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رئیس اتاق بازرگانی ایران هشدار داد؛

خطر کاهش جدی صادرات ایران!

رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید نهایی شدن طرحهایی که به صادرات
نگاه سلبی دارند به کاهش جدی صادرات غیرنفتی ایران منجر خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،غالمحسین شافعی در واکنش به طرح اخیر مجلس در رابطه
با نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ،اظهار کرد :یکی از مسائلی
که متاسفانه در سالهای گذشته تاثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد کشور
گذاشته ،ناهامهنگی میان دستگاههای مختلف تصمیم گیر در کشور است و
در طرح اخیر ما این ناهامهنگی را میان مجلس و دولت میبینیم.
وی با اشاره به برنامههای مثبت صادراتی دولت در هفتههای اخیر ،بیان
کرد :در روزهای قبل معاون اقتصادی رئیس جمهوری بستهای را ابالغ کرد
که اجرای آن از سوی وزیر صمت نیز تایید شد ،اگر این بسته اجرایی شود،
امید برای ایجاد یک گشایش جدید در حوزه صادرات افزایش یافته و بخش
خصوصی نیز از این تصمیم استقبال میکند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ،حتی وزیر صمت این وعده را نیز داده که تا
پایان سال تعهد ارزی به شیوهای که در حال حارض اجرایی میشود را لغو
و شیوهای جدید را جایگزین آن میکند که این موضوع نیز با رویکرد مثبت
بخش خصوصی مواجه شده است.
شافعی با بیان اینکه طرح مجلس  ۱۸۰درجه با برنامه ریزی حامیتی صادرات
در دولت متفاوت است ،توضیح داد :این ناهامهنگی از سویی وجهه خوبی
در عرصه تصمیم گیری کالن ندارد و از سوی دیگر اگر اجرایی شود نباید
تردید کرد که به صادرات لطمهای بزرگ وارد میشود و ما باید خود را آماده
کاهش جدی آمارهای صادراتی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه بررسی لوایح دولت در مجلس گره گشایی بیشرتی
در بر خواهد داشت ،گفت :ما معتقدیم لوایح دولتی با توجه به اینکه بر
رویشان کار کارشناسی انجام شده و در دل آن نظر بخش خصوصی نیز گرفته
شده است ،میتواند جنبه مثبت بسیار بیشرتی از طرحهایی داشته باشد که
منایندگان به شکل مستقل دنبال میکنند.
معاون وزیر کار:

هفت تپه به شرکت صنایع نیشکر واگذار شد

معاون اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتامعی اعالم کرد با پیگیریها،
بازدیدهای میدانی و ارائه گزارش هیات اعزامی این وزارتخانه به هیات دولت
درباره واگذاری رشکت هفته تپه ،وضعیت این رشکت تعیین تکلیف و به
رشکت توسعه صنایع نیشکر واگذار شد.
به گزارش ایرنا ،احمد خانی نوذری اظهار داشت :به دنبال پیشنهاد مطرح
شده در هیات دولت برای ساماندهی و تعیین تکلیف رشکت کشت و
صنعت هفت تپه و رضورت ایفای نقش اساسی وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتامعی و سازمان تامین اجتامعی در امر واگذاریها ،وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتامعی ،معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه را مامور پیگیری این
موضوع کرد.
معاون اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتامعی با اشاره به ارزیاب ی کامل و
بازدیدهای میدانی تیم اقتصادی وزارتخانه از وضعیت و رشایط رشکت هفت
تپه گفت :بررسیهای دقیق و ارزیابیهای ما از رشایط بغرنج و دشوار این
مجموعه در نهایت ما را به این نتیجه رساند که این رشکت باید به رشکت
توسعه صنایع نیشکر واگذار شود.
خانی نوذری ،تعویق حقوق کارکنان رشکت هفت تپه ،عدم پرداخت حق
بیمه و قطع شدن بیمههای تامین اجتامعی و درمان از ابتدای مهر ماه را
از جمله مشکالت کشت و صنعت هفت تپه عنوان کرد و اظهار داشت :با
پیگیریهای به عمل آمده و مساعدت وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتامعی و
رئیس سازمان تامین اجتامعی ،تالش شد ،بدون واریز مبلغی ،حق بیمههای
کارگران به مدت دو ماه متدید شود و تا پایان آبان ماه ،بیمههای درمان این
افراد معترب باشد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد؛

