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کارشناسان منابع تأمین بودجه سال  99را غیرواقعی و دور از ذهن میدانند

اخبار

چشم بودجه ۹۹
به منابع صندوق توسعه ملي

مجري طرح توسعه سامانههاي نوين آبياري خبر داد

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

يك مقام مس��ئول در وزارت جهاد كشاورزي از تجهيز  2/2ميليون
هكتار از اراضي كشور به سامانههاي نوين آبياري خبر داد.
به گزارش«س��بزینه» ،عباس زارع ،مجري طرح توسعه سامانههاي
نوين آبياري وزارت جهاد كشاورزي ،در نشستي خبري اظهار داشت:
 8/7ميليون هكتار از اراضي آبي كشور در چرخه توليد مستقيم قرار
دارد .از اين ميزان  3/2ميليون هكتار از آن اراضي پاياب و مدرن و 5/5
ميليون هكتار اراضي غيرپاياب و سنتي هستند.
مش��اور وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه بهرهبرداران بيشتري در
اراضي س��نتي كه خرد و پراكنده هس��تند ،فعاليت ميكنند ،افزود:
حدود دوميليون هكتار از اين اراضي به سامانههاي نوين آبياري تجهيز
ش��ده و از اراضي مدرن نيز حدود  ٢٠٠هزارهكتار به اين س��امانهها
تجهيز شدهاند و حدود  ١٣٠هزارهكتار نيز در دست اجراست.
به گفته زارع ١٥٠ ،ميليون يورو از صندوق توسعه ملي و  ٥٠٠ميليارد
تومان از بودجه سنواتي سال  ٩٨براي تجهيز اراضي به سامانههاي نوين
آبياري در نظر گرفته شده كه تاکنون از صندوق توسعه ملي  ٢٠درصد
اعتبارات را تخصيص دادهاند .وي ادامه داد :با اين اعتبارات حدود ١٧٠
هزارهكتار از اراضي به سامانههاي نوين آبياري مجهز ميشوند.
مسعود خوانساري:

انزواطلبي
راهكار امروز كارآفرينان نيست

رئيس ات��اق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كش��اورزي ب��ا بيان اينكه
انزواطلبي راهكار امروز كارآفرينان نيس��ت ،گف��ت :اگر پيش از اين
كارآفرينان سعي ميكردند در خلوت كار كنند ،امروز بايد به صحنه
بيايند و اجازه دهند مردم با آنها آشنا شوند.
به گزارش«س��بزینه» بهنقل از ایرنا ،مسعود خوانساري در چهارمين
دوره اهداي نش��ان و تنديس امينالضرب كه در تاالر وحدت برگزار
ش��د ،كارآفرينان را سرمايههاي انساني كشور دانست و ضمن انتقاد
از رويه حاكميت در رابطه با كارآفرينان گفت :حاكميت ميتوانست
طي چند دهه كارآفرينان را به نماد انساندوستي تبديل كند ،اما نگاه
همراه با س��وءظن اين اجازه را نداد .امروز كجاي اين كشور ميتوان
موزهاي از صنعت ،كارآفريني و اقتصاد پيدا كرد؟ چرا در هيچ كتاب
درسي نامي از آنها نيست؟
وي ادامه داد :عموم مردم همواره در برابر اخبار فس��اد و انواع رانتها
قرار دارند ،اما ببينيد دست چند درصد كارآفرينان جامعه آغشته به
رانت است .در اين موقعيت چرا نبايد كارآفرينان را بهعنوان نماد و الگو
به مردم جامعه معرفي كرد؟ چرا دولتها صداي اين مناديان اميد را
نميشنوند و چرا گوشها بسته است؟
خوانساري خطاب به كارآفرينان حاضر در جمع گفت :رسالت شما اين
است كه از تمام ابزارها براي توسعه مفهوم كارآفريني استفاده كنيد.
انزواطلبي راهكار امروز نيست .رئيس اتاق بازرگاني تهران خاطرنشان
كرد :متأس��فانه آنچه در اقتصاد و جامعه ايراني قرباني ش��ده ،گوهر
اعتماد عمومي است .جوان ايراني كه به هزار اميد و انگيزه از دانشگاه
به شايستگي بيرون آمده و نسلي كه تمناي پيشرفت و توسعه دارد،
مردمي كه قلبشان براي اين آب و خاك ميتپد و آموختهاند كه بايد
در همين سرزمين زيست ،چطور بايد به فكر كسب و كار و فردايشان
باش��ند .وي ادامه داد :متأسفانه امروز هر كجا سرمايه نمادين وجود
داش��ته ،با بيتدبيري از ميان رفته يا حداقل به پايينترين حد تنزل
كرده است .خوانساري با بيان اينكه امروز جامعه نگران ،مضطرب و
بياعتماد به اركان سياستگذار و مديران كشور شده است ،اظهار كرد:
مردم ايران در دهه  60با بحبوحه جنگ از مرزها دفاع كردند يا در دهه
 70به شوق سازندگي گامهاي بلندي برداشتند ،آنها در دهه  80نيز
به انگيزه اصالحات اميد آفريدند و در ادامه كساني كه سوداي عدالت
در سر داشتند سرخوردگي ملت را به همراه آوردند.

