اقتصاد

۱۴
شاخص

شنبه  22تیر 1398
 10ذیالقعده .1440شماره 20144

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نحوه مواجهه غلط مدیران دولتی
با چالش های اقتصادی کشور مطرح کرد:

آمادگیاتاقبازرگانیبرایتدوین
استراتژیتوسعهصنعتی
صادرات پسته به اروپا؛ چند؟
درچهارماههاولسالجاریمیالدی(زمستان
 97وفروردین)98صادراتپستهبهاروپاافت
قابل توجهی داشته و از حدود  94.5میلیون
یوروبه 25.4میلیونیورورسیدهاست.آنگونه
که تسنیم به نقل از یورواستات گزارش کرده،
 9.6میلیونیوروازاینمیزانمربوطبهپستهبا
پوستوبقیهمغزپستهبودهاست.گفتنیاست
بررسی آمار صــادرات در فروردین سالهای
 98و 97نشانمیدهدکهنرخصادراتپسته
با پوست در محدوده  8دالر به ازای هر کیلو
(حدود  100هزار تومان) باثبات بوده اما مغز
پسته بین  12تا  18دالر در هر کیلو نوسان
کردهاست.

بازار خبر

زمانواریزیارانهتیرماهاعالمشد
آخرین خبر -صد و یکمین مرحله از پرداخت یارانه
نقدیتیرماه۹۸چهارشنبه۲۶تیرماه۹۸بهحساب
سرپرستانخانوارواریزمیشود.

 10برابرشدنبیمهنفتکشهای
خلیجفارس
فارس-مدیرعاملیکشرکتنفتیطیمصاحبهای
اعالم کرد :از زمان حمله به نفت کشها در نزدیکی
تنگه هرمز ،هزینه بیمه نفت کشهایی که از این
تنگهعبورمیکنند ۱۰،برابرشدهاست.اینمسئله
میتواند به باال رفتن قیمت نفت در بــازار جهانی
منجرشود.
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توصیه بانک مرکزی
برای رمزارزها کافی نیست
به تازگی بانک مرکزی در اطالعیه ای در چهار بند
برخی ابهامات درخصوص رمز ارزها را برطرف کرد
ازجمله این که تولید این نوع ارزها تنها درانحصار
بانک مرکزی است و درنتیجه هرگونه انتشار آن با
پشتوانهریالیاطالوامثالآنغیرمجازاست،دراین
اطالعیه همچنین تشکیل و فعالیت اشخاص برای
ایجادوادارهشبکهپولیوپرداختمبتنیبرفناوری
زنجیره بلوک ،از نظر بانک مرکزی غیرمجاز اعالم
و تاکید شده است که حق پیگرد قانونی محفوظ
است .هرچند این اطالعیه بانک مرکزی مقداری
دیرصادرمیشودولیازهرجاجلویضرررابگیریم
منفعتاست،چراکهمتخلفانتولیدکنندهایننوع
ارز باوجود مصرف گزاف برق در گرمای تابستان،
فرصت یافته اند درمزارعی که هرازچندگاهی
توسطنیرویانتظامیشناساییومسدودمیشود،
در مقیاس های وسیعی این نوع ارز را تولید کنند
اما نکته ای که جای پیگیری و تامل بیشتری دارد
بالتکلیفی قانونی در برخورد با این متخلفان است.
دربند ســوم اطالعیه بانک مرکزی تاکید شده
اســت «:هرگونه ضرر و زیــان ناشی از فعالیت بر
اساسشبکههایپولیوپرداختمبتنیبرفناوری
زنجیرهای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن،
متوجه ناشران  ،پذیرندگان یا متعامالن آن است».
امــا آیــا صــرف گفتن و نوشتن ایــن عــبــارات برای
جلوگیری از اقــدامــات بسیار ســودآور متخلفان
تولیدکنندهرمزارزهاکفایتمیکند؟آیامسئولیت
بانکمرکزیتنهامحدودبهتوصیهواعالماطالعیه
و یک سری نکات واضــح و روشــن است یا این که
باید تکلیف نحوه برخورد قانونی با متخلفان را نیز
روشن کند؟
متاسفانه نه تنها دراین اطالعیه بانک مرکزی بلکه
در هیچ جای دیگری هنوز نحوه برخورد قانونی با
متخلفان درباره رمز ارزها دقیقا معین نشده است و
باخألقانونیجدیدراینزمینهمواجهیم.حالباید
پرسید که متولی تولید و ارائه این نوع قانون کیست
و چرا اقدامی نمی کند.تردیدی نیست که متولی
سامان دهی بازار پولی کشور و حراست از ارزش
پول ملی  ،بانک مرکزی است و از آن جا که کارکرد
اصلی رمزارزها نیز جایگزینی آن با انواع ارز برای
مبادالتمالیوپولیاست،بانکمرکزیبایدالیحه
قانونی مرتبط با آن را تولید کند و تحویل مراجع
مربوط دهد تا پس از سیر روال قانونی در مجلس ،
بهعنوانیکقانونقابلاجرا،تحویلدولتونیروی
انتظامی و قوه قضاییه شود.