تدوین بودجه  ۱۴۰۱بر مبنای برنامه ششم توسعه

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت :محتملترین حالتی که
در این رشایط برای بررسی برنامه پنج ساله هفتم توسعه و بودجه سال
 ۱۴۰۱اتفاق خواهد افتاد ،این است که برنامه ششم توسعه برای شش ماه تا
یکسال آینده متدید شود ،این موضوع نیازمند ارسال الیحهای مجزا نیست و
دولت میتواند در الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱در یک بند ،متدید برنامه ششم
را ذکر کند.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس در
گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره به فرا رسیدن موعد مقرر قانونی پایان اجرای
برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتامعی و فرهنگی ایران گفت:
نظام بودجهریزی در کشور مبتنی بر برنامههای توسعهای و اهداف تعیین
شده طی پنج سال آینده است و امسال با امتام زمان اجرای برنامه ششم
باید دولت الیحه برنامه پنجساله هفتم توسعه را به مجلس ارسال میکرد
تا قبل از فرا رسیدن سال جدید و حتی بررسی الیحه بودجه  1401بررسی
و تصویب میشد.
مناینده مردم تویرسکان در مجلس ادامه داد :الیحه بودجه سال  1401باید
مبتنی بر برنامه پنج ساله هفتم توسعه در دولت تدوین و در مجلس بررسی
و تصویب شود .اما با توجه به رشایط اقتصادی که دولت سیزدهم در ابتدای
کار با آن مواجه است ،تنظیم و تدوین برنامه با مشکل روبرو شده و هنوز
اقدامی در این جهت صورت نگرفته است.
وی تاکید کرد :محتملترین حالتی که در این رشایط برای بررسی برنامه
پنج ساله هفتم توسعه و بودجه سال  1401اتفاق خواهد افتاد ،این
است که برنامه ششم توسعه برای شش ماه تا یکسال آینده متدید شود،
این موضوع نیازمند ارسال الیحهای مجزا نیست و دولت میتواند
در الیحه بودجه سال  1401در یک بند ،متدید برنامه ششم را ذکر
کند.
مفتح اظهار کرد:با توجه به مسائل مذکور ،بررسی برنامه پنجساله هفتم
توسعه از ابتدای مهر ماه سال  1401در مجلس آغاز و تا قبل از پایان سال
به امتام میرسد و در نهایت بودجه سال  1402براساس این برنامه تدوین و
تصویب خواهد شد.
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نرخ مشارکت اقتصادی
نرخ
در تابستان هم کاهش یافت

نرخ بیکاری زیر  ۱۰درصد بهار امسال در تابستان
هم حفظ شد چرا که روند کاهش نرخ مشارکت
اقتصادی در تابستان ادامه پیدا کرده است.
به گزارش مهر ،بررسی تازهترین آمار مربوط
به وضعیت نیروی کار مربوط به تابستان سال
 ۱۴۰۰که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده نشان
میدهد که نرخ مشارکت در تابستان امسال
نسبت به تابستان سال  ۹۹کاهش داشته است.
نرخ مشارکت در بهار امسال نیز نسبت به بهار
سال گذشته با کاهش همراه بود و همین مساله
یکی از دالیل مهم کاهش نرخ بیکاری طی ماههای
گذشته تلقی میشود.
نتایج طرح آمارگیری نیرویکار تابستان  ١٤٠٠و
بررسی نرخ بیکاری افراد  ١٥ساله و بیشتر نشان
میدهد که  ۹.۶درصد از جمعیت فعال (شاغل و
بیکار) ،بیکار بودهاند .بررسی روند تغییرات نرخ
بیکاری حاکی از آن است که این شاخص ،نسبت
به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ٠.١ ،)١٣٩٩
درصد افزایش یافته است.
در تابستان  ،١٤٠٠به میزان  ۴۱.۱درصد جمعیت
 ۱۵ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند،
یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفتهاند.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از
آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال
قبل (تابستان ٠.٧ )١٣٩٩درصد کاهش یافته است.
جمعیت شاغلین  ۱۵ساله و بیشرت در این فصل ٢٣
میلیون و  ۴۰۵هزار نفر بوده که نسبت به فصل
مشابه سال قبل  ١٣٧هزار نفر کاهش داشته است.
بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان
میدهد که در تابستان امسال ،بخش خدمات با
 ۴۸.۸درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود
اختصاص داده است .در مراتب بعدی بخشهای
صنعت با  ۳۳.۸درصد و کشاورزی با  ۱۷.۴درصد
قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان  ۱۵تا  ۲ساله حاکی از آن
است که  ۲۵.۷درصد از فعاالن این گروه سنی
در تابستان  ۱۴۰۰بیکار بودهاند .بررسی تغییرات
فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد ،این
نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان
 ۲.۶ )١٣٩٩درصد افزایش یافته است.
نگاهی به آمار بازار کار مربوط به تابستان امسال
نشان میدهد که یک میلیون و  ۱۲هزار و ۲۲۷
نفر از جمعیت فارغالتحصیالن کشور ،بیکار
هستند؛ یعنی در تابستان امسال  ۱۴.۴درصد از کل