دکه
رئيس اتحاديه مركزي ميوه و ترهبار:

جمعآوري پياز از مزارع
باعثافزايشقيمتشد

رئي��س اتحاديه مركزي ميوه و ترهبار تهران قيمت هر كيلوگرم پياز
زرد و قرم��ز را بين چه��ار تا هفتهزار تومان اعالم كرد و گفت :علت
افزايش قيمت اين محصول ،بارندگيها ،برداشت و جمعآوري پياز از
سطح مزارع است.
به گ��زارش «س��بزینه» بهنقل از ایرنا ،اس��داهلل كارگر ب��ا بيان اينكه
درحالحاضر پيازي در مزارع جنوب كشور نداريم ،افزود :تمامي محصول
پياز به انبارها منتقل شده كه همين امر در افزايش قيمت محصول تأثير
دارد .وي اظهار داشت :طبق نرخنامه عمدهفروشي محصوالت كشاورزي
از  ۲۳تا  ۲۵ديماه جاري ،قيمت هر كيلوگرم پياز قرمز بين پنج تا هفت،
پياز زرد بين چهار تا ش��ش ،بادمجان دلمهاي بين دو تا چهار ،بادمجان
قلمي بين دوهزار و  ۵۰۰تا چهار ،بادمجان گلخانهاي بين سههزار و ۵۰۰
تا شش ،سيبزميني بين يكهزار و ۷۰۰تا سههزار و ۷۰۰و كلم بروكلي
بين چهار تا  ۱۳هزارتومان است .به گفته وي ،اكنون قيمت هر كيلوگرم
سبزيخوردن بين سه تا پنج ،سبزيجور بين سه تا چهار ،سيرخشك
بين هشت تا  ،۱۵كدو حلوايي بين يكهزار و  ۵۰۰تا سه ،گوجهفرنگي
بوتهرس بين چهار تا هفت ،گوجهفرنگ��ي انباري بين دوهزار و  ۵۰۰تا
چهار ،لوبيا سبز بين سه تا پنج و هويج بين  ۸۰۰تا دوهزار و  ۵۰۰تومان
است .رئيس اتحاديه مركزي ميوه و ترهبار تهران تصريح كرد :براساس
نرخنامه ،قيمت هر كارتن آناناس بين  ۲۱۰تا  ،۳۰۰هر كيلوگرم موز بين
 ۱۱تا  ،۱۳انار بين پنج تا  ،۹انار دماوندي بين هفت تا  ،۱۱به بين هفت
تا  ،۱۰انگور بيدانه قرمز بين  ۹تا  ،۱۵انگور شاهرودي بين دوهزار و ۵۰۰
تا ش��شهزار و  ،۵۰۰خيار رس��مي بين چهار تا ششهزار و  ،۵۰۰خيار
گلخانهاي بين دوهزار و  ۵۰۰تا پنجو هندوانه بين دوهزار و  ۵۰۰تا چهار
هزارتومان است .كارگر افزود :نرخ هر كيلوگرم پرتقال تامسون شمال بين
دو تا پنج ،پرتقال رسمي جنوب بين چهار تا شش ،پرتقال رسمي شمال
بين دوهزار و  ۵۰۰تا چهارهزار و  ،۵۰۰پرتقال ناول جنوب هفتهزار و
 ۵۰۰ت��ا  ۹ه��زار و  ،۵۰۰خرمالو كرج بين پنجهزار و  ۵۰۰تا  ،۹خرمالو
بين هفتهزار و  ۵۰۰تا ۱۱هزار و  ،۵۰۰س��يب لبناني زرد بين سههزار
و  ۵۰۰تا هش��ت ،سيب لبناني قرمز بين سههزار و  ۵۰۰تا هفتهزار و
 ،۵۰۰كيوي بين چهارهزار و  ۵۰۰تا  ،۱۰گريپفروت تو سرخ بين دو تا
چهار ،گريپفروت سفيد بين دو و سههزار و ،۵۰۰ليموشيرين بين سه تا
پنجهزار و  ،۵۰۰نارنج بين يكهزار و  ۵۰۰تا سههزار و  ،۵۰۰نارنگي انشو
و پيچ بين سههزار و  ۵۰۰تا ششهزار و  ،۵۰۰نارنگي بندري بين هفت
تا  ،۱۱نارنگي تخمپاكستاني بين چهارهزار و  ۵۰۰تا هشت و نارنگي يافا
بين دوهزار و  ۵۰۰تا پنجهزار و  ۵۰۰تومان عرضه ميشود.

