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ناترازی گاز ایران هر روز بیشتر از قبل می شود 
گوشزد  دولت  به  را  موضوع  این  کارشناسان  و 
این  از  رفت  برون  چاره  راه  تنها  آنها  اند.  کرده 
زیرساخت  در  کالن  گذاری  سرمایه  را  مشکل 
نهای کشور می دانند اتفاقی که با شرایط موجود 
عمال  نظام  کلی  های  سیاست  همچنین  و  کشور 

نشدنی است. 
درباره  شریف،  دانشگاه  استاد  اورعی  هاشم 
کاهش تولید گاز در کشور و بحرانی که در آینده 
در انتظار حوره انرژی کشور است صحبت هایی 

انجام داده است که در ادامه می خوانید.
مصرفی  انرژی  از  درصد   75 حاضر  حال  در 
یعنی  این  و  می شود  تامین  گاز  طریق  از  کشور 
و  نشده  تعریف  خوب  کشور  انرژی  سبد  اینکه 
به  زیاد  وابستگی  نیز  آن  دلیل  و  است  نامطلوب 
این حامل انرژی خاص و امنیت پایین در حوزه 

انرژی است.
در حال حاضر 37 درصد از متوسط ساالنه گاز 
درصد   33 تجاری،  و  خانگی  بخش  در  کشور 
نیروگاهی و 30 درصد باقیمانده در بخش صنایع 

و حمل و نقل مصرف می شود.
بخش  مصرف  به  که  کشور  گاز  درصد   33 از 
را  کشور  برق  درصد   84 می رسد  نیروگاهی 
تنها در  نه  بدان معناست که  این  تولید می کند و 
بخش انرژی وابستگی داریم بلکه در بخش برق 
نتیجه  در  است،  زیاد  بسیار  گاز  به  ما  تکیه  هم 
به محض اینکه احساس کمبود گاز داشته باشیم 

بالفاصله مشکل کمبود برق هم داریم.  
از  اما  نباشد  زیاد  عدد  این  اول  نگاه  در  شاید 
آنجایی که وابستگی برق کشور به گاز زیاد است 
اگر بخواهیم همین 2.5 درصد کاهش را از طریق 
نفت گاز و نفت کوره تامین کنیم باید یا 81 درصد 
به  تحویلی  نفت کوره  درصد   20 یا  و  نفت گاز 
نیروگاه ها را اضافه کنیم و این 81 درصد افزایش 
تحویل نفت گاز به نیروگاه ها یعنی سوختی برای 
حمل و نقل جاده ای باقی نمی ماند. همچنین برای 
داشت،  خواهیم  نقل  و  حمل  مشکل  نفت کوره 

بنابراین چالش ها همچنان سنگین تر می شود.  
پارس جنوبی روزانه  طبق یک گزارش فقط در 
در  و  داریم  تولید  کاهش  مکعب  متر  میلیون   28
سال 1410 ناترازی روزانه 400 میلیون متر مکعب 
خواهد بود یعنی بیش از 50 درصد کل مصرف 
اعداد  این  و  داشت  خواهیم  کسری  امروزمان 
عجیب نیست چراکه به گفته وزیر نفت ناترازی 
روزانه زمستان امسال هم 240 میلیون متر مکعب 

است.
در این شرایط به دو دلیل بسیار ساده و بدیهی 
نه  ما  زیرا  بزنیم،  گاز  صادرات  از  حرفی  نباید 

اینکه  دوم  داریم  کمبود  بلکه  نداریم  مازاد  تنها 
پس  نداریم  صادرات  برای  را  الزم  زیرساخت 
گاز  اروپا  به  امسال  زمستان  برای  اینکه  صحبت 

صادر کنیم با هیچ منطقی سازگار نیست. 
در اثر سیاست های ابالغی و اجرا شده در دنیا 
یعنی  است  شده  کاهشی  انرژی  مصرف  روند 
میزان  که  دارند  کار  دستور  در  اقداماتی  روز  هر 
مصرف انرژی برای مقدار مشخصی ارزش افزوده 

کم شود.