جمعیت فعال فارغالتحصیل آموزش عالی ،بیکار
بودهاند.
این نرخ همچنین در بین زنان بیش از مردان است
به طوری که  ۴۷۴هزار و  ۱۳۰نفر از این جمعیت
را مردان و  ۵۳۸هزار و  ۹۷نفر را زنان به خود
اختصاص میدهند؛ از نظر درصدی نیز نرخ بیکاری
فارغالتحصیالن دانشگاهی مرد  ۱۴.۶درصد و زن
 ۳۱درصد است.
نرخ بیکاری فارغالتحصیالن در گروه مردان در
تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال ۰.۹ ،۹۹
درصد کاهش و در گروه زنان  ۲.۲درصد افزایش
داشته است.
 در حال حارض  ۲میلیون و  ۴۹۶هزار و  ۸۶نفر
بیکار در کشور داریم که بررسی سهم «جمعیت
بیکار تحصیلکرده از مجموع جمعیت بیکار
کشور» حاکی از آن است که  ۴۰.۶درصد بیکاران
کشور ،در گروه فارغالتحصیالن آموزش عالی قرار
دارند که این سهم در تابستان سال  ۴۰.۷ ،۹۹درصد
بود.
البته سهم «جمعیت شاغل فارغالتحصیل از کل
شاغالن» با رشد مواجه بوده به طوری که این سهم
 ۱.۲درصد افزایش داشته است.

عدم استقراض از بانک مرکزی برای تأمین هزینه های جاری؛

یکی از موتورهای تولید تورم خاموش شد
اقدام دولت در عدم استقراض از بانک مرکزی در شهریور ماه برای تامین هزینه
های جاری عمال به معنای خاموش کردن یکی از موتورهای تولید تورم است و می
تواند نویدبخش اقدامات اصالحی بعدی باشد.
به گزارش مهر ،یکی از امیدوار کننده ترین اخبار در هفتههای گذشته ،اعالم سید
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ،مبنی بر صفر شدن میزان استقراض دولت از بانک
مرکزی در شهریور ماه سال جاری است.
صاحب نظران این اتفاق را به فال نیک گرفته و مقدمهای برای گامهای بعدی
اصالح مدیریت درآمد و هزینههای دولت میدانند .چرا که در سالهای اخیر،
هشدارهای بسیاری در خصوص کرسی بودجه و کمبود درآمدها نسبت به هزینهها
به دولتمردان داده شده است.
دلیل افزایش هزینههای جاری در بودجه امسال عمدتاً از جنس حقوق و دستمزد
و پرداختی به صندوقهای بازنشستگی است که امکان عدم پرداخت و یا تغییر
در آن وجود ندارد.
سیر صعودی هزینههای جاری در کشور ،به ظاهر مشکل چندان سختی به نظر
منیرسد ،اما در حقیقت این اتفاق رضبههای مهلکی به متام بخشهای اقتصاد وارد
میکند .چرا که در چنین رشایطی راهکار همیشگی دولتها در ایران طی سالهای
گذشته ،استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی بوده است .رویکردی که در نهایت
به تشدید رشد نقدینگی و به تبع آن ایجاد تورم منجر میشود .آمار نشان میدهد
طی یک دهه گذشته ،در حالی که رشد اقتصادی کشور حدود صفر درصد بوده،
میانگین رشد نقدینگی در این مدت به بیش از  ۲۷درصد رسیده است .که معنای
آن چیزی جز رشد فزاینده تورم نیست.
در حالت کلی ،با وجود کمیابی منابع درآمدی و سیر صعودی هزینههای جاری ،هر
ماه سه سناریوی معمول برای تأمین درآمدها پیش روی دولت وجود دارد .اولین
راهکار همیشگی دولتها این است که بودجه هر ماه از طریق استقراض از بانک
مرکزی تأمین شود که به گفته خاندوزی چنین اقدامی انجام نشده است .راهکار
دوم این است که هزینهها از طریق فروش اوراق بدهی تأمین شود .اما گزارشهای
انتشار اوراق نشان میدهد که اوراق به فروش رفته در حدی نبوده است که
بخواهد میزان کرسی بودجه را پوشش دهد .و راهکار آخر این است که درآمد
الزم ،از محل فروش سهام تأمین شود که در این خصوص نیز گزارشهای تفریغ
نشان میدهد حداقل تا پایان ماه مرداد ،درامد حاصل از فروش سهام چشم گیر
نبوده است .لذا تنها گزینهای که احتامل داده میشود ،بحث درآمدهای مالیاتی
است .چرا که معموالً هرساله در ماه مرداد و شهریور بخش خوبی از درآمدهای
مالیاتی وصول میشود.
تکیه بر درآمدهای مالیاتی یکی از عواملی است که موجب شده که دولت بتواند
در شهریورماه امسال بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه خود را تأمین و حقوق
و دستمزدها را که  ۶۰درصد کل بودجه را شامل میشوند ،تأمین کند .هفتم مهرماه

