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معیشت مانع اجرای طرح ممنوعیت کشت برنج در استان

کمبود پزشک متخصص
در شهرستانهای فارس

بیمارس��تان ولیعص��ر شهرس��تان بوان��ات
اسفندماه  ۹۴پس از  ۷سال افتتاح شد اما در این
س��الها همچنان کمبود پزشک متخصص یکی
از دغدغههای مردم بوده اس��ت .کمبود پزش��ک
متخصص یکی از مطالبات مردم اس��تان فارس
در شهرستانها و شهرهای کوچک است .امسال
این مشکل برطرف شده اما نبود پزشک بیهوشی
و جراح س��بب شده بار دیگر ش��هروندان بواناتی
دست به دامان رسانهها شوند .یکی از شهروندان
بواناتی در پیامی چنین نوشته است« :صبح امروز
به بیمارس��تان و متخصص زنان مراجعه کردیم
که پزش��کی مجرب و متخصص است اما پزشک
بیهوشی و جراح در بیمارستان نیست .اگر بیماری
در حین زایمان نیاز به جراح و اتاق عمل داشت،
باید چه کار کرد؟ چرا بیمارس��تان با این وسعت
و امکانات س��اخته شده اما کارآیی الزم را ندارد».
این بیمارستان اسفندماه  94پس از  7سال افتتاح
ش��د اما در این س��الها همچنان کمبود پزشک
متخصص یکی از دغدغههای مردم بوده اس��ت.
به گفته محسن پورزارعی ،فرماندار شهرس��تان
بوانات ،متخصصان به نسبت نیاز و مراجعه مردم
در شهرستانها حضور پیدا میکنند و درجهبندی
بیمارستان نیز در تعداد و ماندگاری متخصصان
تاثی��ر دارد .پورزارع��ی میگوی��د :هر متخصص
بای��د روزان��ه  75نف��ر را ویزیت کند ک��ه ما در
شهرستان بوانات این میزان را به  25نفر کاهش
دادی��م .فرماندار بوانات از حض��ور هفتگی یا هر
 2هفته ی��ک بار دیگر متخصصان نظیر چشم و
قلب در این شهرس��تان سخن میگوید .پیشتر
تاخیر در پرداخت مطالبات پزشکان از علل عدم
حضور متخصصان عنوان ش��ده بود که پورزارعی
میگوی��د بخش��ی از آن پرداخت ش��ده اس��ت.
زهرا کریمی ،رئیس ش��بکه بهداش��ت و درمان
شهرس��تان بوانات نیز در گفتوگ��و با تسنیم از
مان��دگاری و حضور پزش��کان متخصص در این
شهرس��تان گفت .بر اس��اس صحبته��ای وی،
متخصص داخلی  23روز در ماه ،متخصص قلب
 3روز در هفته ،متخصص چشم  2روز در هفته،
متخصص زنان  23روز در ماه و متخصص اطفال
 23روز در ماه در شهرستان حضور دارند .به گفته
وی ،برخی از این متخصصان مدت ماموریتشان
رو به اتمام اس��ت که این موضوع پیگیری شده و
بناست در آبانماه که زمان توزیع نیروی انسانی
است ،جبران شود.

کشت برنج در اصفهان ادامه دارد
کش��ت برن��ج از  2س��ال پی��ش ب��رای
اصفهانیها محدود ش��ده اما از غرب تا شرق
اس��تان هنوز برای تبدی��ل زمینهای خود
به ش��الیزار تالش میکنند تا بع��د از همه
تالشهایش��ان برای تامین آب و برداشت
محصول ،هنوز هم نام شالیکار را روی عنوان
کشاورزی خود داشته باشند و پایان برداشت
محص��ول جیبش��ان خالی و چشمش��ان
ش��رمنده خانواده نباش��د .کشت برنج ،این
دانه س��فیدرنگ که در این وضعیت سخت
کش��اورزی ،دانهای طالیی ب��رای کشاورز به
حساب میآید ،هر چند از منظر قانون هنوز
با ممنوعیت مواجه نشده اس��ت اما به گفته
کارشناس��ان و مقامات استانی ،منابع پایدار
آب در اس��تان را با خطر روب��هرو میکند و
باید در وضعیتی که تأمین آب شرب اولویت
اصفهان قرار گرفته اس��ت کشاورز دست از
کشت پرمصرف بردارد .عدهای از کشاورزان با
پمپاژ آب و برخی با استفاده از پساب حاضرند کشت
خود را انجام دهند .این وضعیت به حدی رسیده که
کشت برنج در شرق اصفهان با پساب و در منطقه 2
شهرستان اصفهان که فاصله چندانی با شهر اصفهان
نیز ندارد به هر روش��ی در حال انجام است و تنها از
وس��عت  ۲۳هزار هکتاری کشت برنج در استان کم
شده به گونهای که اصفهانیها سال قبل  ۳هزار هکتار
از زمینه��ای خود و امسال  ۲۰۰هکتار را زیر کشت
برنج بردند.

