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  تحریم های جدید، ادعای تکراری آمریکا  
رئی��س کل بان��ک مرک��زی در واکن��ش ب��ه اخب��ار 
تحریم ه��ای جدید اعالم ک��رد: اقتصاد ایران مس��یر 
تجارت در ش��رایط تحریمی و رش��د صادرات نفتی و 

غیرنفتی را طی  می کند.
  عبدالناص��ر همتی در واکنش به تحریم های تکراری 
آمریکا  گفت:  اقتصاد ایران مس��یر تجارت در شرایط 
تحریمی و رش��د صادرات نفتی و غیرنفتی را طی  می 

کند.
 وی  با اشاره به 3 خبر در مورد رسیدن صادرات ایران 
ب��ه 120 هزار بش��که در روز  که توس��ط براین هوک 
اعالم ش��ده  اس��ت و همچنین وضع محدودیت های 
جدید در خصوصومصالح و موادساختمانی و همچنین 
تحت تحریم قرار گرفتن 25 شخص حقیقی و حقوقی  
ایران  افزود:هر 3 گزاره یاد شده قبال نیز تحت عناوین 
مختل��ف اعالم ش��ده بود . اگر گزاره اول درس��ت بود 
شاید به اثر بخشی سایرگزینه های می توانستیم اعتنا 

کنیم.   تسنیم 

 بالتکلیفی وضعیت ۱۴ میلیارد دالر 
کاالهای اساسی 

1۴ میلی��ارد دالری که در قان��ون بودجه برای تامین 
کاالهای اساس��ی تعیین ش��ده ب��ود، با وج��ود اما و 
اگرهایی که در رابطه با اختصاص آن وجود داشت در 
نهایت در مسیر پرداخت قرار گرفت، ولی تاکنون هیچ 
گزارشی مبنی بر نحوه ارائه و جریان آن منتشر نشده 

و اخیرا مجلس برای بررسی آن ورود کرده است.
  طبق قانون بودجه سال جاری دولت مکلف شد تا 1۴ 
میلیارد دالر برای تامین کاالهای اساس��ی و تجهزات 
پزش��کی و دارو با نرخ ترجیح��ی تامین کند و گرچه 
این پیش��نهاد از س��وی خود دولت مطرح شده بود و 
نماین��دگان به دالیل مختلف با آن مخالفت کردند اما 

در نهایت به تصویب رسید.
در ش��روع س��ال و اجرای قانون بودجه دولت موضع 
خ��ود را تغیی��ر داده و اع��الم کرده به دنب��ال تعیین 
راهکاره��ای برای حذف یارانه پرداختی بابت کاالهای 
اساسی است؛ به عبارتی 1۴ میلیارد دالر تعیین شده 
در بودج��ه را با ارز ۴200 تومان تامین نکرده و آن را 
نرخ نیمایی پپردازد، دلیل هم آن بود که پرداخت ارز 
۴200 و اخت��الف آن با بازار آزاد و ارز نیمایی موجب 
ایجاد رانت بزرگی می ش��د که در نهایت نفع چندانی 
از آن به مردم نمی رسید چرا که به اعتقاد نمایندگان 
مجلس و البته اذعان برخی مدیران دولتی کاالهای که 
با ارز ۴200 وارد می ش��دند اغلب با قیمتی براساس 

ارز بازار آزاد در اختیار مردم قرار می گرفت.
با این که مجلس نیز ورود کرد و راهکارهای متفاوتی 
مطرح شد حتی بحث کوپن به میان آمد ولی دولت به 
یکباره تغییر مس��یر داده و اعالم کرد تمامی کاالهای 
اساسی نیز با ارز ۴200 وارد می شود.مدت ها از اجرای 
قانون بودجه گذش��ته و تاکنون مش��خص نشده 1۴ 
میلیارد دالر کاالهای اسالس��ی تاکنون به چه میزان 
و ب��ر چه مبنایی ب��رای واردات کدام گروه از کاالهای 

اساسی اختصاص پیدا کرده است.  ایسنا
  

ساخت ۱۱۰۰ کیلومتر آزادراه تا پایان دولت 
معاون ساخت و توس��عه آزادراه های شرکت ساخت و 
توسعه زیر بناهای حمل و نقل اعالم کرد که بر اساس 
برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان امسال حدود هزار 
و 100 کیلومتر آزاد راه درکش��ور س��اخته می ش��ود. 
اما توانایی س��اخت هزار کیلومتر آزاد راه در س��ال در 
صورت تامین شدن سرمایه مورد نیاز آن وجود دارد.

