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معاوناقتصادیرئیسجمهور:
احساس فساد در جامعه بیشتر از 

میزان اصلی فساد است 

معاون اقتصادی رئیس جمهــور گفت: توجه 
به مفاســد اقتصادی موضوع تازه ای نیست بلکه 
یکی از شعارهای اساسی انقالب بوده و بسیاری از 
مصادره های صورت گرفته اوایل انقالب با این نگاه 
بوده است در این دوره 40 ساله مساله مبارزه با فساد 
همواره مدنظر بوده است اما جامعه نسبت به میزان 
مقابله با فساد اقتصادی رضایت ندارند و توقع جامعه 

بسیار باالتراز آن چیزی است که انجام شده است.
به گزارش ایلنا، محمد نهاوندیان در پنجمین 
همایش مبارزه با فســاد که در مرکز همایش های 
بین المللی صدا و سیما برگزار شــد، افزود: اینکه 
اتاق هــای بازرگانی ایران بــه نمایندگی از فعاالن 
اقتصادی در این نهضت بســیار مهم به پا خاستند 
و همراه با دستگاه های مسئول به دنبال ریشه کن 

کردن فساد هستند جای تشکر دارند.
وی ادامه داد: در ادبیات فســاد گفته شــده که 
هر دست گیرنده یک دســت دهنده دارد و در یک 

پرداخت فساد آلود طرف عرضه و تقاضا وجود دارد.
نهاوندیان با بیان اینکه فســاد در تمام کشورها 
بیشتر از گذشته شده اســت، گفت: علت این امر 
دسترسی گســترده تر مردم به اطالعات و فضای 
مجازی است بسیاری از دولت ها دیگر با مساله فساد 
اقتصادی به عنوان یک بحث اقتصادی صرف روبرو 
نیستند ما شاهد هستیم که در آشوب های خیابانی و 
ناآرامی در بسیاری از کشورها یک پای اعتراضات در 
خصوص فساد است. پس این مساله به یک موضوع 

سیاسی تبدیل شده است.
نهاوندیان ادامه داد: بین احساس فساد و واقعیت 
فساد فاصله است به این معنا که با بزرگ نمایی ها 
گاهی واقعیت فساد کمتر از احساس افراد است طبق 
گزارش یک مرکز رسمی نظرسنجی در ایران فاصله 
بین احساس فساد و مشاهده فساد در کشور بسیار 
زیاد است یعنی مردم در پاسخ به این سوال که فساد 
چقدر گسترده است اکثریت بسیاری جواب مثبت 
دادند در حالی که در پاسخ به این سوال که خود فرد یا 
خانواده وی چقدر با فساد روبرو بودند بیشتر پاسخ ها 
منفی بوده است. معاون اقتصادی رئیس جمهور در 
خصوص اثرگذاری فساد بر اقتصاد کشور گفت: فساد 
اقتصادی به رشد و توسعه آسیب زده و هزینه تولید 
را باال می برد در حالی که احساس فساد به عدالت در 
جامعه آسیب می زند و اگر مردم احساس بی عدالتی 
کنند سرمایه اجتماعی آسیب می بیند. اگر اعتماد 
عمومی بین بخش های مختلف جامعه بین دولت و 
ملت و نهادهای مدنی با حاکمیتی لطمه خورد همه 
آحاد جامعه لطمه می بینند لذا مقابله با فساد غیر از 
جنبه کمک به رشد اقتصادی در انسجام اجتماعی و 
ضربه پذیری و قابلیت مقاومت یک جامعه نیز نقش 

بسیار مهمی دارند.
    

