تنه��ا ۸ درصد اين 

مساحت را در حد نرمال داريم. 
موسوي با اش��اره به اين نكته كه بخش كش��اورزي بعد از آب شرب، 
حس��اس ترين و محور اصلي ترين بخ��ش تأثير پذير از خشكس��الي 
بوده اس��ت، اذعان داش��ت: در اين بخش در خصوص مديريت بحران 
خشكسالي، تأمين آب پاياب سدها و خارج از پاياب سدها و همچنين 

براي شرب انسان و دام عشاير از اضطراري ترين اقدامات است. 
وي، كاهش فش��ار بر منابع پايه توليد آب و خاك را از ديگر برنامه ها و 
سياست هاي وزارت جهاد كشاورزي در شرايط خشكسالي عنوان كرد 
و اظهار داشت: بر اساس اين برنامه، در حوزه هايي كه بحران آب داريم 
بايد توزيع عادالنه فشار ناشي از كمبود آب و تنش آبي را در هر يك از 
بخش هاي شرب، صنعت، كش��اورزي و محيط زيست داشته باشيم و 
براي آن كه بتوانيم چالش هاي معيشتي كشاورزان را مديريت و فشار را 
متعادل كنيم، ضروري است پشتيباني هاي ويژه اي از بخش كشاورزي 

و جامعه كشاورزان صورت گيرد. 
موس��وي درب��اره اولويت ه��اي وزارت جهاد كش��اورزي در ش��رايط 
خشكس��الي و كم آبي امسال توضيح داد: پيش��نهاد شده با مشاركت 
شركت هاي آب منطقه اي و ساير بخش ها و استانداري ها، اولويت بندي 
تخصيص آب را در حوزه هاي بحراني به ترتيب كشت هاي گلخانه اي، 

باغات و زراعت آبي محصوالت اساسي داشته باشيم. 
وي حمايت از طرح ه��اي مؤث��ر در افزايش به��ره وري آب در بخش 
كشاورزي را مهم دانست و گفت: تبديل كش��ت در محيط هاي باز به 
كشت هاي گلخانه اي عالوه بر افزايش بهره وري در مصرف آب و توليد، 

بر صادرات و معيشت پايدار كشاورزان نيز تأثير مي گذارد. 
وي افزود: در شرايط خشكسالي كنوني، برنامه ريزي شده است حداقل 
يك ميليون واحد به ويژه دام مازاد حذفي جامعه عشاير توسط شركت 
پش��تيباني امور دام خريداري شود تا فش��ار بر مراتع كشور به حداقل 

برسد. 
مديركل دفتر مديريت بحران و كاهش مخاطرات بخش كش��اورزي 
گفت: از سوي ديگر با توجه به كاهش توليد نهاده هاي دامي و جو نسبت 
به سال قبل بايد به همين ميزان واردات نهاده هاي دامي و جو صورت 

گيرد تا توليدات دام و طيور در اين حوزه تضمين شود. 
وي اظهار داشت: پيشنهاد ما اين است كه به منظور كنترل قيمت ها، 
كاهش فش��ار دام بر مراتع و پش��تيباني از توليدات گوشت و شير در 
شرايط خشكسالي امسال، ۳/۷ميليون تن افزايش واردات جو نسبت به 
سال قبل داشته باشيم. موسوي خاطر نشان كرد كه 22 ميليون رأس 

دام عشاير متكي به مراتع كشور هستند. 
وي در همين حال بر جبران ريالي بخشي از خسارات ناشي از خشكسالي 
در حوزه كشاورزي تأكيد كرد و گفت: امهال تسهيالت بانكي خسارت 
ديدگان، اعطاي تسهيالت بانكي ارزان قيمت، پرداخت غرامت توسط 
صندوق بيمه كش��اورزي، تأمين اعتبار براي بازسازي زيرساخت هاي 
تأمين و انتقال آب و كمك هاي بالعوض به كش��اورزاني كه صددرصد 
توليداتشان نابود شده اند از جمله اقدامات ضروري براي مديريت بحران 

خشكسالي در بخش كشاورزي مطرح است.