ج��الل بهرامی مع��اون وزیر راه اظهار ک��رد:از ابتدای 
ام��روز تاکنون 2 هزار و 300 کیلومتر آزاد در کش��ور 
ساخته شده اس��ت که می توان گفت به طور متوسط 
س��االنه حدود ۶0 کیلومتر آزاد راه س��اخته ایم که با 

آنچه نیاز داریم به هیچ وجه همخوانی ندارد.
وی با بیان این که بر اس��اس برنامه ریزی های صورت 
گرفته تا پایان دولت 12 هزار و 100 کیلومتر آزاد راه 
در کش��ور ساخته می شود گفت: اگر در زمینه سرمایه 
مورد نیاز که به صورت مش��ارکتی با بخش خصوصی 
تامین می شود، مشکلی نداشته باشیم توانایی ساخت 
ساالنه هزار کیلومتر آزاد راه در کشور وجود دارد و بر 
این اس��اس می توانیم در بازه زمانی نه چندان طوالنی 
در بسیاری از مناطقی که دسترسی به آزاد راه ندارند، 

آزاد راه بسازیم.  ایسنا 

معاینه فنی موتورسیکلت ها اجرا نمی شود
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت 
ب��ا انتقاد از عدم اجرای معاینه فنی موتورس��یکلت ها، 
پیش��نهاد کرد موتورس��یکلت های فرس��وده به شرط 

عرضه در کشورهای دیگر، به مزایده گذاشته شوند.
ابوالفض��ل حجازی در پاس��خ به این س��وال که آیا در 
حال حاضر معاینه فنی برای موتورسیکلت ها در کشور 
اج��را می ش��ود یا خیر؟ اظهار داش��ت:                                                                               قان��ون معاینه 
فنی موتورس��یکلت ها مصوب ش��ده و وجود دارد، ولی 
اجرایی نمی ش��ود. وی با بیان اینکه طبق قانون، همه 
وس��ایل نقلیه آالینده باید س��الی یک بار معاینه فنی 
ش��وند، افزود: برای اجرای این قانون در ابتدا نیازمند 
ایجاد زیرس��اخت های الزم و مراکز آزمون هستیم که 

هم اکنون در کشور وجود ندارد.  فارس

اخبار

هدف گذاری برای سنکرون شبکه برق ایران و روسیه
وزیر نیرو گفت: به دنبال این هستیم که شبکه برق خود با روسیه را سنکرون کنیم.
  رض��ا اردکانیان وزیر نیرو با بیان اینکه س��ال گذش��ته مذاک��رات و تفاهماتی 
بین مقامات وزارت برق و انرژی ایران و عراق انجام ش��د، گفت: بر اس��اس این 
تفاهمات، یک برنامه س��ه س��اله تدوین ش��د که ایران در بخش های مختلف از 

جمله ظرفیت سازی نیروهای انسانی، کاهش تلفات برق، احداث نیروگاه، سنکرون  
کردن شبکه توزیع دو کشور و ... فعالیت هایی داشته باشد. 

وی افزود: مقرر بود تا 10 آبان ماه س��ال جاری ش��بکه برق ایران و عراق سنکرون شود؛ 
این یکی از اقداماتی اس��ت که ایران طی تفاهمنامه مذکور با کش��ور عراق داش��ته که 
می تواند گام مؤثری در تبدیل شدن ایران به هاب انرژی برق منطقه باشد. تبدیل شدن 
به هاب انرژی منطقه   محدود به س��نکرون ش��دن شبکه برق  نیست و ایران می تواند با 

تمام همسایگانی که مرز زمینی دارد، تبادل انرژی داشته باشد.  مهر

 ایجاد عدالت صنعتی در نقاط مختلف کشور 
  وزیر صنعت معدن و تجارت در جلس��ه ش��ورای توس��عه اقتصادی شهرس��تان 
خدابنده گفت: ایجاد عدالت صنعتی و توس��عه مت��وازن صنعتی و معدنی نقاط 

