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جانشینان نفتی ،بودجه را
تراز می کنند؟
روز گذشته با انتشار الیحه بودجه  ،99رویکرد
دولت در قبال کاهش درآمد نفت مشخص شد.
اگرچه وابستگی اقتصاد ایــران و بودجه دولت
به درآمد نفت ،یکی از آسیب های جدی اقتصاد
کشور بوده است و اکنون فرصت بزرگی است
که با کاهش درآمــد نفت ،بودجه کشور از این
وابستگی رها شود.برای الیحه بودجه سال آینده
این بحث مطرح بوده و هست که کسری ناشی از
افت درآمد نفت از چه محل هایی جبران شود.
طبیعتا گزینه کاهش هزینه ها منتفی بــوده و
هست .چرا که با توجه به تورم سنگین دو سال
اخیر و افت قدرت خرید خانوارها از جمله حقوق
بگیران و بازنشستگان ،نمی توان حتی به ثبات
حقوق این گروه از جامعه فکر کرد و افزایش 15
درصدی پیش بینی شده برای حقوق ها ،حداقل
افزایشی است که باید در نظر گرفته شــود .با
توجه به سهم  70درصــدی حقوق کارمندان
و بازنشستگان و برخی اقــام دیگر از هزینه
های جاری غیرقابل چشم پوشی از جمله یارانه
پرداختی به دستگاه ها برای هزینه هایی نظیر
آرد و نان ،نهاده های کشاورزی و برخی یارانه
های اجتماعی و فرهنگی (به جز یارانه نقدی و
بنزینی) و کمک های بالعوض که در سرفصل

هزینه های جاری می آید ،این بخش از هزینه ها
غیرقابل تعدیل است و بلکه باید به افزایش 15
درصدی آن نیز تن داد .به این ترتیب ،مهم ترین
مسیر پیش روی افزایش درآمــد از محل هایی
به جز نفت است .مهم ترین مسیر پیش رو برای
افزایش درآمدهای بودجه ،افزایش درآمدهای
مالیاتی است .سال هاست که محاسبات مختلف
از فرارها و معافیت های مالیاتی نشان می دهد
که بیش از  100هــزار میلیارد تومان ظرفیت
درآمد مالیاتی اضافه وجود دارد .افزایش درآمد
مالیاتی مستلزم اقداماتی است که بخشی از آن به
تغییر قانون و اضافه شدن پایه های مالیاتی جدید
از جمله مالیات بر عایدی سرمایه در بخش های
مسکن ،خودرو و مالیات بر مجموع درآمدها به
ویژه در بخش هایی نظیر سود سپرده های بانکی
کالن و سود سرمایه گذاری های کالن بورسی
اختصاص دارد .با این حال ،تغییرات مطرح شده
در قانون ،همچنان روی کاغذ ،در راهروهای
دولت سرگردان است و هنوز راهی مجلس نشده
است .حتی ظرفیت های کسب درآمد مالیاتی
بیشتر از مشاغلی نظیر پزشکی و وکالت نیز هنوز
با پیگیری های حداقلی همراه است و مشخص
نیست که طی امسال و سال آینده چه میزان
درآمد اضافه از این محل کسب خواهد شد.به جز
رشد درآمدهای مالیاتی ،دولت ،دو محور دیگر
را نیز برای جایگزینی درآمد نفت در نظر گرفته
است .محور نخست ،افزایش  10برابری فروش
دارایی های مازاد دولت و محور دیگر ،افزایش
 2.5برابری انتشار اوراق دولتی است .هر دوی
این اتفاقات نشان می دهد که تغییری بنیادین
در مدل درآمــدی دولــت در راه اســت .افزایش
فروش اوراق مشروط بر این است که دولت بتواند
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عملیات بازار باز را برای تبدیل بدهی بانک ها به
بانک مرکزی با اوراق بهادار دولت ،محقق کند.
این پروژه سنگین ،ابزاری جدید به بانک مرکزی
برای مدیریت نقدینگی می دهد ولی تحقق آن
نیازمند تالشی گسترده در درون دولت است.
افزایش  10برابری فروش دارایــی های مازاد
دولت نیز گام بلندی است که تحقق آن ،مستلزم
اقدامات فراتر از معمول است .سختی این کار
این است که دستگاه های مختلف اجرایی ،به
سختی زیر بار فروش اموال خود می روند ،چرا
که به این ترتیب ،قلمروی قدرت خود را محدود
شده می بینند ،لذا باید منتظر مقاومتی جدی
در این بخش بود.در نهایت آن چه که حلقه وصل
این سه اقدام بودجه ای است ،عزم جدی و توان
اجرایی باال برای تحقق درآمدهای مالیاتی فزون
تر ،انتشار اوراق بیشتر و فروش گسترده تر اموال
مازاد است .چیزی که در عملکرد اجرایی دولت،
طی سال های اخیر دیده نشده است و مجلس
نیز به ویژه در سالی که درگیر انتخابات است،
تمرکز جدی برای نظارت در این زمینه را نخواهد
داشت .لذا به نظر می رسد که باید هر چه بیشتر به
سمت مطالبه رسانه ها و نخبگان از دولت در این
زمینه رفت .مواجهه با افت درآمد نفت ،مواجهه
ای سخت اما شدنی است اما راه تحقق آن از مسیر
دولتی می گذرد که باید به صورت جدی به دنبال
اصالحات مالیاتی و عملکردی باشد .همچنین
سایر اصالحات بودجه ای از جمله درآمدزایی
از بخش های باالدستی صنعت پتروشیمی و
درآمدزایی بیشتر از محل بودجه هنگفت شرکت
های دولتی نیز باید در دستور کار باشد و مطالبه
برای این اصالحات باید در دستور کار همه رسانه
ها و نخبگان قرار گیرد.