برنامه عراق براي سرمايه گذاري 40 ميليارد 
دالري روي برق هسته اي

درحال�ي ك�ه اي�ران از س�وي كش�ورهاي غرب�ي براي توس�عه 
ان�رژي صل�ح آمي�ز هس�ته اي خ�ود تح�ت فش�ار اس�ت، 
همس�ايگان اي�ران از هن�د و پاكس�تان گرفت�ه ت�ا ام�ارات و 
اخي�راً ع�راق در ت�اش ب�راي تولي�د برق هس�ته اي هس�تند. 
بلومبرگ طي گزارش��ي نوش��ت، عراق در حال كار بر روي برنامه اي 
است تا با استفاده از انرژي هسته اي و توليد برق از آن به خاموشي هاي 
گسترده در اين كشور كه سبب بروز ناآرامي هاي اجتماعي شد، پايان 
دهد. اين كشور كه دومين توليدكننده نفت اوپك است، در حال حاضر 
از كمبود برق و سرمايه گذاري ناكافي در تأسيسات فرسوده رنج مي برد. 
اين كشور تا پايان دهه جاري ميالدي با جهش ۵۰ درصدي در تقاضا 

براي مصرف برق مواجه خواهد شد. 
كمال حس��ين لطيف، رئيس س��ازمان تنظيم منابع راديواكتيو عراق 
گفت كشورش در تالش است تا هشت رآكتور با ظرفيت توليد حدود 
11 گيگاوات ب��رق احداث كند. به گفت��ه وي هزينه ه��اي اين برنامه 
۴۰ ميليارد دالري طي 2۰ س��ال بازگردانده خواهد شد. لطيف افزود: 
مقامات عراقي با مقامات روسي و كره اي براي همكاري در اين زمينه 
گفت وگو كرده اند. به نوش��ته اين گزارش، كاهش قيمت نفت در سال 
گذش��ته، بودجه عراق را براي حفظ و توسعه سيس��تم شبكه توزيع 
برق اين كش��ور كه س��ال ها مورد غفلت واقع ش��ده بود، كاهش داد. 
خاموشي هاي گسترده حاصل از اين وضعيت، اعتراضاتي در پي داشت 
كه دولت عراق را تهديد به سرنگوني مي كرد. كمال حسين لطيف گفت: 
»پيش بيني مي شود كه بدون نيروي برق هسته اي تا سال 2۰۳۰ ، ما با 

مشكالت بزرگي روبه رو خواهيم شد.«
وي افزود: نه تنها كمبود برق و افزاي��ش تقاضا براي مقابله با آن وجود 
دارد، اما عراق همچنين در تالش اس��ت گازهاي گلخانه اي را كاهش 
دهد و آب بيشتري از طريق ش��يرين كردن آب توليد كند. اين موارد 
زنگ خطري براي ما است. به نوشته بلومبرگ، انرژي هسته اي كه يك 
انرژي بدون توليد دي اكسيد كربن است، به كشورهاي حاشيه خليج 
فارس كمك خواهد كرد تا توليد گازه��اي گلخانه اي را همانند تالش 

ساير دولت ها در سراسر جهان، كاهش دهند.

۷ ميليون ايراني رمز ارز دارند 
ات�اق بازرگان�ي اي�ران مي گويد با وج�ود آنك�ه آم�ار دقيقي از 
فعالي�ت ايراني�ان در ح�وزه رم�زارز وج�ود ن�دارد ام�ا ب�ه نظر 
مي رس�د حدود 7ميلي�ون ايران�ي در اين ح�وزه وارد ش�ده اند. 
با وجود آنكه دولت در ماه هاي گذش��ته تالش ك��رده الاقل در حوزه 
اس��تخراج رمزارزها مجوزهايي صادر و اين كار را به دو حوزه قانوني و 
غيرقانوني تقسيم بندي كند، اما همچنان آمار دقيقي از تعداد ماينرهاي 
فعال در ايران وجود ندارد و حتي ب��ا افزايش قطعي برق در فصل گرم 

امسال، انگشت اتهام به سمت آنها رفت. 
در كنار آن، با توجه به نبود متولي مشخصي براي رمزارزها، مشخص 
نيست مردمي كه قصد ورود به اين حوزه را دارند، پول خود را بايد در 
اختيار چه صرافي قرار دهند و آيا اساساً دولت امكان نظارت بر اين حوزه 
را دارد يا خير. ب��ا وجود تمام اين گمانه زني ها، به نظر مي رس��د تعداد 
افرادي كه در ايران نسبت به خريد و فروش رمزارزها اقدام كرده اند از 

چند ميليون نفر عبور كرده است. 
فرزين فرديس، عضو اتاق بازرگاني تهران  در اين رابطه گفت: من فكر 
مي كنم در شرايط تازه و بعد از تجربه ريزش هاي اخير در بازار رمزارزها، 
هيجانات پيوس��تن به اين بازار در مردم فروكش خواهد كرد و افراد با 

آگاهي بيشتر وارد اين بازار مي شوند.
........................................................................................................................

