
كاهش ماليات حقوق بگيران در راه است
 رئيس سازمان امور مالياتي: چرا بايد صاحبان برخي مشاغل از پرداختن ماليات ممانعت كنند 

و كارمندان و حقوق بگيران با درآمد ثابت به صورت منظم ماليات بپردازند؟ بايد عدالت مالياتي برقرار شود
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اخ�ذ مالي�ات از حقوق بگي�ران را مي توان 
در دس�ترس ترين راه تأمين مال�ي دولت از 
طريق دريافت ماليات دانست. سازمان امور 
مالياتي ايران ب�ا وضع قوانين�ي در رابطه با 
درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي اين قانون 
را اجرا مي كند و تخطي از آن به عنوان يكي 
از انواع جرائم مالياتي محس�وب مي ش�ود. 
رئيس سازمان امور مالياتي معتقد است: »نبايد 
به پرداخت كنندگان منظ��م ماليات در اقتصاد 
از جمله بخش حقوق بگيران و مشاغل و اقشار 
ضعيف تر، فشار مالياتي وارد ش��ود. با استمرار 
برخورد قاطع با فرارهاي مالياتي و ريش��ه كني 
اين پديده، عماًل زمينه افزايش معافيت ماليات 

بر حقوق بگيران ميسر مي شود. 
ماليات ه��ا در نظام هاي اقتصادي كش��ورهاي 
توس��عه يافته، نه تنها ابزار تأمين كننده مصارف 
بودجه دولت محسوب مي شوند، بلكه در اجراي 
سياست ها و راهبردهاي اقتصادي تعيين  شده 
نيز نقش بارزي ايفا مي كنن��د. در اقتصاد ايران 
به دليل مش��كالت س��اختاري كه ريشه آن به 
مجموعه عوامل اقتصادي، فرهنگي و سياسي 
بر مي گردد، اهميت و اثربخش��ي ماليات ها در 
نظام اقتص��ادي به ويژه در بودجه هاي س��االنه 
چندان مورد توجه قرار نگرفته اس��ت. در طول 
50سال گذشته ميزان ماليات در ايران و سهم 
آن از GDP كمتر از 10 درصد بوده است كه )در 
مقايسه با 28 درصد متوسط اين شاخص براي 

كشورهاي پيشرفته( بسيار پايين است. با توجه 
به اينكه بخش مهمي از درآمدهاي مالياتي در 
ايران به  طورمس��تقيم و غيرمستقيم وابسته به 
درآمد نفت اس��ت، اين امر، به  رغم تالش هاي 
موجود درآمدهاي مالياتي را در مقابل نوسانات 
بازار جهاني نفت به  ش��دت آس��يب پذير كرده 

است. 
دولت س��يزدهم از ابتداي ش��روع به كارش 
بر تحقق درآمدهاي ماليات��ي تأكيد دارد، به 
طوري كه از ابتداي امسال تا 31 ارديبهشت 
ماه 80 درصد از درآمد ه��اي مالياتي محقق 
ش��ده اس��ت. اخذ ماليات از حقوق بگيران به 
صورت ماهانه س��اده ترين نوع كسب درآمد 
براي دولت اس��ت. در حالي كه بس��ياري از 
س��رمايه داران س��االنه ميليون ها تومان فرار 
مالياتي دارند، از اين رو سازمان امور مالياتي 
تصميم دارد با شناسايي فراريان مالياتي ميزان 
ماليات بر حقوق كارمندان و كارگران را كاهش 
دهد تا عدالت مالياتي در جامعه به اجرا درآيد. 
در اين خصوص داوود منظور، رئيس سازمان 
امور مالياتي با بيان اينكه افزايش درآمدهاي 
مالياتي عمدتاً با تكيه بر كوش��ش مالياتي و 
تداوم مبارزه با فرار مالياتي محقق خواهد شد، 
مي گويد: »نبايد به پرداخت كنندگان منظم 
ماليات در اقتصاد از جمله بخش حقوق بگيران 
و مشاغل و اقش��ار ضعيف تر، فش��ار مالياتي 

وارد شود.«

وي با تأكيد بر ضرورت اشراف كامل سازمان 
ماليات��ي بر تمام��ی فعاليت ه��اي اقتصادي 
مي افزايد: »بديهي اس��ت اش��راف اطالعاتي 
نظ��ام مالياتي ب��ر فعاليت ه��اي اقتصادي از 
مرحله توليد تا مرحل��ه مصرف كننده نهايي 
اس��ت كه مي تواند مانعي در برابر مؤدي براي 
كتمان درآمد و اقدام به فرار مالياتي به وجود 

