روزنامهاقتصادیصبح ایران

معاون وزير صنعت:

نایب رییس مجلس در جمع حامیان
دولت در زنجان:

مشاركت سرمايهگذاران
خارجي در مناطق ويژه
اقتصادي آزاد است

امام جمعه ها حق دخالت
در امور اجرایی را ندارند
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سال سیزدهم شماره3428

قیمت 1000تومان

ي پيشكسوتان اتاق بازرگاني ايران تاكيد شد؛
در نشست شورا 

دولت دست از تجارت بردارد

صفحه 12

معاون وزارت بهداشت:

کیمیا علیزاده صاحب اولين مدال تاريخ ورزش زنان ايران در المپیک؛

برنزی از جنس طال

 ۳۰درصد مردم ايران گرسنهاند

همینصفحه

وزير دفاع:

ساماندهیآسیبهایاجتماعینیازمندطرحجامعوبلندمدتاست؛

ظرفيت دفاعي ايران در خدمت جريان مقاومت

جمعآوری بیحاصل متکدیان و معتادان

2

وزير كار از بررسي طرح رشد فراگير اشتغال در دولت يازدهم خبر داد؛

هدف ايجاد 600هزار فرصت شغلي

تالشهاي جهاني براي برقراري آتشبس ادامه دارد؛

كودك  5سال ه سوري،نماد زخمهاي حلب

7

ايران پس از ۱۱۰سال صادركننده فرآوردههاي نفتي شد؛

ركوردشکنی گازوییل

تلویزیون به بینندگان نشان می دهد
فحاشی کنند

13

ابراهيم جميلي*

مهرداد نيكروان

3

زیر پوست شهر

معاون وزارت بهداشت:

 ۳۰درصد مردم ايران
گرسنهاند

نماينده وزارت بهداشت ايران در جلسه
ستاد ملي س��اماندهي امور جوانان اعالم
ك��رد  ۳۰درص��د از مردم ايران گرس��نه
و  ۲۵درصد جمعيت ش��هري در كش��ور
حاشيهنشين هستند.
به گزارش مهر ،علياكبر سياري اين آمار
را در شصتوچهارمين جلسه اين ستاد بيان
كرد و افزود كه ساير آمارهاي وزارت بهداشت
از آس��يبهاي اجتماعي در ايران محرمانه
است.وي تعداد زنان ويژه و ميزان تماس آنها
با مردان و آمار تماسهاي جنسي در ميان
دانشآموزان در اي��ران را از جمله اين آمار
شمرد .اين مقام مسوول همچنين از گرسنه
بودن  ۳۰درصد از مردم كش��ور خبر داد و
افزود كه آنها نان براي خوردن ندارند و اين
آمار را وزارت رفاه هم تاييد ميكند.سياري
از حاشيهنشيني  ۲۵درصد جمعيت شهري
در ايران نيز سخن به ميان آورد و گفت كه
در حال حاضر  10ميليون و  ۲۰۰هزار نفر در
سكونتگاههاي غيررسمي شناسايي شدهاند.
مجيد روستا ،نماينده وزارت راهوشهرسازي
هم در اين جلسه با تاييد اين آمار گفت اكنون
 ۱۳۰هزار بافت نابسامان غيرشهري وجود
دارد كه حدود  ۱۱ميليون نفر در اين مناطق
زندگي ميكنند .وي افزود ۳۰ :درصد از اين
تعداد را جمعيت جوانان تشكيل ميدهند و
 ۸۲درصد جوانان ساكن در اين اقامتگاهها
زيرديپلم هستند.محمدرضا رستمي ،معاون
ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
هم در حاشيه اين جلسه از وجود سه ميليون
جوان حاشيهنشين خبر داد .براساس اعالم
مقامهاي بلندپايه در ايران ۱۸ ،ميليون نفر
در كشور درگير آسيبهاي اجتماعي هستند.
گفتني است در ايران از اعتياد ،طالق ،فقر،
بيكاري ،كودكآزاري ،خودكش��ي ،سرقت،
ترك تحصيل ،بيخانماني ،تمايالت جنسي
غيرمتعارف و ...بهعنوان مصاديق آسيبهاي
اجتماعي نام برده ميشود.

