سکه و طال ارزان شد

شنبه  26تیر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3260

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با  ۸۰هزار تومان کاهش نسبت به ابتدای هفته گذشته ،پنجشنبه  ۲۴تیر به  ۱۰میلیون و  ۶۲۰هزار تومان رسید و هر قطعه سکه تمام طرح
قدیم نیز با  ۱۰۰هزار تومان کاهش نسبت به ابتدای هفته  ۱۰میلیون و  ۴۰۰هزار تومان تعیین قیمت شد .همچنین در پایان هفته گذشته هر قطعه نیمسکه با ریزش  ۱۵۰هزار تومانی
 ۵میلیون و  ۵۵۰هزار تومان قیمت خورد و ربع سکه  -که بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ابتدای هفته تجربه کرد -با افت  ۱۵۰هزار تومانی به  ۳میلیون و  ۴۵۰هزار تومان رسید.

اقتصادی

گزارش «وطن امروز» از نارساییهایی که برجام در حوزه سیاستگذاری اقتصادی کشور ایجاد کرده است

عوارض افیون برجام

برجامرونداصالحاتکالناقتصادیدرزمینههاینظاممالیاتی،بانکیوبودجهریزیکشوررامتوقفکرد
گروه اقتصادی :یکی از عوارض جدی «افیون برجام» در اقتصاد
ایران متوقف کردن اصالحات اقتصادی در زمینه بودجه ،مالیات
و نظ��ام بانکی بود به ط��وری که دولتمردان در باد فروش نفت و
افزایش درآمدهای ارزی پس از برجام خفتند و اقتصاد را از ریل
درست خارج کردند.
ب��ه گزارش «وطنامروز» ،یک��ی از مأموریتهای مهم دولت،
اصالح ساختار بودجه کش��ور بود .روش صحیح بودجهریزی در
تمام کشورهای دنیا بدینگونه است که دولت و بدنه اقتصادیاش
با استفاده از درآمدهای پایدار سعی در ایجاد توازن منطقی میان
هزینه و درآمد دارند اما در سالهای گذشته عدم توسعه پایههای
مالیاتی ،اتالف سوبسیدهای پنهان قیمتی و رانت هنگفت نهفته در
یارانههای آشکار ارزی (ارز  ۴۲۰۰تومانی) و مهمتر از همه اتکای
شدید بودجه به درآمدهای نفتی (به صورت مستقیم در فروش
نفت و به صورت غیرمستقیم در قالب برداشت از صندوق توسعه
ملی و اوراق سلف نفتی) سبب شده کشور همواره به خاطر معضل
کس��ری بودجه در تنگنا قرار بگیرد .درآمدهای نفتی به دالیلی
همچون شرایط متغیر بازار جهانی انرژی و تحریمها دچار نوسان
است و عموما در سالهای اخیر درآمدهای نفتی و اقالم وابسته
به آن بسیار کمتر از میزان ذکر شده در بودجه حاصل شده است.
در حال حاضر بس��یاری از اصالحات ض��روری در حوزههای
مختلف اعم از اصالح نظام بانکی ،نابرابری و تولید ،اجرایی شدنشان
منوط به اصالح نظام مالیاتی است .در  ۵سال گذشته تمام اقدامات
انجام شده توسط نمایندگان مجلس بوده و دولت تقریبا هیچ کاری
در این زمینه انجام نداده است .رهبر انقالب نیز بارها اصالح ساختار
بودجه را به عنوان یکی از دستورکارهای مهم به دولتمردان گوشزد
کردند و انتظار میرفت تیم اقتصادی دولت با ساماندهی درآمدهای
پایدار اقدامی در جهت اصالح ساختار بودجه انجام دهد.
در همین راستا یکی از مهمترین مطالبات از دولت ،اصالح نظام
مالیاتی با اهدافی همچون شفافیت ،ایجاد درآمد پایدار و جلوگیری
از تورم و نیز کاهش فاصله طبقاتی با بازتوزیع بخشی از درآمدهای
بوکارها و سرمایهگذاری در مناطق
پایدار در راستای توسعه کس 
محروم کشور بوده است اما وزارت اقتصاد دولت روحانی به غیر از
مخالفت با طرحهای مجلس شورای اسالمی اقدام دیگری انجام
نداد .برای نمونه آذر  ۹۷بود که دژپسند در جلسهای با کمیسیون
اقتص��ادی مجلس وع��ده داد وزارت اقتصاد ب��رای اصالح قانون
مالیاتهای مستقیم الیحهای آماده خواهد کرد .اکنون بیش از ۳
سال از این وعده میگذرد و از الیحه مذکور و پاسخگویی دولت
خبری نیست .پیش از آن نیز فرهاد دژپسند ،وزیر اقتصاد و عباس
آخوندی ،وزیر وقت راهوشهرسازی که مخالف طرحهایی همچون
مالیات بر عایدی مسکن بودند ،با نامهنگاری به علی الریجانی ،رئیس
وقت مجلس مانع تصویب این طرحها در مجلس شدند .این جنس
مخالفتها سبب شد بسیاری از اقدامات ضروری برای نجات اقتصاد
کشور به فراموشی سپرده شود و اصالح امور به تعویق بیفتد .گواه
این مساله ،سرانجام طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که پس
از چندین سال به همت مجلس شورای اسالمی در دوره فعلی در
خرداد  ۱۴۰۰به تصویب رسید.

