
ام��روزه تولید محصوالت حالل  و ب��ازار تجاری آن  در جرگه 
یکی از مهمترین و پرسود ترین بازارهای تجاری قرار دارد 

 نکت��ه جال��ب تر آن اس��ت که بی��ش  از 80 درص��د تجارت 
محص��والت ح��الل توس��ط کش��ورهای غیرمس��لمان انجام 

می شود. 
براس��اس آخری��ن آم��ار و اطالع��ات موجود حج��م کل بازار 
محص��والت ح��الل در جهان بیش از 2 تریلیون دالر با رش��د 
س��االنه 10 تا 20 درصد تخمین برآرود می شود و حدود یک 

سوم از این بازار به غذای حالل اختصاص دارد .
تحلیلگران این عرصه با نیم نگاهی به رش��د جمعیت مسلمان 
در جهان  ؛اقبال به گس��ترش وس��رمایه گذاری بیشتر دراین 
ح��وزه را تضمین می کنند وپیش بینی می کنند که بازار این 
قبیل محصوالت حالل که عالوه بر مواد غذایی کاالهایی مانند 
فرآورده های آرایش��ی، دارویی و پوشاک  وبه تبع آن  بازارهای 
مصرفی همچون خوراک، صنعت، داروسازی، مواد بهداشتی و 
آرایش��ی و همچنین توریس��م  را در بر میگیرداین پتانسیل را 
دارد تا از 2 تریلیون دالر در ش��رایط کنونی  به شش تریلیون 
دالر در س��ال 2020 و س��پس به 10 تریلیون دالر تا س��ال 

2030 افزایش یابد. 
در ح��ال حاضر و   بر این اس��اس 63 درصد از تجارت جهانی 
ح��الل در کش��ورهای آس��یایی، 24 درص��د در کش��ورهای 
آفریقایی، 10 درصد در کشورهای اروپایی و 5 /2درصد از آن 

در کشورهای آمریکایی متمرکز شده است.

پتانسیل بالقوه
براس��اس آمار و ارقام موجود ایران به عنوان یکی از کشورهای 
اس��المی درجهان س��هم یک درص��دی از تجارت ب��ازار این 
محص��والت دارد درحالی که توانای��ی و ظرفیت های موجود 

درآن رقم قابل تاملی است. 
پتانسیل و توانایی های این بازار به حدی است که  کارشناسان  
حضور دراین بازار و تالش برای سهم بیشتر از آن را به عنوان 
ی��ک گزینه قابل تام��ل در برابر درآمده��ای نفتی عنوان می 

کنند. 
معاون سازمان اس��تاندارد از جمله این افراد است که با اعالم 
رق��م در آمدی این بازار که می گوید:» اکنون در حوزه حالل 
در دنیا بیش از 2 هزار و 500 میلیارد دالر گردش مالی حالل 
اعم از غذای حالل، دارو، پوش��اک و گردش��گری جریان دارد 
و چنانچ��ه بتوانیم 5 درصد از بازار گس��ترده حالل را در دنیا 
برای کشور هدفگذاری کنیم، حدود 125 میلیارد دالر درآمد 
ارزی برای کش��ور حاصل می ش��ود که 2.5 برابر درآمد نفتی 

کشور است. «
از س��وی دیگر برخ��ی فعاالن این عرصه ن��گاه فراتری به این 
اعداد و ارقام داش��ته و این گونه اع��الم می کنند که اگر نگاه 
ها را فراتر برده و برای دس��تیابی به 10 درصد از بازار گردش 
مالی صنایع غذایی حالل برنامه ریزی ش��ود، س��ودی معادل 

50 ت��ا ۷0 میلیارد دالر را می توان به کش��ور  
سرازیر کرد.