نگاه   )2000-2019( ساله   20 دوره  به  وقتی 
می کنیم متوسط کاهش شدت مصرف انرژی 24 
درصد بوده و ماکزیمم متعلق به ایرلند با 58 بوده 
درصد شدت   42.5 ایران  در  دوره  همین  در  اما 
مصرف انرژی برای فعالیت مشخص افزایش پیدا 
کرده است، ما در این معیار افزایش مصرف انرژی 

در دنیا شاگرد اولیم.
در  انرژی  بهره وری  از  صحبتی  اصال  متاسفانه 
کشور به معنای واقعی وجود ندارد اگر هم قانون 
و یا حرفی زده می شود در حد حرف است چون 

نتایج واضح است. 
اعالم  مجلس  انرژی  کمیسیون  آنچه  طبق 
جلوی  اینکه  برای  پارس جنوبی  در  فقط  کرده 
دالر  میلیارد   20 باید  بگیریم  را  تولید  کاهش 
راهبردی  معاونت  باید  کنیم.   سرمایه گذاری 
کمیته  شود،  تشکیل  ریاست جمهوری  در  انرژی 
شود،  تشکیل  شده  گم  گازهای  کاهش  ملی 
صندوق بهینه سازی انرژی و محیط زیست ایجاد 

نشان  بوضوح  و  کامال  راهکارها  این  همه  شود، 
کاری  چه  که  نمی دانیم  هم  هنوز  ما  که  می دهد 
باید انجام دهیم. زیرا این پیشنهادات تنها به معنای 
دفتر و دستک و ایجاد میز جدید است، در حالی 
که ما کمبودی در این زمینه نداریم. وقتی صحبت 
یک  یعنی  می شود  نیروگاهی  راندمان  افزایش  از 
شبه تکنولوژی را عوض کنیم در حالی که ما این 
با کمال  بنابراین  نداریم،  اختیار  در  را  تکنولوژی 
تاسف با دیدن راهکارها متوجه می شویم که هنور 

هم نمی دانیم اوضاع از چه قرار است. 
طبق یک بررسی در سال 88 هشدار داده شده 
فزاینده  ناترازی  به  بعد  به  از سال 1400  که  بود 
در وزارت  نه  از 13 سال  بعد  اکنون  و  می رسیم 
در  را  بدیهی  امر  مجلس  در  بلکه  نفت  و  نیرو 
و  می دهند  ارائه  زمستان  به  مانده  باقی  ماه  یک 
همچنان  نیز  نفت   وزارت  سعی  تمام  متاسفانه 
تامین گاز و تولید است و آن هم نه افزایش تولید 
بلکه جلوگیری از کاهش تولید و هیچگونه نقش 

موثری در بهینه سازی مصرف نداشته و نداریم. 
در  اینکه  برای  راهی  هیچ  اینکه  حقیقت 
مسائل  نداریم.  کنیم،  حل  را  مسئله  کوتاه مدت 
شبه خراب  یک  نه  هستند،  بلندمدت  ذاتا  انرژی 
طرفی  از  اما  می پذیرند،  سامان  شبه  یک  نه  و 
حل  امسال  مشکل  چون  بگوییم  نمی توانیم 

نمی شود باید رها شود.
بدتر  سال  هر  موجود  آمارهای  تمام  استناد  به 
می شود بنابراین باید وارد عمل شویم و مردم را 
آماده کنیم که در درازمدت به نتیجه خواهیم رسید. 
جاری  شرایط  از  عبور  برای  اقدامات  جمله  از 
انرژی اینکه اقتصاد انرژی در کشور اصالح شود، 
مادامی که متوسط میزان پرداختی گاز خانوار 35 
هزار تومان و درواقع رایگان در اختیار مردم قرار 

می گیرد قطعا بهینه سازی بی معنی است.
از  و  برود  واقعی  قیمت  سمت  به  باید  انرژی 
قشر آسیب پذیر نیز به طرق مختلف حمایت کنیم، 
ما نمی توانیم گاز را با این قیمت در اختیار مردم 
دنبال  به  باشیم  داشته  را  این  انتظار  و  دهیم  قرار 

بهینه سازی مصرف بروند.  
اینکه کار را به جایی رساندیم که  بخش دیگر 
نداریم، کشور همسایه  هم  را  تولید  امکان حفظ 
از  ما  برداشت  میزان  و  می برد  را  مشترک  ذخایر 

ذخایر مشترک 2 درصد قطر بوده است.
روز  فناوری  و  زیاد  و  سریع  سرمایه گذاری  ما 
نیاز داریم و همه اینها در گرو برقراری ارتباط با 
بتوانیم  تا  برگردیم،  به جهان  باید  ما  جهان است 
خودمان را به سرمایه و فناوری روز جهان وصل 
کنیم، تا در سال ها و دهه های آتی اقدمات را به 

جای ابتدایی و اصلی برسانیم.