 سامانه اظهار ارز مسافري
راه اندازي شد

مدي�ركل گم�رك ف�رودگاه ام�ام )ره( گف�ت: س�امانه اظه�ار 
ارز هم�راه مس�افري در ف�رودگاه ام�ام ب�ر اس�اس تصمي�م 
و مش�اركت مرك�ز  ارز  و  كاال  قاچ�اق  ب�ا  مب�ارزه  س�تاد 
مب�ارزه ب�ا جرائ�م س�ازمان گم�رك اي�ران راه ان�دازي ش�د. 
به گزارش تسنيم، غالمرضا صفاري طاهري، مديركل گمرك فرودگاه 
بين المللي امام خميني )ره( اظهار داشت: بر اساس تصميم ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز، س��امانه اظهار ارز مس��افر به منظور س��اماندهي و 
كنترل ورود و خروج ارز توسط مس��افران راه اندازي شد و مسافران در 
هنگام ورود يا خروج از كشور موظف هستند ارز همراه خود را به بخش 

مسافري گمرك اظهار كنند. 
وي افزود: عالوه بر راه اندازي اين س��امانه، تصميم ديگر ستاد، اضافه 
شدن دستگاه هاي ش��به تلفن همراه )موبايل واره(، براي رجيستري 
است كه مقدمات آن فراهم شده است كه با تصميم ستاد و تعامل اعضا  
و همكاري گمرك، زمان و ساز و كار اجرايي شدن اين تصميم در دست 

بررسي است تا به زودي در مبادي ورودي كشور عملياتي شود. 

طال و سكه گران شد 
روز گذشته در بازار آزاد قيمت طاي ۱۸عيار هرگرم يك ميليون 
و 77 ه�زار توم�ان، قيمت س�كه تمام به�ار آزادي ط�رح جديد 
۱0ميليون و 740 هزار تومان و قيمت دالر 24 هزار و 50 تومان شد. 
به گزارش تس��نيم، ديروز در ب��ازار داخلي قيمت ط��الي 1۸عيار هر 
گرم يك ميليون و ۷۷ هزار تومان، قيم��ت دالر 2۴ هزار و ۵۰ تومان، 
قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 1۰ ميليون و ۷۴۰هزار تومان 
و قيمت س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 1۰ ميليون و ۶۵۰ هزار 

تومان شد. 
در بازار س��بزه ميدان نيز قيمت نيم س��كه بهار آزادي ۵ميليون و 
۸۵۰ هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي ۳ميليون و ۸۰۰ هزار تومان 
و سكه يك گرمي 2ميليون و ۳۰۰ هزار تومان تعيين شده است و 

به فروش رسيد. 
در بازار ارز نيز قيمت دالر 2۴ هزار و ۵۰ تومان، قيمت يورو 2۹ هزار و 

1۵۰ تومان و درهم امارات ۶هزار و ۶۰۰ تومان اعالم شد. 
نوسان قيمت در بازار ارز در حالي رخ داده كه در تعطيالت نوروز با تالش 
سفته بازان، قيمت دالر به مرز 2۶ هزار تومان هم رسيده بود، اما انتشار 
خبرهاي مربوط به مذاكرات هس��ته اي باعث عقب نشيني دالر از اين 

سطح قيمتي شده بود. 
به اعتقاد كارشناسان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه موجب نوسانات 
قيمتي مي شود؛  نخس��ت اينكه با مذاكره و بازگشت به برجام  قيمت 
ارز كاهش چش��مگيري خواهد داش��ت و دوم اينكه حتي مذاكره هم 
نمي تواند مانع از واقعيات موجود اقتصاد ايران ش��ود و امكان كاهش 
چش��مگير قيمت ارز وجود ندارد و نهايت��اً دالر در كانال 22، 2۳ هزار 

تومان جا خوش مي كند. 
در صرافي هاي بانكي هم قيمت  دالر و يورو نس��بت به روز كاري قبل 
افزايش يافته است؛ بر همين اساس، قيمت فروش دالر 2۳ هزار و ۵۷۵ 
تومان و قيمت خريد دالر از مردم 2۳ هزار و 22۶ تومان تعيين ش��ده 
است. قيمت فروش يورو نيز معادل 2۸ هزار و ۷۵۴ تومان و قيمت خريد 

است.  يورو نيز 2۸ هزار و ۳1۹ تومان اعالم شده 
نرخ خريد و ف��روش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متش��كل 
ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار 

تغيير مي كند. 
........................................................................................................................