رئیسکلبانکمرکزی:
ثبات را به بازار ارز  بر می گردانیم

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با موضوع نرخ ارز 
و نوسانات آن هیجانی برخورد نمی کنیم و ثبات را به 

بازار ارز برمی گردانیم.
عبدالناصر همتی در خصوص نوسانات اخیر نرخ 
ارز گفت: صبر ما زیاد است و همانطور که در یک سال 
گذشته نرخ ارز را کنترل کردیم و متناسب با ارزش 
ذاتی آن نرخ ها تعدیل شــد، اکنون نیز این تالش 
را برای بازگرداندن ثبات به بــازار ادامه می دهیم 
و امیدواری زیادی وجود دارد که شــرایط به روال 

طبیعی گذشته بازگردد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با موضوع نرخ ارز 
و نوسانات آن هیجانی برخورد نمی کنیم و ثبات را به 

بازار ارز برمی گردانیم.
وی گفت: شــوک قیمتی بنزین و فضای روانی 
که از داخل و خارج از کشــور بر اقتصاد حاکم شد، 
بخشی از علت این افزایش قیمت ارز بود و از طرف 
دیگر فضاسازی که درباره الیحه بودجه سال آینده از 
دیروز انجام شده، برخی را وادار به این کرده که بگویند 
بودجه مشکل دارد و اقتصاد را پولی می کند، در حالی 
که چنین مواردی، شوک هایی است که طرفداران 

باال بردن نرخ ارز آن را ایجاد می کنند.

خبر اقتصادی
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مهنازاعتدالی

»درست است برخی مسیرهای دور 
زدن تحریم در گذشــته را دشمنان یاد 
گرفته اند، اما تا مسیرهای جدیدمان را 
یاد بگیرند کارمان را جلو برده ایم. در این 
زمینه طی ماه های گذشته قراردادهای 
خوبی در مورد نفت منعقد کرده ایم.« 
این خبر را نوبخت روز گذشته در نشست 
خبری تشریح الیحه بودجه سال 99، 
اعالم کرد تا شاید بتواند ابهام پیش آمده 
برای اذهان عمومی که با ناباوری سخن 
دولتمردان را در مورد کاهش وابستگی 
بودجه به نفت می شــنوند، اما نقدهای 
کارشناسی نشــان می دهد که بودجه 
99 نیز همچنان بــوی نفت می دهد، را 
پاسخگو باشد. رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشور با تاکید بر اینکه بیشتر از 
آنچه که در سال جاری برای نفت در نظر 
داشتیم درآمد کسب کردیم، یادآورشد: 
»22.25 میلیــارد دالر صادرات نفتی 
برای سال 99 در نظر گرفته شده است. 
کل درآمدهای ارزی ما ناشی از صادرات 
نفت خام 18.25 میلیارد دالر و درامد 
ارزی صادرات گاز 4 میلیارد دالر می شود 
که باید 8 میلیارد دالر ســهم صندوق 
توسعه ملی و 3.200 میلیارد دالر سهم 
شرکت ملی نفت را بدهیم از این رو سهم 
دولت 49.5 درصد می شود که رقم این 
سهم 11 میلیارد دالر اســت«. در این 
زمینه باید گفت عالوه بر سهم صندوق 
توسعه از محل فروش نفت، شرکت ملی 
نفت ایران نیز دارای سهم 5/ 14 درصد از 
کل صادرات نفت خام و میعانات گازی 
است که با این حساب سهم دولت از کل 
درآمدهای نفتی معــادل 5/ 65 درصد 
است که در بودجه ســال آینده دولت 
سهم خود را همان 49/5 درصد قانونی  
قــرار داده و از 16 درصد باقی از ســهم 

صندوق که به دولــت تعلق می گیرد را 
به عنوان اســتقراض از صندوق توسعه 
ملی در بخشی دیگر منظور کرده است. 
البته معــاون رئیس جمهور این نکته را 
هم متذکر شده که »برداشت از صندوق 
توسعه ملی بالعوض نیست؛ و به صورت 