■■عیار طالی سرخ هم به پای برنج نمیرسد!

مدی��ر جهاد کش��اورزی شهرس��تان اصفهان در
گفتوگو با مهر ،کش��ت برنج را یک کشت با صرفه
اقتصادی برای کشاورز نام برد و افزود :اگر چه کشت
برنج نسبت به یکسری محصوالت دیگر آب بیشتری
میخواهد اما چون در طول سال مدام به بار میآید،
کشت میشود .احمدرضا صادقی در پاسخ به پیشنهاد
کش��ت زعفران و گیاه��ان دارویی به کش��اورزان به
جای برن��ج ،اضافه کرد :کش��اورزان به دنبال کشت
زعفران نمیروند چون کشت زعفران در س��ال  2بار
امکانپذیر اس��ت و کشاورزان مابقی سال مثل فصل

سمت اس��تفاده از پساب برای آبیاری بروند،
بنابراین پیشنه��اد دادیم پساب را به صورت
اس��تاندارد درآورده و مص��رف کنند ،اگر نه
نمیتوان در این فضای تنگنای معیشتی به
کشاورزان گفت از پساب استفاده نکنند .مدیر
جه��اد کشاورزی شهرس��تان اصفهان اعالم
کرد :برای رفع این مشکالت ،پیشنهاد شده از
توان بخشی خصوصی برای استاندارد کردن
پساب فاضالب اس��تفاده ش��ود و این پساب
س��الم را در اختیار کشاورزان قرار دهند .وی
بیان داشت :در حال حاضر تنها  ۲۰۰هکتار
زمین در س��طح شهرس��تان اصفهان تحت
کشت برنج اس��ت .با وج��ود اینکه تبلیغات
زیادی کردیم که کشت برنج انجام ندهند و
کشتهای دیگر را جایگزین کنند اما به دلیل
اینکه توجیه اقتصادی ندارد ،بنابراین تاکنون
کشاورزان به این سمت نرفتهاند.

ناجوانمردانه بوده و هست .در خبر است که «اشعث
کندی» پس از تحمیل قرارداد خسارتبار حکمیت
در صفین ،به سمت امیرالمومنین(ع) خیز برداشت
که مالک زیر بار قراردادی که شما قبول کردهاید،
نمیرود!
پاسخ امام شنیدنی و البته دردناک است .علی
میگویند« :واهلل من هم این قرارداد را قبول ندارم،
دوست میداش��تم که شما هم قبول نکنید ،ولی
ش��ما مرا مجبور کردید!» امام در ادامه خطاب به
اشعث میفرمایند« :من از ناحیه مالک برای آنکه
نافرمانی من کند ،نگران��ی ندارم .کاش دو تا مثل
مالک در میان ش��ما بود ،یا حداقل یکی!» دولت