 شاخص بورس ۸ هزار واحد 
افت كرد

ب�ازار  دي�روز  معام�ات  جري�ان  در  ب�ورس  ش�اخص 
۸ ه�زار واح�دي مواج�ه ش�د.  س�رمايه ب�ا ثب�ت اف�ت 
به گزارش تسنيم، در جريان دادوس��تدهاي روز گذشته بازار سرمايه 
بيش از ۸ميليارد و ۴۴2ميليون سهم و حق تقدم به  ارزشي بالغ بر ۶هزار 
و 222ميليارد تومان در بيش از ۵۳۹هزار نوبت مورد دادوس��تد قرار 
گرفت و شاخص بورس با افت ۸هزار و ۸2۳واحدي در ارتفاع يك ميليون 

و 1۵1هزار و ۸۴1واحد قرار گرفت. 
بيش��ترين اثر منفي بر دماس��نج بازار س��هام ني��ز به ن��ام نمادهاي 
معامالتي شركت هاي ملي صنايع مس ايران، فوالد مباركه اصفهان و 
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي شد و در مقابل شركت هاي ايران خودرو، 
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو و سايپا با افت خود مانع افزايش 

بيشتر نماگر بازار سهام شدند. 
شاخص هاي اصلي بازار سرمايه هم روزي منفي را پشت  سر گذاشتند، 
به  طوري كه شاخص قيمت )وزني- ارزشي( 2 هزار و 2۸2واحد، كل 
)هم وزن( ۳ هزار و 2۰2واحد، قيمت )هم وزن( 2 هزار و  ۶۳واحد، آزاد 
ش��ناور 12 هزار و 1۵2واحد و ش��اخص هاي    بازار اول و دوم به ترتيب 

۷هزار و ۷۹ و 1۵ هزار و ۷12 واحد افت كردند. 
بر اساس اين گزارش در بازارهاي فرابورس ايران هم با معامله 2ميليارد و 
۴۵ميليون ورقه به  ارزش ۸هزار و ۸۳1ميليارد تومان در 2۳۰هزار نوبت، 
شاخص فرابورس )آيفكس( 1۷۵واحد افت كرد و در ارتفاع 1۷هزار و 

۴۸۴واحد قرار گرفت.

با وجودي كه هزينه هاي جاري دولت در س��ال ۹2 
حدود ۸ه��زار ميلي��ارد تومان بود، دولت حس��ن 
روحاني به تصور رفع هميش��گي تحريم هاي نفتي 
اين دست هزينه ها را تا سال ۹۷ به بيش از 21هزار 
ميليارد توم��ان ارتق��ا داد، اما همزمان ب��ا احياي 
تحريم هاي ظالمانه توس��ط دول��ت ترامپ دولت 
در تأمين هزينه هاي جاري ماهان��ه خود چنان به 
مش��كل خورد كه بيش از نيم��ي از بودجه جاري 
1۹۳هزار ميليارد توماني ۹ماهه ابتدايي سال۹۷ از 
طريق استقراض و فروش سرمايه تأمين شده است و 
از همين زمان تاكنون ديگر آمار دخل و خرج دولت 

منتشر نشده است.
براي اينكه نامزدهاي رياست جمهوري وعده هاي 
اقتصادي خود را با واقعيت هاي اقتصادي و تنگناي 
مالي كشور تنظيم كنند، بهتر است دولت آمار ماليه 
را به نامزدهاي رياس��ت جمهوري بدهد. بررسي ها 
نشان مي دهد بانك مركزي و مركزآمار به عنوان دو 
مرجع اصلي آمار كشور همزمان با احياي تحريم هاي 
اقتص��ادي در س��ال هاي اخير برخ��ي از آمارهاي 
حوزه هاي اقتصاد كالن را سانسور كرده اند. از اين رو 
در غيب��ت آمارهاي ماليه عمومي در كش��وري كه 
اقتصادش دولتي و وابسته به نفت است، نمي توان 

