1050

هدايت آب باران به سمت چاههاي جذبي از شدت سيالبها ميكاهد و از هدررفتن آب جلوگيري ميكند

هدررفت  88درصد روانابهای چهارمحال و بختياري
مجري طرح توسعه سامانههاي نوين آبياري خبر داد

تجهيز  2/2ميليون هكتار از اراضي
كشاورزي به سامانههای نوين آبياري
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نگاه روز

 3رویکرد برای حل کسری بودجه
حمید آذرمند

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور:

 ۱۸گونه دام

در معرض انقراض است
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کارشناسان منابع تأمین بودجه سال  99را غیرواقعی و دور از ذهن میدانند

چشم بودجه  ۹۹به صندوق توسعه ملي
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی :افزایش  40درصدی سهم مالیات در بودجه  99واقعی نیست
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تداوم رشد بازار سهام
تا پایان سال
آلودگی ری
حاصل بیتدبیری مسئوالن
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حالوهوای این روزهای ش��هر تاریخی و کهن ری ،مثل چند سال
اخیر اص ًٌ
ال خوب نیست و دستخوش مهمان ناخوانده دیگری است
که شاید او هم برحسب اتفاقی مثل بسیاری از معضالت کالنشهر
تهران در این نقطه جاخوش کرده است .وجود صنایع آالینده و انتقال
برخی از صنوف مزاحم و مشکالت کالنشهر تهران به شهرستان ری
این شهرستان را به کانون آلودگی هوا و انتشار بوی نامطبوع تبدیل
کرده اس��ت و همین موضوع نفس مردم جنوب پایتخت را
تنگ میکند.
رئيس اتحاديه مركزي ميوه و ترهبار:
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جمعآوري پياز از مزارع
باعث افزايش قيمت شد
بخشی از مزارع استان البرز با فاضالب خانگي آبیاری میشود

تشکیل  22پرونده تخلف آبیاری مزارع بافاضالب در البرز

•

تحلیلگر اقتصادی

ر وزنامه کشاور زی
منابعطبیعیو محیطزیستیکشور
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عکس :حمیدرضا نجفی

با کاهش ش��دید درآمدهای نفتی،
شکاف عمدهای در منابع و مصارف
دولت ایجاد ش��ده است؛ لذا مسأله
اصلی ساختار تصمیمگیری کشور
باید آن باشد که با کمترین عوارض
مخ��رب ،راهی ب��رای پرکردن این
شکاف یافته شود .براساس خبری
که در پای��گاه خبری اتاق بازرگانی
ایران منتشر شده ،آذرمند گفت :سه رویکرد کلی یا ترکیبی در این
زمینه میتوان اتخاذ کرد :رفع کس��ری از طریق ایجاد بدهی؛ پولی
کردن کسری بودجه و اصالحات ساختاری که هر یک از شیوههای
سهگانه ،مزایا و آسیبهایی دارد.
ل یعنی رفع کسری بودجه دولت از طریق ایجاد بدهیهای
شیوه او 
جدید و انتشار اوراق ،سهلالوصول است .در ضمن این مزیت را دارد
که به بانک مرکزی امکان اعمال سیاست پولی و کنترل نرخ سود از
طریق عملیات بازار باز را میدهد .در مقابل ،نقطه ضعف این ش��یوه
آن است که در شرایط فعلی که دولت از اساس با یک ناکارآیی مالی
و کسری بودجه ساختاری مواجه است ،این شیوه میتواند زمینهای
را ایجاد کن��د که دولت بخش عمده مخارج جاری خود را به اتکای
ایجاد بدهیهای مستمر تأمین مالی کند.
ش��یوه دو م یعنی جبران کس��ری بودجه از طریق پولیکردن کسری و
تأمین مالی مس��تقیم از طریق منابع بانک مرکزی اس��تکه این شیوه
اگرچه بس��یار سریع و سهل اس��ت ،ولی منجر به جهش نقدینگی در
ماهه��ای آین��ده و متعاقب آن افزایش ن��رخ تورم ،بیثبات��ی بازارها و
تضعیف بیش از پیش ظرفیتهای رش��د اقتصادی خواهد شد .اتکا به
منابع صندوق توس��عه ملی برای تأمین مالی بودجه ،در عمل بهمعنی
افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و انبساط پولی است.
ش��یوه سوم حل کس��ری بودجه دولت از طریق تن دادن به اصالحات
ساختاری بودجه است .اصالحات ساختاری بودجه ،مفهومی جز تغییر
رفتار دول��ت (بخش عمومی) و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد ندارد.
باید هش��دار داد که امتناع از اصالحات ساختاری بودجه و پولی کردن
کس��ری بودجه ،اگرچه ش��یوه س��هلی برای انتقال مشکالت دولت به
آینده اس��ت ،ولی این مس��أله میتواند به س��ادگی زمینه شکلگیری
موجی از تورم غیرقابل مهار و تداوم رکود را فراهم کند.
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روستانیوز
تریبونی برای پیگیری
مطالبات روستا
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