سبزینه

علی عبدالخالق

ای��ن روزه��ا الیحه بودجه س��ال  99در مجلس
بررس��ی میش��ود و درحالیک��ه بس��یاری از
کارشناس��ان میگوین��د الیح��ه بودج��ه باید
براساس سیاست اقتصاد مقاومتی با حداقل اتکا
به درآمد نفتی بس��ته ش��ود ،اما دولت در الیحه
بودجه صادرات یکمیلیون بش��که نفت در روز
در نظر گرفته است که به گفته کارشناسان رقم
باالیی است .به باور کارشناسان درحالحاضر و
در ش��رایط محدودیت صادرات منابع نفتی باید
به درآمدهای مالیاتی اتکا کرد و بهدنبال پایههای
جدی��د مالیات��ی و حذف یا کاه��ش معافیتها
باشیم .همچنین برای تأمین مصارف بودجه سال
آینده نیازمند کاهش هزینههای غیر ضروری در
دستگاههای دولتی هستیم.
افزايش سهم ماليات در بودجه 99

واقعي نيست
در همی��ن ارتب��اط عضو كميس��يون اقتصادي
مجلس اظه��ار داش��ت :بودجه  99نس��بت به
بودجههاي سال گذشته غيرواقعي است.
س��يدكاظم دلخوش به موج گفت :بودجه سال
 99در كميسيونهاي تخصصي و تلفيق درحال
بررسي است و با بودجه سالهاي گذشته متفاوت
است؛ چراكه شاهد كاهش سهم درآمدهاي نفتي
و افزايش دريافت ماليات هستيم.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت :افزايش
 40درصدي س��هم ماليات در بودجه  99واقعي
نيست و انتش��ار بيش از حد اوراق مشاركت در
اليح��ه بودجه س��ال  99يكي از اي��رادات مهم
اين اليحه محس��وب ميشود .همچنین بايد در
قسمت دريافت يارانهها نيز شفافسازي شود.
وي با اش��اره ب��ه افزايش  15درص��دي حقوق
كاركنان دولت اظهارداشت :اين افزايش حقوق
متناسب با نرخ تورم نيست.
ضرورت دريافت ماليات

از صاحبان خانههاي خالي
همچنین نماينده بسيج دانشجويي دانشگاه امام
صادق(ع) نیز با اشاره به ايرادات بودجه  99عنوان
ک��رد :اميد داريم در انتخاب��ات پيشرو مردم به
كساني رأي دهند كه بتوانند مشكالت اقتصادي
كشور را حل كنند.
عل��ي اميرش��اهي ب��ه ف��ارس گف��ت :اقتصاد
مقاومتي ،يعني کش��ور را در برابر تمام اتفاقاتي
كه دش��من ميتواند روي آن دست بگذارد و به
اقتصاد كشور آسيب بزند ،واكسينه كنيم .امروز
هم يكي از مس��ائلي كه دشمن روي آن دست
گذاشته و به طريق آن به كشور آسيب ميزند،
بحث نفت است.
اين فعال دانشجويي تأكيد كرد :دولت كنوني اگر
ميتوانست حتماً نفت را ميفروخت و اينگونه
نيست كه بگوييم دولت ميخواهد با عدم فروش
نفت اهداف اقتصاد مقاومتي را محقق كند ،با اين
حال  ۱۳درصد وابستگي كشور به فروش نفت با
توجه به تحريمهاي اخير كاهش پيدا كرد و ۱۷۰
هزار ميليارد تومان از منابع فروش اوراق دولتي
و صندوق توس��عه برداشته شد كه اين به كشور
آسيب خواهد زد.
اين فعال دانشجويي افزود :بحث دريافت ماليات
از مس��ائلي اس��ت كه در كوتاهم��دت ميتواند
مش��كالت اقتص��ادي م��ا را حل كن��د .راهكار
بلندمدت هم نظام بانكي در كش��ور ماس��ت كه
بايد اصالح شود.
وي گفت :يكي از مس��ائلي ك��ه بايد به آن توجه
جدي ش��ود ،بحث دريافت مالي��ات از صاحبان
خانههاي خالي است .برخي افراد چندين واحد
خانه خريداري كرده و آنها را خالي گذاشتهاند؛
چرا نبايد اين افراد ماليات بدهند.
اميرشاهي تأكيد كرد :دريافت ماليات از مشاغل
هم بايد جدي گرفته شود .بحث فرارهاي مالياتي
هم بايد ش��فاف بش��ود .يك بحث ديگر موضوع
معافيت مالياتي هنرمندان اس��ت كه بايد به آن
پرداخته ش��ود .منظور هم كل هنرمندان است،
نه فقط سلبريتيها .چرا يك كارمند با دو تا سه
ميليون حقوق در ماه بايد ماليات بدهد ،ولي يك
هنرمند نبايد ماليات بدهد.
اين فعال دانش��جويي خاطرنش��ان كرد :برخي