تصوير روشني از وضعيت و جايگاه اقتصاد داشت. 
اهالي اقتصاد و دنبال كنندگان رويدادهاي اقتصاد 
ايران مي دانند كه بانك مرك��زي اطالعات دخل و 
خرج دولت را از سال۹۷ به روز رساني نكرده است، 
از سوي ديگر اگرنگاهي به آمارهاي اقتصادي پاييز 
س��ال ۹۹ مركز آمار بيندازيم متوجه مي شويم كه 
خبري از آمارهاي مالي دولت نيست، البته گويا در 
توضيحات ارائه شده از س��وي مركز آمار علت عدم 
انتش��ار آمارهاي مالي دولت مقول��ه تحريم عنوان 

شده است. 
اگرچه قابل پذيرش است كه شايد با انتشار آمارهاي 
دخل و خرج دولت در ش��رايط تحريم دشمنان در 
جنگ اقتصادي از اين مسئله سوء استفاده كنند، اما 

بايد عنوان كرد كه رفتار مالي دولت در بخش پولي 
و مالي، خود را از طريق ت��ورم و كاهش ارزش پول 
ملي و بر هم زدن روند حركت و تعادل بخش هايي 
چون بانك، بيمه، س��رمايه و صندوق توسعه ملي 

نشان مي دهد. 
  هزينه جاري ماهانه ۸ هزار ميليارد توماني 

دولت در سال92
بررس��ي هزينه ه��اي ج��اري س��ال ۹2 بيانگر آن 
اس��ت كه هزينه ج��اري مص��وب ج��اري در اين 
س��ال 12۸ هزار ميليارد تومان بود كه اين دس��ت 
پرداخت ها ب��راي پنج ماهه ابتدايي س��ال مذكور 
۴1هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان بود، به عبارتي ميانگين 
هزينه ماهانه دولت بر اساس پرداخت هاي پنج ماهه 

ابتدايي سال حدود ۸ هزار ميليارد تومان بود. 
تراز عملياتي مصوب سال ۹2 منفي ۳۷هزار ميليارد 
تومان ب��ود و ترازعملياتي ب��راي پنج ماهه ابتدايي 

سال ۹2 نيز 2۰ هزار ميليارد تومان بود. 
  هزينه جاري ماهانه 2۱هزار ميليارد توماني 

دولت در سال97
از سوي ديگر با توجه به اينكه آخرين گزارش دخل و 
خرج دولت مربوط به ۹ ماهه ابتدايي سال ۹۷ است، 
بد نيست نگاهي به هزينه هاي دولت در اين سال و 
محل تأمين هزينه ها داشته باشيم. هزينه هاي جاري 
دولت در بودجه مصوب سال ۹۷ بيش از 2۹۳هزار 
ميليارد تومان بود كه در ۹ماهه ابتدايي اين س��ال 
اين دست هزينه ها 1۹۳هزار ميليارد تومان بود به 
عبارتي ميانگين هزينه جاري ماهانه دولت در ۹ماهه 

سال ۹۷ حدود 21هزار و ۵۰۰ميليارد تومان بود. 
  تله كسري ترازعملياتي بودجه

بررسي كسري تراز عملياتي نش��ان از آن دارد كه 
كس��ري تراز عملياتي در بودجه مصوب س��ال ۹۷ 
بيش از ۷۷ هزار ميليارد تومان بود كه بايد در ۹ ماهه 
ابتدايي س��ال كس��ري تراز عملياتي تنها كمتر از 
۵۹هزار ميليارد تومان باشد، اما در اين مدت كسري 
ترازعمليات��ي بي��ش از 1۰2هزار ميلي��ارد تومان 

بوده است، به عبارت ديگر بيش از نيمي از هزينه هاي 
جاري دولت از محل اس��تقراض و سرمايه فروشي 