 کارشناسان و تحلیلگران این حوزه  در 
واکاوی عوامل موثر در عدم دستیابی 
ب��ه این بازارن��کات قابل توجهی را 
مطرح می کنن��د که از جمله آن 
م��ی توان به  ک��م کاری متولیان 
و وجود دس��ت اندازهای گسترده 
در زمینه صادرات کاالهایی ازاین 

دست اشاره کرد. 
این کارشناسان با اعالم این آمار که 
تجارت غ��ذای ح��الل در دنیا 4000 
میلی��ارد دالر و س��هم ای��ران از این بازار 
ب��زرگ و با ظرفیت باال تنها یک درصد اس��ت 
و ای��ن درحالی اس��ت که  ایران به عنوان یک کش��ور 
اسالمی که  تمام تولیداتش در حوزه غذا برپایه توجه به شرع 

و خوراکی غیر حالل تولید و یا وارد نمی شود.
ای��ن  فعاالن دراین خصوص از این نکته پرده بر می دارند که 
عمده صادرات ایران در اس��تان های مرزی از جمله خراس��ان 
رضوی و  مانند آن  در زمینه غذا و لبنیات و محصوالت حالل 
اس��ت اما نه تنها  این حجم از صادرات در جرگه این آمارقرار 
داده نمی ش��ودبلکه متولیان تمایلی به س��رمایه گذاری برای 
برندینگ وتبلیغات ای��ن محصوال ت ندارند و ماحصل آن این 
می شود که کشوریر مانند چین گوی سبقت را از ایران ربوده  
و  پا  به عرصه گذاشته و میلیارد ها دالر از درآمد این بازار را 
نصیب خود می کند آن هم در ش��رایطی که تمام محصوالتی 

که درایران تولید می شود از این شرایط برخوردار است. 
به باور کارشناسان در شرایطی که رقم مصوب بودجه کشور در 
سال 98 عددی معادل یک هزار و ۷39 هزار میلیارد تومان  یا 
به عبارتی 1,۷ تریلیون تومان بوده است , دستیابی به بخشی 
از این بازار تا چه اندازه می تواند در درآمدهای غیرنفتی کشور 
آن هم در ش��رایطی که فروش نفت در کشور دستخوش اما و 

اگر و البته ابهام است می تواند موثر واقع شود. 

کم کاری همیشگی
نکت��ه قابل تامل دیگر دراین میان که فع��االن حوزه از آن به 
عن��وان کم کاری متولیان و دس��ت اندرکاران ی��اد می کنند 
آن اس��ت که کش��وری مانند ترکیه با ظرفیت و مس��احتی به 
مراتب کمتراز ایران و ظرفیت هایی محدود تر در زمینه تولید 
محص��والت حالل ب��ه ویژه مواد غذایی و خوراکی به واس��طه 
حمایت های دولتی و برنامه ریزی ها منطقی و و البته اجرای 
درس��ت این برنامه توانس��ته ان��د نگاه  متقاضی��ان این قبیل 
محصوالت را به س��مت خود جلب کننداما متاسفانه این مهم 
درایران نه تنها عملیاتی نش��ده بلکه مورد کم توجهی بیش از 
حد قرار گرفته اس��ت آن هم درشرایطی که تهدیدها و تحریم 
ه��ای صورت گرفته منجر به کاهش درآمد نفتی ایران و تحت 

الشعاع قرار گرفتن اقتصاد کشور شده است. 
به باور این کارشناس��ان ایران به واس��طه پتانسیل قابل قبولی 
که دراین عرصه دارد با دس��تیابی به این س��هم می تواند این 
صنعت را جایگزین  درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور کند   
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 همه چیز برای حرکت »وبصادر«
 در مسیر رشد مهیاست

مدیرعامل گروه مالی س��پهر ص��ادرات به روند مثبت 
حرکتی »وبصادر« اش��اره کرد و گفت: در حال حاضر 
هم��ه چیز برای حرک��ت ارزش س��هام »وبصادر« در 
مس��یر رشد مهیاس��ت.به گزارش روابط عمومی بانک 
ص��ادرات ایران، بهروز خدارحم��ی در گفتگو با پایگاه 
خب��ری »بورس 24« ب��ه ترکیب جدید س��هامداران 
وفادار به س��هم اشاره کرد و افزود: »وبصادر« در حال 
حاض��ر به نس��بت یک ماه پیش، از بُع��د عملکردی و 
ترکی��ب س��هامداری و ب��ا توج��ه به ترکی��ب جدید 
سهامداران که برنامه ای برای عرضه های کالن ندارند، 
ساختاری مستعدتر برای رشد قیمت دارد و همه چیز 
برای حرکت ارزش س��هام »وبصادر« در مس��یر رشد 
مهیاست.وی در بخش دیگری از این گفتگو به تحلیل 
شاخص های بورس طی روزهای اخیر پرداخت و ادامه 
داد: اینکه بخشی از بازار که رشدهای بیشتری داشته 
و هیجانی بوده اس��ت، اصالح قیم��ت کند، یک رفتار 
منطقی ارزیابی می ش��ود اما زمانی ک��ه بازار در روند 
منفی ق��رار می گیرد با این موضوع مواجه می ش��ویم 
که همه س��هم ها به یک نسبت ریزش می کنند حتی 
سهامی که روند رشد ارزش آن ها انفجاری نبوده دچار 