مختلف کشور هدف ماست.
  رض��ا رحمان��ی اظهار کرد: راه اندازی برخی طرح ها، زنجی��ره ای از تولید را در 

مناطق مختلف کش��ور ایجاد می کند که هم در توس��عه آن منطقه و هم در فراهم 
آوردن فرصت های شغلی جدید بسیار موثر است. وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت های 

کش��اورزی شهرستان خدابنده، معیشت مردم برقرار است، ولی برای رفع محرومیت های 
صنعتی شهرستان باید چند کار اساسی را در دستور کار خود قرار دهیم.

رحمانی با اش��اره به برنامه تدوین شده در وزارت صمت برای توسعه استان های محروم 
کش��ور در حوزه صنای��ع و معادن، گفت: در صورت تحقق اه��داف این طرح و همراهی 

مسئوالن این استان ها می توانیم نتایج خوبی را شاهد باشیم.  شاتا   

پرداخت حقوق معوق کارگران آذرآب بزودی
 مع��اون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه واگذاری بلوک 
س��هام آذرآب با جدیت در حال پیگیری اس��ت گفت: کل حقوق معوق کارگران 

آذرآب دو ماه و نیم است که به زودی پرداخت خواهد شد.
حات��م ش��اکرمی درباره آخرین تح��والت دو کارخان��ه آذرآب و هپکو گفت: در 

جلسه ای که اخیرا در وزارت صنایع داشتیم تصمیمات خوبی برای شرکت آذرآب 
گرفته ش��د. در این جلس��ه مدیرعامل بانک کش��اورزی هم حضور داشت و در مورد 
مدیریت آذرآب و پرداخت حقوق و مطالبات معوق کارگران مذاکراتی صورت گرفت.

وی ادامه داد: در سفر اخیر وزیر کار به اراک،   ایشان قول پیگیری مطالبات معوق کارگران 
را داده بودند و ما در این جلسه با بانک کشاورزی به توافق رسیدیم که این مطالبات هرچه 
سریع تر پرداخت شود. ما موافقت بانک کشاورزی را گرفتیم تا بخشی از وسایل و تجهیزاتی 

که آذرآب در نزد سازمان تامین اجتماعی دارد آزاد شود.  ایسنا 

با تصویب "س��ند پیش��گیری از وقوع جرائ��م و تخلفات در 
حوزه بازار سرمایه" در شورای عالی بورس، تمرکز و اولویت 
جدی س��ازمان بورس و اوراق بهادار، پیش��گیری و ارتقای 

سالمت بازار سرمایه قرار گرفت.
معاون حقوقی س��ازمان ب��ورس و اوراق بهاداربا اش��اره به 
تصویب و تأیید "س��ند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات 
در حوزه بازار سرمایه" در جلسه اخیر شورای عالی بورس و 
اوراق بهادار بیان داشت: با تصویب این سند در شورای عالی 
بورس، تمرکز و اولویت جدی سازمان بورس و اوراق بهادار 
بر پیش��گیری و ارتقای سالمت بازار س��رمایه خواهد بود و 

سالمت و شفافیت بازار سرمایه ارتقاء می یابد.
جعفر جمالی گفت: این س��ند برای اجرا در یک دوره س��ه 
س��اله ابالغ شده است و سازمان با تصویب آن بر پیشگیری 

از ناهنجاری های بازار سرمایه تمرکز خواهد کرد.
جمالی گفت: "س��ند پیش��گیری از وقوع جرائم و تخلفات 
در حوزه بازار س��رمایه" ب��ا محوری��ت اداره مذکور پس از 
بررس��ی های کارشناس��ی و اخذ نظر صاحبنظران و فعاالن 
بازار س��رمایه و ارکان نظارتی کش��ور نهای��ی و پس از طی 
مراحل قانونی در ش��ورای عالی بورس و اوراق بهادار مطرح 

و تصویب شد.
جمالی ادامه داد: "سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات 
در ح��وزه بازار س��رمایه" ب��ه مثابه میثاق نام��ه جمعی در 
پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات است و همانگونه که در 