هیات محترم وزیران درباره تغیی��رات آب و هوا از
جمل ه آییننامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا
و پروتکل کیوتو به شماره /104548ت 39213ک
مورخ  88/5/24و اصالحیه آن ،اقتصاد کم کربن به
شماره  50698/82185مورخ  94/6/25اشاره کرد.
در زمان بررس��ی برنامه مشترک به دلیل مصرف
باالی انرژی در کشور ،نظر نمایندگان دستگاههای
عضو کارگروه ملی تغییر آب و هوا بر کاهش بیش
از  4درصد بود اما به منظور س��هولت دستیابی به
هدف کاهش ارائه ش��ده در گزارشی که در مجامع
بینالملل��ی انعکاس یافت نسبت ب��ه اعالم تنها 4
درصد اجماع حاصل شد.
بنابراین تاکید میگردد طبق قانون اصالح الگوی
مصرف ابالغ شده توسط مقام معظم رهبری که طبق
آن کشور موظف به کاهش مصرف انرژی تا سقف 50
درصد تا پایان برنامه ششم است ،چنانچه برنامهها و
تکالیف داخلی کشور توسط دستگاهها محقق شود،
میزان کاهش رقمی بسیار باالتر از  4درصد کاهش
انتشار گازهای گلخانهای را نیز پوش��ش میدهد .به
عنوان مثال در صورت کاهش فلرینگ در حوزه نفت
و گاز نهتنها از س��وزاندن حجم معتنابهی از گازها و
س��رمایه ملی جلوگیری میش��ود بلک��ه به تنهایی
تامینکننده بخش عمده این تعهدات است.
همچنین برای رسیدن به  8درصد کاهش انتشار
مشروط نیز استفاده از مکانیسمهای مالی بینالمللی
مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانهای برای تامین
بخشی از این هزینهها مدنظر است که این مکانیسم
شامل مکانیسم توس��عه ( ،)CDMاقدامات کاهش
انتشار متناسب ملی اعتباری ( )NAMASو منابع
صندوق سبز اقلیم ( )GCFاست .در بند  9توافقنامه
پاریس ب��ه موضوع کمکهای مال��ی به کشورهای
در حال توس��عه اشاره ش��ده ،همچنین در بند 10
به انتقال فناوری برای تحقق کاهش انتشار ش��ده،

■■ آببری چغندرقند و یونجه بیشتر است

نما
جهاد کشاورزی متولی برخورد با کشت برنج است
معاون بهرهبرداری آب منطقهای اس�تان اصفهان گفت :اگر چاه آبی که با آن کشت برنج انجام میشود،
مجاز باشد ،برخورد با کشاورز در حدود اختیارات آب منطقهای نیست که چرا کشت برنج انجام میدهد
اما اگر چاه آب غیرمجاز باشد آب منطقهای میتواند ورود کند و چاه را پلمب و از ادامه کشت جلوگیری
کند .حسن ساسانی افزود :به طور کلی برخورد با کشت برنج در اصفهان ،در محدوده اختیارات و وظایف
سازمان آب منطقهای نیست و بر عهده جهاد کشاورزی است ،هر چند میزان کاشت برنج در اصفهان به
اندازه چشمگیری کاهش یافته است.

پاییز بیکار میمانند .وی بیان داش��ت :از سوی دیگر
پیاز زعفران گران اس��ت و نیاز به سرمایهگذاری باال
دارد که کشاورزان این توان مالی را ندارند .مدیر جهاد
کشاورزی شهرس��تان اصفهان با اعالم اینکه زعفران
یک کشت  7ساله است و حداقل سال اول و دوم هیچ
توجیه اقتصادی ندارد و از س��ال س��وم به بعد صرفه
مالی دارد ،ادامه داد :از سوی دیگر با توجه به اینکه در
حال حاضر اصفهان به آب شور رسیده ،بنابراین عموما
اراضی کشاورزی به درد کاشت زعفران نمیخورد.
■■ وقتی راهی جز کشت برنج نیست

وی در پاسخ به این سوال که چرا کشاورزان اقدام

و لشکر رس��انهایاش حاال پس از آش��کار ش��دن
سیاس��تهای اقتصادی غلط خود ه��م اما ظاهرا
دس��تور کاری جز ادامه همان سیاستها و حمله
به منتق��دان قرارداد برجام ندارن��د .تیم مشاوران
رئیسجمهور اما خوب است بدانند اینجا جمهوری
اسالمی است و مردم در انتخاباتها نشان دادهاند
جز با اصل این جمهوری ،با هیچ فرد و جریانی برای
همیشه عقد اخوت نبستهاند و س��وال آخر اینکه:
وقتی راهبردهای اقتصادی رهبر معظم انقالب در
نامه کارشناس��ان اقتصادی حامی دولت هم دیده
میشود ،دولتیها چرا باز هم بر ادامه مسیر اشتباه
قبلی اصرار دارند؟!