ریزش می شود و البته این یک اتفاق عجیب است.

 پرداخت 54 هزار میلیارد ريال
تسهیالت توسط بانك صنعت و معدن 

دکتر حس��ین مهري مدیرعامل بانک صنعت و معدن 
اعالم کرد: ای��ن بانک از ابتدای س��ال جاری تاکنون 
تس��هیالت س��رمایه در گردش بیش از 10 هزار واحد 
تولیدی به مبلغ 54 هزار میلیارد ریال را در راس��تای 

تحقق شعار رونق تولید تأمین کرده است.
به گزارش پایگاه اطالع رس��اني بانک صنعت و معدن، 
وي که روز چهارش��نبه گذشته به استان مرکزي سفر 
کرده بود در دیدار با همکاران شعبه اراک ضمن بیان 
مطلب فوق افزود: پرداخت تس��هیالت ثابت و ایجادی 
نیز در این مدت نس��بت به مدت مشابه سال گذشته، 
29 درص��د افزایش یافته اس��ت.دکتر مه��ري خاطر 
نش��ان کرد: این بانک از ابتدای س��ال جاری تاکنون 
به س��ه هزار طرح توس��عه ای برای افزایش اشتغال و 
تولید در کش��ور تسهیالت پرداخت کرده است.وي به 
لحاظ وضعیت منابع و مصارف، اعتبارات و تسهیالت، 
مطالبات غیرجاری،کارمزدها و ضمانت نامه ها عملکرد 
ش��عب بانک را م��ورد ارزیاب��ي قرار داد و ب��ه تبیین 
نحوه دس��تیابي به اهداف تعیین  ش��ده طب��ق برنامه  
س��ال 1398 پرداخت.دکتر مهري با اشاره به تفویض 
اختیارات بیش��تر به مدیران استاني بانک تصریح کرد: 
الزم اس��ت تمامی همکاران با عملکردی منسجم و در 
تعام��ل مناس��ب با بخش هاي مرتبط در س��تاد براي 
کس��ب باالترین ش��اخص ها در جذب منابع و کاهش 

مطالبات بکوشند

 فروش گواهی سپرده مدت دار 
ويژه سرمايه گذاری بانك ايران زمین 

مرحله دوم فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه 
س��رمایه گذاری )عام( با نام و ب��ه صورت الکترونیکی 
از 20 مهر 1398 به مدت ش��ش روز کاری در شعب 
بانک ایران زمین در سراسر کشور آغاز شد.به گزارش 
روابط عمومی: براساس مجوز بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران مرحله دوم فروش اوراق سپرده سرمایه 
گذاری در ش��عب بانک ایران زمین در سراس��ر کشور 
آغاز ش��د، در ای��ن مرحل��ه 5000 هزارمیلیارد ریال 
گواه��ی س��پرده ویژه س��رمایه گذاری )ع��ام( با نرخ 
سود علی الحس��اب ساالنه 18 درصد معاف از مالیات 
و بص��ورت الکترونیکی از طریق ش��عب این بانک در 
سراس��ر کش��ور از تاریخ 20 الی 25 مه��ر در اختیار 

متقاضیان قرار خواهد گرفت.