■■تعارض منافع دادرسی مالیاتی

دولت دادند ،انتظار میرفت نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از
محورهای مهم اصالحی در مرکز توجه دولت قرار بگیرد ،چرا که در
حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت ،الزم بود ضمن کاستن از فشار
مالیاتی بخش مولد اقتصاد ،از طریق ایجاد پایههای جدید مالیاتی،
جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاستن از معافیتهای غیرضرور،
درآمدهای مالیاتی افزایش یابد تا دولت بتواند با فش��ار کمتری،
کاه��ش درآمدهای نفتی را مدیریت کند اما برخالف انتظارها از
س��ال گذشته تاکنون از دولت هیچ خروجیای در زمینه مالیات
مشاهده نشده است.
وضعیت عملکرد مالیات در قاب برنامه شش��م ،معیاری برای
مقایسه و ارزیابی است .از نگاه قانونگذار ،اهداف کمی در برنامه
شش��م توسعه ترسیم ش��د تا بتوان عالوه بر تامین منابع مالی
کشور ،رشد و بالندگی را به اقتصاد بازگرداند .درآمدهای مالیاتی
باید در طول س��الهای اجرای این برنامه به طور متوس��ط ۲۵
درصد رشد کند و سال  ۱۴۰۰به  ۳۲۲هزار میلیارد تومان برسد.
تحقق این هدف الزامات و نیازمندیهایی دارد که در طول این
سالها رعایت نشد و جز تالشهای ناکام راهی به مقصود نبرد.
در ح��ال حاضر کل درآمدهای مالی��ات در بودجه  ۱۴۰۰حدود
 ۲۵۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که عقبماندگی ۷۰
هزار میلیارد تومانی دارد .طبق مفاد برنامه ،نسبت مالیات به تولید
ناخالص داخلی باید با شیبی آرام و تدریجی در پایان برنامه به ۱۰
درصد برسد که با فرض رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار
در س��ال  ۹۸که از سوی مرکز آمار ایران اعالم شده ،این نسبت
حدود  ۴درصد است .شاخص دیگری که میتوان به آن پرداخت،
نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع بودجه است که با هدف
کاهش ارزهای پرتکانه و شوکآور نفتی مفروض شده و باید در
پایان برنامه به حدود ۵۰درصد برسد .با فرض رقم  ۱۲۷۷میلیارد
تومان منابع عمومی بودجه  ۱۴۰۰و رقم  ۲۵۰هزار میلیارد تومانی
درآمد مالیاتی ،این سهم  ۲۰درصد است که از عملکرد سالهای
 ۹۴و  ۹۵نیز پایینتر آمده است .مسلم است که بهرغم افزایش
درآمدهای مالیاتی کشور ،این منبع نتوانسته سهم و نسبت خود
را با شاخصها و متغیرهای اقتصادی و بودجه حفظ کند و روند
ترسیم شده

کاهش��ی دارد .مضاف بر این ،با این رویکرد جایگاه
برای برنام ه ششم توسعه محقق نخواهد شد ،مگر آنکه تحول و
اهتمام جدی برای تغییر در روند ناکارآمد کنونی در کنار اصالحات
اساسی قوانین و مقررات در دستور کار قرار گیرد .یکی از مهمترین
بخشهای درآمدهای دولت بر اساس تجربه جهانی ،منابع مالیاتی
است که در ایران به جهت اینکه تکیه اصلی بر منابع نفتی است،