متن سند اشاره شده، با مشارکت تمامی واحدهای نظارتی 
و اجرائی س��ازمان، ارکان بازار س��رمایه و کلیه تشکل های 
خود انتظام، اجرا خواهد شد. بر اساس سند مذکور، ارتقای 
س��المت و شفافیت بازار س��رمایه با همکاری و تعامل همۀ 

ارکان و فعاالن پیگیری و محقق می شود.
معاون حقوقی س��ازمان بورس و اوراق به��ادار توضیح داد: 
س��ند مذکور که با دو هدف کلی ارتقاء سالمت و بهداشت 
محیط کسب و کار بازار سرمایه کشور و از بین بردن زمینه 
های بروز تخلفات و جرائم در حوزه بازار سرمایه و همچنین 
حفظ نظم بازار س��رمایه از طریق ب��ه کارگیری راهکارهای 
پیش��گیری کیفری و غیر کیفری با اولویت پیش��گیری غیر 
کیفری از جمله پیش��گیری های وضعی و اجتماعی، تدوین 
شده است دارای 20 فرآیند و راهکار است که طیف وسیعی 

از اقدامات راهبردی پیشگیرانه را شامل خواهد شد.
وی افزود: کاهش انگی��زه ارتکاب تخلفات و جرائم، کاهش 
زمین��ه ها، ابزارها و فرصت ه��ای ارتکاب تخلفات و جرائم، 
افزایش امنیت و مطلوبیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
در بازاره��ا و زمینه های مرتب��ط و جلب اعتماد عمومی به 
بازار س��رمایه، شفاف سازی و ارتقاء ش��رایط سرمایه گذاری 
از طریق آموزش و فرهنگ س��ازی و گس��ترش س��واد مالی 
و دان��ش عموم��ی و حقوقی فعاالن بازار، ارتقاء س��المت و 
بهداش��ت محیط کسب و کار بازار سرمایه؛ از جمله نتایج و 

کاربردهای مورد انتظار از سند خواهد بود.  سنا

شورای عالی بورس تصویب و ابالغ کرد؛
سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه

رئی��س کل بیم��ه مرکزی با بی��ان اینکه صنع��ت بیمه در 
مقایسه با دو صنعت بانک و بورس، فضای مساعدتری برای 
توس��عه دارد، گفت: ارزش حق بیم��ه تولیدی صنعت بیمه 
با ثبت رکوردی جدید تا پایان س��ال ۹۸ به مرز ۶00 هزار 

میلیارد ریال می رسد.
غالمرضا سیلمانی در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر اینکه 
صنعت بیمه در ایران نس��بت به دنیا عقب تر اس��ت، اظهار 
داش��ت: هر ادعایی باید مبنایی داش��ته باش��د. در مباحثی 
نظی��ر ارزیابی یک صنعت، زبان احس��اس ب��ه کار نمی آید 
و بای��د با ادبیات آمار و ارقام س��خن گف��ت. الاقل برای ما 
مصادیق، دالیل و مستندات این ادعا مشخص نشده است.

سیلمانی افزود: شواهد موجود نشان می دهد حرکت صنعت 
بیمه کشور همسو با صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته 

و پیشرو است.
رئیس ش��ورای عال��ی بیمه اضافه ک��رد: به عن��وان نمونه 
»صندوق تأمین خس��ارت های بدنی« به اس��تناد ماده 10 
»قان��ون بیمه اجباری مس��ئولیت مدنی دارندگان وس��ائل 
نقلیه موتوری زمینی در مقابل ش��خص ثالث« مصوب سال 
13۴۷ شمس��ی و 1۹۶۹ می��الدی و به منظ��ور حمایت از 
زیان دیدگان حوادث رانندگی و غیره تشکیل شده، در حالی 
که صندوق های مش��ابه در کشورهای فرانسه، انگلستان و 
کان��ادا ب��ه ترتیب در س��ال ه��ای 1۹۶۶، 1۹۷۸ و 2000 

میالدی تاسیس شده است.