مش��اغل هم هس��تند كه درآمدها مالي بسيار
بااليي دارن��د؛ ولي ماليات نميدهند 800 .هزار
دستگاه كارتخوان بينام در كشور داريم كه بايد
مشخص شود اينها از آن چه كساني است.
اميرشاهي گفت :مجلس جايي است كه ميتواند
به دولت فشار بياورد كه مباحث اقتصادي مانند
ماليات پيگيري شود و قوانيني تصويب شود كه
بتوان��د به اقتصاد ما كمك كن��د .اميد داريم در
انتخابات پيشرو مردم به كساني رأي دهند كه
بتوانند مشكالت اقتصادي كشور را حل كنند.
اليحه بودجه  ۹۹عليه ملت است

دبير سياس��ي اتحادي��ه انجمنهاي اس�لامي
دانشجويان مس��تقل نیز با بيان اينكه مباحث
مربوط به خصوصيس��ازي و ص��ادرات نفت دو
ايراد اساسي بودجه  ۹۹است ،گفت :تجربه نشان
ميدهد بودجه  ۹۹عليه ملت است.
حم��زه دس��تيار با اش��اره به ايرادات برجس��ته
بودج��ه  ۹۹به فارس گفت :يك��ي از اين ايرادات
بح��ث صادرات نفت اس��ت و يكي هم بحث ۵۰
هزارميلياردخصوصيسازي.
وي افزود :سهم  GDPما از نفت  ۱۰درصد بوده
است و با اينكه اقتصاد ما بر پايه نفت بنيانگذاري
شده ،س��هم  ۱۰درصدي  GDPبراي كشوري
كه اقتصاد تكمحصولي و نفتي دارد ،يعني هيچ.
دس��تيار اضاف��ه كرد :اواي��ل س��ال  ۹۱بود كه
تحريمه��اي آمريكا يك ركود تورمي به كش��ور
تزريق كرد و بهواسطه آن ضربه مهلكي به اقتصاد
اي��ران وارد ش��د ،بعد از آن ص��ادرات نفت ايران

بيشت��ري از نفت داش��ته باش��يم .اي��ن فعال
دانش��جويي با اش��اره به ايرادات اليحه بودجه
 ۹۹در بخش خصوصيسازي خاطرنشان كرد:
زماني ميتوانيم ميزان خصوصيسازي را باالتر
ببريم ك��ه تجربه مفيدي از خصوصيس��ازي
داشته باش��يم و بگوييم اکنون قصد داريم اين
تجربه را گس��ترش دهيم .جامع��ه نميپذيرد
ك��ه يك تجربه پر از اش��تباه را تك��رار كرده و
گسترش دهيم.
دستيار يادآور شد :ما در بحث خصوصيسازي
در آذرآب ،هپكو ،آلومينيوم المهدي و .شكست
خورديم و همه اينها به ما هشدار ميدهد كه
نبايد خصوصيس��ازي با اين روند گس��ترش
پيدا كند.
دستيار اظهار داشت :بحث ديگري كه در اليحه
بودج��ه  99بايد م��ورد توجه ق��رار گيرد ،بحث
ماليات است كه مشكالت فراواني دارد .اکنون ما
از توليدكننده كه به اقتصاد كشور كمك ميكند،
ماليات ميگيريم؛ ولي از دالالن مس��كن ،طال و
سلبريتيهامالياتنميگيريم.
دبير سياس��ي اتحادي��ه انجمنهاي اس�لامي
دانشجويان با بيان اينكه نظام مالياتي ما چندين
مش��كل دارد كه بايد حل شود ،تأكيد كرد :نظام
مالياتي ما هوشمند نيست و بايد هوشمند شود.
متأس��فانه ما در دريافت ماليات ضعيف هستيم
و از برخ��ي مش��اغل ك��ه بايد مالي��ات بدهند،
نميتوانيم ماليات بگيريم.
دستيار با اشاره به اهميت بحث شفافيت در بحث
ماليات گفت :يك موضوع ديگر هم بحث فرارهاي