سال  97و این چند برگی که از تقویم  ،98ورق خورده است؛
ُپرتالطمترین ایام در تاریخ اقتصاد کشورمان بودهاند .در این
وانفسا ،صنعت و تولید به روایــت فعاالنشان ،احــوال خوبی
ندارندچراکههمدرگیرتحریمهایخارجیهستندوهم«خود
تحریمی»های داخلی« .بهبود فضای کسب و کار» نیز اگرچه
لقلقه زبان مسئوالن است اما تحقق قانونی که به همین نام
نوشته و مصوب شده است ،به اذعان دولتیها و خصوصیها به
20درصدهمنمیرسد.
بسیاری از کارشناسان امر براین باورند که برای گرهگشایی
از مشکالت اقتصاد نیمه سنتی -صنعتی کشورمان که
سالهاست ،بیشترین اتکا را به درآمدهای نفتی داشته است؛
نیازمندنگاهیسیستمیوفراگیربهمحدودیتهاوظرفیتهای
اقتصادی و صنعتی کشور هستیم .رویکردی که در آن ،باید از
برخوردهایجزیرهایپرهیزشودوتصمیمگیرانوتصمیمسازان
بهدام الگوهایمألوفسیاسیفرونیفتند.
دراینمیان،سکاندارپارلمانبخشخصوصی،بهاستنادهمه
این بایدها و ضرورتها ،یک پیشنهاد مهم برای دولت دارد.
«غالمحسینشافعی»میگوید :اتاقبازرگانی،صنایع،معادنو
کشاورزیایرانآمادگیداردتا«استراتژیتوسعهصنعتیکشور»
راتدوینکند؛آنهمباعبرتگرفتنازتمامیچالشهاوحقایقی
کهنقصانهایاقتصادایرانرادرماههایگذشته،شفافترازهر
زمان دیگری نشان دادند .البته این فعال اقتصادی خراسانی
برایاینپیشنهادخودشرطوشروطینیزدارد.گفتوگویما
با رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران را که
چندهفتهایاستبرایدومیندورپیاپیبهسکانداریپارلمان
بخشخصوصیانتخابشده،درادامهمیخوانید:
▪چرا قانون بهبود محیط کسب و کار ،مورد بیاعتنایی قرار
میگیرد؟

شافعیدربیانمشکالتاقتصادیصریحاستومیگوید«:در
یکحالتفوقالعادهازنظراقتصادیقرارداریم».هشداراوبااین
توضیحهمراهمیشود:اینوضعیتخاصکهدرتاریخکشورمان
بینظیر است ،ایجاب میکند تا فضای کسب و کار در درجه و
اهمیت باالیی قرار بگیرد .وقتی تحریمها و بعضی مشکالت
داخلیمارادرتنگناقرارمیدهد،مسئوالنبایدگشایشهایی
در فضای کسب و کار ایجاد و اقدامات و رویهها را تسهیل کنند.
رئیس اتاق ایران می گوید :قانون بهبود مستمر فضای کسب و
کار مصوب سال ،1390یکی از مترقیترین قوانین اقتصادی
کشور است که ارزیابیها نشان میدهد ،کمتر از 20درصد
آن محقق شده است .این سوال بزرگی است که چرا یک قانون
مصوب مجلس شورای اسالمی ،تا این میزان مورد بی اعتنایی
قرار میگیرد ،آن هم در حالی که تحقق آن میتواند گرههای
زیادیازاقتصادکشوررابازکند.
وی تاکید می کند :من مطمئن هستم که اگر این قانون اجرا
میشد،مخصوصابخشهایموثرآنکهمواد2و3و24هستند،
ما با مشکالت امروز روبهرو نبودیم .عامل دیگری که به اقتصاد
کشورضربهواردکردهاست،تصمیمگیریهایغیرکارشناسی
و عجوالنهای است که در برهههای مختلف گرفته شده و امروز
تبعاتآنهاراشاهدیم.یکاولویتاتاقبازرگانی،مطالبهقوانین
اجرانشدهواعالمموضعبهرویکردهایغلطاست.براینمونه،
چندیپیش،گالیهخودرادرخصوصاجرانکردنقانونبهبود
محیطکسبوکاربهرئیسجمهورمطرحکردیمومطلعهستم
که ایشان دستور پیگیری این موضوع را به «دبیر شورای عالی
هماهنگی اقتصادی قوا» داده است .در مذاکرهای که آقای
«محمد نهاوندیان» با من داشت ،حتی این بحث در حد این که
یکمعاونتویژهبرایآنشکلبگیرد،مطرحشدوامیدوارمعزم
دولتاینباربرایتحققاینمهم،جدیوپیگیرانهباشد.
▪شرطاتاقبازرگانیبرایتدویننقشهراه