رئی��س کل بیمه مرکزی ادامه داد: همچنین نزدیک به 50 
سال پیش به موجب ماده ۴۴ قانون »تاسیس بیمه مرکزی 
ای��ران و بیم��ه گری« س��از و کار حمای��ت از حفظ حقوق 
بیمه گذاران، بیمه شدگان و ذینفعان بیمه نامه در صورت لغو 
دائم پروانه فعالیت موسس��ات بیمه در یک یا چند رش��ته 

بیمه را تعیین کرده است.
وی گفت: به دنبال آن، ش��ورای عالی بیمه با هدف تقویت 
اعتم��اد عمومی به صنع��ت بیمه، افزای��ش آگاهی عمومی 
از خدم��ات بیمه ای و ش��یوه عرضه آن، ال��زام بیمه گران به 
ارائه اطالعات کامل، درس��ت و به موقع قبل و بعد از صدور 
بیمه نامه به بیمه گذاران و الزام بیمه گران به تسهیل فرآیند 
بررس��ی و پرداخت خسارت و رس��یدگی به شکایات بیمه 
آیین نام��ه »حمایت از حقوق بیمه گذاران، بیمه ش��دگان و 

ذینفعان بیمه نامه« را تصویب کرده است.
رئی��س کل بیمه مرکزی افزود: بیم��ه مرکزی ایران در بعد 
نظارتی نیز با همسو با روند تغییرات جهانی موجبات ایجاد 
تح��ول در صنعت بیم��ه را ایجاد کرده وبه عن��وان نمونه، 
موض��وع گذار از نظارت مبتنی بر تعرفه به نظارت مالی غیر 

تعرفه ای یک حرکت جدی و پیشرو به شمار می رود.
وی ادام��ه داد: در زمینه ایجاد ش��رکت های تخصصی بیمه 
نیز با اصالح آیین نامه »ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر 
دولتی« موضوع ایجاد و توس��عه شرکت های بیمه تخصصی 

را در دستور کار خود قرار داده است. ایرنا 

 رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد:
جهش صنعت بیمه برای ثبت رکورد تازه 

هرچن��د طبق اع��الم وزارت اقتص��اد، وضعیت 
کس��ب و کار در ایران 1 رتبه بهبود یافته است، 
بررسی جزئیات گزارش بانک جهانی خالف این 

ادعا را نشان می دهد.
مطابق خبر منتشر ش��ده در سایت وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، ایران در شاخص کسب و کار 
با کسب امتیاز 5۸.5، با یک رتبه صعود به رتبه 

12۷ دست یافته است.
همچنی��ن در خبر مذکور آمده اس��ت که "رتبه 
ایران در س��ال 201۹ ، 12۸ و امتیاز ثبت شده 
در این ش��اخص، 5۶.۹۸ بود. گفتنی است طی 
چهار سال گذش��ته، روند تغییر رتبه ایران سیر 
نزولی ب��ه خود گرفته بود که امس��ال، با تالش 
های صورت گرفته توس��ط وزارت امور اقتصادی 
و دارای��ی به عن��وان مرجع ملی پای��ش بهبود 
محیط کسب و کار   و اقدامات مربوط و همکاری 
دس��تگاه های اجرایی مسئول در هر نماگر، این 

رتبه بهبودیافته است".
این خبر به عنوان منبع خبری از دستگاه متولی 
و تخصص��ی آن توس��ط کلیه نش��ریات عمومی 

کش��ور باز نش��ر یافت و در اختیار افکار عمومی 
جامع��ه ق��رار گرفت. خبر بهبود محیط کس��ب 
و کار در حالی منتش��ر می ش��ود ک��ه در ذهن 
کارشناسان و مردم س��وال می شود که آیا واقعاً 
محیط کسب و کار بهبود یافته است؟ اگر چنین 
اس��ت چرا اقتصاد ایران در سال جاری میالدی 

۹.5 درصد کوچکتر خواهد شد؟
در ای��ن گزارش ت��الش داریم به این س��وال به 
طور اجمال پاس��خ دهیم و نش��ان دهیم از نظر 
بانک جهانی، رتبه کس��ب و کار کش��ور در بین 