وام است  که باید بازگردانده شود.«
به همین دلیل در نــگاه اول برآورد 
دولت از میزان درآمدهای نفتی نسبت 
به سال جاری حدود 9 هزار میلیاردتومان 
کمتر دیده می شود اما این رقم در واقع 
همان سهم صندوق اســت که از فصل 
درآمدهــای نفتی خارج شــده، براین 
اصل چنانچه دولت بخواهد پیش بینی 
درآمدهای نفتی سال آینده را که حدود 
۷8 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است 
را محقق کند باید در سال آینده قادر به 
فروش حداقل یک میلیون بشکه نفت 
در روز باشــد که این امر با واقعیت های 
تحریمی قابل دسترس نیست.  هر چند 
که معاون رئیس جمهور اعالم کند که تا 
تحریم کنندگان مسیرهای جدیدمان 
را یاد بگیرند کارمان را جلو برده ایم.! روز 
گذشــته پورمحمدی معاون سازمان 
برنامه و بودجه  نیز در تایید ســخنان 
نوبخت اعالم کرد که »درآمد نفت واقعی 
و قابل تحقق است« اما باید در ادامه دید 
که این فرض خوش بینانه تا چه میزان بر 
پایه واقعیت است زیرا تنگناهای تحریمی 
که فروش نفت را در سال جاری با موانع 
بسیار همراه کرده برای سال آینده نیز 
برقرار اســت و تکرار خواهد شد. براین 
اصل تاکید و صراحت بر دستیابی به ارقام 
در نظر گرفته شده در بودجه برای فروش 
نفت، به روایت آمار غیرواقع بینانه است 
مگر این که دولت سازوکار ویژه ای را در 

این مورد در نظر گرفته باشد.
رویکرددولتبهسمتمالیاتو

فروشاوراق
نوبخت درآمد ســال آینده را 261 
هزار میلیارد تومان  اعالم کرد که از این 

میزان 1۷5 هزار میلیارد تومان مالیات، 
20 هزار میلیارد تومان گمرک و 66 هزار 
میلیارد تومان سایر است و مجموع اینها 
9 درصد افزایش نســبت به بودجه 98 
دارد. بنابراین در صورت کاهش درآمد 
که شامل درآمد مالیاتی، گمرکی،  سایر 
و ... یا باید سرمایه و یا اوراق فروخته شود. 
80هزار میلیارد تومان فــروش اوراق 
مالی خواهیم داشــت و مجموع درآمد 
حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای 
98 هزار میلیارد تومان می شود. طبق 
داده های الیحه بودجه سال 1399، از 
124 هزار و ۷00 میلیارد تومان منابع 
بخش واگذاری دارایی های مالی بودجه 
عمومی دولت، 80 هزار میلیارد تومان 
آن مربوط به فروش اوراق مالی اسالمی، 
11 هــزار و 48۷ هزار میلیــارد تومان 
آن مربوط به درآمد ناشــی از واگذاری 
شــرکت های دولتی، 30 هزار میلیارد 
تومــان آن مربوط به منابــع صندوق 
توسعه ملی و سه هزار میلیارد تومان آن 

نیز مربوط به سایر منابع است.
به عبــارت دیگر بایــد از کل منابع 
484 هزار و 59۷ میلیارد تومانی بودجه 
ســال آینده، حدود 195 هزار میلیارد 
تومان یا حــدود 40 درصد از کل منابع 
بودجــه عمومی، از محــل درآمدهای 
مالیاتی تامین شــود. از آنجا که دولت 
در سال جاری با مانع تحقق درآمدهای 
نفتی و مالیاتی  مواجه شــد سعی کرد 
برای جبران کســری بودجه سال 99، 
بیشترین تمرکز را بر فصل دارایی های 
مالی داشته باشــد. بنابراین مهم ترین 
بخش بودجه ســال آینــده، مربوط به 
واگذاری دارایی های مالی اســت که در 
این زمینه پیش بینی کرده از مجموع 
واگذاری دارایی های مالی که در قانون 
بودجه ســال 98 مقــدار آن 51 هزار 
میلیارد تومان بود، با رشد 143 درصدی 
برای سال آینده به میزان ۷/ 124 هزار 
میلیارد تومان درآمد داشته باشد. البته از 