نیز یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفته بود در  ۶ماه نخست سال
جاری ۱۰۲ ،درصد تحقق درآمدهای مالیاتی را شاهد بودهایم و  ۱۳۸هزار میلیارد
تومان درآمد مالیاتی شناسایی و دریافت شده است.
سید عباس عباس پور ،کارشناس بودجه اندیشکده اقتصاد مقاومتی اظهار کرد :اگر
این روند در کنار گامهای مثبت دیگر همراه باشد ،قطعاً میتواند تغییرات چشم
گیری در نظام بودجه کشور ایجاد کند .اما آنچه که باید به آن توجه کرد این نکته
است که دولت چگونه میتواند این دستاورد را برای ماههای آتی نیز حفظ کند.
اگر بخواهیم تا پایان سال نگاهی به درآمد و هزینههای بودجهای داشته باشیم،
معموالً این درآمدهای مالیاتی تا ماه آذر کفاف درآمدهای بودجه را میدهد و
شکاف میان درآمد و هزینههای بودجه را پر میکند که این برای پیشربد اهداف
بودجهای کشور بسیار مناسب است.
وی ادامه داد :اما در انتهای سال و معموالً از اواخر پاییز ،دوباره این شکاف
درآمدی خودمنایی خواهد کرد؛ علی الخصوص بابت تأمین حقوقها و پاداشهای
پایان سال و هزینههایی که برای متلک دارایی رسمایهای هستند .در این زمان
هزینههای مذکور به اوج خود رسیده و دولت مجبور است که دوباره استقراض
کند .البته اگر واقع بینانه نگاه کنیم متوجه میشویم که منیتوان از دولت خرده
گرفت .چرا که به خاطر پویا نبودن بازارهای مالی و بازارهای ثانویه ،امکان فروش
اوراق وجود ندارد و از طرف دیگر به دلیل بی اعتامدی مردم به بازار سهام ،امکان
فروش سهام از طریق بورس هم فراهم نیست .در نظام مالیاتی نیز امکان حذف
مالیاتهایی که معافیت دارند ،در کوتاه مدت ممکن نیست.
این کارشناس بودجه با اشاره به نقش کرسی بودجه در میزان تورم کشور بیان
کرد :کرسی بودجه تنها عامل تورم نیست .به این صورت که تورم ،عوامل تحریک
کننده زیادی دارد .برای منونه یکی از عوامل تورم ،نرخ ارز است .چرا که نرخ ارز
و انتظارات تورمی میتواند میزان تورم را تا حد چشم گیری تغییر دهد .یک دلیل
مهم دیگر که معموالً مغفول مانده است ،اضافه برداشت بانکها و خلق پول
بانکها از طریق تسهیالت و سود سپرده است .مخصوصاً در عملکرد بانکهای
خصوصی که زیاد به آن پرداخته منیشود .معموالً وقتی کارشناسان در خصوص
کرسی بودجه تحلیل میکنند ،عامل اصلی را تورم معرفی میکنند .در حالی که
سهم خلق پول بانکها و نقدینگی از طریق بانکهای خصوصی در  ۲۰سال اخیر
(که بانکهای خصوصی تأسیس شدند) ،بسیار بیشرت از بانکهای دولتی و کالً
شبکه بانکی دولتی و پایه پولی ایجاد شده از طریق کرسی بودجه است.
وی گفت :اگر فارغ از نقدینگی ،بخواهیم به بحث کرسی بودجه و ایجاد منابع
پایدار برای بودجه اشاره کنیم چند راه وجود دارد .اصلی ترین راهکار ،اصالح
سیاستهای مالیاتی است .راه اندازی سامانه مودیان ،اخذ پایههای مالیاتی جدید
مانند مالیات بر خانههای خالی و عایدی رسمایه و همچنین روی کار آمدن مالیات
بر درآمد افراد ،میتواند به ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت کمک کند.