نجوميبگيرانوكمدرآمدها
نبايد در يكپله مالياتي قرار بگيرند
عضو كميسيون تلفيق مجلس گفت :نبايد درصد ماليات افرادي كه سهميليون حقوق ميگيرند
با افرادي كه  21ميليون حقوق ميگيرند ،يكسان باشد .قرار دادن اين طيف از حقوقها در يك
پله مالياتي درست نيست و بايد اصالح شود.
حميدرضا فوالدگر درباره شيوه محاسبه ماليات پلكاني بردرآمد كارمندان به موج گفت :مصوبه
كميسيون تلفيق قطعاً بايد اصالح شود .تبصره  ۶و  ۱۲اليحه بودجه  ۹۹كه بهترتيب مربوط به
ماليات و حقوقهاست ،بايد در كنار يكديگر مورد بررسي و رأيگيري قرار گيرند.
وي ادام��ه داد :دولت بهدنبال تصويب بند «الف» تبصره  ۶اليحه بودجه  ۹۹اس��ت كه در آن به
دريافت ماليات بهصورت پلكاني از  ۱۰تا  ۳۵درصد تأكيد ش��ده بود .كليت مدل مذكور خوب و
در راستاي عدالت است .البته نقدهايي هم به مدل ماليات پلكاني وارد ميشود .منتقدين مدل
مذكور معتقد بودند در مدل پلكاني ،نتيجه طوري رقم ميخورد كه بعضي از صنوف ماليات ۳۵
درصدي ميدهند ،بدون آنكه حقوق آنها افزايش يابد.

كاهش پيدا كرد ت��ا اينكه اكنون ما به صادرات
حدود  ۲۰۰تا  ۳۰۰هزار بشكه در روز رسيدهايم
كه پول آن را هم ميتوانيم وارد كشور كنيم.
اين فعال دانش��جويي گفت :در چنين شرايطي
ميبيني��م كه دولت ما در اليحه بودجه صادرات
يكميليون بشكه نفت در روز را پيشنهاد ميدهد
كه ميدانيم اين مسأله امكانپذير نيست.
عضو شوراي مركزي اتحاديه انجمنهاي اسالمي
دانش��جويان مستقل با اش��اره به محدود بودن
مش��تريان نفت ايران تأكيد كرد :امروز برخي از
كشورهاي مش��تري نفت ما بهواسطه فشارهاي
آمريكا كنار كش��يدهاند و در چنين شرايطي كه
مشتري نفت ما محدود است ،راهحل اين نيست
كه چنين پيشنهادي را در اليحه بودجه بدهيم.
وي افزود :ميگوييم بيايد در چنين ش��رايطي و
در بحث ساختارهاي نفتي به پتروپااليشگاه روي
بياوريد .اين كار باعث ميش��ود كه فرآوردههاي

مالياتي است .عدهای از اقشار پردرآمد مانند وكال
و پزشكان هستند كه ماليات نميدهند ،يكسري
معافيته��اي مالياتي بيمورد هم داريم كه بايد
جلوي اينها گرفته شود.
وي اف��زود :بعد از اين بحث ،اگ��ر ما در مبارزه با
قاچاق قدرتمند بودیم ،مس��لماً وضعيت بودجه
اينگونه نميشد.
اين فعال دانشجويي يادآور شد :وقتي ميبينيم
 800هزار كانتينر مش��روبات الكلي وارد كشور
ميش��ود ،وقت��ي ميبيني��م یکه��زار و 600
خودروي لوكس وارد كش��ور ميشود ،نميتوان
گفت اينها بهصورت غيررس��مي وارد ميشود.
اينها را كه نميشود به دست كولبر وارد كرد.
دس��تيار خاطرنش��ان ك��رد :متأس��فانه ما يك
دولت غيرچابك و پرهزين��ه داريم .فقط هزينه
يك س��فر آقاي روحاني در چند س��ال گذشته
ديديد چقدر سروصدا كرد .همه اين مسائل اگر

اصالح شود ،ميتواند كمك كند مشكالت بودجه
حل شود.
دبير سياس��ي اتحادي��ه انجمنهاي اس�لامي
دانش��جويان گف��ت :متأس��فانه دول��ت با يك
عينك سياس��ي به مس��ائل نگاه ميكند .امروز
س��وءمديريت در بحث ورزش ،بودج��ه و ...را به
 FATFرب��ط ميدهند ت��ا در نهايت به مذاكره
برسند و اين بسيار خطرناك است ،آن هم براي
حكومتي كه رئيسجمهورش بايد رئيسجمهور
همه مردم باشد.
بودجه شركتهاي دولتي