طلسم ركود در شاخص رشد اقتصادي سرانجام شكست و اين
ش��اخص طي سه ماهه نخست س��الجاري از مرز چهار درصد نيز
عبور كرد.
ادامه در همین صفحه
فاطمهرحيمي-براينخستينباردرتاريخورزشزنانايران،كيميا
عليزاده 18ساله روي سكوي المپيك رفت و به مدال برنز دست يافت.
صفحه 15را بخوانید

با اين حال كماكان اشخاص زيادي از اين مساله
راضي نيستند و مهمترين علت آن را نيز وابستگي
اين رشد به صادرات نفتي عنوان ميكنند .اما از اين
مساله كه رشد اقتصادي در كشور اتفاق افتاده است،
همه بايد خوشحال باشيم .حال اينكه اين رشد را
مديون نفت هستيم يا نه ،در هر حال باعث نميشود
كه جاي خوشحالي نباشد چراكه مگر در دولت قبل
فروش نفت را آن هم با قيمت باالتر نداشتيم و در
عين حال رشد اقتصادي نيز منفي نبود؟
با اين اوصاف اينكه دولت به سمتي ميرود كه
از ركود خارج شويم خوب است ،نفتي را كه قبال

معافيتهاي مالياتي راهي
براي افزايش قدرت خريد
كمدرآمدها و حقوقبگيران

در اقتصادهاي آزاد درآمد اصلي دولتها را ماليات بر درآمد و ماليات
بر مصرف  vatتشكيل ميدهد كه ماليات بر مصرف عادالنهترين و
شفافترين انواع درآمدها براي اين دولتهاست كه مردم بعد از خريد
اقالم نيازمنديهاي خود آن را پاي صندوق فروشگاهها ميپردازند و
از آنجا از طريق شبكههاي به هم پيوسته فروش بدون نياز به وجود
مميزان و حسابرسان مالياتي به خزانه دولتها واريز ميشود.
ادامه در همین صفحه

رشد اقتصادي با نفت هم مطلوب است
نميتوانستيم بفروشيم االن ميفروشيم در كنار اين
پولي كه از جانب نفت وارد كشور ميشود ،ميتواند
روي رشد اقتصادي تاثير بگذارد و بايد آن را در ساير
بخشها سرمايهگذاري كنيم.
در اي��ن مي��ان اين مس��اله كه دول��ت و تيم
اقتص��ادياش ب��ا همديگر هماهنگ نيس��تند،
جاي تاس��ف دارد .قطعا تيم اقتصادي دولت بايد
هماهنگت��ر از اين عمل كند و تصور ميكنم كه
وزارت صنعت نياز دارد حركت جديدي انجام دهد.

به عنوان مثال اقداماتي كه در رابطه با واحدهاي
كوچك و متوس��ط اتفاق افتاد ،بايد دو سال قبل
انجام ميشد .پس وزارت صنعت بايد پاسخگو باشد
كه چرا در حمايت از بخشخصوصي سال گذشته
حركتي انجام نش��د و سال  93نيز براي خروج از
ركود فقط از دو شركت حمايت كردند.
با تمام اين تفاسير در شرايط فعلي خوشبختانه
اتفاقي در راستاي رشد اقتصادي افتاده است .بايد در
نظر داشته باشيم كه قرار نيست هر اتفاقي در حوزه

