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رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی:

 2راهکاراصالح ساختار بودجه
لطفعلی بخشی
اقتصاددان

یادداشت

در شرایط جنگ اقتصادی ،تأمین کاالهای اساسی اولویت دولت بوده است
«در شــرایط جنگ اقتصادی همه تالش
دولــت بر این بــوده که بهرغم فشــارهای
تحریمــی ،مشــکالت معیشــتی مــردم
کاهــش یابــد و اولویــت دولــت ،تأمیــن
کاالهــای اساســی در جهــت افزایش رفاه
عمومــی و حمایت از اقشــار آســیبپذیر
جامعه بوده است ».این جمالت را حسن
روحانی دیروز در جلســه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت مطرح کرد.
ایــن جلســه کــه بــه ریاســت رئیــس
جمهوریبرگزارشد،گزارشوزارتخانههای
جهــاد کشــاورزی و صنعــت ،معــدن و
تجــارت از نحــوه تأمین و توزیــع کاالهای
اساســی در ســال آینــده ارائه شــد .پس از
ارائه این گزارشها ،ســازوکار پیشــنهادی
دولــت درخصوص نحوه تأمیــن و توزیع
کاالهای اساســی ،با مالحظــه پیشبینی
درآمدهــای ارزی و شــرایط اقتصــادی
کشــور در ســال آینده با تأکید بر مقابله با
رانت و فســاد در فرآیند تأمین تا مصرف
کاال تشریح و ارزیابی شد .روحانی ،کنترل
نوســانات بــازار داخلــی و جلوگیــری از
افزایش قیمت نســبی کاالهای اساســی،
نرخ تورم در کشــور و همچنین ایجاد رفاه
نســبی در جامعه را از مهــم ترین اهداف
دولــت عنوان و تأکید کرد :سیاســت کالن
تأمیــن و تخصیــص ارز کاالهای اساســی
نباید زمینــهای برای رانتجویی و فســاد
شــود .بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهــوری ،وی افــزود :در همان
حال که برای بهینهســازی سیاســت کالن
ارزی و تجــاری کشــور بایــد تــاش کــرد،
همزمــان وزارتخانههــای صمــت ،جهاد
کشــاورزی و ســایر دســتگاههای ذیربــط
موظف شــدهاند در چارچوب یک برنامه
دقیــق و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع
و نظارت بر قیمت کاالها را به شکل دقیق
کنترل و مدیریت کنند.
ëëمبارزهبارانت،فسادوایجادشفافیت
رئیــس جمهوری در ادامه با اشــاره به
این نکته که در سازوکار پیشنهادی دولت

در ســال آینــده ،تأمیــن کاالهای اساســی
بــا محوریت افزایش رفــاه عمومی محور
اصلــی اســت و بایــد با تخصیــص منابع
ارزی الزم در یک حرکت نظاممند تأمین،
تولیــد و توزیــع در کشــور اجرایــی شــود،
اظهار داشت :در این سازوکار پیشنهادی،
مبــارزه با رانت و فســاد و ایجاد شــفافیت
در فرآینــد تأمیــن تــا مصــرف کاال ،مورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت و در عیــن حال
تداوم سیاســتهای خود اتکایی در تولید
کاالهای اساســی همچنــان هدف قطعی
دولــت خواهد بــود .روحانی همچنین بر
ضــرورت حضور میدانی ناظــران و ایجاد
شــفافیت در قالب یک ســامانه فراگیر در
حــوزه توزیع و قیمتگــذاری برای کنترل
قیمتهــا تأکید کرد و گفت :در این زمینه
گامهــای بزرگــی برداشــته شــده و دولت
مصمم اســت با تکمیــل ســامانه جامع
تجارت ،تأمین شفافیت در سراسر مسیر
تأمیــن و توزیع ،زمینههای رانت و فســاد
را از بیــن ببرد .وی همــکاری و هماهنگی
دستگاه قضایی و اتحادیههای صنفی در
این مســیر برای کنترل قیمتهــا را حائز
اهمیتدانست.
ëëجهانگیــری :بــرای لغو تحریمهــا آماده
باشیم
در هميــن حــال معــاون اول رئیــس
جمهوری گفت :باید برای استمرار یا لغو
م آماده باشــیم اما با فــرض بهبود
تحریــ 
شــرایط و ایجاد فرصت بــرای همکاری با
اروپا ،توجه شــود که کشــورهای همســایه
اولویــت اول در توســعه روابــط هســتند.
اسحاق جهانگیری در نشســت با رؤسای
اتاقهــای مشــترک ایــران و کشــورهای
همســایه ،بــا تأکیــد بــر اهمیــت نقــش
کشــورهای همسایه در توســعه صادرات،
گفــت :بــر اســاس آمارهــا ۶۵ ،درصــد از
صادراتکشوردرهشتماههنخستسال
جاری به کشــورهای همســایه اختصاص
داشــته اســت .برای تقویت این ســطح از
مناسبات الزم اســت اتاق ایران برنامهای