کشورهای جهان چگونه است.
طبق گزارش کس��ب  وکار بان��ک جهانی، ایران 
در س��ال 2020 میالدی توانس��ته امتیاز 5۸.5 
را کس��ب نماید، اما امتیاز ایران در سال 201۹ 
عدد 5۶.۹۸ اعالم ش��ده در خبر منتشره وزارت 
اقتصاد نیس��ت زیرا برای مقایس��ه و محاس��به 

تغییرات محیط کس��ب و کار باید دقت داش��ت 
که بانک جهانی در هر سال روش شناسی اندازه 
گی��ری محیط کس��ب و کار را تغییر می دهد و 
براساس این تغییرات، امتیاز و رتبه سال قبل را 

نیز بازبینی می کند.
بنابرای��ن در اعالم نتایج باید نمره س��ال جاری 
با نمره بازبینی شده س��ال قبل مقایسه شده تا 
امکان س��نجش پیش��رفت یا پسرفت در محیط 
کس��ب و کار فراهم شود. به عبارت دیگر باتوجه 
به تغییر متدلوژی محاس��به امتیاز ش��اخص در 
هر س��ال، بانک جهانی برای مقایسه پذیر بودن 
روند بهبود شاخص در سال های متوالی، گزارش 
سال های گذشته را براساس متدلوژی جدیدترین 
گزارش بازبینی کرده و امتیاز س��ال های قبل را 
براس��اس متدلوژی سال جدید منتشر می نماید. 
در غیر این صورت گزارش 2 سال متوالی به دلیل 

متفاوت بودن متدلوژی محاس��به امتیاز و رتبه، 
قابلی��ت مقایس��ه نخواه��د داش��ت وگویی دو 
شاخص متفاوت با هم مقایسه می شوند. امتیاز 
ایران برای س��ال 201۹ در گزارش کسب  وکار 
س��ال 2020 میالدی بازبینی شده و در گزارش 
جدی��د امتیاز 5۸.۶ برای کش��ور در نظر گرفته 
شده است و عماًل امتیاز کشور 0.1 کاهش یافته 
اس��ت. تا اینجا از نظر نمره، محیط کسب و کار 

بهبود نیافته و بدتر هم شده است.
براس��اس نمره اعالم شده برای کشورها می توان 
آنها را به س��ادگی در نرم افزار اکسل رتبه بندی 
نمود و جایگاه کش��ور را بدست آورد که بدیهی 
است در محاسبه رتبه ها هم باید گزارش بازبینی 
ش��ده برای س��ال 201۹ مالک عمل قرار گیرد. 
امتیازه��ا و رتبه بندی براس��اس گزارش جدید 
بانک جهانی ؛ ایران 11 رتبه تنزل رتبه داشته و 

از رتب��ه 11۶ طبق گزارش بازبینی به رتبه 12۷ 
س��قوط کرده اس��ت که به نظر می رس��د هم با 
کاهش امتیاز ایران سازگار است و هم پاسخگوی 
س��واالت ذهنی مردم و کارشناس��ان می باشد.
هن��وز نکات قاب��ل تامل دیگری وج��ود دارد که 
جنبه های پس��رفت ایران در محیط کسب و کار 
را نشان می دهد. یکی از مهمترین قسمت های 
گزارش بانک جهانی در خصوص اصالحات انجام 
ش��ده توسط هر کشور در طول سال گذشته می 
باش��د که این قس��مت از گ��زارش بانک جهانی 
بیشتر قابل تامل می باشد زیرا برای اولین بار در 
طول ۴ سال گذشته نه تنها اصالحی برای ایران 
ثبت نشده است بلکه نشانه سخت شدن محیط 
کسب و کار هم دریافت شده است و یک اخطار 
به ایران داده شده است. شکل زیر از صفحه بانک 
جهانی برداشته شده و شامل اصالحات پذیرفته 
کشور در طول 5 سال گذشته می باشد. عالمت 
تیک مارک نشانه اصالح مثبت و عالمت ضربدر 
نش��انه اصالح منفی و ایجاد مانع در کسب و کار 

می باشد. تسنیم

آغاز پایان ولخرجی از پاستور 
سیاست روز راهکار های کاهش هزینه های دولت را بررسی می کند؛