معافيتهاي مالياتي راهي براي افزايش قدرت خريد كمدرآمدها و حقوقبگيران
ماليات بر مصرف در واقع مصداق ضربالمثل
معروفي اس��ت كه ميگويد هر كه بامش بيش،
خرجش بيش��تر يعني هرچه قدرت خريد شما
بيشتر باشد ماليات بيشتري به دولت ميپردازيد
و دولت با همين درآمدهاي مالياتي انواع خدمات
عمراني ،بهداشتي ،آموزشي و رفاهي را به مردم
يعني پرداختكنندگان ماليات ارائه ميدهد .اما
در همين اقتصادهاي آزاد براي گروههاي كمدرآمد
جامعه و كساني كه كمتر از خط فقر به رسميت
شناخته شده درآمد دارند ،معافيتهاي مالياتي
در نظر گرفته ميشود تا قدرت خريد آنها بيش
از حد كاهش پيدا نكند.
به عب��ارت ديگر حفظ نس��بي قدرت خريد
م��ردم چه با اعمال معافيته��اي مالياتي و چه
ب��ا ابزارهاي ياران��هاي از دغدغههاي دولتها در
بسياري از اقتصادهاي آزاد خصوصا در كشورهاي
اس��كانديناوي را تشكيل ميدهد .مثال در كشور
كانادا ك��ه نرخ ماليات بر ارزشافزوده  13درصد
اس��ت ،از همه ش��هروندان هنگام خريد كاال يا
خدمات ماليات بر مصرف دريافت ميش��ود اما
دولت ماليات بر مصرف دريافتي از كساني را كه
حقوق ماهانه آنها از حد معيني پايينتر اس��ت،
همه ماهه محاس��به كرده ط��ي يك فقره چك
به آنها مس��ترد ميكند بيآنكه منتي بر سر آنها
بگذارد و كرامت انس��اني آنها را ناديده بگيرد .در
سوئد و نروژ و ساير كشورهاي اسكانديناوي هم
وضع تقريبا از همين قرار اس��ت ضمن آنكه در
اين كشورها مردم به تمام معنا از تامين اجتماعي
بهطور كامل برخوردارند و كمترين دغدغهاي از

باب��ت تامين نيازهاي زندگي امروز و فرداي خود
ندارند .در اين قبيل كشورها اصول تفكر دولتها
بر اين اصل استوار است كه هر شهروندي در فاصله
تول��د تا مرگ بايد از تمام مواهب زندگي در حد
متعارف برخوردار باشد و اين وظيفه قطعي دولت
اس��ت كه اين مواهب را براي شهروندان خود از
محل درآمدهاي مالياتي تامين كند .در اين نوع
اقتصادهاي آزاد دولتها دغدغه تامين نيازهاي
شهروندان خود را از طريق تخصيص معافيتهاي
مالياتي يا پوششهاي كامل تامين اجتماعي دارند
چون درآمدهاي مالياتي شيشه عمر آنها محسوب
ميشود در دريافت ماليات از گروههاي پردرآمد
بس��يار جدي و سختگير هستند و مجازاتهاي
بسيار سنگيني هم براي فراريان مالياتي در نظر
گرفتهان��د كه اين ش��يوه كار هم همان مصداق
ضربالمثل حس��اب به دينار ،بخشش به خروار
را در ذهن انسان تداعي ميكند .نمونه ديگري از
احساس مسووليت دولتها در قبال حفظ قدرت
خريد گروههاي كمدرآمد را حدود سه دهه پيش
در زمان دولت تورگوت اوزال معمار اقتصاد امروز
تركيه ش��اهد بودي��م .در آن دوران كه نرخ تورم
در تركيه س��ه رقمي ش��ده بود ،دولت تورگوت
اوزال ،به منظور جلوگيري از وارد شدن فشار به
حقوقبگيران و گروههاي كمدرآمد و حفظ قدرت
خريد اين گروهها دست به ابتكار جالبي زده بود.
براساس آن سياست كارمندان دولت و گروههاي
كمدرآم��د در آخر هر ماه فيش خريدهايي را كه
طي مدت يك ماه براي خود و خانواده خود انجام
داده بودند به حس��ابداري سازمان محل خدمت
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غالمرضا كيامهر