تولیت آستان قدس در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان:

تاکید کرده ام همراهانم درحرم نزدیک من نباشند تا مردم راحت تر صحبت کنند
زنده روحیان – به مناسبت روز دانشجو ،تولیت
آستان قدس در جمع دانشجویان دانشگاه امام
رضــا(ع) حضور یافت و در پاسخ به پرسش ها و
نظرات آن ها نکاتی را مطرح کــرد .به گزارش
خراسان در این جلسه ،نمایندگان دانشجویان
به بیان نکات خود پرداختند که از جمله مهم ترین
این موضوعات می توان به «نظارت دانشجویان بر
عملکردها در آستان قدس»« ،اهمیت شفافیت
اقتصادی»« ،نگرانی از کم رنگ شدن ارتباطات
مردمی تولیت آستان» و «شنیده ها از انتساب
برخی مدیران در آستان قدس با نگاه اشرافی
گری» اشاره کرد .پس از این صحبت ها ،تولیت
آستان قدس در خصوص ارتباط با مردم گفت:
تا کنون در حد و توان خود به دنبال یک ارتباط
ساده با مردم بودیم ،مثال هر روز در رواق امام
خمینی(ره) حضور دارم و بدون وقت و هماهنگی
قبلی تا زمانی که مراجعه کننده وجود داشته
باشد برای گفت وگو با مردم زمان می گذارم.
تلفن گویایی هم برای ثبت نظرات مردمی وجود
دارد ،همچنین تمامی صندوق هایی را که در
اماکن متبرکه حرم مطهر و سامانه پیامکی و

الکترونیکیکهمربوطبهارتباطمستقیمباتولیت
است هم مقید هستم که خودم شخصا مطالعه و
پیگیریکنم.حجتاالسالموالمسلمین«مروی»
افزود  :در خصوص سد بین ما و مردم نیز شما باید
به ما کمک کنید که اگر می بینید فردی در پی
ایجاد این سد در آستان قدس است ،پیش از آن که
سد آهنین وسکندرشودآن رابه اطالع ما برسانید
تا بتوانیم از ایجاد آن جلوگیری کنیم ،خود من
تاکید کردم زمانی که در صحن ها حرکت میکنم
همراهان نزدیک من نباشند تا مردم بتوانند با
احساس بهتر و راحت تر صحبت کنند ،البته این
وظیفه ماست و منتی هم برای مردم نیست.
وی همچنین در پاسخ به انتقادها درباره انتساب
ها در آستان قدس گفت :ما که هنوز عزل و نصب
آنچنانی در مجموعه نکردیم اما ممکن است
بگویید که قائم مقام ما پیرمرد است اما برخی
مسئولیت ها نیازمند تجربه و پختگی است و
نمیشود این را رد کرد .اما در مسئولیت هایی که
حساسیتوجودندارداینطورنیست،ایناعتقاد
قلبی و واقعی و بدون تعارف ماست که ما با جوانان
در این انقالب به پیروزی و تا این جا رسیده ایم و در