■■عدم اصالح نظام مالیاتی

در سالهای اخیر بحثهای زیادی درباره ضعف کارکرد نظام
مالیاتی کشور مطرح شده است .فشار زیاد به بخش مولد اقتصاد،
فرارها و معافیتهای گسترده مالیاتی ،غیبت مالیات به عنوان ابزار
تنظیمگر در بازارهایی که پتانسیل سفتهبازی دارند و سهم اندک
آن در درآمدهای دولت ،از مواردی است که طی سالهای گذشته
از سوی کارشناسان و سیاستگذاران امر مورد بحث قرار گرفته
و بر لزوم اصالح آنها تاکید شده است .در چند سال اخیر بویژه با
مأموریتی که رهبر حکیم انقالب برای اصالح ساختار بودجه به

در نظام مالیاتی کشور اختالفات بین مؤدیان مالیاتی و دولت
توسط هیأتهای حل اختالف مالیاتی بررسی میشود .از عمده
مش��کالت موجود در این زمینه ،عدم اس��تقالل این هیأتها و
حضور نماینده سازمان امور مالیاتی در همه مراجع دادرسی به
استثنای دیوان عدالت اداری است که بیطرفی در فرآیند صدور
رأی حل اختالف مالیاتی را با خدشه مواجه کرده است .این نکته
از مهمترین مشکالت و چالشهای نظام دادرسی مالیاتی در ایران
است که بررسی و مطالعات صورت گرفته در سایر کشورها نیز
مؤید آن است.
یکی دیگر از مشکالت این حوزه تعداد زیاد پروندههای مطرح
در هیأتهاست که در نهایت منجر به صدور آرای بسیار توسط
نمایندگان هیأتها میشود که مستلزم وقت و هزینه باالیی است.
طبق آمار بیش از  ۷۰۰هزار رأی توسط نمایندگان هیأتها صادر
شده است .به گواه کارشناسان ،تغییر ساختار و ترکیب هیأتهای
حل اختالف مالیاتی و اس��تفاده از مراجع برونس��ازمانی (قوه
قضائیه) در فرآیند دادرسی به عنوان مرجعی بیطرف در فرآیند
دادرسی بسیار مؤثر و تأثیرگذار خواهد بود .از طرف دیگر تعیین
سقف مالیاتی برای پروندههایی که در هیات مطرح میشوند نیز
ضرورت دارد .با توجه به حجم باالی پروندههای مطرح در هیات
میتوان با بررسی هزینه -فایده مراحل دادرسی و مبلغ مالیات
تشخیصی ،نسبت به تعیین سقف مالیاتی پروندههای قابل طرح
در هیات اقدام کرد.

توجه زیادی بر منابع مالیاتی نشده است ،بنابراین در این حوزه
جای توسعه ،پیشرفت و برطرف کردن نواقص وجود دارد .با اصالح
نظام مالیاتی ،پرداخت مالیات عادالنهتر میشود و چه بسا منجر
به کاهش سهم مؤدیانی که مالیات خودشان را پرداخت میکنند،
شود .متأسفانه فرار مالیاتی گستردهای در کشور وجود دارد و مقدار
آن ،هماندازه یا حتی بیشتر از مالیاتی است که در حال حاضر وصول
میشود .همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی ،موجب
توزیع عادالنهتر درآمد و ثروت در بین آحاد مردم میشود .به این
ترتیب با دریافت نرخهای تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت
افراد جامعه (از یک سقف مشخص درآمدی) ،از افراد پردرآمد و
ثروتمند مالیات بیشتری دریافت میشود.