سکاندار پارلمان بخش خصوصی ،در ادامه نقبی میزند به
برنامههایتوسعهایکشوروباطرحاینسوالکه«چرادرگذراین
سالهاوعبورازپنجبرنامهتوسعهای،آنپیشرفتیکهانتظارش
میرفتهرنگتحققبهخودنگرفتهاست»،توضیحمیدهد:اگر
به مجموع منابعی که در نیمقرن گذشته در اختیار کشورمان
تهاچیزی
بوده،نگاهیبیندازیمدرمییابیمکهازحیثظرفی 
کمنداشتهایموچهبسامنابعدردسترسکشوربهویژهدربخش
ارزی ،در تاریخ اقتصاد ایران بینظیر بوده
است اما چنین حجم نقدینگی و منابعی،
توسعه مطلوبی را رقم نزده تا در اصطالح ،اندر
خمیککوچهبمانیم.بایدبررسیکردکهدیگران
چگونه با منابع بسیار کمتر ،توسعه و پیشرفت را رقم
زدنداماماهمچنانمشتبرسندانمیکوبیم.اشکال
کار را باید پیدا کرد .عزمی باید برای اصالح نگرشها
و برنامهریزیهای اقتصادی شکل بگیرد .باید برای
اصــاح اقتصادی تصمیمات سخت
گرفت و پای اجرای آنها ایستاد .اگر
چنین نکنیم ،در بر روی یک پاشنه
میچرخد و ما به توسعه پــایــدار در

راهکارجدید
فروشنفتاین
هفتهعملیاتی
میشود

کشوردستنخواهیمیافت.
تجربه نشان داده که بحران ها ،انگیزه کارگزاران حکومتی را
برای اصالحات افزایش می دهد ،اما در این برهه حساس که
جامعه ایرانی یک بحران اقتصادی را بر دوش می کشد ،آیا می
توانجزمیتعزمهارابرایاصالحاتاقتصادیانتظارداشت؟
پاسخ شافعی به این سوال ،این چنین است« :باالخره باید یک
نقطه شروع را برای هر حرکتی متصور شد .نمیشود منتظر
بمانیم که بحران از این جدیتر شود یا این که امیدوار باشیم،
باالخره یک روز به دوران رونق باز میگردیم و بعد دست به
اصالحاتبزنیم.بهباورمن،امروزشرایطبرایتغییردررویکردها
و حرکت به سمت اصالحات فراهم است .اقدامات موقت و
زودگذریابهقولمعروفرویکردهایوصلهپینهایمارابهجایی
نمیرساند و نمیتوان از آن یک آینده روشن اقتصادی را انتظار
داشت.مابهلحاظنیرویانسانیتوانمندیهایبینظیریدر
کشورمان داریم و منابع موجود کشور نیز کم نیست .به اتکای
همینها می شود یک نقشه راه جامع را تصویر کرد ».او اشاره
ای میکند به اقدامات اتاق ایران در راستای کمک به این مهم
و توضیح می دهد :ما در دوره گذشته اتاق با اختصاص منابع
مالی ویژه تصمیم گرفتیم تا به عنوان بخش خصوصی ،راهبرد
توسعه صنعتی کشور را تدوین کنیم و برای این منظور نیز از
کمککارشناسانداخلیوصاحبنظرانخارجیبهرهبگیریم.
چندین جلسه نیز به همین منظور برگزار شد اما دغدغههایی
در این باره وجود داشته و دارد .همچنان آمادهایم این مهم را به
سرانجامبرسانیموهزینهآنراهمتقبلکنیمامامنوطبهآنکه
اینبحثدرقالبماموریتیازسویحاکمیتبهپارلمانبخش
خصوصیسپردهشود،چونمعتقدیمکهاگرچنینمسیریطی
نشود،بافرضتدویناینراهبرد،خروجیچنینبرنامهجامعی،
سرازقفسهکتابخانههادرخواهدآورد.ویافزود:امیدواریماین
اقدام حیاتی به انجام برسد که اگر چنین نشود؛ هر حرکتی،
به مثابه گام برداشتن با چشمان بسته در یک مسیر ُپرمخاطره
خواهدبودوطبیعتاضایعاتیرانیزبههمراهدارد.
▪روش«آزمونوخطا»بهیکاعتیادسختدرکشورماتبدیل
شدهاست