گزارش

 نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور در ش��رایطی 
ک��ه کمتر از یک ماه تا مهل��ت قانونی دولت برای ارایه  الیحه 
بودجه ۹۹ مانده  این نکته را مطرح کرده اس��ت که » کش��ور 
باید ارزان تر اداره ش��ود«.  نوبخت این نکته را در نشست ستاد 
بودجه ۹۹ مطرح کرده و گفته اس��ت؛»در س��ال جاری هزینه 
جاری دولت ۴۴۸ هزار میلیارد تومان اس��ت که این رقم برای 
ارائه خدمات دولت به مردم مصرف می شود و سوال این است 
که آی��ا نمی توان ب��ه روش ارزان تر کش��ور را اداره کرد یا در 
عین حال خدم��ات بهتر و کاراتری به م��ردم ارائه کنیم. این 
امر مورد توجه جامعه اس��ت و انتظاری اس��ت که از س��ازمان 
برنامه و بودج��ه می رود، بنابراین باید هزینه های جاری دولت 

را بازبینی کنیم.«

سوال بدون پاسخ 
این پرس��ش درحالی از سوی نوبخت به عنوان رئیس سازمان 
برنامه و بودجه مطرح ش��ده که تا پیش از این و درست زمانی 
که دولت به بهانه های مختلف نسبت به کاهش هزینه بودجه 
عمرانی کش��ور اقدام می کرد بارها و بارها سواالت بسیاری از 
این حیث  توس��ط کارشناس��ان و منتقدان از دولت و متولیان 

پرسیده شد اما تا کنون پاسخی برای آن ارایه نشده است. 
کارشناس��ان و تحلیلگران در تفسیر این قبیل سواالت و پاسخ 
هایی که برای آن هنوزجوابی ارایه نش��ده یک نکته اساسی را 
مط��رح کرده و م��ی گویند؛ نکته مهم آن اس��ت که هر زمان 
دولت با کس��ری بودجه و یا ترس از کسری بودجه مواجه می 
شوند با مطرح کردن این موضوعات تالش می کند تا به گونه 
ای عم��ل و ی��ا وانمود کند که بنا دارد ب��ا کاهش هزینه های 
کش��ور ؛یک اقدام قابل قبول  انجام دهد اما همه داستان این 

نبوده و نیست. 
به باور این افراد ؛کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن کس��ری 
بودجه ای ای که گریبانگیر دولت ش��ده، س��بب شده تا دولت 
این مس��اله را  عنوان کرده و از اصالحات ساختاری در بودجه 
س��نواتی خبر دهد و این گونه عنوان کند که بودجه ۹۹ باید  

به صورت عملیاتی و هدفمند بسته شود. 
هرچند نوبخت به عنوان رئیس س��ازمان برنامه و بودجه بر این 
اعتقاد است که این مهم شدنی است و دولت برای اصالح ساختار 
بودج��ه چهار مح��ور در آمدهای پایدار ،هزین��ه های کارآمد و 
ثبات س��ازی در اقتصاد و اصالح نه��ادی در نظام برنامه ریزی  

مش��خص کرده  و در بودجه سال ۹۹ برای نخستین بار نفت از 
هزینه های جاری جدا می شود و به طرح های عمرانی اختصاص 
پیدا می کند ،اما کارشناسان د پاسخ به این ادعا این نکته امطرح 
می کنند که  ایننگاه و  دستیابی به این اهداف د تمام این سالها 
مدنظر دولت و دولت هالی پیشین بوده  و متاسفانه در سالیان 
اخیر محقق نشده،  چراکه انجام این کار نیاز به عزم جدی دولت 

داشته  که متاسفانه وجود نداشته است. 

کسری همیشگی 
نوبخت همزمان با اع��الم خبر ارایه الیحه بودجه ۹۹ در نیمه 
آذر ۹۸ از این مهم پرده برداش��ته که  دولت در صدد اس��ت 
ت��ا  بدون اینک��ه ضرایب مالیاتی را افزایش ده��د و یا مالیات 
تولیدکنن��دگان را اضافه کن��د، با شناس��ایی پایه های جدید 