 افزايش بهره وری نیروی انسانی 
از عوامل موفقیت سازمانی 

عب��اس نجفی عضو هیات مدیره بانک توس��عه تعاون: 
افزای��ش به��ره وری نی��روی انس��انی از عوامل مهم 

موفقیت سازمانی است
عب��اس نجفی عضو هیات مدیره بانک توس��عه تعاون 
در جلس��ه ارزیاب��ی عملکرد مدیریت ش��عب اس��تان 
مازندران که صبح امروز به منظور بررس��ی و سنجش 
می��زان کارای��ی، اثربخش��ی و تحقق کم��ی و کیفی 
عملک��رد با توجه به برنامه ابالغی س��ال 98 در محل 
ساختمان ستادی میرداماد این بانک برگزار شد گفت: 
شناسایی مشتریان، آگاهی به نیازهای بانکی تعاونی ها 
و کارآفرینان، تجهی��ز و تخصیص بهینه منابع، صدور 
ضمانت نامه، تخصی��ص بهینه ابزارهای الکترونیک از 
مهمترین تکالیف واحدهای اس��تانی و شعب می باشد 
که س��طح مناس��ب بهره وری نیروی انسانی منجر به 

انجام بهینه این فعالیت های تخصصی می گردد.
وی افزود: واحدهای بانکی الزم است نسبت به رعایت 

انضباط مالی التزام کافی داشته باشند.
نجفی با بررس��ی عملکرد استان مازندران گفت: مانده 
تسهیالت اعطایی استان تا کنون بالغ بر 5000 میلیارد 
ریال می باش��د که 2650 میلیارد ریال تسهیالت طی 

سالهای 9۷ و 98 پرداخت شده است.

اخبار

آغاز تست سرد متروی گلشهر-هشتگرد
معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت: فرایند تست سرد قطار گلشهر-هشتگرد آغاز 
ش��ده و امیدواریم بعد از تست سرد وارد تس��ت گرم، بهره برداری اولیه و نهایی 

خواهیم شد.
  فرآیند تست سرد متروی گلشهر-هشتگرد با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، 

مدیرعامل ش��رکت متروی تهران و مسووالن شرکت بهره بردار متروی تهران آغاز 
شد. حبیب اله طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه تست 

سرد متروی گلشهر-هش��تگرد یک اقدام مهم برای هشتگرد، شهروندان این شهر جدید 
و  شهروندان غرب استان البرز است گفت:  فرایند تست سرد قطار گلشهر-هشتگرد آغاز 
شده است و ان شاءاهلل بعد از تست سرد وارد تست گرم، بهره برداری اولیه و نهایی خواهیم 
شد. معاون وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: این تست با حضور شرکت بهره برداری 
متروی تهران انجام و قطار تست سرد این شرکت وارد ایستگاه هشتگرد شد و کارشناسان 

تست خط و ایستگاه را از جهات مختلف انجام دادند.  وزارت راه و شهرسازی

مسکن ارزان می شود 
  وزیر راه و شهرسازی گفت: روند چند ماه گذشته بازار مسکن نشان می دهد که 
قیمت خانه سیر نزولی دارد، البته مشخص بود که رشد حباب گونه قیمت ها در 

دو سال اخیر غیرعادی و غیرواقعی بوده است.
محمد اسالمی گفت: وزارت راه و شهرسازی هیچ دخل و تصرفی در قیمت گذاری 

بازار مس��کن نداشته، اما مشخص بود که رش��د حباب گونه قیمت ها در دو سال 
اخیر غیرعادی و غیرواقعی بوده اس��ت. وی افزود: در انتهای س��ال گذشته و ابتدای 

س��ال جاری اعالم کردم که مردم برای کاهش تالطمات بازار مس��کن، خانه نخرند، زیرا 
قیمت ها به صورت غیرواقعی باال رفته اس��ت. اسالمی تصریح کرد: روند چندماه گذشته 
بازار مس��کن نش��ان می دهد که قیمت خانه س��یر نزولی دارد، حال ب��رای وزارت راه و 
شهرس��ازی، توانمندسازی خانوارها برای خرید مس��کن و ایجاد قابلیت جهت خانه دار 
ش��دن جامعه هدف، دارای اهمیت است  و اجرای طرح ملی مسکن و تکمیل واحدهای 