تهیه زودتر از موعد صورتحساب عملكرد بودجه سال ۹۹
خزانه دار کل کشور از تهیه صورت حساب عملکرد بودجه سال  ۱۳۹۹کل کشور و ارسال آن به هیئت دولت و دیوان محاسبات کشور سه ماه و پانزده روز زودتر
از موعد مقرر در ماده  ۱۰۳قانون محاسبات عمومی کشور خربداد.
به گزارش شادا ،سید رحمت اله اکرمی خزانه دار کل کشور با بیان اینکه تهیه صورتحساب عملکرد بودجه سال  ۱۳۹۹کل کشور  ۱۵روز زودتر از موعد مقرر در
بند دال تبرصه  ۲۰قانون بودجه سال  ۱۳۹۹و سه ماه و  ۱۵روز زودتر از موعد مقرر در ماده  ۱۰۳قانون محاسبات عمومی کشور تهیه شده است ،گفت :ارائه
گزارش عملکرد بودجه سال  ۱۳۹۹کل کشور در شش ماهه اول سال  ۱۴۰۰منونه ای از تالش هایی است که توسط دولت سیزدهم در راستای بهبود شفافیت مالی
و پاسخگویی صورت می پذیرد.
خزانه دار کل کشور با اشاره به رشایط نامطلوب ناشی از شیوع ویروس کووید  ۱۹و دور کاری پرسنل مالی دستگاه های اجرایی گفت :با تالش شبانهروزی همکاران
اداره کل گزارشگری مالی و حسابداری بخش عمومی در خزانه کل کشور وزارت اقتصاد ،برای نخستین بار صورتحساب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور در  ۶ماه
اول سال تهیه شده است.
اکرمی با بیان اینکه تا پیش از این با توجه به ماده  ۱۰۳قانون محاسبات کشور ،صورت حساب یاد شده در پایان آذرماه تهیه می شد و عمالً امکان استفاده از این
گزارش در تهیه الیحه بودجه وجود نداشت اظهار داشت :به عالوه با توجه به مهلت مقرر برای تهیه گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات کشور ،فرصت
استفاده از اطالعات آن توسط مجلس در بررسی الیحه بودجه پیشنهادی دولت نیز مهیا نبود.

تلفن سازمان آگهی ها :

44058034
44026612

آدرس:

فلکه دوم صادقیه ،بلوار فردوس شرق
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دارایی مازاد دولت؛