مالیات��ی، درآمد مالیاتی برای دولت شناس��ایی کند. به گفته 
نوبخت » افزایش درآمد پایدار مالیاتی در طرح اصالح ساختار 
مالیاتی دنبال می شود و همچنین قصد داریم، بخشی از اموال 
و دارایی ه��ای دولت را کاهش داده و ی��ا از درآمد آن ها برای 
اداره کشور استفاده کنیم.وبا توجه به اینکه  هزینه های زیادی 
در بخ��ش ج��اری دولت و برای اداره کش��ور انجام می ش��ود؛ 

می خواهیم این هزینه ها را کاراتر کنیم.«
 از س��وی دیگر بررس��ی نقطه نظرات کارشناسان و منتقدان 
اقتصادی از این مس��اله حکایت دارد که دولت در س��ال ۹۹ با 
کسری  حداقل 100 هزار میلیارد تومان  و حداکثر 200هزار 
میلیارد تومانی مواجه خواهد بود و این اتفاق حتی در کمترین 
رقم آن بی شک حکایت از بروز بحرانی عظیم دارد که ابعاد آن 

را به این سادگی نمی توان گذشت. 

هرچند اخذ درآمدهای مالیاتی از جمله کلید واژه هایی است که 
دولت و تیم اقتصادی وی در سال ۹۹ برآن تاکید دارد اما براساس 
نقطه نظر کارشناس��ان  و پیش بینی  آنها ، حداکثر درآمدهای 
مالیاتی دولت  در س��الجاری حداکثر به 130هزارمیلیاردتومان  
خواهد رس��ید و با همین احتس��اب  به نظر  می رس��د حداکثر 
درآمد مالیاتی دولت برای س��ال ۹۹ به 200هزارمیلیارد تومان 

برسد که عمال جهش قابل توجهی نیست .
از س��وی دیگر این کارشناس��ان این نکته را مطرح می کنند 
که مبنای انتش��ار اوراق بدهی به عنوان یکی از منابع درآمدی 
ب��رای دولت در س��ال ۹۹ نمی تواند گزین��ه قابل قبولی برای 
تامی��ن هزینه ه��ای دولت باش��د چراکه در بهترین ش��رایط  
درآم��د حاصل از ف��روش 50هزارمیلیارد توم��ان اوراق بدهی 
در س��ال ۹۹ در نهای��ت ب��ه 300هزارمیلیارد توم��ان خواهد 
رس��ید که با توجه به بودجه 500هزارمیلی��ارد تومانی حدود 

200هزارمیلیاردتومان کسری خواهد داشت.

دولت کوچک 
 کارشناس��ان و تحلیلگ��ران اقتصادی با رد تم��ام مواردی که 
دول��ت از آنها به عنوان راهکار یاد میکن��د این نکته را مطرح 
میکنند که راه حل اساس��ی دراین مشکل آن است که دولت 
تمرکز و توجه خود را بر کوچک س��ازی دولت  اس��توار کند و 
درکنار آن از هزینه های گزاف خود که بارها و بارها نسبت به 
آنها انتقاد ش��ده بکاهد.  به اعتقاد این کارشناسان دولتمردان 
در تمام این سالها همواره با سردادن شعار کوچک سازی تنها  
وانمود کردند که در تالش برای حل این مش��کل هس��تند در 
حال��ی که عکمال نه تنها این اتفاق رخ ن��داده بلکه دولت روز 
به روز فربه تر و بزرگتر ش��ده است.  لذا در شرایطی که کشور 
در جن��گ اقتصادی ق��رار دارد و با تحریم ه��ای ناجوانمردانه 
روبروس��ت و نمی توان��د عمال از تمام ظرفیت ها و پتانس��یل 
های خود برای تامین نیاز کشور بهر جوید بایستی متولیان به 
این باور برس��ند و عزم خود را ج��زم کنند تا واقع بینانه تر به 
درآمدهای پیش بینی شده ای مانند مالیات بنگرند و در کنار 
آن به جای وعده و وعید های گسترده در خصوص  جایگزینی 
درآمده��ای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی ،اندکی از هزینه 
های جاری خود کاس��ته و اولی��ن گام در کاهش هزینه های 
کش��ور را با اصالح  هزینه های خود دول��ت بردارد؛اتفاقی که 

هیچ گاه شاهد آن نبوده ایم. 

بانک جهانی گزارش داد؛

سقوط 11 پله ای شاخص کسب وکار ایران  