یک نقد جدی رئیس اتاق ایران ،به رویکرد «آزمون و خطا»یی
است که به نظر حاال به روش و منش بعضی مدیران دولتی در
انجامامورخطیرتبدیلشدهاست.شافعیبیانمیکند:اینرویه
آزمون و خطا به یک اعتیاد سخت در کشور ما تبدیل شده است.
بسیاریازمسائلومشکالتیکهامروزباآنمواجهیم،پیشازاین
بارهاآزمودهایمونتایجتصمیمهایگذشتهراهمدردستداریم
امابراجرایهمانروشهایگذشتهاصرارمیکنیم.سیاست
هایارزییکنمونهاینبحثاست.

▪یک سال پیش مخالفت خود را با ارز 4200تومانی کتبا به
دولتاعالمکردیم

ویمیگوید:درنیمهاولسال،97اتاقایرانوبخشخصوصی
نظر خود و نارضایتی را دربــاره ارز  4200تومانی به دولت
کتبا منتقل کرد .برای این نقد ،دو دلیل داشتیم اول آن که اگر
تخصیصاینارزبهعنوانیارانهایبرایاقشارآسیبپذیرانجام
می شد ،شیوه تخصیص آن ،مسیر تحقق این هدف را منحرف
میکرد.درواقعبیشازآنکهافرادک مدرآمدجامعهازاینیارانه
استفاده کنند ،اقشار ُپردرآمد از آن بهره میبردند و دیدیم که
نتیجههمهمینشد.نکتهدیگرشکافقیمتیباالییبودکهبین
ارز 4200تومانی و ارز نیمایی یا آزاد وجود داشت و ُپرواضح بود
که همین بحث ،انگیزه فساد را افزایش میدهد .در همان برهه
نیزتاکیدکردیمکهاگربهدنبالحمایتازاقشارآسیبپذیرجامعه
هستید،بایداینکمکبهرونقبخشتولیدتخصیصیابدتاقیمت
تمامشدهکاالیتولیدداخلکاهشیابد.شافعیتاکیدمیکند:
در گذشته هم نظر بخشخصوصی این بوده که برای کمک به
مسائل اقتصادی حتما باید حمایتها بر مسئله عرضه تمرکز
کنند تا تقاضا .کمک به بخش تقاضا یک امر موقتی بوده و پایدار
نیست اما اگر بتوانیم بخش عرضه را
کهدرواقعهمانعرصهتولیداست
رقابتیکنیمورونقببخشیم،این
حمایتگریبهسطحپایینجامعه
نیزتسریمییابدونتایجپایداریرا
رقممیزند.

“تهاتر نفت در بــرابــر اجـــرا” یــا “تهاتر نفت در برابر
سرمایهگذاری” راهکار جدیدی است که مجوز آن در
قالبقانونبودجهسال ۹۸صادرشدهونخستینقرارداد
دراینزمینهبهمنظوراحداثنیروگاهجدیدریدرجنوب
شهرتهراندرهفتهجاریامضامیشود .گفتنیاستدر
بند (ی) تبصره یک قانون بودجه امسال به دولت اجازه
داده شده است تا مبلغ  40هــزار میلیارد تومان برای
بازپرداخت بدهی های خود و همچنین اجرای تکالیف
قانونی را به جای پرداخت نقدی از تحویل نفت خام،