■■عدم اصالح نظام بانکی

ت��ا پیش از روی کار آمدن دول��ت تدبیر و امید نظام بانکی
دچار مشکل بود اما اعمال سیاستهای غلط برای کنترل تورم
اعم از مماشات با مؤسسات غیرمجاز و تشویق آنها به اخذ مجوز،
استقراض دولت از بانکها و مخالفت با طرحها و لوایح اصالحی،
موجب تبدیل مشکل نظام بانکی به یک بحران بزرگ شد .نرخ
رشد نقدینگی در دولت دوازدهم یکی از باالترین نرخها در میان
دولته��ای پس از انقالب بوده و در ثبت باالترین نرخ تورم هم
رکورددار اس��ت .در واقع دولت تدبیر و امید نتوانست نرخ تورم
را کنترل کند و سیاستهای مالی موجب شد در دهه  90رشد
اقتصادی تقریبا صفر و تشکیل سرمایه منفی شود.
اگر بانکها شفاف و منضبط باشند و بر اساس کارکرد اصلی
خود عمل کنند ،مشوق رقابت قیمتها و محدودکننده انحصار
قیمتی و قیمتگذاریهای دلخواه خواهند بود اما اگر غیرشفاف
و انحصاری عمل کرده و از کارکرد اصلی خود منحرف شوند ،خود
به جزئی از نظام انحصارات اقتصادی و در نتیجه انحصارات قیمتی
و قیمتگذاریهای دلخواه تبدیل میشوند .برای اصالح کارکرد و
ساختار نظام بانکی ،نقش بانک مرکزی بسیار تعیینکننده است.
در وضعیت فعلی ،نظارت و عملکرد بانک مرکزی بسیار محدود
و ضعیف است .وقتی قدرت انحصاری خلق پول ب ه نظام بانکی
سپرده میشود ،الفبای احترام به حقوق مالکیت ایجاب میکند
فعالیت همه بانکها و مؤسسات پولی و اعتباری بهطور کامل
تحت نظارت بانک مرکزی باشد و مقام پولی بر کل جریان پول و
اعتبار احاطه دقیق و کامل داشته باشد و از هر گونه تخطی کارکرد
بانکها که خیانتدر امانت و تعدی به حقوق جامعه محسوب
میشود ،ممانعت کند .نظارت بانک مرکزی بر بانکها و مؤسسات
تحت پوشش رسمی و غیررسمی هم ضعیف است ،بنابراین اصالح
نظام بانکی در گرو این است که بانک مرکزی با نظارت و رصد کل
جریان پولی ،بانکها را از فعالیتهای سوداگرانه و انحصارات مالی
و تجاری و تأمین منابع فعالیتهای نامولد برحذر دارد ،بهطوری
ک��ه بانکها در عین لحاظ صرفه و نفع خود بهعنوان یکنهاد
مهم اقتصادی و اجتماعی ،در خدمت اعتالی اقتصاد کشور باشند.

■■آیا دولت میتواند فرار مالیاتی را کاهش دهد؟

برای فرارهای مالیاتی در کشور که عمدتا توسط اقشار پردرآمد،
سفتهبازان و دالالن رخ میدهد رقمهای مختلفی حتی تا بیش
از  ۱۵۰هزار میلیارد تومان نیز برآورد شده که البته به دلیل نبود
اطالعات کافی از اقتصاد غیررسمی بویژه در حوزههای مذکور این
میزان برآورد چندان دقیق نیست.
در دوره تصدی دژپسند بر وزارت اقتصاد از همان ابتدا طرحهای
مالیاتی مصوب مجلس مانند عایدی سرمایه و اصالح معافیتها ،به
بهانههای مختلف توسط وزارت اقتصاد متوقف شد.
فرار مالیاتی محصول مقررات و سیاستهای ناقص و ناکارآمد
است .در ایران ،فرار مالیاتی عموما از طریق استفاده از کارتهای
بازرگانی دیگران ،صدور فاکتورهای صوری ،حسابهای اجارهای،
دس��تگاههای پوز بیهویت ،قاچاق کاال ،عدم اعالم س��ود واقعی،
فعالیتهای پنهان اقتصادی ،عدم ارائه اطالعات شغلی و ممیزمحور
بودن سازمان مالیاتی رخ میدهد.
طبق مطالعات ،علل زمینهساز فرار مالیاتی همکاری ضعیف
نهادهای وابسته (که این هم البته تا حد زیادی معلول اراده ضعیف
وزارت اقتصاد است) ،فقدان سیستم اطالعاتی کارآمد ،تعرفه کاال
و خدمات و نرخ مالیاتها شناخته میشوند .به عقیده کارشناسان
اقتصادی ،ممیزمحوری اصلیترین و شایعترین معضل در مساله
مبارزه با فرار مالیاتی اس��ت .از آنجا که فرار مالیاتی درآمد قابل
توجهی را از دولت میکاهد و موجب نابرابری و نارضایتی اجتماعی
میشود ،جلوگیری از این پدیده اهمیت بسیاری در کشور دارد.
به عقیده پژوهشگران حوزه مالیات ،از مهمترین راهکارهای این
مسأله ،شفافیت و رصد تراکنشهای بانکی و اجرای کامل طرح
جامع مالیاتی و تکمیل س��امانههای اطالعاتی سازمان مالیاتی و
حذف ممیزهاست.