باقی مانده مسکن مهر جزء این اهداف وزارت راه است.  ایرنا 

ارز آوری ۳5۰ میلیون دالری زعفران 
 مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته 280 تن 
زعفران به خارج از کش��ور صادر ش��د که 350 میلیون دالر برای کشور ارزآوری 

داشته است.
حسین زینلی افزود: هم اکنون نزدیک به یک میلیون نفر در زمینه کشت و کار 

این گیاه اش��تغال دارند. وی ادامه داد: در 11 سال گذشته بطور متوسط هرساله 
پنج هزار هکتار به س��طح زیر کشت گیاه زعفران در کشور اضافه شده است. مجری 

طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی در گفت وگو با رادیو اقتصاد گفت: سطح زیر 
کشت گیاه زعفران کشور در حال حاضر به 113 هزار هکتار رسیده است.

وی افزود: بطورکلی در پنج ماهه س��ال جاری نیز به رغم تمامی موارد و مش��کالت ۷6 
تن زعفران به خارج صادر ش��ده اس��ت. زینلی اظهار کرد: کش��ت گیاه زعفران از سوی 
کشورهای دیگر جهان نیز در حال توسعه است از این رو ضرورت دارد این محصول ارزان 

تر به دست بازارهای جهانی برسد.  وزارت جهاد کشاورزی 

سارا    علیاری
sara.aliyari@gmail.com

کشورهای پیشرو در زمینه تجارت حالل
براساس آمار آمریکا، برزیل، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و فرانسه از میان کشورهای غربی بزرگ ترین 
صادرکننده  بزرگ ترین  تایلند  جهان  شرقی  مناطق  در  همچنین  هستند.  حالل  غذای  تامین کنندگان 
قرار  هند  و  سنگاپور  اندونزی،  مالزی،  فیلیپین،  کشور  این  از  پس  و  است  حالل  غذایی  محصوالت 
گرفته اند. کشور مالزی از سال 2006، در زمینه صنعت غذای حالل و بازار جهانی آن سرمایه گذاری 
فراوانی کرده است . صنعت غذای سنگاپور نیز گام هایی در جهت تبدیل شدن به قطب صادرکننده 
غذای حالل برداشته است از آن جمله شروع به اقدامات تبلیغی در کشورهای خاورمیانه است. تایلند 
نیز در تالش برای تبدیل شدن به صادرکننده مهم محصوالت حالل به کشورهای اروپایی است. استرالیا 
با برقراری ارتباط تجاری قوی یکی از صادرکنندگان بزرگ محصوالت غذایی حالل به بیش از 70 کشور 
اسالمی است. برزیل ساالنه یک میلیون قطعه مرغ حالل را به 100 کشور جهان صادر می کند، همچنین 
این کشور در سال 300 هزار تن گوشت گاو حالل را به کشورهایی همچون عربستان سعودی، کشورهای 

عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس، مصر و ایران ارسال می کند.
در میان کشورهای اسالمی عربستان سعودی، کویت، امارات و یمن ساالنه 750 هزار تن مرغ یخ زده 
حالل را از فرانسه وارد می کنند. ایاالت متحده آمریکا سومین صادرکننده گوشت گاو یخ زده در جهان 
است و بیش از 80 درصد حجم این محصول خود را به صورت حالل صادر می کند همچنین نیوزیلند نیز 
که در میان کشورهای صادرکننده گوشت گاو یخ زده حائز رتبه چهارم است 40 درصد آن را در قالب 

محصوالت حالل وارد بازارهای جهانی می کند.

نمای نزدیک

آمارها نشان داد؛
12.6 درصد ،هدرروی واقعی آب در ایران 

میزان آب با درآمد در ایران ۷5.2 و آب بدون درآمد 24.8 درصد اس��ت. در 
ای��ن میان، میزان هدررفت واقعی 12.6، هدررف��ت ظاهری 10.۷ و مصارف 