مالیات برای
 ۴۴هزار سوداگر سکه

رئیس سازمان مالیاتی 38:نفر بیش از 5هزار
سکه و یک نفر 38هزار سکه پیش خرید کرد

رئیس کل سازمان مالیاتی با اشاره به این که طرح مالیات بر عایدی
ثروتشاملامالک،خودرو،سکهوارزنهاییوبهدولتارائهشدهاست،
تعدادخریدارانسکهمشمولمالیاتراحدود۴۴هزارنفراعالمکرد.
به گــزارش فــارس ،امیدعلی پارسا در سخنان پیش از خطبههای
نمازجمعه امروز تهران با بیان این که مالیات بر خرید و فروش بیش از
 ۲۰قطعهسکهرااجرامیکنیم،گفت:سالگذشتهبیشازپنجمیلیون
و ۸۹۰هزارقطعهسکهبهارآزادیپیشفروششدکه ۱۰۲هزارنفردر
کشوراینسکههاراخریدهبودندو ۵۸هزارنفرازاینافرادکسانیبودند
کهزیر۲۰قطعهسکهخریدندکهطبققانونمشمولمالیاتنمیشوند،
اما ۴۹۰نفربیشازهزارقطعهسکهخریدهبودند ۳۸،نفرهرکدامبیش
ازپنجهزارقطعهسکهخریدهبودندویکنفربهتنهایی ۳۸هزارسکهبهار
آزادیخریدهبود.پارسابابیاناینکهقیمتسکهخریدهشدهتوسطاین
افرادحدودیکمیلیونو۳۰۰هزارتومانبودهاست،گفت:امروزقیمت
سکهبهبیشازچهارونیممیلیونتومانرسیدهوثروتوسودبادآوردهای
را برای این افراد ایجاد کرده است که سازمان امور مالیاتی باید حتم ًا از
این افراد مالیات دریافت کند که این افراد در فضای مجازی شروع به
مقابلهبامالیاتبرسکهکردهاند.رئیسسازمانامورمالیاتیهمچنینبه
طرحمالیاتبرعایدیثروتشاملامالک،خودرو،سکهوارزاشارهکرد
وگفت:همهاینموارددرالیحهایکهدروزارتاموراقتصادیودارایی
نهایی شده و برای تصویب به هیئت دولت ارائه شده است و بر همه این
اشکالکهاموالبادآوردهاست،بایدمالیاتبدهند.

سامانهملیاشتغالتاپایانتیرماهراهاندازیمیشود

کدشغلیبرایهرایرانی

درحالیکهحدوددوسالازطرحموضوعسامانهملیاشتغالایرانیان
می گذرد ،معاون وزیر کار اعالم کرده است تا پایان تیرماه ،این سامانه
راهاندازیخواهدشد.طبقاظهاراتمسئوالندراینسامانهاطالعات
شغلی ،مهارتی ،تحصیالت ،استفاده از تسهیالت بانکی و  ...ثبت
میشودوقراراستبرایامورمختلفازجمله،سیاستگذاریاشتغال
وبرنامهریزیبرایاشتغالافرادبیکار ،اصالحنظامآموزشیمبتنیبر
نیازها،مباحثمالیاتیوپرداختتسهیالتوازهمهمهمترتدقیقآمار
اشتغالوبیکاری،استفادهشود.
به گــزارش خــراســان ،هم اکنون آمــار اشتغال و بیکاری بر اساس
نمونهگیریوتعمیمنتایجآنبهکلجامعهتعیینمیشوداماباراهاندازی
سامانهاشتغال،وضعیتاشتغالوبیکاریهمهافرادجامعهبرحسبکد
ملی تعیین میشود و قابل رصد خواهد بود .به گفته منصوری ،معاون
وزیر کار ،با تکمیل این سامانه مشکلی که درباره آمار اشتغال مطرح
میشد و ناشی از ثبتی نبودن آن بود نیز برطرف خواهد شد .بنابراین
ایجادشفافیتآماریمهمترینکارکرداینسامانهخواهدبود.درباره
دیگر کارکردهای این سامانه ،هفته قبل ،منصوری ،با اشاره به این که
سامانه اشتغال ایرانیان تا پایان تیر امسال رونمایی میشود ،توضیح
داد :در این سامانه هدف این است که همه افراد در سن اشتغال و کار
کشورداراییککدشغلیباشند،کسیکهخارججمعیتفعالاست
مشخص باشد و آن که درون جمعیت فعال است شاغل یا بیکار و اگر
شاغل است چه رشته ای و اگر تخصص ،تجربه و مهارت دارد در چه
رشتهایکهبهصورتدقیقکدبندیشدهومشخصباشد.بهگزارش
ایلناویافزود :اینابزاریبرایسیاستگذاریدقیقاشتغالاست.
پیشتر نیز درباره مزایا و کارکردهای این سامانه به امکان برنامه ریزی
برای افراد بیکار اشاره شده است .همچنین گفته شده است که با
این سامانه ،بر اساس کد ملی وضعیت اشتغال و بیکاری و همچنین
دریافتتسهیالت قابلرصدخواهدبود.منصوریپیشترهمگفتهبود
کهاینسامانهاطلساشتغالکشوررامشخصمیکندوباروشنشدن
مختصات اشتغال به درستی میتوان از نیازهای بازار کار آگاه شد و
جهتگیری برای اصالح نظام آموزشی برای نیاز بازار با این سامانه
امکان پذیر است .حدود دو سال قبل ،ربیعی وزیر وقت کار هم در
معرفیاولیهاینسامانهگفتهبودکهاینسامانهکمکمیکندافرادی
کهمشغولبهدوشغلهستندیامالیات باالترنمیدهندمشخصشوند
وبتوانیمبرایآنهامقرراتیبگذاریم.البتههنوزمشخصنشدهاست
کهاطالعاتاینسامانهچگونهجمعآوریوبهروزرسانیخواهدشد.