اقتصاد
هشدار یک استاد دانشگاه به نظام

باید به جهان برگردیم
یکشنبه 29 آبان 1401     شماره  6415      سال بیست و پنجم

اعالم آخرین وضعیت 
طرح مالیات 

بر مجموع درآمد
مهدی موحد درمورد طرح مالیات بر مجموع 
الیحه  داد:  توضیح  حقیقی  اشخاص  درآمد 
عنوان  تحت  که  درآمد  مجموع  بر  مالیات 
مستقیم  مالیات های  قانون  بر  اصالحاتی  الیحه 
صورت گرفت و بحث اجرای مالیات بر جمع 
مشوق ها  و  معافیت ها  ساماندهی  هم  و  درآمد 
دولت  ابتدای  در  است،  کرده  هدف گذاری   را 
سیزدهم در سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار 
نیمه دوم سال 1400  ادامه داد: در  گرفت. وی 
آخرین اصالحات مد نظر سازمان بر این الیحه 
اقتصاد  وزارت  به  این الیحه  و  صورت گرفت 
اصالحات  هم  وزارت خانه  این  و  شد  ارسال 
مد نظر خود را انجام داد. در نهایت در ابتدای 
سال جاری الیحه مذکور همراه با اصالحات به 
کمیسیون اقتصادی دولت رسید و درحال حاضر 
کمیسیون  در  اصالحات  و  بررسی ها  آخرین 
می گیرد.   صورت  الیحه  روی  دولت  اقتصادی 
امیدواریم تا پایان سال جاری آخرین اصالحات 
صورت گرفته و الیحه در نوبت صحن مجلس 
و  پژوهش  آموزش،  مرکز  بگیرد.رییس  قرار 
برنامه ریزی مالیاتی کشور تاکید کرد که اجرای 
الیحه منوط به تصویب در مجلس است و الیحه 

هنوز در مرحله تدوین قرار دارد.
گاز را صرفه جویی کنید، 
پتروشیمی ها خریدارند!

از 10 روز گذشته تا کنون میزان مصرف بخش 
خانگی و تجاری 1.5 برابر افزایش یافته که همین 
موضوع ناترازی تولید و مصرف را افزایش داده 
دیسپچینگ  مدیر  جوالیی،  که   آنطور  و  است 
شرکت ملی گاز ایران گفته درحال حاضر اعمال 
در  پتروشیمی  و  فوالد  صنایع  برای  محدودیت 
نیز  مواردی  دو  این  از  غیر  به  و  است  اولویت 
وجود دارد که پس از هماهنگی با وزارت صمت 

اگر الزم باشد اعمال خواهد شد.
به گفته وی، میزان اعمال محدودیت بستگی به 
افزایش مصرف خانگی و تجاری دارد، پیش بینی 
هفته  یک  طی  که  دارد  این  از  حکایت  نیز  ها 
شدن  سرد  این  قبال  در  شود  سردتر  هوا  آینده 
محدودیت ها  شروع  باشد  افزایشی  مصرف  اگر 
برای جلوگیری  میان،  این  می خورد.در  استارت 
مختلفی  راهکارهای  پتروشیمی ها،  گاز  قطع  از 
مطرح شده است؛ مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن 
صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در این رابطه 
اعالم کرد: در حال حاضر تراز سوخت گاز در 
کشور ما منفی است برای عبور از این وضع دو 
میادین  در  گذاری  سرمایه  یکی  داریم  راهکار 
عنوان  به  ما  است.  دیگر صرفه جویی  و  گازی 
اولین بخشی بودیم که برای سرمایه گذاری در 
میادین گازی اعالم آمادگی کردیم که امروز در 3 
حوزه و توسط یک کنسرسیوم انجام می شود. به 
وزارت نفت پیشنهاد داده ایم که در چهار ماه آذر، 
دی، بهمن و اسفند هر مقدار که مشترکان خانگی 
و یا واحدهای صنعتی صرفه جویی داشته باشند 
ما می توانیم گازی که دولت به قیمت 120 تومان 
می دهد را حدود 3000 تومان خریداری کنیم که 
برای اطمینان مردم زیرساخت  این راهکار را با 