قالیباف :شاهد ناترازی در عرصه «مدیریتها» هستیم نه «امکانات»
رئی��س مجلس ش��ورای اس�لامی با
مجلس
اش��اره به اینکه مردم از موضوع قطع
برق ناراحت هس��تند ،گفت :امروز شاهد ناترازی در عرصه
مدیریتها هس��تیم تا امکانات ،لذا مشکالت در حوزههای
مختلف ایجاد میش��ود .دکتر محمدباق��ر قالیباف ،رئیس
مجلس ش��ورای اسالمی روز گذش��ته از مرکز ملی شبکه
راهبری ش��بکه برق ایران و مرکز پایش صنعت برق کشور
بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل مرتبط با این حوزه
قرار گرفت .وی در این دیدار تصریح کرد :همه ما میدانیم
مشکالت در این عرصه جدی و اساسی است و در زمان کوتاه
نمیتوان مش��کالت را به طور اساسی حل کرد ،زیرا اکنون
میزان مصرف را از بخشی کم کرده و به بخش دیگری منتقل
کردهایم؛ چه بس��ا آسیب این اقدام در درازمدت عمیقتر و
سختتر باشد .به همین دلیل باید مسائل این حوزه به صورت
لوفصل شود.
اصولی ح 
قالیباف با اشاره به اینکه شاهد ناترازی در حوزه برق کشور
هس��تیم ،افزود :این ناترازی در همه بخشها وجود دارد و
اشکاالتی را ایجاد میکند ،به عنوان مثال در موضوع بودجه،
بانکها و صندوقهای بازنشس��تگی شاهد ناترازی هستیم

و ت��ا زمانی که این مس��ائل
لوفصل نش��ود ،مشکالت
ح
وجود خواهد داشت.
رئی��س مجلس ش��ورای
اسالمی با تأکید بر اینکه این
ناترازیها در حوزه مدیریتی
وج��ود دارد و لذا در امکانات
مش��کلی نداریم ،بی��ان کرد:
این مهم به دلیل این اس��ت
که رویکردها و سیاستهایمان در کارها مشخص و پایدار
نیس��ت؛ به عنوان مثال مجلس در اقدامی مرتبط با حوزه
برق کشور یکی از رویکردها را اصالح کرد در حالی که این
موضوع میتوانست  10سال قبل انجام شود .وی ادامه داد:
ش��اید مصرف غیرمنطقی در حوزه انرژی ،مواد غذایی و...
وجود داشته باشد اما مردم نشان دادند هرگاه کار فرهنگی
صورت گرفته و آنها را مطلع کردهایم ،بیشترین همراهی را
انجام دادهاند .به عنوان مثال در سالهای گذشته که میزان
خودروها نصف خودروهای اکنون بود ،شاهد  28هزار کشته
در سال بودیم اما با اقدامی فرهنگی برای بستن کمربند بیش

از  75درصد مردم در شهرها و
روستاها اقدام به بستن کمربند
میکنند ،لذا م��ردم در امور
مختلف همراهی میکنند و ما
باید کارهای کارشناسی دقیق
انجام دهیم.
قالیب��اف در ادامه اظهار
کرد :باید تصمیمات شجاعانه
گرفته ش��ود ،به عنوان مثال
موض��وع قیمتگذاری یکی از این مس��ائل اس��ت .همه
میدانیم اگر قیمتگذاری حل نشود و دستوری بخواهیم
اق��دام کنیم همانند بازار ارز فرصت برای کس��انی ایجاد
میشود که داللی میکنند و رانت میبرند و حجم عظیم
ثروت کشور از دست میرود .رئیس قوه مقننه افزود :بهای
مصرف برای یک خانواده  2نفره همانند خانواده چند نفره
محاسبه میشود ،چرا باید یک مدل برخورد شود؛ یارانهای
که در بخش انرژی داده میشود یک به  20یا یک به 23
برابر است ،در حالی که برخی افراد بیش از اندازه مصرف
دارند ،لذا با چنین شرایطی نمیتوان از مردم توقع داشت و