همین راستا به همه معاونان اعالم کردم تا پایان
سال ،هرکدام سه نفر جوان را به عنوان جانشین
خــود معرفی کنند و بــرای پذیرش مسئولیت
آموزش دهند .وی با اشاره به حوادث اخیر کشور
گفت  :در این حوادث برخی از سوال پیشتر رفته
و این نقطه اتکا را مورد هجمه قرار دادنــد ،این
رفتار خراب کردن تکیه گاه اصلی است ،آن ها
گفتند چرا رهبری این حرف را نزد ،چرا این کار
را نکرد ،چرا این نظر را نداد ،هی سوال و سوال،
تا جایی که عالمت سوال روی رهبری بخورد،
با این کارها ما این پشتوانه را از دست خواهیم
داد .وی تصریح کرد  :به پشتوانه  30سال کار در
دفتر مقام معظم رهبری و شناخت عمیق نسبت
به ایشان میگویم که ایشان از هیچ کس ترسی
نداشته و با احــدی تعارف ندارند اما ما برخی
موارد را نمی دانیم یا فهمش را نداریم که ایشان با
شناختی باال ،با نظراتی پخته ،با درایت و بر اساس
نظرات کارشناسی و دقیق کارشناسان و نخبگان
دفتر رهبری و خارج از آن در دانشگاه ها و دیگر
مجموعه ها ،برخی مسائل را حل و فصل کرده و
سپس نظراتشان را ارائه می کنند.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••بــا ای ــن وضــعــیــت گــرانــی بــنــزیــن ،تـــورم و
مشکالت اقتصادی ،مردم نه جرئت دارند با
ماشین به تفریح ومسافرت و ...بروند چون
دیگر صرف ندارد و نه جرئت مهمان دعوت
کــردن دارنـــد ،چــون تــوان سفره انداختن
ندارند .آیا مسئوالن می دانند چه وضعیت
اسف باری برایمان ایجاد کرده اند؟! مردم
به جای رفت و آمد وصله ارحــام ،از همدیگر
فرار می کنند!
••اینهمه ازمعلمان حق التدریس مجانی
و مفت با حقوق بسیار پایین منهای مزایا
کارکشیدید کــه اکثر آ نه ــا در مشکالت
معیشتی غیرقابل تحمل به سر می برند.
حاالهم که قراره پس از چندین سال چشم
انتظاری استخدامشون کنند ،مصوب کردند
تمام هزینه های دوره اجباری بدو استخدام به
عهدهخودایننیروهایضعیفومظلوماست.
•• اگر آقای تاج و وزیر ورزش مان به حقالناس
و حفظ بیت المال اعتقادی داشتند چندین
میلیارد از منابع کشور را صرف یک مربی
پــروازی نمی کردند که هیچ نتیجه ای هم
برایمان نداشت .جالب این جاست که به جای
عذرخواهی از مردم با شجاعت می گویند که
به مجلس هم پاسخ گو نخواهند بود!
•• آقای روحانی و آقایان مسئوالن! شما رو به
خدا این چندمدت دیگه که تاآخر ریاستتون
مونده هیچ طرحی برای مردم ندین .خودتون
می گین درآمد ماهانه کمتر ازچهار میلیون
زیرخط فقره .پس چطور به خودتون اجازه
می دین ملت رو با این طرح مسکن اقدام ملی
سرکاربذارین .کدام خانواده ضعیف جامعه
چهار میلیون درآمد داره که برجی یک میلیون
و ۳۰۰هزارتومان قسط خانه بپردازه؟!
••امــیــدوارم روزی برسد کــه ام ــوال برخی
مــقــامــات فــاســد مــاهــم همچون مسئوالن
ترکمنستان مصادره و به نمایش گذاشته
شود .بعد هم با پول آن ها بیمارستان و مدرسه
بسازند تا همه از اموال شان استفاده کنند.
••چرا هنرمندان با درآمدهای نجومی باید
معاف از مالیات باشند اما کارگر وکارمند برای