همتی :رشد اقتصادی کشور مثبت شد

برش

بودجههای ســنواتی به عنوان مهمترین سند مالی کشــور ،ظرفیتهای زیادی
برای اصالح ساختارهای اقتصادی کشور دارد .با استفاده از روشهای مختلف
در تدوین بودجه و تعریف منابع و مصارف میتوان ســمت و ســوی اقتصاد را
نیــز بهبود بخشــید .در یک نــگاه کلی و ســاده با کاهش هزینههــای غیرضرور و
افزایش منابع درآمدی پایدار و بدون آثار تورمی میتوان بودجه و سپس ساختار
اقتصادی کشور را دستخوش اصالح قرار داد.
در ایــن مســیر دو راهــکار مهم بــرای تدوین بودجــه که به اقتصــاد ملی نیز
کمک میکند وجود دارد که یکی باعث کاهش هزینهها و دیگری موجب رشــد
درآمدهای پایدار خواهد شد .درواقع اتکا به این روشها باعث میشود تا دولت
از سایر درآمدها مانند نفت و فروش اوراق بینیاز شود .نخستین راهکار ،کاهش
هزینههای اداره کشور است .در این زمینه شیوع کرونا درکنار مصائب و مشکالت
فراوانی که برای اقتصاد ایران و جهان به همراه داشت ،از نظر صرفهجویی یک
فرصت طالیی به شمار میرود .اهمیت آن به قدری است که میتوان تاریخ را
به قبل و بعد از کرونا تقسیمبندی کرد.
در دوران حدود یکســاله پاندمی کرونا که در ایران مانند بسیاری از کشورها
برای جلوگیری از شیوع بیشتر به سمت گسترش خدمات غیرحضوری و کاهش
نیروی کار در شــرکتها و ســازمانها شــدیم ،این واقعیت را بهخوبی نشان داد
کــه برخی از دســتگاهها و ســازمانهای عمومــی و دولتی را میتــوان حذف یا با
سایر دستگاهها ادغام کرد .در این مدت کاهش خدمات و حتی تعطیلی برخی
از دســتگاهها هیچ خدشهای به اقتصاد ایران و کســب و کارها وارد نکرد .ضمن
اینکه هدایت فعالیتها به بسترهای مجازی نیز توانست تا حدود زیادی هزینه
اداره سازمانها و شرکتها را کاهش دهد .بنابراین کرونا فرصت مناسبی برای
بازآرایی دستگاههای اجرایی در کشور است تا با حذف ،تغییر مأموریت و ادغام
آنها تا حدود زیادی از هزینههای کشور کاست.
اقــدام دیگری کــه درخصوص متعادل کردن هزینهها قابل پیگیری اســت،
عادالنه کردن حقوق و دستمزدها در دستگاهها و بخصوص شرکتهای دولتی
است .براساس اطالعات موجود در  60شرکت دولتی میانگین حقوق دریافتی
بیش از  20میلیون تومان اســت که با متناسبســازی این حقوقها و حمایت از
اقشــار ضعیف میتوان ضمن دنبال کردن عدالت اقتصــادی از بار هزینههای
دولت کاســت .همچنین بازتعریف دوباره دســتگاههایی کــه از بودجه عمومی
کشور استفاده میکنند ،تأثیر بسیار زیادی در تدوین یک بودجه متعادل دارد.
سومین راهکاری که اهمیت بسیار زیادی دارد و از دید رشد منابع مهم است،
افزایش درآمدهای مالیاتی است که البته این راهکار باید بدون فشار به مؤدیان
فعلی اجرایی شود .خوشبختانه دراین خصوص گامهای بلندی برداشته شده
اســت که مهمترین آن اجرای قانون جدید چک و ممنوعیت صدور چکهای
حامــل اســت .این درحالی اســت که بخش عمــده فرارهای مالیاتــی با همین
چکهــای حامل صورت میگیرد ،چرا که با دســت به دســت شــدن آن امکان
شناسایی دقیق ذینفعان وجود ندارد .هماکنون چکهای حامل تنها از سوی
برخی از فعاالن اقتصادی صادر میشود ،چرا که فعاالن بزرگ اقتصادی مانند
شرکتهایدولتیوخصوصیبههیچعنوانچکحاملصادرنمیکنند.عالوه
بر ســاماندهی معافیتهای مالیاتی نیز میتواند درکنار جلوگیــری از فرارهای
مالیاتی بــه میزان قابلتوجهی درآمدهای کشــور را افزایش دهــد ،درآمدی که
امکان اداره کشور تنها با اتکا به مالیات و دوری از نفت را ممکن میکند.