 ۱۶درصد رشد داشته است
نماينده اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان هم
با اش��اره به افزايش بودجه ش��ركتهاي دولتي
در بودجه  99گفت :بودجه ش��ركتهاي دولتي
به تنهايي عدد بزرگي اس��ت و متأس��فانه عمده
پرداختهاي غيرمتعارف و فسادها در اين بخش
صورت ميگيرد.
ن حال اين
اميرمحمد زارعي به فارس گفت :با اي 
محدوديت ميتواند بهعن��وان يك فرصت براي
كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي ديده
شود .مشروط بر آنكه تدابير الزم براي اين مهم
ديده شده باشد.
اين فعال دانش��جويي گفت :افزايش درآمدهاي
مالياتي نش��ان ميدهد كه دول��ت قصدي براي
تح��ول در اين حوزه ،يعن��ي كاهش معافيتها،
كاهش فرار مالياتي و ايجاد پايههاي جديد ندارد؛
اما س��ادهترين راهي كه دولت براي درآمدزايي
پاي��دار انتخاب كرده ،ف��روش داراييهاي دولت
تحت عنوان مولدسازي داراييهاي دولت است
كه تكرار خصوصيسازي در اشل بسيار بزرگتر
خواهد بود.
وي با اشاره به افزايش بودجه شركتهاي دولتي
در بودجه  99گفت :بودجه ش��ركتهاي دولتي
نسبت به س��ال قبل  ۱۶درصد رشد داشته و در
اين حوزه نيز كاهش هزينهاي مشاهده نميشود.
بودجه ش��ركتهاي دولتي به تنهايي خود عدد
بزرگي اس��ت و متأس��فانه عمده پرداختهاي
غيرمتع��ارف و فس��ادها در اي��ن بخش صورت
ميگيرد .زارعي تأكيد كرد :متأسفانه در بودجه
 ۹۹دول��ت همچنان چش��م به مناب��ع صندوق
توسعه ملي دوخته است و با اصرار سهم صندوق
را از  ۳۶درص��د به  ۲۰درص��د كاهش داده و در
كنار آن نيز  3/4ميليارد يورو نيز برداشت خواهد
كرد كه با احتساب قرض از صندوق توسعه ملي،
يعني همان  ۱۶درصد دولت چيزي حدود هفت
ميليارد دالر برداش��ت از صندوق توس��عه ملي
خواهد داشت.
وي به تاراج اموال دولت با تكرار خصوصيسازي
خاموش و برخي مشكالت در حوزه صادرات نفت
بهعنوان ايرادات اساسي بودجه اشاره كرد و گفت:
دولت مدعي است كه وابستگي بودجه به نفت را
كم كرده و به حدود  ۱۰درصد رسانده است ،اما
اين ادعا واقعي نيست.
اين فعال دانش��جويي گفت :ثم��ره درآمدهاي
غيرواقع��ي در اليح��ه بودجه  ۹۹آن اس��ت كه
بالفاصله با كاهش درآمد محقق ش��ده در سال
 ،۱۳۹۹دولت ناچار اس��ت از هزينه عمراني خود
بكاهد .اگر بدانيم كه هزينه عمراني ،عمدهترين
بخش بودجه دولت اس��ت كه خاصيت تحريك
رشد و اش��تغال را دارد ،نتيجه ميگيريم كه به
احتمال زياد بودجه س��ال آتي ،كمك ويژهاي به
رشد توليد و اشتغال نخواهد كرد.
وي اف��زود :در س��ال  ۱۴۰۰عم ً
ال دولت بعدي با
صندوق توس��عه ملي خالي مواجه خواهند شد.
حذف معافيتهاي مالياتي سلبريتيها و مناطق
آزاد و ...و مبارزه با فرار مالياتي ميتواند براي حل
اين مشكل كمك كند.
وي گفت :بودجه شامل دو بخش بودجه عمومي
و بودجه ش��ركتهاي دولتي اس��ت كه بودجه
ش��ركتهاي دولت��ي در حدود دوس��وم از كل
بودجه را ش��امل ميش��ود .اين بخش از بودجه
در مجلس ش��وراي اس�لامي بررسي نميشود.
عدم بررس��ي اين بخش از بودجه در مجلس به
معناي غيرش��فاف بودن آن است و استمرار اين
نارسايي در س��الهاي مختلف سبب ميشود تا
ش��ركتهاي دولتي به محلي براي فعاليتهاي
غيرشفاف تبديل شوند.