پرداختکند.بهاینروش،تهاترنفتدربرابراجرایانفت
دربرابرسرمایهگذارینیزگفتهمیشود.
آنگونهکهتسنیمگزارشکرده،نخستینقراردادنفتدر
پیشرو به امضا میرسد .این قرارداد
برابر اجرا ،در هفته ِ
مربوط به نوسازی نیروگاه ری است که ارزش کلی آن
 500میلیونیوروتعیینشدهوقراراستبهازایسرمایه
گذاری یک شرکت ایرانی در اجرای این پروژه ،بهمیزان
اصل و سود این سرمایه گذاری ،نفت خام در اختیار این
شرکت داخلی قرار گیرد .محسن طرزطلب مدیرعامل

شرکتتولیدنیرویبرقحرارتیگفت:طرحیبهمنظور
نوسازینیروگاهریباتأمینمالیازسویژاپندردستور
کارقرارگرفتامابهدلیلمشکالتیکهناشیازتحریمها
درخصوصتأمینمالیخارجیایجادشد،تصمیمگرفتیم
راهکارجدیدیرابااستفادهازظرفیتهایقانونبودجه
اجرایی کنیم .این مقام مسئول ضمن اشاره به ظرفیت
قانونیبند(ی) تبصرهیکبودجه،خاطرنشانکرد:هفته
آیندهقراردادیبهمنظورتأمینمالینوسازینیروگاهری
بهصورتتهاترنفتدربرابراجراامضامیشود.

گزارش خبری

مهلتاصالحساختاربودجه
درآستانهاتمام
توکلی :سازمان برنامه به نظرات

کارشناسان توجهی نکرده است
سیامک صدیقی – مهلت چهار ماهه دولت برای
اصالحساختاربودجه،آخرتیربهپایانمیرسد،این
در حالی است که معاون سازمان برنامه و بودجه از
تدویننظامساختاریبودجهنویسیدرچهارمحور
خبر داده و اعــام شده است که اصالحات انجام
شدهدرسایتسازمانقراردادهشدهتاکارشناسان
نظرات خود را اعالم کنند اما به عنوان نمونه ،احمد
توکلی اقتصاددان و نماینده سابق مجلس و عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام از بی اعتنایی به
نظراتخوددرتدوینپیشنویساصالحیهساختار
بودجهریزیخبردادهاست.
▪ 4محوراصالحاتساختاریبودجه

رهبر انقالب در آذر سال گذشته فرمان اصالح
ساختاربودجهراصادرکردند.پسازتاکیداترهبر
انقالب برای اصالح ساختار بودجه ،رئیس جمهور
فرصتچهارماههایرابرایاصالحساختاربودجه
درخــواســت کــرد تا در چهار مــاه نخست ســال98
ساختاربودجهکشوراصالحشود.ماحصلاقدامات
سازمان برنامه و بودجه در این خصوص ،تدوین
«طــرح اصــاح ساختاری بودجه» با رویکرد قطع
وابستگیمستقیمبودجهبهنفتبرمبنایچهارمحور
«درآمدزاییپایدار»«،هزینهکردکارا»«،ثباتسازی
اقتصادکالنوتوسعهپایدار»و«تقویتنهادیبودجه»
بوده که برای هر یک از محورها برنامه های کوتاه و
میانمدتهدفگذاریشدهاست.
▪اموالمازاددولت 7برابرنقدینگی