http://irannewspaper.ir

رئیس کل بانک مرکزی گفت :رشد اقتصادی بدون نفت
در  ۶ماه نخســت ســالجاری نســبت به دوره مشابه سال
گذشته مثبت  ۱.۴درصد و رشد اقتصادی با نفت در  ۶ماه
نخست سال نسبت به دوره مشابه سال گذشته مثبت ۱.۳
درصد است .عبدالناصر همتی دیروز در صفحه شخصی
اینســتاگرام خود نوشــت :ایســتادگی و همت بزرگ ایران
در اوج جنگ اقتصــادی ،کرونا و تالش فعاالن اقتصادی
کشور در ســال جهش تولید جواب داد .وی اظهار داشت:
همانگونــه کــه در گذشــته براســاس رونــد شــاخصهای
تولیدات صنعتی و کشاورزی و نیز رشد تسهیالت سرمایه
در گــردش بانکهــا اعــام کــرده بــودم رشــد اقتصــادی
کشــور مثبت شــد .همتی ادامه داد :گــزارش دیــروز اداره
حسابهای اقتصادی بانک مرکزی حاکی از این است که
رشــد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایــه ()۱۳۹۰=۱۰۰
در  ۶مــاه نخســت ســال  ۹۹با نفــت و بــدون نفت مثبت
شــد .رئیس کل بانــک مرکزی افــزود :بنابر گزارش رشــد
اقتصادی بدون نفت در  ۶ماه نخست سالجاری نسبت
بــه دوره مشــابه ســال گذشــته مثبــت  ۱.۴درصــد و رشــد
اقتصادی با نفت در  ۶ماه نخســت ســال نســبت به دوره

مشخص و دقیق برای همکاری با هر یک
از این کشــورها تدوین و آن را در دستور کار
س جمهوری با
قرار دهد .معــاون اول رئی 
تأکید بر اینکه سیاست جمهوری اسالمی
ایــران توســعه همکاریهــا بــا کشــورهای
همسایه است ،افزود :کشورهای همسایه
هــدف اصلــی صــادرات بــرای ایــران