این میزان دو سوم این منابع یعنی معادل 
80 هزار میلیارد تومان آن از محل فروش 
و واگذاری اوراق مالی و اسالمی به دست 
می آید.  دولت در بودجه 99 در رویکردی 
جدید به منظور دستیابی منابع درآمدی 
غیرنفتی، سقف مجاز برای انتشار اوراق 
را که طبق برنامه ششم توسعه تا پیش 
از این معادل 50 هــزار میلیارد تومان 
بود به میزان 30 هــزار میلیارد تومان 
دیگر افزایش داد تا بتواند با فراغ خاطر 
بیشتری به زعم کارشناسان اقتصادی 

آینده فروشی کند. 
از سوی دیگر برای اولین بار در الیحه 
بودجــه 99 ، صندوق توســعه ملی در 
ذیل فصل واگــذاری دارایی های مالی 
قرار گرفت تا در این تغییــر نیز میزان 
مجاز اســتفاده از منابع صندوق را که 
 براســاس قانون 16 درصد است یعنی
 2/ 30 هزارمیلیارد تومان، در این ردیف 

قرار دهــد تا براســاس کل درآمدهای 
نفتی معادل 2/ 22 میلیارد دالر، سهم 
16 درصدی صندوق که به دولت تعلق 
گرفته، رقمی معادل 5/ 3 میلیارد دالر 
را نصیب دولت کنــد.  همچنین دولت 
در بخش واگذاری منابع شــرکت های 
دولتی در بودجه ســال آینده با رویکرد 
واگذاری و خصوصی سازی رقم 11/4 
هزار میلیــارد تومــان را در نظر گرفته 
است که نسبت به ســال جاری با رشد 
14۷/8 درصــدی همراه اســت.   ابهام 
این پیش بینی بودجــه ای در این نکته 
نهفته است که  در نظر گرفتن رقم 49 
هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل 
فروش اموال دولتی، هدف گذاری است 
که دسترسی به آن به دور از باور و واقعیت 
اقتصاد ایران اســت زیرا در سال جاری 
با توجه به تاکید دولت به فروش اموال 
بانک ها، کمتر از رقم یک هزار میلیارد 

تومان از این اموال به فروش رفته است.
همچنین نوبخت در ســخنان روز 
گذشــته خود تاکید کــرده که تمرکز 
مالیات باید بر »مجموع درآمد« باشــد 
نه بنگاه های تولیدی اما باید دید دولت 
چگونــه می خواهــد به درآمــد 195 
هزارمیلیارد تومانی از محل مالیات ها 

در سال آینده دسترسی داشته باشد؟
دولت برای ســال آینده پیش بینی 
کرده اســت تا نزدیک بــه 54 درصد 
از کل منابــع و در حــدود 261 هــزار 
میلیارد تومان را از مجموع درآمدهای 
مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت 
دولــت، درآمدهای حاصــل از فروش 
کاال و خدمات، درآمدهــای حاصل از 
جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه 
به دســت آورد. درآمدهای مالیاتی در 
قانون بودجه ســال آینده  به 195 هزار 
میلیارد تومان خواهد رســید که از این 
میزان سهم درآمدهای گمرکی 20/8 
هزار میلیارد تومان اســت که نسبت به 
ســال جاری، 38 درصد افت را نشــان 
می دهــد. ولی در خالــص درآمدهای 
مالیاتی رشــد 26 درصدی پیش بینی 
شده اســت. در ســایر اقالم درآمدی، 
میزان رشد بسیار کمتر و در برخی اقالم 
مانند »درآمدهای حاصــل از جرایم و 
خسارات« و »درآمدهای متفرقه« افت 
درآمد نسبت به بودجه 98 برآورد شده 
است. البته دولت در سال جاری اقداماتی 
را پیرامون شناسایی درآمدهای جدید 
مالیاتی انجام داد ولی در بخش اصالح 
ســاختار بودجه که براســاس آن باید 
گسترش پایه های مالیاتی بر بخش های 
غیرمولد، شناسایی فرارهای مالیاتی، 