جوابیه سازمان محیطزیست به «وطنامروز»

ادامه از صفحه اول
بازتاب
به استحضار میرساند در
این مطلب ذکر ش��ده که موافقتنامه پاریس شامل
پیوستهایی بوده که تقدیم مجلس نشده است ،در
حالی که تنها پیوست این موافقتنامه برنامه مدنظر
مشارک��ت مل��ی (Nationally Determined
 )Contrinution Intendedاس��ت .از آنجا که
در مجلس خواسته شده این برنامه به صورت برنامه
مشترک ملی ارائه ش��ود در سال جاری در جلسات
تخصصی با دس��تگاههای ذیربط موضوع بررسی و
نهایتا در کمیته ملی تغییر آب و هوای کشور موضوع
تبدیل  INDCبه  NDCمطرح شد .این موضوع
در دست بررسی و تحقیقات کارشناسی است تا پس
از جمعبندی نهایی یا اجماع کلی به مجلس شورای
اسالمی تسلیم شود.
در خبر مذکور به برنامه اقدام ملی به عنوان «تعهد
سخت بینالمللی» اش��اره شده و الزم است تاکید
ش��ود برنامه مشترک مورد نظر در صورت اجرایی
شدن شامل  4درصد کاهش انتشار غیرمشروط با
اس��تفاده از منابع داخلی و  8درصد کاهش انتشار،
مشروط به رفع تحریمها و دریافت کمکهای مالی
و فن��ی از جامعه بینالمللی اس��ت و این در حالی
اس��ت ک��ه در اس��ناد و قوانین و مصوب��ات داخل
کشور ،تعهدات س��ختتری پیشبینی شده است
که میتوان به س��ند ابالغی محیطزیست از سوی
مقام معظم رهبری در س��ال  ،1395سیاستهای
کلی اصالح الگوی مصرف و صرفهجویی در مصرف
انرژی در سال  1389با اعمال مجموعهای متعادل
از اقدام��ات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش
مستمر «شاخص ش��دت انرژی » کشور به حداقل
دوسوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و
کاهش شدت انرژی به حداقل یکدوم میزان کنونی
تا پایان برنامه ش��شم توس��عه و همچنین مصوبه

مرز گمرگ یزدان خراسان جنوبی
بازگشایی میشود

استان اصفهان چند سالی است که از کمآبی رنج میبرد و مسؤوالن باید تدبیری بیندیشند
که هم معیشت کشاورزان به خطر نیفتد و هم مصرف آب در بخش کشاورزی بهینه شود

بازی کهنه دولت :حرکت خالف راهنما!

یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
رهب��ری ب��ا ای��ن حال
بهخاط��ر آنکه دولت منتخب مردم اس��ت ،مانند
همیشه صادقان��ه از آن حمای��ت میکنند .بازی
غیرصادقانه دولتیها با افکار عمومی اما یک بخش
دیگر هم دارد .آنها طی  5س��ال گذش��ته ،همواره
حمایته��ای کلی رهب��ری از دولت را پشتیبانی
آیتاهلل خامنهای از راهبردهای غلط و خانمانسوز
خ��ود در سیاس��ت خارجی و اقتصاد ج��ازدهاند!
تعابیری مانند اینک��ه «برجام حاصل هدایتهای
رهبری بود!» ی��ا اینکه« :رهب��ری در جریان ریز
مذاک��رات قرار داش��تند» بخش��ی از همین بازی

خراسانجنوبی

هم��کاری کشورهای عضو به ظرفیتس��ازی جهت
مقابله با تغییرات اقلیمی ،توسعه برنامههای آموزشی
از دیگر موارد مورد تاکید در توافقنامه اس��ت ،ضمن
آنکه در ماده  15اش��اره شده این توافقنامه ماهیتی
تسهیلگرانه داشته و به شیوههای شفاف ،غیرتنبیهی
و غیرتهاجمی عمل نموده و توجه ویژهای به شرایط و
تواناییهای کشورها خواهد داشت.
با عنایت به میزان باالی انتشار گازهای گلخانهای
در کشورمان و دارا بودن مقام نهم انتشاردهندگان در
سطح جهان الزم است در این خصوص اقدامات الزم
به فوریت صورت پذیرد و همچنین با توجه به ماده
 21توافقنامه پاریس که در آن ذکر ش��ده الزماالجرا
شدن توافقنامه در صورتی است که حداقل  55عضو
کنوانسیون که در مجموع ح��دود  55درصد از کل
گازهای گلخانهای را تولید میکنند ،آن را به تصویب
رسانند ،و اینکه ایران پس از تصویب بیش از  55عضو،
توافقنامه را به امضا رسانده ،بدیهی است در صورت
عدم امضای ایران نیز توافقنامه الز م االجرا میشد .لذا
صالح در این بود با توجه به تهدیدات فراگیر ناشی از
تغییر اقلیم در سطح جهان و کشورمان این موضوع
به طور جدی توسط کشور دنبال میشد.
مجددا تاکید میش��ود یکی از موارد مهمی که
در گزارش برنام��ه مشارکت کاهش ملی کشورمان
( )INDCنیز بدان اش��اره شده است اجرایی کردن
تعهدات ایران منوط ب��ه دریافت کمکهای مالی و
انتقال تکنولوژی از سوی کشورهای توسعهیافته است
و این موضوع در گزارش ارزیابی نیازهای فنی کشور
( )TNAنیز ذکر ش��ده است و با توجه به مصوبات
س��الهای اخیر در خصوص تغییر آبوهوا در سطح
هیات محترم وزیران ،امید است زیرساختهای الزم
در سطح ملی ایجاد شود».