مجاز بدون درآمد 1.5 درصد است.
طبق تعریف به اختالف بین حجم آب ورودی به سیس��تم و مصارف مجاز با 
درآمد آب بدون درآمد گفته می ش��ود. مصارف مجاز با درآمد عبارت اس��ت 
مقدار مصرفی که بابت آن صورت حس��اب صادر ش��ده و هزینه آن دریافت 
ش��ده یا خواهد شد. تحلیل آب بدون درآمد از طریق باالنس آب امکان پذیر 
اس��ت و باالن��س آب عب��ارت از اندازه گیری یا تخمین آب تولید ش��ده، آب 

ورودی، آب خروجی، آب مصرف شده و هدر رفت برای یک سیستم است.
هدررفت واقعی بخش��ی از آب ورودی به ش��بکه توزیع است که بدون آن که 
مصرف ش��ود، به صورت نش��ت های مختلف از شبکه به هدر می رود و شامل 
نش��ت از خطوط انتقال، نش��ت از شبکه توزیع، نش��ت از انشعابات، نشت از 

مخازن شبکه و سرریز از مخازن شبکه می شود.
هدررفت ظاهری بخشی از آب ورودی به شبکه توزیع است که به صورت های 
مختلف توسط مشترکین مصرف می شود، ولی درآمدی برای شرکت ها ندارد. 
ب��ه عبارت دیگر ای��ن بخش از آب ظاهرا به هدر می رود ولی به انواع مختلف 
از جمل��ه مص��ارف غیرمجاز، خطای مدیریت داده ها و سیس��تم و عدم دقت 

تجهیزات اندازه گیری مصرف می شود.
براس��اس این گزارش، اولین گزارش مربوط به آب به حساب نیامده در سال 
1980 توس��ط مرکز تحقیقات آب انگلس��تان منتشر ش��د و تا سال 1994 
ش��رکت های مختلف آب در سراس��ر جهان به صورت منطقه ای و مس��تقل 

درخصوص کاهش هدررفت اقدامات زیادی انجام دادند.
ب��ا توجه به تجربیات حاصل ش��ده از به کارگیری اس��تانداردهای آی دبلیو 
ای در کش��ورهای مختلف ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب ایران از س��ال 
1383 تصمیم گرفت از این استانداردها برای مدیریت و ارزیابی هدررفت در 

شبکه های شرکت های تابعه خود استفاده کند. ایسنا 

رئیس سازمان برنامه با بیان اینکه ریالی از درآمدنفت 
ب��رای هزینه های جاری مصرف نخواهد ش��د، گفت: 
1300 هزار میلیارد تومان یارانه های پنهان و آشکار 
اس��ت که بخش��ی از آن جایگزی��ن درآمدهای نفت 

خواهد شد.
 محمدباقر نوبخت در رابطه با اصالح ساختار بودجه، 
اظهار داشت: اصالح س��اختار بودجه در چهار محور 
تنظیم شده است که  محور نخست در رابطه با منابع 
تحت عنوان درآمدهای پای��دار، محور دوم در رابطه 
ب��ا مصارف تحت عنوان هزینه های کارا، محور س��وم 
در رابطه با ثبات س��ازی اقتصادی و محور چهارم نیز 
در رابطه با نهادس��ازی بودجه است که تغییراتی در 

مراحل بودجه ایجاد کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: آنچه که 
در سال 99 بر اس��اس این الگو باید انجام شود ابتدا 
روی بخش منابع ما است. وی ادامه داد: منابع بودجه 
99 متفاوت از بودجه سنوات گذشته تنظیم و عمدتا 
معطوف به س��ه محور است؛ چراکه برای هزینه های 

جاری کال از منابع نفتی استفاده نخواهیم کرد. 
نوبخ��ت ب��ا تاکید ب��ر اینکه س��ال آین��ده ریالی از 
درآمده��ای نفتی ب��رای هزینه های ج��اری مصرف 
نمی ش��ود، گفت: هر درآمدی از نفت به دس��ت آید 
برای طرح های عمرانی و تملک س��رمایه های دارایی 

استفاده خواهد شد. 
معاون رئیس جمهور با اش��اره به سه محور جایگزین 
نف��ت در بودجه 99، گفت: محور اول منابعی اس��ت 

که از یارانه های پنهان و آش��کار کس��ب خواهد شد. 
در حال حاضر این منابع در حد 1300 هزار میلیارد 
تومان اس��ت و ما برای س��ال آینده بخشی از این را 