ت به وزارت اقتصاد برای فروش
مأموری 

الیحه مدیریت امالک ملی دولت
آماده شد

چ فروش داراییهای دولت در چند سال اخیر،
عملکرد تقریبا هی ِ
نتوانست بخشی از کرسی بودجه را جربان کند و فروش اموال
با موانع جدی روبرو شده است و این منجر به ماموریتدهی
رئیس جمهور به وزارت اقتصاد در اینباره شد.
به گزارش فارس ،سید ابراهیم رییسی رئیس جمهور در جلسه
ستاد هامهنگی اقتصادی دولت بر لزوم فروش داراییهای مازاد
دولت در چارچوب قانون بودجه تاکید کرد و به وزارت اقتصاد
ماموریت داد تا این موضوع را با جدیت پیگیری کند.
تشدید کرسی بودجه در  ۴سال اخیر پای فروش داراییهای
دولت را به قانون بودجه باز کرده است اما تاکنون نتوانسته
جای خود را به عنوان یک رسفصل مجزا باز کند و عملکرد
مناسبی از خود نشان دهد؛ برآورد اولیه از میزان داراییهای
دولت ،هفت میلیون میلیارد تومان است که محمدباقر نوبخت
رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه سال  ۹۹به آن اشاره کرده
و روی آوردن به این منابع بالقوه را کمبود منابع نفتی ،محدود
بودن مالیات و اوراق دانسته بود .البته روی رقم گفته شده هم
انتقاداتی وارد شده است و به گفته فرهاد دژپسند ،وزیر سابق
اقتصاد ۲۰ ،درصد این داراییها را میتوان ارزیابی کرد.
وزیر اقتصاد دولت دوازدهم در این باره گفته بود :اگر تنها ۲۰
درصد از داراییهای دولت ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد
قرار گیرد ،باعث رونق میشود ،امروز بیش از  ۲هزار و ۸۰۰
هزار میلیارد تومان رشکت دولتی ارزیابی شده و به روز شده
در کشور داریم که قابلیت واگذاری دارند ،از بازدید داراییهای
دولتی در شهرهای مختلف واقعا رس آدم دود میکشد،
داراییهای زیادی وجود دارند که راکد ماندهاند ،وقتی به فالن
دستگاه اجرایی میگوییم چرا این داراییها راکد ماندهاند،
میگویند بعدا طرح توسعه اجرا میکنیم؛ مثالً در مشهد
زمین قابل توجهی بود که وقتی پرسیدیم گفتند میخواهیم
بعدا طرح توسعه اجرا کنیم؛ بنابراین چسبندگی به مال و
اموال و دارایی مربوط به یک دستگاه نیست ،همه گرفتار
شدهایم.
به گزارش فارس ،عملکرد  ۴ماهه بودجهتوسط خزانه داری کل
کشور نشان میدهد که تنها  ۳۵۹میلیارد تومان از محل فروش
اموال منقول و غیرمنقول وصول شده در حالی که مصوب
قانون بودجه بیش از  ۴۵هزار میلیارد تومان است و  ۲.۳درصد
آن را پوشش میدهد.
عملکرد تقریبا هیچ فروش اموال و داراییهای دولت در این
سالها نشان دهنده موانع جدی پیش روی دولت و دستگاهها
به لحاظ فرایندی اداری و قوانین برای ،تحقق و تامین پایدار
منابع از این بخش است ،چالشی که رئیس سابق سازمان برنامه
ت متاسفانه در کشور
و بودجه به آن اذعان دارد و معتقد اس 
برای انجام یک کار دو دستگاه یا نهاد مشابه وجود دارد و تعداد
این دستگاهها و نهادها در کشور کم نبوده و باید همه اینها
یکی شوند ،برای تحقق چنین کاری نیازمند کمک و حامیت
مقام معظم رهربی ،مجلس ،قوه قضائیه و دیگر ارکان نظام
است.
فاطمه دادگر ،مدیرکل مدیریت اموال و دارایی های دولت
وزارت امور اقتصادی و دارایی ،به فارس میگوید :یکی از
مشکالت اساسی برای فروش اموال دولت ،تغییر کاربری
امالک و اراضی است که دولت از مالیات و عوارض شهرداری
معاف نیست و اظهار نظر کمیسیون ماده  ۵شهرداری یک
سال زمان میبرد و همین عامل کندی مسئله است .در
این زمینه پیشنهاداتی وجود دارد که بتوان دولت را از این
هزینهها معاف کرد یا در رسفصل بدهیهای دولت منظور
شود.
وی تاکید کرد :الیحه مدیریت امالک ملی دولت در وزارت
اقتصاد آماده است که با دو هدف ساماندهی و مولدسازی
و پایدارسازی درآمدها تهیه شد .اینکه چرا تاکنون الیحه به
دولت نرفته است چند عامل دارد که میتوان به تغییر دولت و
مقاومت دستگاهها در برابر مفاد آن اشاره کرد.