بياورد.«
منظور تأكيد مي كند: »افرادي كه با روش ها 
و ترفندهاي��ي مانند كارت ب��ه كارت كردن، 
دريافت س��كه و دالر در تالش ب��راي كتمان 
درآمد و نپرداختن ماليات هستند، در حقيقت 
حق��وق عامه را نادي��ده مي گيرند. چ��را بايد 
صاحبان برخي مش��اغل از پرداختن ماليات 
ممانعت كنند و كارمن��دان و حقوق بگيران با 
درآمد ثابت به صورت منظم ماليات بپردازند؟ 

بايد عدالت مالياتي برقرار شود.«
رئيس كل س��ازمان امور مالياتي كش��ور به 
تصوي��ب دس��تورالعمل اجراي��ي تفكي��ك 
حس��اب هاي ش��خصي از تجاري در شوراي 
پول و اعتبار و اعالم آن توس��ط بانك مركزي 
در آينده نزديك اشاره می كند و مي گويد: »بر 
اساس اين دستورالعمل حساب هايي كه توسط 
فعال اقتصادي به عنوان حساب تجاري اعالم 
مي شود، مبناي محاسبه ماليات قرار مي گيرد 
چراكه تراكنش ها و هرگون��ه واريزي به اين 
حساب ها به عنوان درآمد و فروش مؤدي تلقي 

مي شود، مگر اينكه خالف آن ثابت شود.«
منظور مي افزايد: »تمام فعاالن اقتصادي بايد 
حساب هاي تجاري و شخصي خود را تعيين 
تكليف كنند و اگر فردي از حس��اب شخصي 
براي كار تجاري اس��تفاده كند، شناس��ايي 
می شود و مورد رسيدگي قرار مي گيرد كه اين 
امر نيز به نوبه خود در راس��تاي شفاف سازي 
فعاليت هاي اقتصادي و ع��دم كتمان درآمد 
و اقدام به فرار مالياتي، نقش بس��زايي خواهد 

داشت.«
 كاهش فشار از مؤديان شناسايي شده 
وي تكميل پايگاه اطالعات مؤديان بر اساس 
م��واد 1۶۹ و 1۶۹ مكرر قان��ون ماليات هاي 
مس��تقيم را يكي از محورهاي مهم عملياتي 
براي هوشمندس��ازي نظام مالياتي و كاهش 
فرار مالياتي برمی شمرد و مي گويد: »با تكيه بر 
اطالعات اين پايگاه و همچنين بررسي صورت 
معامالت فصلي اش��خاص قادر به س��نجش 

فعاليت اقتصادي مؤديان خواهيم بود.«
منظور با بيان اينك��ه در وصول ماليات بخش 
رسمي اقتصاد كه شناسايي شده است نبايد 
تحت فشار باش��د، تأكيد مي كند: »سازمان 
امور مالياتي در دوره جديد توجه خود را روي 
بخش هاي خاكس��تري اقتصاد كه شناسايي 
نش��ده اند، متمركز كرده و ب��ه دنبال كاهش 
فش��ار از مؤديان شناسايي ش��ده و افزايش و 
اعمال فشار بر مؤديان شناسايي نشده است.«

وي با بيان اينكه تكري��م و حمايت از مؤديان 
خوش حساب و مؤدياني كه به موقع به تكاليف 
قانوني خود عمل مي كنند، يك اصل و ضرورت 
است، مي گويد: »با برنامه ريزي هاي به عمل 
آمده، اجازه سوءاس��تفاده به كساني را كه به 
اشكال مختلف  درصدد فرار مالياتي يا اجتناب 

از پرداخت ماليات هستند، نمي دهيم.«
رئيس كل س��ازمان امور مالياتي كش��ور با 
تأكيد بر ضرورت مبارزه جدي با فرار مالياتي 
و شناس��ايي مؤديان جديد ب��راي برقراري 
عدال��ت مالياتي تأكيد مي كن��د: »با اجراي 
قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان 
كه كمك شايان توجهي به هوشمند شدن 
فرايندها و تشخيص عادالنه و واقعي درآمد 
اش��خاص مي كند، فرار مالياتي ب��ه ميزان 
قاب��ل توجهي كاه��ش خواهد ياف��ت. فرار 
مالياتي عموماً به سه ش��كل اساسي، يعني 
عدم ثبت نام به عنوان مؤدي مالياتي، كتمان 
درآمد و ثبت هزينه ه��اي غيرواقعي صورت 

مي پذيرد.« 
به نظر مي رسد با توجه به گسترده بودن فرار 
مالياتي در كش��ور، عزم ج��دي و اراده قاطع 
س��ازمان امور ماليات��ي و هم��كاري و تعامل 
دس��تگاه هاي نظارتي از جمله قوه قضائيه و 
پليس امنيت اقتصادي براي برخورد با جرائم 

اقتصادي و فساد اداري يك ضرورت است.