بانک ها فراهم می کنیم.
 3 صرفه جویی  صورت  در  روش  این  با   
مصرف،  اوج  در  خانگی  مشترکان  درصدی 
مترمکعب  میلیون   15 روزانه  میانگین  به طور 
تولید صنعت  صرفه جویی محقق خواهد شد و 
یک  این  نمی شود،  قطع  زمستان  در  پتروشیمی 
است. صرفه جویی  فرهنگ سازی  برای  راهکار 
حدود  گاز  قطعی  از  پتروشیمی ها  عدم النفع 
انجام نشد،    میلیون دالر صادراتی بوده که   ۶50
باتوجه به ارزآوری باالی این صنعت می بایست 
ساز و کاری برای تامین خوراک گازی آن در نظر 
چنین  اجرای  که  داده  نشان  تجربه  گرفته شود، 

طرح هایی در صرفه جویی می تواند موثر باشد. 

اخذ مالیات از خانه های خالی تقریبا به شکست 
عنوان  به  بود  سال ها  که  طرحی  انجامیده است. 
در  سوداگرانه  فعالیت های  کاهش  برای  ابزاری 
بازار مسکن مورد تاکید قرار می گرفت و در باب 
شنیده  بسیاری  نظرات  اختالف  آن،  شدن  قانون 
می شد. در دوره ای می گفتند دالالن اجازه تبدیل 
این راهکار به قانون را نمی دهند و در روزهایی 
دیگر از قدرت بانک ها برای برچیدن مالیات بر 
این طرح  خانه های خالی گفته می شد. سرانجام 
به قانون تبدیل شد ولی در نهایت اتفاق خاصی 
هم  هیچ، وضعیت  که  نداد  رخ  مسکن  بازار  در 

بدتر شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی 
درباره طرح قوه مقننه گفته است: هدف از اصالح 
قانون مالیات های مستقیم بر مبنای اخذ مالیات از 
خانه های خالی و عرضه واحدهای خالی به بازار 

بوده و هدف، افزایش درآمد مالیاتی نیست.
طرح  تبدیل  برای  را  ماهی  چند  نمایندگان 
ماه  دی  در  سرانجام  تا  کردند  سپری  قانون  به 
1399 شورای نگهبان این قانون را تایید کرد و 
برای اجرا به دولت ابالغ شد. در اسفند 99 بود 
سازمان  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  که 
مالیات  اخذ  تکلیف  تعیین  به  را  مالیاتی  امور 
پایان دی ماه 1400 مکلف  تا  از خانه های خالی 
به  با سرعت  وقت  دولت  می رفت  کردند.انتظار 
سال  ابتدای  همان  در  اما  کند  عمل  قانون  این 
1400 بارها گفته شد نهادهای مسئول همکاری 
الزم را با سازمان امور مالیاتی ندارند. با تذکرات 
پی درپی مجلس به سازمان امور مالیاتی، این نهاد 
با صدور اطالعیه ای  دولتی در دی سال گذشته 
هزار   5۶8 حدود   1400 ماه  دی  تا  کرد  اعالم 
توجه  باید  است.البته  شناسایی شده   خالی  خانه 
برعهده  خالی  خانه های  شناسایی  وظیفه  داشت 
وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه امالک 
وزارتخانه  این  که  شده است  گذاشته  اسکان  و 
به  نسبت  اسکان،  و  امالک  سامانه  راه اندازی  با 
ثبت اطالعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی 
که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطالعات 
خالی«  »خانه  عنوان  به  آنها  خانه  کنند،  ثبت  را 
و  راه  وزارت  سوی  از  مالیاتی  امور  سازمان  به 

شهرسازی معرفی شد.
با وجود این، همه چیز طبق برنامه پیش نرفت، 
طوری که درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای 
مسکونی خالی از سکنه در هفت ماه امسال فقط 
تومان  هزار   500 و  میلیون   402 و  میلیارد  یک 
گفته  به  که  اینجاست  جالب تر  بوده است.نکته 
 520 آمار  امروز  به  تا  دولت،  رسمی  مسئوالن 
هزار خانه خالی به سامانه امور مالیاتی داده شده 
اما مشخص نیست چه تعداد از این واحدها واقعا 
از  به نحوی که صاحبان 21۶هزار  خالی هستند 