حذف معافیت های مالیاتی غیرضرور و 
راه اندازی کامل سیستم جامع مالیاتی 
پیگیری و عملیاتی می شد، بی نتیجه 
ماند بنابراین دولت همچنان ناگزیر است 
که فشار مضاعف بر بخش تولید را ادامه 
دهد. زیرا نتوانسته است راهکار مناسبی 
را برای شناسایی  و حذف 40 هزار میلیارد 
تومان فرار مالیاتــی و 50 هزار میلیارد 
تومان معافیت های مالیاتی غیرموجه، 

عملیاتی کند.
در همین زمینه بر پایــه آمار اعالم 
شده مالیات شرکت های دولتی کمتر از 
نیم درصد درآمد آنها است. الیحه بودجه 
سال99 نشان می دهد از بودجه 1483 
هزار میلیارد تومانی شرکت های دولتی، 
بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به 
دولت، رقم 1243 هزار میلیارد تومان آن 
از منابع درآمدهای شرکت های دولتی و 
مابقی از استقراض بانکی و سایر موارد 
تامین می شود. اما آنچه که حائز اهمیت 
توجه به این نکته است که میزان مالیات 
این شــرکت ها فقط پنج هــزار و ۷88 
میلیارد تومان اســت که 0.39 درصد 
از کل درآمد این شــرکت ها را تشکیل 

می دهد.
حذفیارانهبهاسترسآنبرای

مردمنمیارزد
موضوع غربالگری دهک های یارانه 
بگیر در ســال جاری از جمله مواردی 
بود که اذهان جامعه را به شدت درگیر 
کرد و نقد و اعتراض های بسیاری را به 
دنبال داشــت. با توجه به تاکید دولت 
مبنی بر حذف دهک هــای برخوردار، 
اما در بودجه سال آینده  رقم حدود 42 
هزارمیلیارد تومانی برای پرداخت یارانه 
نقدی پیش بینی شــده است. نوبخت 
روز گذشــته در این زمینه اعالم کرد » 
چند سالی اســت که حذف دهک های 
باال و تعداد 24 میلیــون نفر مطرح می 
شود ولی باید به شرایط هم توجه داشت. 
همین چند صد هــزار نفری که حذف 
کردیم هم با اعتراض همراه شد و گله مند 
شــدند. حذف و روالی که موجب ایجاد 
استرس بین مردم می شــود نمی ارزد. 
منابع برای پرداخت یارانه به ۷8 میلیون 
نفر در ســال بعد پیش بینی شده ولی 
حذف دهک های باال و پردرآمد هم باید 

انجام شود.«

رمزگشاییساختاربودجهتحریمی۹۹اززباننوبخت

تداوم برآوردهای غیرواقع گرایانه 

محمدباقرنوبخت:درست
استبرخیمسیرهایدور
زدنتحریمدرگذشتهرا
دشمنانیادگرفتهانداما
تامسیرهایجدیدمانرا
یادبگیرندکارمانراجلو
بردهایم.دراینزمینه
طیماههایگذشته

قراردادهایخوبیدرمورد
نفتمنعقدکردهایم

نوبخت:چندسالیاست
کهحذفدهکهایباال
مطرحمیشود.همین
چندصدهزارنفریکه

حذفکردیمهمبااعتراض
همراهشدوگلهمندشدند.
حذفوروالیکهموجب
ایجاداسترسبینمردم
میشودنمیارزد.منابع

برایپرداختیارانهبه۷۸
میلیوننفردرسالبعد
پیشبینیشدهاست

گفت وگو

مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی گفت: بخش عمده ای 
از این شــلوغ کاری ها مربوط به این افرادی است که در اولویت 
پرداخت تسهیالت بالعوض نیســتند و می دانند که چطور در 