  گزارش یک

  اجراي طرح توليد علوفه 
در مراتع كشور

پيش بين�ي مي ش�ود با اج�راي ط�رح بهب�ود پوش�ش گياهي و 
تولي�د علوف�ه در مراتع، ع�اوه بر كاهش فش�ار ب�ر عرصه هاي 
مرتع�ي ب�ه منظ�ور تأمي�ن علوف�ه خ�وراك دام، ح�دود 
324 هزار ميلي�ارد توم�ان براي كش�ور درآمدزايي ايجاد ش�ود. 
مديركل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور با اشاره به 
اينكه طرح بهبود پوشش گياهي و توليد علوفه در مراتع كشور اجرا مي شود، 
گفت: درآمدزايي 324 هزار ميلي��ارد توماني در واقع ارزش بازاري اجراي اين 
طرح پنج س��اله از طريق توليد علوفه، ذخيره آب، حفظ خاك و جلوگيري از 
فرسايش خاك اس��ت و ارزش غيربازاري آن از جمله توليد اكسيژن، ترسيب 

كربن و جذب گرد و غبار بسيار بيشتر است. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني وزارت جهاد كش��اورزي، ترحم بهزاد اظهار 
داشت: طرح بهبود پوش��ش گياهي و توليد علوفه در مراتع از سوي سازمان 
منابع طبيع��ي و آبخيزداري كش��ور پيرو دس��تور رئيس جمه��وري و وزير 
جهادكش��اورزي تدوين و پس از اصالحات و نهايي ش��دن، به زودي تقديم 

هيئت دولت مي شود. 
وي كشت علوفه در 500 هزار هكتار از ديمزارهاي كم بازده بخش كشاورزي را 
از اهداف كمي اين طرح در راستاي كاهش فشار به مراتع و افزايش توليد علوفه 
عنوان و اظهار كرد: بر اساس طرح بهبود پوشش گياهي و توليد علوفه در مراتع، 
ساالنه 100 هزار هكتار از ديمزارهاي كم بازده و تخريب شده در بخش كشاورزي 
تبديل به كش��ت علوفه مي ش��ود. بهزاد پيش بيني كرد با اجراي طرح بهبود 
پوشش گياهي و توليد علوفه در مراتع كشور پس از پنج سال، حدود 7/5ميليون 
تن علوفه توليد، هزار و 437 ميليون مترمكعب آب ذخيره و از فرسايش حدود 
2۶3 ميليون تن خاك جلوگيري شود. وي در همين حال تصريح كرد: با توجه 
به كشت حدود 20كيلوگرم بذر يونجه در هر هكتار، براي كشت علوفه در سطح 

500 هزار هكتار به تقريباً 10 هزار تن بذر يونجه نياز است. 
........................................................................................................................
كاهش 5 درصدي قيمت سس مايونز از مهر 

در پ�ي كاه�ش قيم�ت روغ�ن نبات�ي قيم�ت س�س مايون�ز 
ني�ز از اول مه�ر م�اه س�ال ج�اري 5درص�د كاه�ش مي يابند. 
به گزارش تس��نيم، محمد ميررضوي، دبير سنديكاي كنسرو ايران با 
ارس��ال نامه اي به اعضاي خود در واكنش به درخواس��ت دولت براي 
كاهش قيمت سس در پي كاهش قيمت روغن اعالم كرده است قيمت 

سس سفيد از اول مهر ماه 5درصد كاهش خواهد داشت. 
بنابر اين گزارش در پي كاهش قيمت جهاني روغن قيمت اين محصول 

در كشورمان نيز10 تا 15درصد كاهش يافته است. 
........................................................................................................................

