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دولت مصمم است از دیدگاه ها و نظرات دلسوزانه 
همه قشرها به ویژه روحانیون در پیشبرد امور کشور 
و رفع مشــکالت و دغدغه های مردم استفاده کند. 

به گزارش ایسنا،  ســید ابراهیم رئیسی در این دیدار 
با رئیس و اعضای جامعــه روحانیت مبارز با بیان این 
مطلب، بر اهتمام دولت برای ارتباط نزدیک و صمیمانه 
با علما و فرهیختگان حوزه و دانشگاه تأکید کرد. رئیس 
جمهور گفت: دولت در کنار مقابله با کرونا و تالش برای 
رفع مشکالت معیشــتی مردم، اعتالی ارزش های 
فرهنگی و دینی جامعه را با جدیت پیگیری می کند. 
رئیسی، افزود: روحانیت همواره مورد اعتماد بوده و 
مردم همچنان برای رفع مشکالت خود به این جریان 
اعتماد دارند و باید از این اعتماد برای رفع دغدغه های 
مردم در بخش های مختلف اقتصــادی و فرهنگی 

استفاده کنیم. رئیس جمهور گفت: مصمم هستیم 
بر اساس بیانیه گام دوم انقالب، در مسیر ایجاد تحول 
و شتاب در روند پیشرفت کشور حرکت کنیم. رئیسی 
افزود: به رغم همه مشکالت، آینده را بسیار امیدبخش 
می بینم و مصمم هســتیم با ایجاد گشــایش های 
مختلف، شرایط مناسبی در وضع زندگی مردم ایجاد 
شود.  در این دیدار آیت اهلل موحدی کرمانی و جمعی از 
اعضای جامعه روحانیت مبارز در سخنان جداگانه ای با 
تجلیل از روحیه انقالبی و مردمی رئیسی در رسیدگی 
به مشــکالت مردم و اداره امور کشــور بر همراهی و 

پشتیبانی خود با دولت تاکید کردند.

 ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت تالش 
می کند ســال آینده خلق پولی صــورت نگیرد گفت: 
بودجه سال ۱۴۰۱ به گونه ای تنظیم می شود تا در هیچ 
جا ارزش پول ملی کاهش پیدا نکند.  به گزارش سازمان 
برنامه و بودجه »مسعود میرکاظمی« در جلسه تبیین 
رویکردهای تدوین الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱، که با 
حضور  و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شد، 
گفت: هم فرمایشات رهبر معظم انقالب، هم برنامه های 
ریاست جمهوری و هم اسناد باالدستی بر تغییرات اساسی 
در ســاختار بودجه تأکید دارند. معاون  جمهور با بیان 
اینکه کارهای بزرگی در کشور انجام شده است، افزود: 
ولی در افزایش درآمد و ســطح رفاه مردم اتفاق خاصی 
نیفتاده و برای خروج از این روند باید بر شاخص های کالن 
اقتصادی تمرکز شود. توجه به اثربخش کردن منابع، 
افزایش نقش استان ها در پیشــبرد برنامه ها و حرکت 
به سمت برنامه ای شدن و انجام توافقنامه ها به صورت 
برنامه  ضروری است. میرکاظمی با بیان اینکه در تدوین 
الیحه بودجه باید بازنگری صورت گیرد، اظهار داشت: 
باید توافق نامه برنامه ای با وزرا، سازمان ها و استان ها امضا 
شود و منابع الزم در نظر گرفته شود و در مقابل آن نهادها 
برابر منابع دریافتی پاسخگو باشــند.  سازمان برنامه و 
بودجه در ادامه به اهمیت موضوع مالیات در اقتصاد کشور 
اشاره کرد و گفت: الزم است جلوی فرار مالیاتی گرفته 
شــود. همچنین پایه های مالیاتی اشتباه اصالح شود. 
باید برای ارائه مشوق های مالیاتی و از جمله اختصاص 

بخشی از درآمدهای کسب شده مالیاتی به همان استان 
اقداماماتی انجام شود.