امیرعبدالرضاسپنجی
مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور رسانه

ب��ه جایگزینی گیاهان دارویی ب��ه جای کشت برنج
نمیکنند ،گفت :گیاهان دارویی یک کشت مناسب
اس��ت ام��ا در این حوزه مافیا وج��ود دارد .صادقی با
بیان اینکه دستگاههای مختلف در این زمینه دخیل
هستند و بهرغم جلسات متع��دد هنوز نتوانستهاند
هماهنگی بی��ن تولیدکننده و ب��ازار فروش گیاهان
دارویی ایجاد کنند ،اف��زود :در حوزه گیاهان دارویی
بازاری ایجاد ش��ده که تنها به دس��ت عدهای خاص
اس��ت و نمیگذارند س��ود آن در جیب افراد دیگری
برود .وی با اش��اره به کشت برن��ج با پساب گفت :با
توجه به اینکه کمآبی امروز باعث شده کشاورزان به

رئی��س کمیسی��ون کش��اورزی ات��اق بازرگانی
اصفهان هم در ای��ن زمینه به مهر گفت :با وجودی
که با کاهش چشمگیر کشت برنج در سطح استان
اصفهان مواجهیم اما هنوز توجهات و حساسیتها به
کاش��ت برنج زیاد اس��ت ،در صورتی که مصرف آب
در محصوالتی مثل چغندرقند ،یونجه و محصوالت
باغی به مراتب بیشتر است .توسعه باغات در اراضی
ش��یبدار حوضه زایندهرود بیشتری��ن میزان آب را
مصرف میکند اما چرا در این باره برای کسی سوال
ایجاد نمیشود؟ حمیدرضا قلمکاری با اشاره به اینکه
یک هکتار نیشکر  4برابر برنج نیاز به آب دارد و این
در حالی است که مصرف آب در هر هکتار برنج کمی
بیشتر از الگوی کشت رایج در استان است ،افزود :با
توجه به اینکه در ح��ال حاضر با محدودیت کشت
برن��ج مواجهیم اما تفاوت معن��اداری در مصرف آب
وجود ندارد ولی جای س��وال دارد که چرا همچنان
حساسیت به کاشت برنج وجود دارد .وی استفاده از
پساب برای کشت برنج و هر محصول غذایی دیگر را
یک عمل ناپسند خواند و افزود :استفاده از پساب برای
خوراک انسان دارای ایراداتی است.

س��رکنسول جمهوری اس�لامی ایران در
هرات از بازگشایی مرز گمرک یزدان خراسان
جنوبی در آیندهای نزدیک خبر داد .به گزارش
مهر ،محمود افخمی رش��یدی یکشنبه شب
در جلس��ه نشست والی والیت فراه افغانستان
با تجار بخش خصوصی خراس��ان جنوبی در
بیرجند بیان کرد :نگاه نظام در س��طح کالن
ب��ه کشورهای همسایه مطلوب اس��ت .وی با
بی��ان اینکه دولت در ح��وزه اقتصاد ریلگذار
اس��ت ،گفت :بخش خصوص��ی متولی انجام
کار اقتصادی اس��ت و بای��د مشکالت موجود
را به مراکز ذیربط منتقل کند .س��رکنسول
جمهوری اس�لامی ایران در هرات با اشاره به
تردد تجار در مرز ،بیان کرد :تمام تجار افغان
که دارای مجوز تجارت هستند نباید دغدغهای
برای تردد داشته باشند .افخمی با بیان اینکه
 3هزار تاجر افغان در سیستم کنسولگری ثبت
ب��وده و خدمات میگیرند ،اف��زود :به صورت
شبانهروزی پاس��خگوی نیازهای کنسولگری
تج��ار هستیم .وی ب��ا بیان اینک��ه  ۱۰هزار
دس��تگاه از خودروهای افغانست��ان در ایران
تردد دارند ،افزود :تم��ام رانندههای ترانزیت،
ویزای  6ماهه میگیرند .سرکنسول جمهوری
اس�لامی ایران در هرات بیان کرد :بر اس��اس
قوانین افغانستان ،خودروهایی که مواد مخدر
حمل میکنند اگر حامل مواد صاحب ماشین
باشد ،خودرو مصادره شده و در غیر این صورت
استرداد میشود .وی یکی از رسالتهای اول
کنسولگری را حمای��ت از اتباع کشور عنوان
کرد و گفت :تالش برای توسعه همهجانبه در
مرحله دوم قرار دارد .افخمی با تاکید بر اینکه
باید اتاق مشترک بیرجند و فراه تشکیل شود،
افزود :بسیاری از مشکالت طرفین با حکمیت
حل و فصل میشود .س��رکنسول جمهوری
اسالمی ایران در هرات بیان کرد :در آیندهای
نهچندان دور ،مرز گمرک یزدان باز میشود.