صادرات دام اجرايي نشد 
رئيس هيئت مدي�ره انجمن صنف�ي گاوداران با اش�اره به اينكه 
صادرات دام س�نگين مجوز گرفت اما به دلي�ل تعرفه باال اجرايي 
نشد، گفت: سران س�ه قوه بايد در اين زمينه تصميم گيري كنند. 
سيداحمد مقدسي در گفت وگو با مهر گفت: صادرات دام زنده سنگين 
به دليل اينكه عوارض صادراتي براي هر كيلوگرم از آن 1۶ هزارو700 

تومان تعيين شده بود، عملياتي و اجرايي نشد. 
وي اضافه كرد: با توجه به اينكه اين مسئله در بودجه ذكر شده است، 
امكان حذف آن وجود ندارد و سران سه قوه بايد درباره آن تصميم گيري 

كنند كه زمانبر است، البته ما اين مسئله را دنبال مي كنيم. 
مقدسي درباره اينكه گفته شده قرار است 31شهريور ماه قيمت برخي 
كاالهاي اساسي تغيير كند و نرخ جديد اعالم شود و آيا درباره شيرخام 
و گوش��ت قرمز نيز چنين موضوعي مطرح است؟ گفت: ما درخواست 
افزايش قيمت شيرخام و گوشت قرمز را داده ايم. وي درباره اينكه چه 
رقمي مدنظر توليدكنندگان بوده است؟ افزود: فعاًل پيشنهادي راجع 
به قيمت داده نشده است، فقط درخواست را مطرح كرده ايم و اگر نظر 
مسئوالن مربوط مثبت باشد، آن زمان به آناليز قيمت ها مي پردازيم و 

نرخ پيشنهادي خود را اعالم خواهيم كرد. 
........................................................................................................................

خروج ۴5 ميليارد دالر سرمايه از كشور
رئي�س ات�اق بازرگان�ي ته�ران ب�ا بي�ان اينك�ه اه�داف برنامه 
شش�م توس�عه محقق نش�د، گفت: طبق اع�ام بان�ك مركزي 
در پن�ج س�اله برنام�ه شش�م، در خوش�بينانه ترين حال�ت 
45 ميلي�ارد دالر س�رمايه از كش�ور خ�ارج ش�ده اس�ت. 
مسعود خوانساري در جلس��ه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران 
با اشاره به سياس��ت هاي كلي برنامه هفتم توسعه اظهار كرد: از جمله 
بندهاي مهم در برنامه هفتم توسعه، پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت با 
نرخ رشد اقتصادي متوسط 8درصد در طول برنامه و با تأكيد بر افزايش 
بهره وري كل عوامل توليد و تك رقمي كردن تورم طي پنج سال آينده 
اس��ت. رئيس اتاق بازرگاني تهران به برنامه ششم توسعه اشاره كرد و 
افزود: هدف گذاري در برنامه ششم براي رشد اقتصادي، 4۶/۹درصد 
بود اما آنچه محقق شد 3/44 درصد بود. از س��ويي ديگر شاهد بوديم 
كه ميانگين رشد ساالنه تورم باال بود، به گونه اي كه قيمت ها در طول 
پنج سال معادل 4/7۶درصد برابر شده كه نشان دهنده وضعيت بسيار 

نابهنجار و عدم ثبات اقتصادي در كشور است. 
وي تأكيد كرد: اين امر موجب عدم صرفه اقتصادي در بخش هاي مولد 

شده و سرمايه ها را به سمت بخش هاي غيرمولد سوق داده است. 
........................................................................................................................

كاهش ۶۷۰۰ واحدي شاخص كل بورس
ش�اخص كل معام�ات ب�ازار س�رمايه در پاي�ان معام�ات 
دي�روز ب�ا كاه�ش ۶ه�زارو۷۶۱ واح�دي )0/49درص�د( 
رس�يد.  واح�دي  3۶۷ ه�زار  و  يك ميلي�ون  ع�دد  ب�ه 
به گزارش خبرگزاري صداوس��يما، ش��اخص هم وزن ني��ز با كاهش 
2هزارو302 واحدي )0/58درصد( در ارتفاع 3۹7 هزار واحد ايستاد. 
همچنين بيش از 4 ميلياردو318 ميليون برگ سهم به ارزش بيش از 

2هزارو 41۹ ميليارد تومان داد وستد شد. 
........................................................................................................................