مشــابه ســال گذشــته مثبت  ۱.۳درصد اســت .وی گفت:
رشد اقتصادی با نفت فصل اول و دوم سال  ۹۹به ترتیب
منفی  ۲.۹و مثبت  ۵.۱درصد و رشد اقتصادی بدون نفت
به ترتیب منفی  ۰.۶درصد و مثبت  ۳.۲درصد بوده است.
ëëکنترلدورهایترازنامهبانکها
در همیــن حال رئیس کل بانک مرکزی کشــور هم از
ضرورت کنترل تورم برای آسایش اقتصادی مردم تأکید
داشــت .عبدالناصر همتی ،رئیــس کل بانک مرکزی نیز
در جلســهدورهای بــا مدیران عامل شــبکه بانکی کشــور
ضمن اشــاره به روند کاهشــی انتظارات تورمــی و پدیدار
شــدن رشــد اقتصادی به خاطر آمارهای رشــد کشاورزی
و صنعــت کشــور گفــت :امیــدوارم در این زمینه شــرایط
به ســمت بهبــودی پیش بــرود و ســال آینده بــه مراتب
وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم .به گزارش
روابط عمومی بانک مرکزی ،رئیس شــورای پول و اعتبار
ضمن تأکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخهای سود
مصوب شورای پول و اعتبار تصریح کرد :عملیات بازار باز
در روان شدن فعالیتها در بازار بین بانکی مؤثر بوده و در
تعدیل نرخ سود بازار بین بانکی اثر داشته است.

هســتند که باید ضمن تعیین اولویتها،
بســترهای الزم را برای گسترش همکاری
بــا این کشــورها فراهم کنیــم .جهانگیری
بــا اشــاره بــه نقــش پراهمیــت اتاقهای
مشــترک ایــران و کشــورهای همســایه در
توسعه مبادالت تجاری ،خاطرنشان کرد:
بایــد بــرای اتاقهــای مشــترک اهمیت و

جایگاه ویژهای قائل شــویم .حل مســائل
و مشــکالت پیــش روی بازرگانــان و تجــار
نیازمنــد پیگیــری و ســازماندهی دقیــق
و منســجم اســت کــه اتاقهای مشــترک
میتواننــد نقــش تعیینکننــدهای در این
زمینه ایفــا کننــد .وی از رؤســای اتاقهای
مشــترک ایــران و کشــورهای همســایه

خواســت نواقص و گرههــای اصلی پیش
روی توســعه مراودات تجاری را شناسایی
و ضمــن در نظر گرفتــن محدودیتهای
دولــت ،برای رفــع این گرههــا راهکارهای
عملیاتــی و قابــل اجــرا پیشــنهاد دهنــد.
معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا بیــان
اینکه روابط اقتصــادی و مبادالت تجاری
نباید تحت تأثیر برخی مســائل سیاســی
قرار گیرد ،اظهار داشــت :همکاری بخش
خصوصــی ایــران بــا بخــش خصوصــی
کشــورهای همســایه بایــد همــواره رو بــه
رشد باشــد چرا که توســعه همکاریهای
اقتصــادی و گســترش مــراودات تجــاری
میتوانــد در حــل مســائل سیاســی نیــز
مؤثــر باشــد .وی روابط ایران با کشــورهای
همسایه را راهبردی و استراتژیک توصیف
کرد و افزود :رویکرد دیپلماسی اقتصادی
ایــران ایــن اســت کــه هیــچ محدودیتــی
برای همکاریهای تجــاری و اقتصادی با
کشــورهای دیگر بویژه کشورهای همسایه
وجود ندارد و نبایــد اجازه دهیم مبادالت
اقتصادی به دلیل برخی مســائل سیاسی
حاشیهایکاهشپیداکند.
جهانگیری با اشــاره به احتمال بهبود
شــرایط در ایــام پیــش رو ،گفــت :بایــد
برای اســتمرار تحریمها یــا لغو تحریمها
آمادگی و برنامه دقیق داشــته باشــیم اما
با فــرض بهبــود شــرایط و ایجــاد فرصت
برای همــکاری با کشــورهای اروپایی ،باید
توجه داشته باشیم که کشورهای همسایه
اولویت اول در توسعه روابط هستند ضمن
آنکه نباید کشورهایی که در شرایط سخت
بــا ما همــکاری کردنــد را نادیــده بگیریم.
غالمحســین شــافعی نیز در این نشست،
با اشــاره به اینکه تقریباً نیمــی از صادرات
غیرنفتــی بــه کشــورهای همســایه انجام
میشــود ،گفت :میزان واردات کشــورهای
همســایه حدود  ۲هزار میلیارد دالر اســت
که سهم ایران از این میزان ۲۵میلیارد دالر
است و این یعنی ظرفیت صادرات به این
کشورهابسیاربیشترازمیزانفعلیاست.