در همین زمینه ،محمدرضا پورابراهیمی عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس ،بودجه بدون نفت را
مهم ترین اولویت در اصالح ساختار بودجه کشور
میداند و معتقد است :منظور از بودجه بدون نفت،
این است که با اصالح ساختاری در سند درآمــد و
هزینهکشور،دیگردرآمدهاینفتیرابهخزانهداری
کل کشور به مفهوم منابع بودجه عمومی واریز نمی
کنیم و این درآمدها به صندوق توسعه ملی برای
توسعه بخش خصوصی ،عمرانی و تعاونی واریز
خواهد شد.پورابراهیمی همچنین با بیان این که
میزانمعافیتهایقانونیمالیاتی،معادلنیمیاز
درآمدهایمالیاتیکشوراست،اظهارکرد:براساس
برآوردهای ما حدود  50هزار میلیارد تومان میزان
معافیت های قانونی در حوزه مالیات است که باید
ساماندهیومعافیتهایغیرضروریحذفشود.
ویافزود:درهمینزمینه،برایتعدیلاینرویکرد،
مالیات بر عایدی یکی از اولویت های مجلس است
کهاینسیاستدربیشاز100کشوراجرامیشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مقدار
باالیمیزاننقدینگیدرکشورگفت:میزاندارایی
هایشناساییشدهدولتبراساسآماراسفندسال
گذشتهکهبهمااعالمشده،معادلهفتبرابرمیزان
نقدینگی در کشور است که در کمترین حالت اگر
10درصد این میزان از دارایی ها ،غیرمولد باشد با
احتسابنرخپنجدرصدیبازده،درآمدزیادیازاین
محلاحصامیشودکهاصالبدوندرآمدهاینفتی
دولتمیتواندکشورراادارهکند.
▪توکلی :نوبخت از ما نظر خواست ولی نظرات
مالحاظنشد

براساس این گزارش ،دولت چارچوب کلی اصالح
ساختار بودجه را بــرای دریافت نظرات صاحب
نظران و اقتصاددانان در سایت سازمان برنامه و
بودجه قرار داده است و طی فراخوان از همه آن ها
خواسته تا نقطه نظرات خود را برای چکش کاری
ساختار بودجهای کشور ارائه دهند.احمد توکلی،
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو
با خراسان گفت :در جلسه ای آقای نوبخت از ما
خواستکهنظراتخودرادراینبارهاعالمکنیمکه
پسازآندیدگاههاونقطهنظراتخودراارائهکردم.
استاد اقتصاد دانشگاه گفت :اما پس از این که آقای
پورمحمدیمعاونآقاینوبختپیشنویساصالحیه
ساختار بودجه ریــزی را به کمیسیون اقتصادی
مجمع آورد ،پس از مطالعه ،دیدم نظراتی که اعالم
کردهبودمدرآنلحاظنشدهاست.بهنظرم،نظرات
دوستان دیگر هم در این اصالحیه لحاظ نشده
بود.وی اظهار کرد :پس از ارائه نظراتم ،استدالل
کردم که فقدان شفافیت در بودجه موجب فساد در
بودجه شده است .عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام در این باره که پیش نویس ارائه شده به معنای
واقعی تغییر و تحول ساختار بودجه نویسی است،
گفت :نمی شود گفت که تحول و تغییر اساسی
است .به نظرم نیاز به چکش کاری و توجه به دیدگاه
کارشناسان دارد .اکبر ترکان ،مشاور عالی رئیس
جمهورهمبهخراسانگفت:منپیشنویستدوین
شدهرامطالعهنکردم.ویافزود:بهترینکسیکهدر
اینبارهمیتواندنظربدهد،آقاینوبختاست،چرا
کهمتولیاینامراست.
بههرحال،شمارشمعکوسبرایپایانمهلتدولت
درارائهبرنامهنهاییاصالحساختاربودجه،چندروز
دیگر به پایان می رسد .آیا این بار ساختار بودجه در
کشوربهشکلاصولیتغییرخواهدکرد؟