خود  اعتراض  شده،  شناسایی  منازل  تعداد  این 
بود.                   درست  اعتراض شان  که  کردند  ثبت  را 
شناسایی  در  بزرگ  انحراف  یعنی  اشتباه  این 

خانه های خالی!
امور  باره داوود منظور، رئیس سازمان  این  در 
مالیاتی می گوید: ما در ناموفق بودن اجرای طرح 
از  که  نیستیم چرا  مالیات خانه های خالی مقصر 
مبنای  اما  کردیم  استفاده  موجود  ظرفیت  تمام 
با  و  بوده است  اشتباه  خالی  خانه های  اطالعات 
از خانه های خالی  مالیات  نمی توان  خوداظهاری 
از  درست  اطالعات  به  دسترسی  برای  گرفت. 
شهرداری ها  اطالعات  از  باید  خالی،  خانه های 
اطالعات تک  که شهرداری ها  کنیم چرا  استفاده 

تک واحدها را دارند.
اقتصادی  کمیسیون  عضو  طغیانی،  مهدی 
مجلس شورای اسالمی در مورد رکورد خانه های 
رکوردها  این  که  می گوید  شده،  ارائه  خالی 
براساس قانون قبلی بوده و ارائه این اطالعات به 
سازمان امور مالیاتی غیرقانونی است. وزارت راه 

و شهرسازی با این قانون مخالف بود.
و  راه  وزیر  پیشین  معاون  محمودزاده،  محمود 
شهرسازی در مهر سال گذشته اعالم کرده بود که 
گروه اول خانه های خالی یک میلیون و 300 هزار 
واحد است که شهریور سال گذشته مطابق قانون 
سال 1394 و ابالغیه 1395 شناسایی و به سازمان 
قانون،  این  طبق  شده است.  معرفی  مالیاتی  امور 
مشمول  بمانند،  خالی  سال  یک  واحدها  اگر 

مالیات می شوند.
واحد،  میلیون   1/3 این  مالیات  وی  گفته  طبق 
بر  بحث  فقط  شود.  اخذ  باید  و  است  قطعی 
مالیاتی  امور  سازمان  که  است  معرفی  نحوه  سر 
و   MPLS بر اساس سیستم  »باید  است:  معتقد 
به  گیرد؛  صورت  معرفی  این  دولتی،  سند  طبق 
و  راه  وزارت  بین  سیستم  این  که  صورت  این 
محوریت  با  مالیاتی  امور  سازمان  و  شهرسازی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایجاد شود.«
اما معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به آن 
مسکونی  واحد  هیچ  زمان  آن  در  که  گفته است 
گفته  این که  و  نشده  معرفی  سازمان  به  خالی 
کرده  درخواست  مالیاتی  امور  سازمان  می شود 
بار  یک  خالی  مسکونی  واحدهای  اطالعات 
دیگر از طریق سامانه وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات ارسال شود چنین چیزی وجود ندارد. 
مالک تشخیص، مأخذ و مطالبه مالیات، خروجی 
و اعالم دقیق سامانه امالک و اسکان است. تعدد 
امور  سازمان  بین  اختالفات  کنار  در  اصالحیه 
مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی، اجرایی شدن 
این قانون را در وضعیت مبهمی قرار داده است، 
هر چند این را به صراحت اعالم نمی کردند اما در 

نهایت این قانون را به شکست کشاندند.

شکست قانون مالیات بر خانه های خالی

گزارش  از  بخشی  در  پول  بین المللی  صندوق 
به  جهان،  اقتصادی  چشم انداز  به  موسوم  خود 
بررسی میزان هزینه های خالص 188 دولت جهان 
در سال 2022 پرداخته و آنها را بر اساس نسبت 
خالص هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی 

رده بندی کرده است.
از  یکی  به عنوان  را  ایران  دولت  گزارش  این 
کرده  معرفی  جهان  دولت های  کم خرج ترین 
سال  در  ایران  دولت  هزینه کرد  نسبت  است. 
 12.517 ایران  داخلی  ناخالص  تولید  به   2022
درصد محاسبه شده است که بر این اساس تنها 5 
دولت جهان نسبت به دولت ایران در سال 2022 
رتبه  در  نظر  این  از  ایران  و  بوده اند  کم هزینه تر 