تأمين شده است. 
  غيبت آمارهاي بودجه 

همزمان با رشد كسري ترازعملياتي
از س��ال ۹۷ كه نيمي از هزينه هاي ج��اري دولت 
از محل اس��تقراض و سرمايه فروش��ي تأمين شد، 
ديگر آمار دخل و خرج دولت منتش��ر نشده است، 
نكته جالب آنك��ه در همين بازه زمان��ي پايه پولي 
از محدوده2۰۰ ه��زار ميليارد توم��ان به ۴۵۵هزار 
ميليارد تومان صعود كرده اس��ت. گفتني اس��ت با 
رشد حدود2۵۰ هزار ميليارد تومان پايه پولي طي 
س��ال های اخير اين حجم از پول با ضريب فزاينده 
كه عددش بيش از ۷  اس��ت درآميخته مي ش��ود و 
نقدينگي بيش از هزارو۷۵۰ ه��زار ميليارد تومان را 
خلق مي كند. در اين ميان حجم نقدينگي كل هم در 
اواخر سال ۹۹ از رقم ۳هزارو۵۰۰ هزار ميليارد تومان 
حكايت دارد كه رشد حجم نقدينگي در سال های 
اخير را تأييد مي كند و ريشه آن تأمين كسري تراز 

عملياتي دولت است. 
  رشد هزينه هاي جاري به اميد برجام

برخ��ي از تحليلگ��ران اقتصادي بر اي��ن باورند كه 
همزمان با احياي تحريم ها در سال ۹۷ ماليه دولت با 
مشكل اساسي روبه رو شده است، زيرا حسن روحاني 
به تصور حل مس��ئله رفع تحريم ها و دس��تيابي به 
درآمدهاي ارزي ص��ادرات نفت، هزينه هاي جاري 
ماهانه كش��ور را از محدوده ۸ ه��زار ميليارد تومان 
س��ال ۹2 به محدوده 21/۵ ه��زار ميليارد تومان در 
س��ال ۹۷ رس��اند و با احياي مجدد تحريم ها ديگر 
راهي براي خود جز اس��تقراض از نظام مالي ايران 
براي پوش��ش هزينه هاي جاري نمي دي��د، از اين 
رو دقيقاً زماني كه كس��ري ت��راز عملياتي بودجه 
جهش كرد آمارهاي رس��مي دخ��ل و خرج دولت 

ديگر منتشر نشد. 
البته با توجه به وضعيت بودجه مصوب سال 1۴۰۰ 

مي توان پيش بيني كرد كه شايد هزينه هاي جاري 
ماهانه دولت به محدوده ۶۰ تا ۸۰ هزار ميليارد تومان 
رسيده باش��د. گفتني است كس��ري تراز عملياتي 

بودجه سال جاري قابل مالحظه است. 
  كسري تراز عملياتي را بهتر بشناسيم

براي بودجه س��االنه چند نوع تراز و به تبع كسري 
مي توان تعريف كرد كه يكي از مهم ترين اين ترازها، 
تراز عملياتي بودجه است و كسري در تراز عملياتي، 
هميش��ه در اقتصاد ايران عواقب منفي بر اقتصاد و 
توان توليد داخلي كش��ور داشته اس��ت. كما اينكه 
در طول چند دهه گذش��ته هميشه كسري در تراز 
عملياتي يكي از عوامل رش��د پايه پولي در اقتصاد 
ايران بوده است كه متأسفانه رشد پايه پولي يكي از 
عوامل مهم شكل دهنده تورم در اقتصاد ايران است و 
اين تورم هميشه باعث ايجاد نابرابري و فقر گسترده 

در كشور بوده است. 
در واقع تراز عملياتي از كسر ميزان درآمدهاي دولت 
)غير از عايدات نفتي و سرمايه اي( منهاي هزينه هاي 
جاري به دست مي آيد. به بياني ساده تراز عملياتي 
بيان مي كند كه آيا همه هزينه ه��اي جاري دولت 
)مانند پرداخت حقوق و دستمزد، استفاده از كاال و 
خدمات و يارانه( توسط درآمدهاي عمومي )مالياتي 