 ورود شوراي رقابت 
به انحصار تاكسي هاي اينترنتي

انحص�اري  قيمت گ�ذاري  از  م�ردم  ش�كايت  به دنب�ال 
ش�ركت هاي تاكس�ي اينترنت�ي به وي�ژه اس�نپ، ش�وراي 
رقاب�ت ب�ه موض�وع وج�ود انحص�ار در اي�ن ب�ازار ورود ك�رد. 
به گزارش ايرنا، شوراي رقابت بر اساس مفاده ماده۶2 فصل نهم قانون 
اجراي سياس��ت هاي كلي اصل44 قانون اساس��ي، براي بررسي رويه 
ضدرقابتي و سوءاستفاده از انحصار، به حوزه بازار تاكسي هاي اينترنتي 
ورود كرد. در همين زمينه، »محمود دودانگه« نايب رئيس شوراي رقابت 
در گفت وگو با ايرنا افزود: با عنايت به اينكه در بازار تاكسي هاي اينترنتي، 
بازيگران كمي در بازار حضور دارند و س��هم بازاري عمده در اختيار دو 
بازيگر اصلي است، اين موضوع مي تواند مصداق بازار انحصاري باشد و 
شوراي رقابت به آن ورود كند. وي بيان  داشت: موضوع ديگر مطروحه، 
درخواست ش��ركت فرابورس از ش��وراي رقابت براي بررسي وضعيت 
انحصار يكي از تاكسي هاي اينترنتي داراي سهم عمده بازار است. پيرو 
ضوابط بورس ايران و تصميمات هيئت مديره آن، شركت هاي استارتاپي 
براي ورود به بورس/ فرابورس، بايد از منظر انحصاري بررس��ي شوند. 
دودانگه خاطرنشان كرد: بر همين اساس شركت فرابورس طي مكاتبه اي، 
از شوراي رقابت خواست وضعيت انحصار اين تاكسي اينترنتي را با توجه 
به قوانين مرتبط با فصل نهم اصل44 قانون اساسي تحت عنوان تسهيل 

رقابت و منع انحصار، بررسي و اعالم كند.
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مرغداراني كه مرغ خود را بعد از 43روز از 
جوجه ريزي به كشتارگاه نفرستند با آنها 
برخورد می ش�ود و متخلفان به س�ازمان 
تعزي�رات حكومت�ي معرفي مي ش�وند. 
به گزارش تسنيم، مسعود امراللهي، مديركل 
دفتر بازرس��ي و نظارت بر كاالهاي اساسي 
وزارت جهاد كش��اورزي با ارس��ال نامه اي 
به رؤس��اي جهاد كش��اورزي اس��تان هاي 

سيستان وبلوچستان، چهارمحال وبختياري، 
كرمان، خراسان رضوي، خوزستان، كرمانشاه 
و تهران با موضوع نظ��ارت بر مرغداري هاي 
باالي 43روز نوشت: حس��ب دستور صادره 
براي جلوگيري از افزاي��ش قيمت و تأمين 
گوش��ت مرغ مورد ني��از در بازار اس��تان ها 
مقتضي است دستور فرماييد مديران بازرسي 
طي يك اقدام ضرب االجل با همكاري معاونت 

امور دام، معاونت بازرگاني و حراست استان ها 
ليس��ت تمامی مرغداري هايي ك��ه بيش از 
43روز از زمان جوج��ه روزي آنها مي گذرد، 
اس��تخراج كنيد، چنانچه اي��ن مرغداري ها 
از كش��تار مرغ ممانعت به عمل مي آورند، با 
بهره گيري از ظرفيت بس��يج پليس مبارزه 
با مفاسد اقتصادي و با هماهنگي دادستاني 
اس��تان ها با مراجعه به اي��ن مرغداري ها در 

صورت عدم ارس��ال مرغ به كش��تارگاه ها و 
احراز تخلف، برخورد جدي اعمال و پرونده 
متخلف��ان به س��ازمان تعزي��رات حكومتي 

ارسال شود. 
بنابر اين گزارش قيمت مرغ در روزهاي اخير 
افزايش يافته است، نرخ اين محصول در برخي 
فروشگاه ها باالتر از نرخ مصوب هر كيلوگرم 

۶0  هزار توماني خود به فروش مي رسد.

مرغدارانيكهمرغ۴۳روزهرابهكشتارگاهنفرستند،تعزيراتيميشوند
   كوتاه 

مجلس خواس�تار بازنگري فرمول محاس�به 
دهك بندي هاست. رئيس كميسيون اقتصادي 
مجلس با تأكيد بر اينكه هنوز زيرساخت اجراي 
كاالبرگ الكترونيكي فراهم نشده است، گفت: 
»ش�اخص هاي ارزيابي براي بررسي دهك ها 
بايد بر اس�اس داده هاي واقعي باش�د و نبايد 
صرفاً مبناي درآمدي، ماك عمل قرار گيرد.«

به گزارش نبض صنعت، محمدرضا پورابراهيمي 
با بيان اينكه به نظر مي رس��د هنوز زيرس��اخت  
اجراي كاالبرگ الكترونيك فراهم نيست، اظهار 
داشت: » برخي دولتمردان گفتند كه در شهريور 
ماه براي اعطاي كاالبرگ آماده هستند. مطابق 
نشستي كه در كميس��يون اقتصادي مجلس با 
وزير قبلي تعاون، كار و رفاه اجتماعي داش��تيم، 
اطالعات پايگاه رفاه جامع ايرانيان ناقص اس��ت 