ششم جهان قرار گرفته است.
کم خرج ترین دولت جهان در سال 2022 دولت 
هزینه های  کل  نسبت  است.  شده  اعالم  هائیتی 
این  داخلی  ناخالص  تولید  به  هائیتی  دولت 
درصد   10.293 بر  بالغ   2022 سال  در  کشور 
هزینه کرد  میزان  کمترین  که  است  شده  محاسبه 
دولت ها در جهان محسوب می شود. دولت های 
 11.421 با  سودان  درصد،   10.35 با  ترکمنستان 

درصد، اتیوپی با 12.08 درصد و گینه استوایی با 
12.11۶ درصد به ترتیب در رتبه های دوم تا پنجم 

از این نظر قرار گرفته اند.
نیز    خاورمیانه  کشورهای  میان  ایران 
است  بوده   2022 سال  در  دولت  کم خرج ترین 
به  نظر  این  از  را  جهان   ۶ رتبه  که  حالی  در  و 
خود اختصاص داده است دومین دولت کم خرج 
جهان   ۶5 رتبه  در  که  است  عربستان  خاورمیانه 

قرار گرفته است. 
پول،  بین المللی  صندوق  رده بندی  اساس  بر 
ولخرج ترین  صنعتی  و  بزرگ  اقتصادهای 
که  آمریکا  دولت  دارند.  جهان  در  را  دولت ها 
بزرگ ترین اقتصاد جهان را دارد رتبه ای بهتر از 
هزینه های  خالص  است.  نیاورده  دست  به   127
داخلی  ناخالص  تولید  به  کشور  این  دولت 
37.4۶۶ درصد برآورد شده که رقم قابل توجهی 
فرانسه  دولت  بزرگ،  اقتصادهای  میان  است. 
می شود.  محسوب  جهان  دولت  ولخرج ترین 
تولید  درصد   58.3۶5 معادل  کشور  این  دولت 
در  نظر  این  از  و  داخلی هزینه می کند  ناخالص 

رتبه 181 جهان قرار گرفته است. 

دولت ایران کم خرج ترین در خاورمیانه

مریم فکری
بودجه  تحقق  عدم  تومان  میلیارد  »200هزار 
داریم، نمی توانیم از آسمان بیاوریم.« این اعتراف 
هفدهم  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس  تلخ 

آبان ماه در میان نمایندگان مجلس بود.
افزایش  از  جلسه،  این  در  میرکاظمی  مسعود 
منابع و مصارف بودجه تبصره 14 انتقاد می کند و 
می گوید با تغییراتی که رخ داده، تبصره 14 عمال با 

کسری 200 هزار میلیارد تومانی مواجه می شود.
سال  عملکرد  میرکاظمی،  اظهارات  اساس  بر 
که  بوده  تومان  میلیارد  هزار   330 حدود  گذشته 
فرآورده  داخلی،  گاز  فروش  محل  از  آن  منابع 
موارد  از  برخی  در  و  است  فرآورده  صادرات  و 
در  نمی شود.   14 تبصره  منابع  وارد  حاصله  عدد 
ارائه کرد، حدود 100 هزار  پیشنهادی که دولت 
شد.  اضافه   1400 سال  منابع  به  تومان  میلیارد 
چگونه می شود بدون اینکه قیمت انرژی تغییر کند 
به ۶40 هزار  این رقم  افزایش دهیم،  را  تولید  یا 
پیش بینی ای  واقعا چنین  آیا  برسد،  تومان  میلیارد 
تحقق می یابد؟ از روز اول مشخص بود که منابع 

قابل وصول نیست.
در این فضا، البته رییس سازمان برنامه و بودجه 
در اظهارنظر تلخ دیگری در گفت وگو با یکی از 
را ۶۶  امسال  بودجه  منابع  میزان تحقق  رسانه ها، 
درصد اعالم کرده و احتمال داده است این رقم تا 