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

حقوقبخورونمیریکهمیگیرندبایدمالیات
بدهند؟ کسی نیست جلوی این تبعیض وباج
دادن به هنرمندان رو بگیره؟
•• یکماه هست که برای صدور المثنی کارت
سوخت اقــدام کــردم .هنوز کــارت نیامده،
بازنشسته ام و پول ندارم بنزین آزاد بزنم .این
ها که عرضه نــدارن یه کارت سوخت دست
ملت بدن غلط کردن بنزین رو گران کردند.
••تاکسی هایی که سهمیه بنزین دارن ،به
جــای مسافرکشی میرن جلوی پمپ های
بنزین و سهمیه شون رو می فروشند .اون وقت
امثال ما که مسافرکش شخصی هستیم باید
بنزین آزاد بخریم .این کجاش عدالته؟!
•• هیچ کسی نیست جلوی دروغ های آقای
نوبخت را بگیره؟ چگونه در بودجه ،جلوی
تورم را گرفته اند که حقوقم را اگر به ارز تبدیل
کنم از  ۸۰۰دالر به  ۳۰۰دالر می رسد؟
••قابل توجه رئیس قوه قضاییه! با این که بانک
مرکزی اعالم کرده برای رفع اثر چک های
برگشتی که سه سال از تاریخ آن ها گذشته
اقــدام می کند ،امــا حــاال بهانه می آورد که
قوه قضاییه هنوز سامانه ای برای این کار راه
اندازی نکرده و از انجام وظیفه اش کوتاهی
می کند .در حالی که آدم هــای زیــادی به
مشکل برخورده اند .چون از دریافت دسته
چک محروم هستند و هیچ کاری نمی توانند
انجام دهند .لطفا فکری کنید.
••یک دلیل این که در کشور ما بیشتر مردم
افسرده و پرخاشگرند همین ترافیک شدید
است .باید شهرداران شهرهای بزرگ مانند
کشور سنگاپور خیابان ها و حتی بزرگراه ها
را با پوشش گیاهی زیبا کنند!
•• صدا و سیما به جای اینکه یکسره از نحوه
اخــذ و مقدار مالیات از مــردم کشور آلمان
تــوســط دولــتــش گــــزارش پــخــش کــنــد ،از
کشورهایی شبیه ایران که نفت و گاز و ذخایر
خدادادی زیادی دارند گزارش دهد که اصال
آن ها می دانند مالیات یعنی چه؟
••درج شناسه رهگیری روی تولیدات داخلی
وکاالهای وارداتی شیوه ای مؤثروراهبردی

نمابر05137009129 :

درمبارزه باقاچاق انواع کاالست .انتظارویژه
داریمعزیزانهمهگمرکهاباهمکاریپلیس
اقتصادیوامنیتیبهوظایفخوددراینزمینه
عمل کنند.
•• چرا روزنامه خراسان پیگیرگرانی و افزایش
قیمت  12.5تا  17.5درصدی اگزوزتوسط
عــمــده فــروشــان وپــخــش اگــــزوزدر مناطق
مختلف شهراز نخریسی وفــرودگــاه و امام
رض ــا(ع) ورسالت و شهرک صنعتی جاده
قدیم نیشابوروبه طور کل شهرواطراف آن
نمی شود؟
••با کلی بدبختی شماره دن ــدان پزشکی
درمانگاه عشرت آباد بیمه تامین اجتماعی را
گرفتم اما وقتی مراجعه کردم ،می گویند مواد
سفید نداریم برای پر کردن .اصال کسی روی
بیمه ها نظارتی داره؟!
••چــرا طــرح گــران نمی خریم را دیگر اجرا
نمیکنید؟ همینه که اجناس بدون بازرسی
هر روز گرونتر میشه و تعزیرات که حقوق مفت
ونجومیمیگیرهزورشانمیادپیگیریکنند.
پاسخ:مخاطب گــرامــی ضمن تشکر از
توجه شما.مستحضر باشید که همچنان
بازرسیهای «گران نمی خریم» را در دستور
کارمان داریم تا جلوی بخشی از گران فروشی
های بنزینی را بگیریم .گزارش های مربوط
به طرح «گران نمی خریم» را می توانید در
روزنامه خراسان رضوی مطالعه کنید.
•• این قدر به امثال خانم شیال خداداد خرده
نگیرید .به خودتان بگویید شما برای بهبود
شرایط تان چه قدمی برداشته اید؟
ّ
هوامسکن
•• تعطیلیمدارسبهخاطرآلودگی
ندردنیست!
جودرما 
استولی عال 
•• این روزهــا بیشتر فکر مــردم درگیر واریز
یارانه معیشتی شده و فــارغ از این هستند
که  150هــزار تومان در مــاه ،معادل روزی
۳یا ۴عدد گوجه فرنگی است .با ادامه تورم
و گرانی ها یارانه معیشتی کال بی اثر خواهد
شد .دولتها هر وقت می خواهند مردم را
دور بزنند با واریز یارانه وامثال آن متعاقبا دو یا
سه برابر آن را از جیب مردم بیرون می کشند!