و برخط نيست.«
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: 
»در همان مقطع، گزارش هايي به ما ارائه شد كه 
نش��ان داد بيش از 40درصد از دستگاه هايي كه 
بايد به پايگاه رفاه جامع ايرانيان اطالعات دهند، 
اين كار را انجام نداده ان��د و هيچ خط ارتباطي با 
پايگاه رفاه ايرانيان ندارند. براي مثال، س��ازمان 
ثبت اس��ناد و امالك كشور، س��ازمان بورس و 
بسياري از مجموعه ها بايد اطالعات خود را به اين 

پايگاه ارائه دهند، اما اين كار را انجام نداده اند.«

پورابراهيمي گف��ت: »عالوه بر اي��ن، اطالعات 
بخش عم��ده اي از مجموعه ها و دس��تگاه ها به 
پايگاه رف��اه جامع ايرانيان به ص��ورت آفالين يا 
غيربرخط ارائه شده اس��ت، يعني ارتباط برخط 
وجود ن��دارد و داده هاي آنان مربوط به ش��ش 
ماه تا دو سال قبل اس��ت.« وي با اشاره به اينكه 
فرمول محاس��باتي دهك بندي خانوارها براي 
درياف��ت يارانه كاماًل اش��تباه اس��ت، ادامه داد: 
»فرمول محاس��به دهك بندي ها بايد بازنگري 

شود. شاخص هاي ارزيابي براي بررسي دهك ها 
بايد بر اساس داده هاي واقعي باشد و نبايد صرفاً 

مبناي درآمدي، مالك عمل قرار گيرد.« 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: »براي 
مثال، فردي به بنده مراجعه كرده است و مي گويد 
خودم معلم و همسرم نيز شاغل است و يارانه ما 
حذف ش��ده اس��ت. وي توضيح داد كه درست 
است من و همسرم هر دو شاغل هستيم، اما دو 
فرزند معلول داريم و درآمد ما با هزينه هاي مان 

همخواني ندارد.«
وي ادامه داد: »همچنين فردي مراجعه كرده و 
مي گويد كه من نماينده كشاورزان در پرداخت 
قبوض آب و برق چاه هس��تم و به همين دليل، 
كل مبالغ كش��اورزان ديگر هم در حس��اب من 
متمركز شده اس��ت تا قبوض را پرداخت كنم و 
يارانه مرا حذف كرده اند. بايد محاسبه شود كه آيا 
اين حجم از نقدينگي براي خود كشاورز است يا 
خير و سپس درباره اعطا يا عدم اعطاي يارانه وي 

تصميم گرفته شود.«
پورابراهيمي بيان كرد: »مجلس تصويب كرد كه 
اگر دولت بخواهد ارز ترجيحي را در سال1401 
حذف كند، موظف اس��ت مابه التف��اوت آن را از 
طريق كاالبرگ الكترونيك ب��ه مردم اختصاص 
دهد، به نحوي كه قيمت كاالهاي اساسي و دارو به 
نرخ شهريور1400 به دست مردم برسد. از اينكه 

اين قانون اجرا نمي شود، از دولت گاليه داريم.«
وي با اش��اره به اينكه دولت مكلف اس��ت قانون 
را اجرا كند، تأكيد كرد: »به نظر مي رس��د هنوز 
زيرس��اخت هاي اجراي كاالب��رگ الكترونيك 
فراهم نيست، البته سرپرست وزارت تعاون، كار 
و رف��اه اجتماعي اعالم كرده اس��ت به روزكردن 
اطالعات پايگاه رفاه جامع ايرانيان را آغاز كرده اند 
و صحبت آنان اين است كه در شهريور ماه براي 