پایان سال هم افزایش نیابد.
 1401 بودجه  کسری  به  راجع  البته  میرکاظمی 
عنوان می کند: از این لحاظ که نتوانیم هزینه های 
کسری  کنیم  پرداخت  را  اجتناب ناپذیر  و  جاری 
بودجه نداریم، اما منابع حدودا 1390 هزار میلیارد 

تومانی بودجه احتماال محقق نشود.
که  است  در حالی  میرکاظمی  تلخ  اعتراف  این 
صراحت  به  رییس جمهور  سال جاری،  ماه  تیر 
اعالم کرده بود که دولت موفق به صادرات نفت 
شده و کسری بودجه را جبران کرده است. ابراهیم 
گفته  خراسان شمالی  مردم  با  دیدار  در  رییسی 
تعهد  و  کنیم  امضا  را  قراردادی  اینکه  بدون  بود: 
جدیدی را برای کشور بپذیریم با همان وضعیت 
سابق موفق شده ایم صادرات نفتی را به حد قابل 

قبول برسانیم.
وی عنوان کرده بود: درآمدهای دولت افزایش 
پیدا کرده، هزینه هایی نیز وجود دارد که در حال 
تومان  میلیارد  هزار   480 هستیم.  آن ها  پرداخت 
 ... و  دستمزد  و  حقوق  افزایش  بودجه،  کسری 
درآمدهای  افزایش  طریق  از  که  است  مواردی 

کشور در حال پرداخت است.
اقتصاددان  افقه  مرتضی  خصوص،  همین  در 
در واکنش به این اظهارنظر میرکاظمی که عنوان 
جاری  هزینه های  نتوانیم  که  لحاظ  این  از  کرده 
و اجتناب ناپذیر را پرداخت کنیم، کسری بودجه 
میلیارد  هزار   1390 حدودا  منابع  اما  نداریم، 
تومانی بودجه احتماال محقق نشود، می گوید: باید 
بگوییم باز خدا را شکر که در آن حد جاری ای 
که اجتناب ناپذیر است، پیش بینی کردند و مطمئن 
هستند که کسری بودجه نداریم. با توجه به عدم 

حل مشکل تحریم ها و نیز کسری بودجه ناشی از 
فروش درآمدهای نفت و در عین حال، وضعیت 

مالیات ها، این شرایط قابل پیش بینی بود.
یک  می کند:  تصریح  اقتصادی  کارشناس  این 
جوری درباره منابع جدید درآمدی حرف می زنند 
که این موارد، کشف این دولت است و به گونه ای 
به  اتکا  بدون  درآمدی  جدید  منابع  دولت  که 
ما  دلیل اصرار می کردند که  به همین  دارد.  نفت 
تحریم ها را به سفره مردم وصل نمی کنیم. اما از 
همه صحبت های آقای میرکاظمی که االن دستش 
کامال  که  پیداست  کامال  رفته،  بودجه  کار  در 
انتظار  که  همان طور  وعده هایشان  و  پیش بینی ها 
می رفت، قابل تحقق نیست. این ها یا باید مشکل 
و  می کردند  یا شروع  می کردند  را حل  تحریم ها 
و  اقتصادی  بخش های  در  ساختاری  اصالحات 

غیراقتصادی داشته باشند.
از  انبوهی  بودجه،  می گوید:  اقتصاددان  این 
خیلی  که  دارد  غیرجاری  و  جاری  هزینه های 
کمکی به تولید ملی نمی کند و مقام های سیاسی 
و افرادهای بانفوذ طی سال های گذشته به بودجه 
تحمیل کردند و اصال کمکی به تولید ملی و رفاه 
یک  در  نخواهند  اگر  را  این ها  نمی کنند.  ملت 

زمانی از بودجه حذف کنند و از آن طرف، مشکل 
در  را  وضعیت  همین  نشود،  حل  بودجه  درآمد 

سال آینده و سال های بعد خواهیم داشت.
وی درباره رقم کسری بودجه می افزاید: رییس 
سازمان برنامه و بودجه در روزهای گذشته عددی 
را اعالم کرده و گفته بود 200 هزار میلیارد تومان 