به ناترازیها پایان داد .وی اظهار کرد :وقتی تصمیمگیریها
در دولت به معنای عام متمرکز میشود و به جای مردم در
اقتصاد دخالت میشود ،مشکالت اساسی ایجاد میشود.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه در مجلس
یازدهم مصمم به اصالح رویکردها و سیاس��تها هستیم،
تصریح کرد :البته تحقق این مهم سخت است اما راه نجات
کشور همین اس��ت .وی افزود :به جای اینکه درآمدها را
افزای��ش دهیم و جیبه��ا را بزرگ کنیم ،با افزایش چند
برابری قیمتها شاهد کاهش قدرت خرید مردم هستیم.
باید قیمتها را بشکنیم و در همین رابطه هم بدون تولید
ث��روت نمیتوان اقدام مناس��بی انجام داد .وی در همین
رابطه تاکید کرد :برای دستیابی به این مهم باید به پیشرانها،
اولویتها ،سیاس��تها و رویکردها توجه شود لذا امیدواریم
دولت آینده این کار را با دیدگاه یاد شده دنبال کند.
قالیب��اف در پای��ان تصریح کرد :مجلس مس��ؤول اجرا
نیس��ت اما مسؤول اصالح رویکردهاس��ت و در این مسیر
حرکت میکند؛ در برنامه هفتم متمرکز خواهیم شد تا همه
ناترازیها با دخالت حداقلی دولت ،حضور حداکثری مردم،
درست مصرف کردن و تولید ثروت با تغییر روند برطرف شود.

مشاوررئیسکلدیوانمحاسباتمطرحکرد

نظارت مستمر ،سیاست پیشگیرانه دیوان محاسبات
عبداهلل صفایینسب ،مشاور رئیس کل دیوان
دیوان
محاس��بات کش��ور درباره گزارش نظارت
مستمر بر اجرای بودجه توسط دیوان محاسبات گفت :گزارشات
نظارت مستمر بر اجرای بودجه با توجه به اینکه از سال  1400به
این سبک که االن دارد جلو میرود اتفاق افتاد ،این خاصیت را داشت
که حین اجرای بودجه ،رسیدگیها و حسابرسیها طبق برنامهها
انجام شود و اگر انحرافی باشد ،بموقع به دستگاههای اجرایی ابالغ
میشود و همچنین اگر موانعی در اجرای قانون باشد ،به مجلس
شورای اسالمی یا به دولت اعالم میشود .این امر موجب میشود
هم موانع بر طرف شود ،هم سیاست پیشگیرانه دیوان عملی شود.
اهدافی که در بودجه وجود دارد ،با آن سبک که بررسیها تنها در
انتهای کار انجام میشد ،محقق نمیشد اما در این روش جدید که

دیوان اتخاذ کرده اس��ت ،به جای
یک مرحل��ه ،در  6مرحل��ه و در
مقاطع  2ماهه این بررس��ی انجام
میش��ود .وی افزود :ب��رای مثال
تفریغ بودجه سال  98حتی یک
ماه زودتر از موعد مقرر در آذر 99
تقدیم مجلس شورای اسالمی شد.
صفایینسب درباره تکالیف قانون
بودجه گفت :در تبصره  16که قرار
بود  40هزار فقره تسهیالت از محل برگشت وجوه مسکن مهر به
بازنشستگان تقدیم شود ،بهرغم اینکه 4790میلیارد تومان از وجوه
برگشته بود ،به دلیل تعلل در ابالغ دستورالعملها ،یک ریال هم

تسهیالت پرداخت نشد .علت این
اتفاق آن بود که ما فقط در مرحله
آخر وارد بررس��ی میشدیم و در
طول دوره اجرای بودجه بررسیای
انجام نمیش��د .وی اف��زود :در ۲
ماهه اول امس��ال تقریبا حدود 2
هزار دستگاه اجرایی را حسابرسان
ما در اس��تانها وارد حسابرس��ی
کردند و اح��کام و تکالیف قانون
بودجه را مدنظر قرار دادند .مهمترین الزاماتی که در نظارت مستمر
وجود دارد ،اول آن است که سال مالی  28اسفندماه خاتمه پیدا
کند .در سالهای قبل ،سال مالی تا تیرماه نیز ادامه پیدا میکرد.