اعطاي كاالبرگ آماده هستند.«

فرمولدهكبنديخانوارها
برايدريافتيارانهكاماًلاشتباهاست

   گزارش 2

 هدف تدوين برنامه هفتم 
مسائل ملي و هماهنگي درون سازماني باشد

اين روزها موضوع تدوين برنامه پنج س�اله هفتم داغ شده است. 
كارشناسان و فعاالن بخش خصوصي از داليل ناكامي برنامه هاي 
گذشته س�خن مي گويند و معتقدند در برنامه ششم توسعه ناكام 
بوده اي�م؛ در طول اي�ن برنامه با افت ش�ديد س�رمايه اجتماعي 
مواجه شده ايم و اين امر باعث ش�ده است سرمايه گذاري كاهش 
يابد يا س�رمايه گذاري هاي صورت گرفته در بخش هاي غيرمولد 
انجام ش�ود. از س�ويي ديگر ش�اهد خروج س�رمايه بوده ايم كه 
آفت بزرگ�ي بوده ك�ه همچن�ان ادامه داش�ته اس�ت. مديريت 
غلط در مباحث اقتص�ادي، تصدي گري دول�ت و اقتصاد دولتي، 
تحري�م و عدم انتق�ال تكنولوژي ه�اي جديد كه باع�ث كاهش 
راندمان و كاهش بهره وري شده اس�ت، از جمله عواملي هستند 
كه موجب ش�ده روزب�ه روز ب�ازار رقابت�ي را در جهان از دس�ت 
بدهيم. كارش�ناس مركز پژوهش هاي مجلس ش�وراي اس�امي 
مي گوي�د: در تدوي�ن برنامه ه�اي كان اقتصادي بايد مس�ائل، 
ملي نگري شده و بين دستگاه ها هماهنگي هاي الزم برقرار شود.«
 جعفر حسيني، كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
در نشس��تي كارشناسي كه در خبرگزاري صداوس��يما برگزار شد، به 
بررسي ابعاد تدوين برنامه هفتم و چالش هاي برنامه ريزي هاي گذشته، 

راهكار واقع نگري در برنامه هفتم و عبور از نبايد ها پرداخت. 
 برنامه هاي پنج ساله براي چه اهدافي نوشته مي شوند و 

دليل عقب ماندگي ها در آنها چيست؟
برنامه هاي پيش��رفت محور كه هر پنج س��ال يك بار در ايران نوشته 
مي شود، به دنبال اولويت گذاري هاست. در كشورهايي كه با برنامه پيش 
مي روند، زماني كه مس��ئله ها ماهيت بين بخشي پيدا مي كنند، دچار 
شكست مي شوند و اين يعني يك س��طحي از تكنولوژي براي اجراي 
برنامه ها نياز است كه دستگاه ها را با يكديگر هماهنگ كند. متأسفانه 
در ايران هرگاه موفق به حل چالش هاي بين دستگاهي نشده ايم، سراغ 

تشكيل نهادي جديد رفته ايم و اين مخالف قوانين باالدستي است. 
يكي ديگر از چالش هايي كه برنامه هاي پنج س��اله ب��ه دنبال حل آن 
هس��تند، عدم تمركز ميان مركز و بخش هاي فرعي دستگاه هاس��ت. 
نمي توانيم در توزيع امكانات كل پهنه سرزميني را در نظر بگيريم، در 
نتيجه برنامه هاي پنج ساله براي دولت ها يك ميدان براي تمرين است 
تا هدفمند و هماهنگ عمل كنند. دولت ها بايد در چارچوب برنامه هاي 

پنج ساله بتوانند ملي نگر باشند و مسائل ملي ذبح نشوند. 
 ايران در زمره كش�ورهاي توس�عه يافته قرار دارد يا در 

حال توسعه؟
معيارهاي س��نجش اينكه ما كشوري توس��عه يافته يا در حال توسعه 
هستيم، متفاوت اس��ت اما طبق آمارها و بررس��ي بانك جهاني ايران 
يك كش��ور در حال توس��عه اس��ت. ش��اخص هاي متفاوتي از جمله

GDP)درآمد س��رانه، رش��د اقتصادي و بيكاري( براي اين امر وجود 
دارد، البته در دهه۹0 با افولي هم مواجه بوده ايم. اين مس��ائل برنامه 
هفتم را براي كشور بسيار مهم كرده و ما به جايي رسيده ايم كه مسائل 
كالن اقتصادي اهمي��ت دوچنداني دارد. اگر در برنامه هاي گذش��ته 
رشد 8درصدي اقتصادي براي مسئوالن مهم نبود، از اينجا به بعد بايد 
جدي تر براي تحقق آن برنامه ريزي ش��ود چراكه شايد تبعات آن در 

اقتصاد جبران ناپذير باشد. 
 بس�ياري از كارشناس�ان معتقدند عدم موفقيت برنامه 
شش�م به دليل وجود تحريم ها و همه گي�ري كرونا بوده 