مقابل رسانه ها شلوغ کاری و سیاه نمایی کنند.
حافظ باباپور در گفت وگو با ایلنا درباره انتشار عکس هایی از 
مناطق زلزله زده مبنی بر اینکه در شرایط اقلیمی حاضر و بارش 
برف عده ای از زلزله زدگان هنوز در چادر مستقر هستند و اسکان 
موقت برای آنها انجام نشده است، گفت: طبق گزارش نهایی در 
مناطق زلزله زده 3 هزار واحد تخریبی و 1500 واحد تعمیری بر 
جای مانده است که برای تمام این افراد نسبت به اسکان موقت 

اقدام شده است.
وی با بیان اینکه با دو روش برای اسکان موقت زلزله زدگان 
اقدام کرده ایم، گفت: اولین روش احداث اتاقک 12 متری برای 
زلزله زدگان است که خوشبختانه تمام مراحل ساخت و تحویل 

آن انجام شده است و هر خانواده ای که درخواست اتاقک 12 متری 
به عنوان اسکان موقت را داشتند در حال حاضر در این اتاقک ها 

مستقر شدند.
مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی ادامه داد: روش دیگر 
پرداخت تسهیالت بالعوض 10 میلیون تومانی به افراد به جای 
تحویل اتاقک 12 متری است عده ای از زلزله زدگان در خانه های 
اقوام خود مستقر شــدند و به جای اتاقک 12 متری هزینه آن 

معادل 10 میلیون تومان از بنیاد مسکن دریافت کردند.
باباپور گفت: 300 نفر درخواست اتاقک 12 متری را داشتند 
که اتاقک ها به آنها تحویل داده شــده اســت 2 هزار و ۷00 نفر 
درخواست تسهیالت بالعوض 10 میلیون تومانی را داشتند که 

مرحله اول این تسهیالت به حساب آنها واریز شده است.
وی افزود: در مرحله اول ســه میلیون تومان به حساب افراد 
واریز شده است و پرداخت ۷میلیون تومان باقی مانده در مرحله 

دوم منوط به تحویل چادر به هالل احمر است که تاکنون 500 نفر 
با تحویل چادرها ۷ میلیون تومان باقیمانده را هم دریافت کردند.

باباپور با تاکید بر اینکه متاسفانه عده ای به دلیل ترس از وقوع 
دوباره زلزله حاضر نیستند در خانه هایشان و یا در اتاقک های 12 
متری مستقر شوند گفت: با بسیاری از خانواده ها دیدار کردیم که 
علیرغم وجود سرپناه هنوز در چادر اقامت دارند چرا که وقوع ۷0 

پس لرزه ترس از اقامت در خانه را دارند .
مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی ادامه داد: متاسفانه 
این افراد حتی ســرمایه هوا را به جان خریدند و خطرات نصب 
بخاری گازی را در چادر قبول کردند اما حاضر نیستند در خانه 
های خود یا اتاقک های 12 متری ساکن شوند. البته همان روزهای 
اول در سراب یک خانواده که در چادر مستقر شدند به دلیل گاز 
گرفتگی جان خود را از دست دادند و از خانواده سه نفره دو نفر 

آنها درگذشتند.

وی گفت: احتمال دارد برخی از خانواده ها هم مرحله اول سه 
میلیون تومانی را دریافت کردند اما هنوز در چادر مستقرند چرا که 
به این پول نیاز دارند البته برای دریافت ۷میلیون تومان دیگر باید 
چادرهای خود را تحویل دهند بنابراین راهی جز اسکان موقت 

در اتاقک های 12 متری را ندارند.
باباپور درباره تحویل کانکس به عنوان اسکان موقت عده ای 
از خانوار گفت: 60 واحد کانکس اهدایی به زلزله زدگان ارایه شده 
است که البته با توجه به اقلیم این منطقه اسکان در سازه فلزی 

مناسب نیست واقامت در اتاقک 12 متری بسیار بهتر است.

مدیرکلبنیادمسکنآذربایجانشرقیدرگفتوگوباایلنا:

زلزله زدگان هزینه اسکان موقت یا اتاقک را دریافت کرده اند

   عکس: علیرضا رمضانی