کسری داریم.
این کارشناس اقتصادی در واکنش به اظهارات 
کرده  عنوان  که  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
قرمزهای  خط  جزو  مرکزی  بانک  از  استقراض 
دولت است، می گوید: دولت به ظاهر استقراض 
نمی کند، اما همان طور که کارشناسان بخش پول و 
بانک گفتند، از طریق شرکت هایشان از بانک های 
صورت  به  واقع  در  و  می کنند  استقراض  دیگر 
می کنند.  استقراض  مرکزی  بانک  از  غیرمستقیم 
نقدینگی زاست.  اصال  ما  بودجه ای  ساختارهای 
نگیرند،  وام  هم  مرکزی  بانک  از  اگر  یعنی حتی 
مجبور هستند از طرق دیگر این کمبود را جبران 
کنند و شاهد ماجرا هم این است که نرخ تورمی 
که باالی 40 درصد بود، هنوز به زیر 40 درصد 
کاهش پیدا نکرده است؛ برخالف وعده هایی که 

داده بودند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کسری بودجه 
این قدر  خیر،  می کند:  عنوان  است؟  جبران  قابل 
بندهای هزینه ای بودجه باالست که جبران کسری 
بودجه سخت است. عجیب است که دولت هم 
نمی رود به این سمت که هزینه ها را اصالح کند؛ 
دائما به فکر این است که کمبود یا کسری بودجه 
یکی  کند.  جبران  دیگر  درآمدهای  طریق  از  را 
مالیاتی  فشارهای  کردند،  امسال  که  کارهایی  از 
به  توجه  با  و  کرده  پیدا  وسیعی  دامنه  که  است 
بعید است  اجرایی،  ناکارآمد موجود  ساختارهای 
این  بار  ابرثروتمندان  ادعایشان،  برخالف  که 
مالیات اضافی یا جدید را پرداخت کنند و دوباره 
کم درآمد  و  متوسط  طبقات  سمت  به  مالیات ها 

کمانه می کند.
و  تحریم ها  به  توجه  با  می شود:  متذکر  افقه 
کاهش درآمد ملی در سال های گذشته، مالیات ها 
هم افزایش پیدا نمی کند. در تئوری های اقتصادی، 
وقتی  دارد.  ملی  تولید  با  مستقیم  رابطه  مالیات 
نیز  مالیات  می کند،  پیدا  کاهش  ملی  تولید 
زمانی  تا  اساس،  این  بر  یابد.  افزایش  نمی تواند 
یا  و  نشود  اصالح  بودجه  هزینه ای  بخش  که 
درآمدهای نفتی به بودجه برنگردد، کسری بودجه 

را خواهیم داشت.

مقام های سیاسی و افراد بانفوذ 
هزینه های زیادی به بودجه تحمیل کردند

مفقودی
 _ پاپی  سمیرا  بنام   _  GTX پراید  سواری  سبز(  )برگ 
 3553513 موتور  شماره    41 ایران   57 ب   442 پالک 
واز  گردیده  مفقود   S1412289۶10899 شاسی  شماره 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقود شده 
کارت هوشمند به شماره 4311155 مفقود به آقای فرزاد 
اعتبار  درجه  از  و  مفقود   4219728139 کدملی  با  ساکی 

ساقط است. 

مفقود شده 
سند کمپانی پژو405 مدل 89 به شماره موتور 12488325994 
شماره  و   naam11caxak990328 شاسی  شماره  و 
از  و  مفقود  ساکی  سیاوش  نام  به  41_848د3۶  شهربانی 

درجه اعتبار ساقط است

مفقود شده 
اسدالهی  رضا  آقای  به  متعلق  ملک  ساختمان  شناسنامه 
/ 1401 و کدرهگیری 118۶30  و  نامه شماره 904/  طی 

شهرداری دورود مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
فرزند  سعیدی  اله  خلیل  اینجانب  التحصیل  فارغ  مدرک 
در  دورود  از  صادره   5241 شناسنامه  شماره  به  اهلل  روح 
قدرت   – برق  مهندسی  رشته  ناپیوسته  کارشناسی  مقطع 
صادره از واحد دانشگاهی بروجرد با شماره 40/0212244 
اعتبار می  فاقد  تاریخ 89/7/21 مفقود گردیده است و  به 
باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
ازاد اسالمی واحد بروجرد به نشانی بروجرد میدان نواب 

کیلومتر 3 جاده یادگار امام مجتمع دانشگاه امام خمینی 
نوبت اول : 1401/8/29- نوبت دوم :1401/9/15 - نوبت 

سوم : 1401/10/1