برای جایگزینی نفت در نظر خواهیم گرفت. 
وی افزود: محور دوم منابع مالیاتی اس��ت؛ مالیات را 
ب��ه دو بخش بنگاه و خانوار تقس��یم کردیم، بنگاه ها 
را برای فعال  تر ش��دن از نظ��ر تولیدی تخفیف های 
مالیاتی قائل شدیم که این موضوع به معنای کاهش 
ضرایب مالیات��ی برای بنگاه های تولیدی اس��ت، در 
عوض منابع ی��ا مایه های جدی��دی همچون عایدی 
س��رمایه را تعری��ف کردیم ک��ه می خواهیم در قالب 

قانون بودجه به مجلس ببریم.
وی در پاسخ به این سوال که مگر قرار نبود به صورت 
قانون جدا به مجلس ب��رود، تصریح کرد: االن وقتی 
نداری��م و آمادگی دادن الیحه را داری��م اما با توجه 
ب��ه اینکه در مراحل ش��ورای عالی اقتصادی اس��ت 
نمی توانی��م منتظر بمانیم و ممکن اس��ت یک یا دو 
سال طول بکشد ما می خواهیم از تاثیرات این مالیات 

استفاده کنیم.
وی ادام��ه داد: مح��ور س��وم جایگزی��ن نف��ت نیز 
مولدس��ازی دارایی ه��ای دولت اس��ت که م��ا واقعا 
به��ره وری نداری��م. بر اس��اس گزارش��ات ۷ میلیون 

میلیارد تومان دارایی های دولت است.
نوبخت با اشاره به هزینه های بودجه، گفت: کمیته ای 
برای هزینه های بودجه تش��کیل دادیم و در جلسات 

در رابطه با تمامی هزینه ها تشکیک می شود.

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور افزود:در حال 
حاضر بیش از هزار دس��تگاه ردیف داریم و از سویی 
دیگر 9 ه��زار برنامه ردیف داریم. ای��ن  موضوعات را 
ب��ه مجلس ارائه می دهیم و مجل��س هم وقت کافی 
برای بررسی ندارد و نشان اینکه مجلس وقت بررسی 

کامل ندارد آسیب هایی است که می بینیم.
وی ادامه داد: بر اس��اس برنامه محوری دستگاه ها را به 
دو گروه دستگاه های سیاس��ت گذاری و دستگاه های 
مجری تقس��یم کردیم؛ به عنوان مثال برنامه درمانی 
را ه��م وزارت بهداش��ت و ه��م وزارت نف��ت و ه��م 
وزارت آم��وزش و پ��رورش و ... دارند این مس��اله نیاز 
به سیاس��ت گذار دارد؛ االن س��ازمان برنامه و بودجه، 
دستگاه سیاست گذار و دستگاه مجری موافقت نامه را 
مبادله می کنیم و این ها را تحت عنوان سند اجرایی به 
دولت و سپس به مجلس ارائه می دهیم. نوبخت افزود: 
در این شیوه برنامه ریزی مجلس معطوف به بودجه و 

برنامه های دستگاه های سیاست گذار می شود.
وی در پاس��خ به این س��وال که آی��ا منابع در اختیار 
دستگاه های سیاست گذار خواهد بود، گفت: هم منابع 
و هم مصارف به صورت هماهنگ بین سازمان برنامه 
و بودجه، دس��تگاه سیاس��ت گذار و دس��تگاه مجری 

خواهد بود و تصمیمات بهینه با هم خواهیم گرفت.
معاون رئیس جمه��ور ادامه داد:به نظر من، در طرح 
اصالح ساختار، نیاز نیست مجلس وقت خود را صرف 
س��ند اجرایی و موافقت نامه ها معط��وف کند اما اگر 

خواست می تواند بررسی کند. مهر

محصوالت حالل؛ شاهراه درآمد میلیاردی 
 سیاست روز پتانسیل بازارمحصوالت حالل را بررسی می کند؛

گزارش

رئیس سازمان برنامه  اعالم کرد؛
1۳۰۰هزار میلیارد تومان منابع یارانه های پنهان و آشکار  