و غيرمالياتي( دولت پوشش داده مي شود. 
يا به عبارت ديگر آيا درآمدهاي دولت كفاف عمليات 
جاري را مي دهد يا نياز است براي جبران هزينه هاي 
جاري از ديگر منابع استفاده كند. دولت براي پوشش 
هزينه هاي خ��ود از دو منبع ديگ��ر عايدات نفتي و 
استقراض )فروش اوراق مالي( نيز مي تواند استفاده 
كند و معموالً دولت ها براي پوشش هزينه هاي خود 
از اين دو منبع استفاده مي كنند كه باعث تراز شدن 
بودجه مي شود. روند بودجه ريزي كشور در 2۰ سال 
گذشته نش��ان مي دهد كه كس��ري تراز عملياتي 
بودجه سه دوره مشخص را طي كرده است. در دوره 
نخست كه بازه سال هاي 1۳۸۰ تا 1۳۸۵ است كه 
كس��ري حقيقي تراز عملياتي بودجه رو به افزايش 
بوده اس��ت و در واقع در اين دوره سهم بيشتري از 
منابع نفتي براي پوش��ش امور جاري و هزينه هاي 
دولتي مصرف شده است، اما از سال 1۳۸۵ تا 1۳۹۳ 
اين مسير معكوس شده و اس��تفاده از سرمايه هاي 
نفتي براي پوشش هزينه هاي جاري كاهش يافته 
است، اما متأسفانه در دوره سال هاي 1۳۹۳ تاكنون 
به رغم تحريم و كاهش فروش نفت، رشد كسري تراز 
عملياتي بودجه شدت گرفته و در بودجه سال 1۴۰۰ 
اين رقم به شدت افزايش يافته و به بيشتر از ۳۰۰ هزار 
ميليارد تومان رسيده   كه دو برابر سال 1۳۹۹ بوده و 
اين مسئله نشان دهنده وابسته شدن بيشتر بودجه 

عمومي دولت به منابع استقراض و نفتي است!
  نامزدها در جريان تأمين بودجه 

قرار بگيرند
نكته نهايي آنك��ه جا دارد دولت آمار و ش��يوه هاي 
تأمين بودجه دول��ت از آذر س��ال ۹۷ تاكنون را در 
اختيار نامزدهاي رياس��ت جمهوري س��ال 1۴۰۰ 
قرار دهد تا نامزدها بر اس��اس تنگناي مالي اقتصاد 
ايران برنامه ه��ا و وعده هاي خ��ود را تنظيم كنند. 
در اين ميان وضعيت مالي دولت به ش��يوه اي بوده 
اس��ت كه حتي گفته مي ش��ود ارزهاي بلوكه شده 
دولت در بانك هاي خارجي به بانك مركزي فروخته 
شده است و اخيراً نيز وزارت اقتصاد به يكباره ۶۰ هزار 
ميليارد تومان اوراق بدهي دولتي منتشر كرده كه با 
اين وضعيت ماليه دولت نامزدها حق دارند در جريان 

وضعيت دخل و خرج دولت قرار بگيرند. 

هادی غالمحسینی
  گزارش    یک

دبير انجمن همگن قطعه س�ازي ضمن اشاره به 
مجموع ۳5 دوره ط�رح فروش خودروس�ازان 
بزرگ با آمار ثبت نام بيش از 42 ميليون متقاضي  
مي گويد: در اين مدت حج�م تقاضاهاي كاذب 
زمينه ساز ايجاد رانت ۱20 هزار ميليارد توماني 
مابه التفاوت قيم�ت خودرو در ب�ازار و كارخانه 
ش�د و در سال گذش�ته س�ود 70 هزار ميليارد 
توماني مس�تقيم ب�ه جيب واس�طه ها و دالالن 
رفت و با وجود حجم باالي فروش، خودروسازان 
همچن�ان در حاش�يه ض�رر ب�ه س�ر مي برند. 
در سال هاي اخير در فضاي كاماًل انحصاري، افزايش 
غير منطقي قيمت خ��ودرو همگام ب��ا افزايش نرخ 
ارز زيان هاي بس��ياري را به مصرف كنن��دگان وارد 
كرده اس��ت، اما در اين مدت خودروسازان همچنان 
از زيان هاي ميلياردي شان س��خن مي گويند و براي 
آزاد سازي قيمت خودرو دس��ت و پا مي زنند. گاهي 
دس��ت به دامن مجلس براي ورود خودرو به بورس 
مي شوند و گاهي با تاختن به شوراي رقابت، اين شورا 
را مس��ئول زيان خود معرفي مي كنند. بدون اينكه 
به عملكرد ي��ك دهه اخير نگاهي بيندازند و ريش��ه 
گراني خودروها را در الب��ه الي تصميمات مديريتي 
خود جست وجو كنند. اين روزها همزمان با مناظره 
كانديداهاي رياس��ت جمهوري و نمايندگانش��ان با 
يكديگر، فعاالن صنعت خودرو و قطعه نيز با برگزاري 
جلس��اتي مش��كالت اين صنعت را آسيب شناسي و 
انتظاراتشان را از رئيس جمهور آينده اعالم مي كنند. 
علي عليلو، رئيس س��ابق كميت��ه تحقيق و تفحص 