راهی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی

ادامه از صفحه اول
مالیات 1 /
 ...تحقق کام��ل آن بعید
است .ضمن اینکه حدود  10درصد از منابع عمومی
بودجه هم از طریق اوراق و امثالهم تأمین میش��ود
که اگر چه غیرنفتی است اما همانگونه که گفته شد،
از بابت تبعات آن ،کم از نفت ندارد .همچنین حدود
 35درصد منابع عمومی دولت ،از محل درآمدهای
مالیاتی تأمین میشود که بالغ بر  129هزار میلیارد
تومان اس��ت .اعداد و ارقام فوق بیانگر این است که
ح��دود  50درص��د بودجه کشور وابست��ه به منابع
ناپایدار اس��ت و تقریبا یکسوم آن بر اساس مالیات
بسته شده است .این درحالی است که اقتصاد ایران
بر اس��اس گزارش بانک جهانی در مقایسه با تولید
ناخالص داخلی خود ،نسبت به سایر کشورها ،مالیات
()3
چندانی جمعآوری نمیکند.
به طور مثال در کشورهای توسعهیافته از جمله
آلم��ان ،انگلستان و ن��روژ نسبت مالی��ات بر تولید
ناخالص داخلی رقمی بین  27تا  32درصد است یا

در کشوره��ای اطرافمان و به طور مشخص ترکیه،
این نسبت  33درصد محاس��به شده است ،در حالی
که در ایران ،طی س��الهای اخی��ر ،این نسبت بین
اعداد  5/3تا  8درصد نوسان داشته و مشخص است
در چه فاصلهای نسبت به س��ایر کشورها قرار دارد.
شاخص فوق بیانگر کارایی نظام مالیاتی است .زیرا از
یک طرف تحت تاثیر عملکرد سازمان وصولکننده
مالیات و قوانین و مقررات حاکم و از طرف دیگر تحت
تاثیر ساختار کالن اقتصادی یعنی ساختار تولید ملی
()4
و محیط کسبوکار قرار دارد.
قطع اتکا به درآمدهای نفتی تنها یکی از کارکردهای
مالیات به ش��مار م��یرود .از آن مهمت��ر ویژگیهای
منحصربهفردی اس��ت که مالیات را در زمره بهترین
اب��زار برای جهتدهی اقتصاد به س��مت فعالیتهای
مولد قرار میدهد .نظام مالیات��ی کارآمد قادر خواهد
بود همزمان ،س��دی قدرتمند به وسیله هزینهتراشی
گسترده برای فعالیتهای غیرمولد ایجاد کند و عالوه
بر آن مشوق مناس��بی برای سوق دادن فعالیتها به

www.vatanemrooz.ir

سمت تولید باشد ،از طرفی به طور مستقیم عرضه و
تقاضای بازارها را با مصلحت جامعه هماهنگ کرده و از
افسارگسیختگی نظام بازار جلوگیری کند .در کنار همه
اینها درآمد مناسبی در اختیار دولت گذاشته و نفت را
از چنگال بودجه نج��ات میدهد .بازتوزیع ثروت و پر
کردن ش��کاف طبقاتی و مهندسی عادالنه اقتصاد نیز
از ثم��رات چنین نظامی خواهد بود .از این رو اصالح و
توانمندسازی این ابزار ،گام بلندی در اصالح ساختاری
اقتصاد به حساب میآید.
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