بعضا مواردی مثل کرونا یا اوراق مالی باعث میشد این سال مالی
حتی تا شهریور هم تمدید شود .این خلط وجوه سال قبل با سال
جاری باعث میش��د امکان ارائه گزارش دقیق میسر نباشد .سال
 99بودجه همان  28اسفند تمام شد و بودجه به سال بعد منتقل
شد .این بودجه منتقل شده به عنوان بودجه  1400لحاظ شد .در
بودجه سال  1400نیز در تبصره  19این مورد دیده شده که پایان
سال مالی همان  12اسفند باشد و سایر وجوه به سال بعد منتقل
ش��ود .الزام دوم ،حسابدهی دستگاههای اجرایی است .مجموعه
خزانهداری کل کشور همکاری صمیمانهای با دیوان داشتهاند و با
این همکاری توانستیم حسابها را بگیریم و از  1118حسابی که
دستگاههای میخواستند در این  2ماهه بدهند ،فقط  300دستگاه
حساب ندادند ،یعنی چیزی حدود  26درصد.

اخبار

بیتدبیری دولت عامل گرانی مرغ

عض��و هیاترئیس��ه کمیس��یون
کشاورزی گفت :مقاومت غیرمدبرانه
رئیسجمهور در مقابل قانون انتزاع
باعث افزایش قیمت و نابسامانی در
بازار گوشت مرغ و واردات نهادههای
دامی شده است .علیاکبر علیزادهبرمی در گفتوگو با خانه
ملت ،در واکنش به اظهارات رئیسجمهور در زمینه افزایش
قیمت مرغ به واس��طه تحریمها و کاهش میزان واردات
نهادههای دامی ،گفت :نظام پس از چند س��ال تجربه به
این نتیجه رسید تقسیم ناصحیح وظایف حوزه کشاورزی
اصلیترین علت بروز مش��کالتی از قبیل آشفتگی بازار
محصوالت کشاورزی ،مرغ و تخممرغ و همچنین از بین
رفتن محصوالت پیاز به طور مثال در جیرفت و سیبزمینی
دشت مغان است .نماینده مردم دامغان در مجلس شورای
اسالمی با اشاره به اینکه مجلس نهم با تصویب قانون انتزاع
تمام وظایف حوزه کش��اورزی را در اختیار وزارت جهاد
کشاورزی قرار داد و موجب ساماندهی شرایط شد ،تصریح
کرد :با اجرای قانون انتزاع حدود  5میلیارد دالر در زمینه
واردات محصوالت کشاورزی صرفهجویی صورت گرفت،
زیرا فرماندهی میدان واحد بود .وی با اشاره به اینکه آقای
روحانی در نشست هماهنگی اقتصادی سران قوا با حضور
ب��رادران الریجانی با اخذ مصوبهای بخشهای از وظایف
وزارت جهاد کشاورزی را در اختیار وزارت صمت قرار داد
و ش��اهد مشکالت متعدد ش��دیم ،افزود :نمایندگان در
مجلس یازدهم تالش خود را کردند تا رئیسجمهور وظایف
وزارت جهاد کشاورزی را به این وزارتخانه بازگرداند ،حتی
در زمان بررسی رای اعتماد وزیر صنعت ،معدن و تجارت
مقرر شد این اقدام صورت بگیرد .نماینده مردم در مجلس
شورای اس�لامی گفت :وزیر صمت پس از دریافت رای
اعتماد از مجلس در نشستی با حضور وزیر جهاد کشاورزی
توافق کردند که تمام اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به
این وزارتخانه بازگردانده شود اما آقای روحانی که با این
اق��دام بهرغم موافقت مع��اون اول مخالفت کرد ،پس از
هر جومرج در بازار گوش��ت مرغ و نهادههای دامی دولت
مجبور ش��د قرارگاه مرغ را تشکیل دهد .علیزادهبرمی با
اشاره به اینکه رئیس کمیسیون کشاورزی طی نامههایی
به وزیران صنعت ،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ضمن
تاکید بر پایان اعتبار مصوبه سران قوا ،خواستار بازگردانی
اختیارات وزارت جهاد کش��اورزی ش��د ،افزود :مقاومت
غیرمدبرانهرئیسجمهوردرمقابلقانونانتزاعباعثافزایش
قیمت و نابسامانی در بازار گوشت مرغ و واردات نهادههای
دامی ش��ده اس��ت .وی با بیان اینکه رئیسجمهور طی
سالهای گذشته تنها در شرایط نابسامان و مواجه شدن
با گرانی بیش از حد به وضعیت کشاورزی پرداخته است،
گفت :در حال حاضر حدود  5میلیون تن نهاده دامی تنها
در بندر امام خمینی(ره) وجود دارد که تا قبل از حضور
تیم بازرسی کمیسیون کشاورزی حرفی از آ ن زده نمیشد،
در حالی که کش��تار دام مولد به دلیل عدم وجود نهاده
دامی و باال بودن قیمت حدود  74درصد افزایش پیدا کرده
است و رئیسجمهور این بار نیز در زمینه دالیل افزایش
قیمت مرغ آدرس غلط به مردم میدهد.