پیشخــوان

برگزاريهفتمينكميسيونمشترك
همكاريهاياقتصاديايرانوقطر

رئيس سازمان توس��عه تجارت گفت :هفتمين كميسيون مشترك
همكاريه��اي اقتصادي ايران و قطر طي س��هماه آين��ده در تهران
برگزار ميشود.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از سازمان توسعه تجارت ايران ،حميد زادبوم،
معاون وزير و رئيس س��ازمان توس��عه تجارت ايران ،با بيان اين مطلب
گفت :در حاشيه حضور امير قطر در تهران و مالقات با رياستجمهوري
ايران ،مقدمات برگزاري هفتمين كميسيون مشترك اقتصادي ايران و
قطر مورد بررسي قرار گرفت.
زادبوم با اش��اره به ديدار با وزير بازرگاني و صنعت قطر گفت :براس��اس
مذاكرات ص��ورت گرفته ،در ديدار هيئتهاي عاليرتب��ه ايران و قطر،
هفتمين كميس��يون مشترك اقتصادي دو كش��ور طي سهماه آينده با
حض��ور عليبناحمد الكوراي ،وزير صنع��ت و بازرگاني قطر ،در تهران
برگزار ميشود.
ت با عليبناحمد
رئيس س��ازمان توسعه تجارت با بيان اينكه در مالقا 
الكوراي ،وزير صنعت و بازرگاني قطر ،بر تش��كيل كميسيون مشترك
همكاريهاي اقتصادي دو كش��ور بهمنظور تس��ريع در اجراي توافقات
فيمابين و برنامهريزي براي توسعه مناسبات اقتصادي و تجاري تأكيد
ش��د ،گفت :مسئوليت اين كميسيون مش��ترك از طرف ايران با وزارت
صنع��ت ،معدن و تج��ارت و از طرف قطر ،ب��ا وزارت بازرگاني و صنعت
اين كشور است.
زادب��وم همچنين از توافق دو كش��ور ب��راي برگزاري نمايش��گاهي از
توانمنديهاي ايران و قطر و ارائه پتانسيلها و فرصتهاي سرمايهگذاري
در اين نمايش��گاه و در حاش��يه برگزاري هفتمين نشس��ت كميسيون
مشترك همكاريهاي اقتصادي دو كشور خبر داد.
وزي��ر بازرگاني و صنعت قطر نيز در اين ديدار با اش��اره به برگزاري اين
كميس��يون مش��ترك در آينده نزديك اظهار داش��ت :در اين نشست
موضوعات گوناگون مورد عالقه دو كشور كه ميتواند در توسعه ،تقويت
و تحكيم روابط اقتصادي و تجاري تهرانـ دوحه تأثيرگذار باشد ،دنبال
خواهد شد .در حاشيه اين ديدار ،وزير بازرگاني و صنعت قطر ضمن ابراز
تمايل براي افزايش س��طح روابط اقتصادي و تجاري دو كش��ور ،از وزير
صنعت ،معدن و تجارت و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران براي
سفر به قطر و مذاكرات بيشتر بهمنظور افزايش سطح روابط تجاري دو
كشور دعوت به عمل آورد.
عضو شوراي عالي كار:

تورم زندگي كارگران ۶۰درصد شد

رئيس كميته دس��تمزد شوراي عالي كار با اشاره به استخراج تورم ۶۰
درصدي زندگي كارگران گفت :دستمزد سال  ۹۹بايد به ميزاني افزايش
يابد كه به هزينه ماهانه زندگي اضافه شده است.
به گزارش «س��بزینه» بهنقل از مهر ،فرامرز توفيقي با اش��اره به روند
برگزاري جلسات مقدماتي و كارشناسي نمايندگان كارگري ،كارفرمايي
و دولت براي ورود به موضوع تعيين دستمزد سال آينده كارگران گفت:
پنجمين نشست كميته دستمزد شورايعالي كار با حضور نمايندگان
كارفرماي��ي ،دولت و كارشناس��ان مركز آمار برگزار ش��د و دو موضوع
«روش اس��تخراج ميزان س��هم دس��تمزد نيروي انس��اني از مجموع
هزينهه��اي توليد و خدمات» با درخواس��ت نماين��دگان كارفرمايي
و «اس��تخراج ميزان نرخ تورم ماهانه زندگي كارگران» با درخواس��ت
نمايندگان كارگري مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
وي ادام��ه داد :در ح��وزه تورم و روش محاس��به آن ،نمايندگان مركز
آم��ار مولفهها و اقالمي را مورد محاس��به ق��رار ميدادند كه در اقالم و
س��بد معيش��ت روزمره زندگي كارگران وجود ندارن��د و اين موضوع
باعث ميش��د تا ميانگين نرخ تورم زندگي كارگري بهواسطه كاالهاي
غيرمرتبط كاهش يابد .البته نحوه محاس��به تورم از سوي كارشناسان
مركز آمار براساس استانداردهاي قانوني است؛ اما آنچه براي ما بهعنوان
نمايندگان كارگري مهم بود ،استخراج نرخ تورم بر اساس اقالم موجود
در سبد معيشت و زندگي روزمره زندگي كارگران است.
رئيس كميته دس��تمزد ش��وراي عالي كار با اش��اره به اعالم تورم ۴۰
درصدي از س��وي مركز آمار ايران گفت :در جلس��ه كميته دس��تمزد
به كارشناس��ان مركز آمار اعالم كرديم ،تورم مورد محاسبه آنها تورم
كش��وري و عمومي اس��ت؛ درحاليكه تأكيد ما براي تعيين دستمزد
كارگران مبنا قرار دادن تورم همين گروه از جامعه است.
توفيق��ي با بيان اينكه اقالم مورد محاس��به نمايندگان كارگري براي
استخراج نرخ تورم واقعي زندگي كارگران ۱۱۴قلم كاال است ،افزود :در
بررسيهاي دقيق و كارشناسي و به استناد گزارشات رسمي مركز آمار،
نرخ تورم زندگي كارگران براساس اقالم سبد معيشت زندگي كارگران
 ۶۰درصد استخراج شده است كه ادله خود را در جلسه كميته دستمزد
نيز ارائه داديم ،البته كارشناسان اين مركز نيز ادله و گزارش نمايندگان
كارگري را قبول كردند.
تورم  ۶۰درصدي مالك ورود به موضوع تعيين دستمزد

وي با تأكيد بر اينكه تورم  ۶۰درصدي ،مالك ورود به موضوع جلسات
تعيين دستمزد س��ال  ۹۹است ،گفت :در نهايت قرار شد كارشناسان
مركز آمار مولفهها و اقالم مورد تأييد نمايندگان كارگري براي استخراج
نرخ تورم را بررسي کنند.
رئيس كميته دس��تمزد ش��وراي عالي كار همچنين ب��ا بيان اينكه
حداكثر تا پايان بهمنماه هزينه معيش��ت ماهان��ه زندگي كارگران
بهعنوان ورودي مباحث تعيين دس��تمزد نهايي ميشود ،درباره نظر
نماين��دگان و اعضاي كارگري ش��وراي عالي كار براي ميزان افزايش
دس��تمزد در سال  ۹۹با توجه به استخراج تورم  ۶۰درصدي گفت :با
توجه به اينكه در سال  ۹۷هزينه زندگي ماهانه يك خانوار كارگري
 3/3نفره ،سهميليون و  ۷۶۰هزار تومان تعيين شد ،امسال به ميزان
افزايش هزينه زندگي كارگران نس��بت به س��ال گذشته بايد حداقل
دس��تمزد اضافه ش��ود .بهعبارتي بايد مابهالتفاوت هزينه معيش��ت
س��هميليون و  ۷۶۰هزارتوم��ان با هزينهاي كه براي امس��ال تعيين
ميشود ،به حداقل دستمزد اضافه شود.
اين نماين��ده كارگري افزود :از هفته آينده ب��ه موضوع تعيين هزينه
معيش��ت ماهانه زندگي كارگران در سال  ۹۸ورود ميكنيم و با توجه
به توافقات اوليه بر س��ر ميزان تورم  ۶۰درصدي ،تعيين و جمعبندي
هزينه معيشت كار دشوار و سختي نيست و نهايتاً تا پايان بهمن نهايي
خواهد شد.
گفتنی است ،دستمزد س��االنه جامعه كارگري و بيمهشدگان تأمين
اجتماعي هر ساله با حضور نمايندگان كارگري ،كارفرمايي و دولت در
شوراي عالي كار به رياست وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و در روزهاي
پاياني اسفندماه تعيين ميشود.
بر اين اساس ۲۸ ،اسفند س��ال گذشته دستمزد سال  ۹۸كارگران با
تصويب ش��وراي عالي كار براي «حداقلي بگي��ران» (كارگراني كه در
س��ال نخس��ت ورود به بازار كار قرار دارند) با افزايش  36/5درصدي،
يكميلي��ون و  ۵۱۶هزار و  ۸۸۲تومان تعيين ش��د .همچنين ميزان
دس��تمزد كارگران داراي بيش از يكس��ال سابقه كار كه تحت عنوان
«س��اير سطوح مزدي» شناخته ميشوند ۱۳ ،درصد نسبت به حقوق
پايه  ۹۷به اضافه  ۲۶۱هزار و  ۱۱۸تومان تعيين شد.