مجلس معتقد است: ريشه ارزان بودن قيمت خودرو 
داخلي در خارج از كش��ور نسبت به داخل كشور اين 
اس��ت كه عده اي در داخل دولت و وابسته به دولت 
هس��تند كه ما را مشغول حاش��يه كردند. اين بازي 
است كه براي خودروساز ها و رسانه ها راه انداخته اند. 
همچنين عليلو بيان مي كند: خودروسازها در بعضي 
موارد قيمت هاي تم��ام ش��ده اي را مي دادند كه در 
تحقيق و تفحص هاي مجلس مشخص شد حدود ۳۰ 
تا ۴۰ درصد با واقعيت اختالف داشت. شوراي رقابت 
هم افزايش��ي را بر اس��اس تورم نقطه به نقطه، روي 

قيمت خودرو در نظر مي گي��رد. در حالي كه وظيفه 
اصلي اين ش��ورا رفع انحصار و كمك به مردم است. 
رئيس سابق كميته تحقيق و تفحص مجلس مي گويد: 
در اكثر خودروهايي كه اكنون ساخته مي شود نهايتاً 
1۵درصد ارزبري وجود دارد كه من عقيده دارم اين 
1۵ درصد به دليل رانت است ،يعني ما مي توانيم 1۰۰ 

درصد نياز را در داخل برطرف كنيم. 
  تقاضاي كاذب و زيان مصرف كنندگان 

همچني��ن آرش محبي نژاد در گفت وگو با ايس��نا  با 
بيان اينكه در سال گذشته در خالل تقريباً 2۰ دوره 

برگزاري طرح فروش ايران خودرو و 1۵ دوره فروش 
س��ايپا با مجموع عرضه ۵۷۵ هزار دستگاه خودرو از 
خرداد ماه ت��ا دي ماه 1۳۹۹ و ثبت ن��ام ۴2 ميليون 
و ۷۰۰ ه��زار نفر در اي��ن طرح ها ايجاد شده اس��ت، 
مي گويد: اين حجم از تقاضای كاذب در حالي شكل 
گرفته كه نياز بازار خودرو در اي��ران بين يك تا يك 
ميليون و 2۰۰ هزار دستگاه در سال برآورد شده است. 
دبير انجمن صنايع همگن قطعه سازي كشور ضمن 
تأكيد بر اينكه اين حج��م از تقاضا، قطع��اً تقاضاي 
مصرفي نيس��ت، تنها دليل شكل گيري آن را شكاف 
عميق قيمت بازار و كارخانه و حاشيه سود بازار اعالم 
كرده و مي افزايد: اين حاش��يه س��ود در محصوالت 
ايران خودرو بين ۶۰ تا 12۰ درصد در ماه هاي مختلف، 
متفاوت و در محصوالت سايپا نيز قريب به ۴۵ درصد 
باالترين ميزان بوده اس��ت. در مجموع سال 1۳۹۹، 
مابه التفاوت قيمت در كارخانه و ب��ازار قريب به ۷۰ 
هزار ميليارد تومان بوده و در كل دوره فروش خودرو با 
حاشيه بازار زياد، از زماني كه قيمت گذاري دستوري 
عامل شكاف بازار شده است، 12۰ هزار ميليارد تومان 
مابه التفاوت دو قيمت ايجاد شده اس��ت كه به جيب 
توليدكننده )خودروساز و قطعه ساز( وارد نشده است. 
وي مي افزايد: تعداد محدودي از مردم نياز واقعي به 
خريد خودرو ارزان  قيمتي كه تقريباً نصف قيمت بازار 
بوده است، داشته اند و در اين طرح ها شركت كرده اند، 
اما بخش عم��ده اي از اين حجم تقاض��ا بيش از ۴2 
ميليون نفري، افرادي خوش شانس بوده اند كه در اين 

التاري ها برنده شده و به نحوي فروخته اند.

دبير انجمن همگن قطعه سازي مطرح كرد

تقاضاي كاذب خودرو زمينه ساز رانت ۱۲۰ هزار ميليارد توماني

  خودرو