است. حوادث ها در تدوين در نظر گرفته نمي شوند؟
هيچ كش��وري نمي تواند حوادث را پيش بيني كند. شگفتي سازها از 
گذشته وجود داشته اند و تا آينده هم با ما هستند. جنگ، سيل و زلزله يا 
بي ثباتي هاي سياسي رخ مي دهند. در برنامه سوم توسعه بي ثباتي هاي 
سياسي در داخل رخ داد ولی بهره وري 1/7درصدي محقق شد اما در 
برنامه هاي پنجم و شش��م بهره وري منفي گزارش شد. در برنامه های 
چهارم و پنجم هم تحريم ها را داش��تيم، اين شگفتي س��ازها هميشه 
حضور دارند. يكي از موضوعات مهم همين است كه دولت هاي توانمند 
در برابر شگفتي س��ازها بهترين تصميم ه��ا را مي گيرند. موفقيت ها و 
عدم موفقيت ها پيام ضعف زيرس��اخت ها را به ما گ��زارش مي دهند. 
كشورها هميش��ه بايد آماده بحران باش��ند و اين موضوع درباره ايران 
هم بيشتر صدق مي كند، البته بايد در نظر داشت كه شگفتي سازها يا 
همان بحران ها متفاوت هستند، به طور مثال كرونا با تنش هاي سياسي 

تبعات مختلفي را به دنبال خواهد داشت. 
در قبال اجراي اين برنامه چينش دولت ها هم تأثيرگذار اس��ت. اينكه 
چه اشخاصي را در كدام مسئوليت ها قرار دهيم تا هماهنگي ها منجر به 
حل مسائل و انجام روند به صورت ملي شود. بايد اين موضوع بررسي 
شود كه تشكيل ستادهاي اجرايي مانند ستاد مقابله با كرونا تا چه حد 
در پيشبرد اهداف مؤثر بوده است چراكه تجربه اين موارد براي تحقق 

برنامه هفتم مؤثر خواهد بود. 

 تهاتر خانه هاي وياليي
با مسكن بافت هاي فرسوده

با توجه به الحاقات مصوب شده و استفاده از ظرفيت سازمان ملي 
زمين در بافت هاي فرسوده مي توانيم مس�كن يك طبقه ويايي 
را به صورت كليد به كليد با مسكن در بافت فرسوده تهاتر كنيم. 
به گزارش تسنيم، هادي عباس��ي اصل، معاون مسكن و ساختمان 
با اش��اره به اختيارات تفويض ش��ده وزير راه و شهرس��ازي در طرح 
نهضت ملي مس��كن اظهار كرد: اولويت وزارت راه و شهرسازي يك 
طبقه سازي است. در بحث س��اخت خانه هاي يك طبقه در مجموع 
هزينه پاگرد و آسانسور و ساير مش��اعات كم شده و با وجود افزايش 
هزينه هاي زيربنايي طي محاسبه انجام شده، در مجموع هزينه هاي 

مردم كاهش مي يابد. 
وي افزود: مديران راه و شهرس��ازي اس��تان ها براي ساخت مسكن 
يك طبقه اختيار دارن��د و اين اختيارات در ش��هرهاي زير 50هزار 
نفر جمعيت ابالغ شده و در شهرك هاي اطراف شيراز نيز پيشنهاد 

مي كنيم مسكن به  صورت يك طبقه ساخته شوند. 
عباسي با اشاره به جلسه شوراي عالي مس��كن با حضور معاون اول 
رئيس جمهور در مورد تأمين زمين در روس��تاها يادآور شد: در هر 
روس��تا 50 تا 100 قطعه زمين 500متري به طرح هادي از اراضي 

غيركشاورزي الحاق خواهد شد. 
وي اضافه ك��رد: مكان يابي اراض��ي 500متري را بنياد مس��كن در 
روس��تاها انجام داده و برخي ش��رايط طرح نهضت ملي مسكن در 
روستاها براي متقاضيان برداشته شده است تا از اين طريق جذابيت 
ايجاد شود. همچنين مصوب شد در روستاها به افراد مجرد به شرط 
تأهل و تعهد بنياد مس��كن زمين به صورت اجاره اي با هزينه صفر 

اختصاص دهد. 
معاون مس��كن و س��اختمان وزير راه ب��ا تأكيد بر اينك��ه خوابگاه 
نمي سازيم، ما براي خانواده مسكن مي س��ازيم، اظهار كرد:  با توجه 
به الحاقات مصوب شده و استفاده از ظرفيت سازمان ملي زمين در 
بافت هاي فرسوده مي توانيم مس��كن يك طبقه وياليي را به صورت 

كليد به كليد با مسكن در بافت فرسوده تهاتر كنيم. 
عباسي با اش��اره به رضايت كمتر از پروژه هاي مسكن مهر در بخش 
نازك كاري گفت: مردم در بحث نازك كاري خودشان باالی سر كار 

باشند و پروژه های مردمي احداث و تكميل شوند.