آغاز مهار تورم با پرداخت هزینه های دولت بدون 
خلق پول

میرکاظمی با بیان اینکه اگر بودجه بدون کسری بسته 
شــود و خلق پولی صورت نگیرد تورم مهار خواهد شد؛ 
اظهار داشت: دو ماه است که دولت سیزدهم فعالیتش 
را آغاز کرده و بدون خلق پــول پرداخت های ماهیانه را 
انجام می دهد که این آغازی برای موفقیت بزرگی در مهار 
تورم است. معاون رئیس جمهوری افزود: همانطور که 
واکسیناسیون عمومی کرونا را مهار می کند، با تمرکز بر 
مهار خلق پول، تورم هم می تواند مهار شود. دولت تالش 
می کند که خلق پولی صورت نگیرد و در بودجه ســال 
۱۴۰۱ برنامه ای تنظیم می شود تا در هیچ جا ارزش پول 
ملی کاهش پیدا نکند. میرکاظمی در ادامه به اهمیت ثبات 
اقتصادی، عدالت و توجه به آمایش سرزمین پرداخت و 
گفت: همدلی بین دولت و مجلس برای اصالح ساختار 
بودجه بهترین فرصت برای اعمــال تغییراتی ضروری 
در ساختار بودجه است. وی با بیان اینکه حدود ده سال 
مطالعه روی اقتصاد کالن کشور انجام داده است،  افزود: با 
تغییر ریل اقتصادی کشور، قطعاً شرایط رو به بهبود و تغییر 
خواهد رفت و برای معضالت اقتصادی راه حل مشخصی 
وجود دارد. لذا تغییرات اساسی در ساختار بودجه صورت 
خواهد گرفت ولی طراحی جدید و تغییر ساختار، بی تردید 
به زمان نیاز دارد. معاون رئیس جمهوری افزود: بودجه 

باید به شکل ساده و قابل فهم تدوین شود و شاخص های 
کالن اقتصادی را پشتیبانی، تورم را مدیریت و بهره وری را 
افزایش دهد تا به عدالت نزدیک شود. میرکاظمی اعتماد 
به بخش خصوصی را بسیار مهم دانست و گفت: اگر ثبات 
اقتصادی، که شــرط اصلی حضور سرمایه گذار بخش 
خصوصی در اقتصاد کشور است حاصل شود اعتماد بخش 

خصوصی نیز بدست خواهد آمد.
خروج دولت از اقتصاد؛ اولین گام تغییرات 

اساسی و ثبات اقتصادی
رئیس ســازمان برنامه و بودجه اولین گام تغییرات 
اساسی و ثبات اقتصادی را خروج دولت از اقتصاد دانست 
و گفت: وظیفه دولت این است که موضوعات اقتصادی 
را مدیریت کند. بنابراین رفع موانــع برای ورود بخش 
خصوصی به صورت جدی دنبال می شود. میرکاظمی 
در پایان گفت: امیدواریم با همفکری و مشارکت دولت 
و مجلس که هر دو به انقالبی بودن مشــهورند در این 
دوره کار بزرگی انجام شــود. در طراحی جدید ساختار 
بودجه که با مشــورت مجلس صــورت خواهد گرفت 
مسائل اقتصادی کشور حل خواهد شد. جلسه تبیین 
رویکردهای تدوین الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ با حضور  
محمدرضا پورابراهیمی کمیسیون اقتصادی و اعضای 

کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شد.
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میرکاظمی:
 ارزش پول ملی در بودجه ۱۴۰۱ کاهش نخواهد یافت
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دولت مصمم است از نظرات همه 
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جهان 5

همين صفحه

 وزیر خارجه روسیه در نشست مسکو، 
به طورتلویحی طالبان را به رسمیت شناخت

 بده -بستان 
وسی!  به سبک ر

 با گذشت بیش از دو ماه از سیطره طالبان 
بر کابل، جامعــه جهانی هنوز بــا احتیاط و 
حتی شــک و تردید به طالبان و اقدامات آن 
نگاه می کند. چند روز پیش بود که نشســت 
کشــورهای عضو گروه بیســت با محوریت 
افغانســتان به صورت مجازی برگزار شد و 
در آنجا عــالوه بر تاکید بــر حمایت از مردم 
افغانســتان، به مسائل و مشــکالت انسانی 

اشاره شد. 
در همان نشست باز هم به طالبان با چشم 
تردید نگاه شــد و همه معتقد بودند که این 

جریان به هر ترتیب که شده باید حقوق عامه 
مردم را به رسمیت بشناسد و در جهت گذار 
افغانستان از مشکالت تالش کند. اما در این 
میان کشورهایی هستند که در قطب مقابل 
قرار دارند و در صدر آنها می توان چین، روسیه 
و ترکیه را نام برد. این سه کشور به انضمام قطر 
و پاکســتان )که نقش هدایت کننده اوضاع 
افغانستان و طالبان از پشت پرده را به عهده 
دارند(، کشورهایی هســتند که اگر بگوییم 
برای خلــق چنین وضعیتی در افغانســتان 

لحظه شماری می کردند...

حجم بدهی های دولت به یک سوم تولید ناخالص ملی رسید

اقتصاد در وضعیت قرمز
چرتکه 3