روند تجارت بین ایران و افغانستان
عادی است

رایزن س��ابق بازرگانی ایران در افغانس��تان گفت:
روند تج��ارت در  ۲مرز میلک و ماهیرود کامال عادی
است و مشکلی برای تردد کامیونهای حمل کاالهای
تجاری وجود ندارد.
محمدمه��دی جوانمردقصاب در گفتوگو با فارس
درباره آخرین وضعیت تردد کامیونهای حملکننده
کااله��ای تجاری بین ایران و افغانس��تان گفت :روند
تجارت بین ایران و افغانس��تان بعد از اتفاقات اخیر در
آن کشور کامال عادی شده است و هیچ مشکلی برای
عبور و مرور کامیونهای تج��اری وجود ندارد .رایزن
بازرگانی س��ابق ایران در افغانستان بیان داشت :تردد
کامیونه��ای حمل کاال از  ۲گمرک میلک و ماهیرود
پس از تسلط طالبان بر برخی مناطق این کشور کامال
به حالت عادی بازگشته است و حمل کاالی تجاری از
این دو گمرک طبق روال س��ابق در حال انجام است.
البته هنوز مش��کالتی در گمرک دوغارون برای تردد
کامیونه��ا وجود دارد .جوانمردقص��اب با بیان اینکه
تجار افغانس��تانی اغلب کاالهای ای��ران را در کارخانه
از تولیدکنن��دگان تحوی��ل میگیرند و در همانجا نیز
تسویهحس��اب میکنند ،گفت :همچنین تجار ایرانی
کاالها را در مرز به تجار افغانس��تانی تحویل میدهند،
به این صورت که بار کامیونهای ایران به کامیونهای
افغانستانی منتقل میشود و معموال کامیونهای ایرانی
وارد خاک افغانستان نمیشوند.

 ۷۱میلیون لیتر
مصرف آب غیرمجاز در تهران

تنها در  ۳ماه ابتدایی امس��ال  ۵۴۳۹رش��ته انشعاب
غیرمجاز آب در س��طح اس��تان تهران شناسایی شد که
 ۲۵۸۳رش��ته انشعاب پس از اخذ جریمه و طی مراحل
قانونی خرید انشعاب به مجاز تبدیل شدهاند و ۱۲۹۰رشته
انشعاب به صورت کامل قطع و متخلفان جریمه شدند.
با یک حساب سرانگشتی میتوان میزان تقریبی مصرف
آب از طریق انشعابهای غیرمجاز را به دست آورد؛ اگر
هر انش��عاب غیرمجاز را برای یک خانوار  ۴نفره در نظر
بگیریم و طبق الگوی مصرف آب ،میزان مصرف آن را ۱۴
هزار لیتر لحاظ کنیم ،یعنی در هر ماه چیزی نزدیک به
 ۷۱میلیون لیتر آب از طریق این انشعابها مصرف شده
است .اهمیت این رقم آنجا بیشتر به چشم میآید که بدانیم
متوسط مصرف لحظهای آب کل کالنشهر تهران  ۴۲هزار
لیتر است .در شرایطی که تهران با معضل کمبود منابع
آبی دست و پنجه نرم میکند ،وجود انشعابهای غیرمجاز
تهدید بزرگی است که باید همه نهادها و ارگانهای ذیربط
به آن توجه داشته باشند.
مطابق قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون
داشتن انشعاب مجاز و قانونی به مصرف آب از تاسیسات
آبرسانی شهری یا روستایی اقدام کند یا با داشتن انشعاب،
به مص��رف آب مغایر با مقررات (مش��خصات قراردادی
انشعاب) مبادرت کند ،مصرفکننده غیرمجاز است.