خود تحويل ميدادند و حس��ابداري مابهالتفاوت
نرخ تورم ماهانه را محاسبه و برمبناي كل مبلغ
فيشهاي خريد ب��ه كارمندان پرداخت ميكرد
و ب��ه اين ترتيب نرخ رش��د تورم يك ماهه هيچ
تاثيري بر قدرت خريد حقوقبگيران نميگذاشت
و باعث ايجاد نارضايتي در ميان مردم نميش��د.
متاس��فانه در كش��ور ما به جاي درس گرفتن از
اي��ن قبيل مولهاي جبران��ي براي حفظ قدرت
خريد قشرهاي كمدرآمد و حقوقبگير آمدند و به
بدترين شيوه جبراني يعني پرداخت يارانه نقدي
ماهانه به مردم كه خود به اقدامي براي خلق پول
پرقدرت و تورمزاس��ت ،دست زدند و با اين اقدام
قدرت خريد و وضعيت معيشتي مردم را از آنچه
تا پيش از س��ال  89ب��ود ،خرابتر كردند .جاي
تاس��ف بيشتر در اين است كه دولت يازدهم هم
به جاي انجام تحقيق و بررسي درباره روشهاي
جبراني نوع رايج دركشورهاي اسكانديناوي كانادا
و كشورهاي ديگر همان روش غلط و آسيبزاي
پرداخ��ت يارانه نقدي به م��ردم را ادامه داد و در
حالي كه خود مديران اقتصادي دولت به كاهش
ش��ديد قدرت خريد  45هزار تومان يارانه نقدي
سرانه اذعان ميكردند ،با وضع ماليات بر مصرف
بر عموم مردم موجبات كاهش باز هم بيشتر قدرت
خريد گروههاي حقوقبگير و كمدرآمد جامعه را
فراهم س��اختند ضمن آنكه با وضع اين ماليات
زمينه براي كاهش جري��ان گردش پول و ادامه
ركود اقتصادي فراهم شد .دريافت ماليات بر درآمد
و ماليات بر ارزشافزوده از گروههاي حقوقبگير
و كمدرآم��د درحالي ص��ورت ميگيرد كه بنا به
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ادامه يادداشت

نفت بيفتد ،بگوييم چون نفت است ،ارزشي ندارد.
اتفاقا ارزشمند است و ساير حوزههاي اقتصادي بايد
ببينند و الگوبرداري كنند.
ام��ا در نهايت ما نياز به رش��د اقتصادي باالي
هشت درصد داريم ،رشد  4/4درصدي هم خوب
است اما مقصد نهايي ما نيست و بايد رشد خود را
به باالي هشت درصد برسانيم .در اين رشد همه
بخشها بايد تاثيرگذار باشند اعم از نفت ،صنعت و
معدن ،خدمات و گردشگري.
* رييس خانه اقتصاد ايران
ادامه نگاه نخست

اذعان مراجع رس��مي دولت خط فقر خانوارهاي
س��اكن در كالنشهرهاي كشور ماهانه حدود سه
ميليون تومان است در حالي كه ميانگين حقوق
دريافتي گروههاي حقوقبگير از ماهي يك ميليون
و  500ه��زار توم��ان تجاوز نميكن��د .بنابراين
دريافت هرگونه مالياتي از اين قشرها حاوي اين
پيام است كه در كشور ما فقرا هم بايد به دولت
مالي��ات بپردازند كه چنين چيزي با هيچيك از
معيارهاي عدالت در هيچ دين و آييني سازگاري
ندارد چه رسد به دين مبين اسالم كه اساس كار
آن بر عدالتخواهي است .به راستي دريافت انواع
مالياتها از قشرهاي به شدت آسيبپذير دركشور
ما چه توجيهي ميتواند داشته باشد جز آنكه آن را
به پاي بيخبري دولتمردان از واقعيتهاي مربوط
به خط فقر و وضعيت وخيم معيشتي اكثريتي از
جمعيت كشور بگذاريم و بگوييم دولتمردان ما با
حقوقها و مزاياي باال س��وارههايي هستند كه از
حال مردم پياده خبر ندارند و اگر جز اين است ،آيا
زمان آن نرسيده كه دولت براي كاهش فشارهاي
معيش��تي بر مردم به ج��اي آنكه هر ماه مبلغي
بسيار ناچيز بهعنوان يارانه نقدي به آنها بپردازد،
آنها را از پرداخت بس��ياري از مالياتها از جمله
ماليات بر درآمد و ماليات بر مصرف معاف كند؟
مسلما اگر دولت تيم اقتصادي آگاهتر ،هوشمندتر
و مردميتري را در كنار خود ميداش��ت ،راهحل
دوم را به منظور كمك به حفظ قدرت خريد مردم
و كاهش فشارهاي معيشتي آنها انتخاب ميكرد
ولي متاسفانه دولت از داشتن چنين تيمي محروم
به نظر ميرسد.
Kiamehr_gh@yahoo.com

مهدی زارع  -مهر

تکلیف اشتغال مشخص نیست

8

نگاه نخست

رشد اقتصادي با نفت هم مطلوب است

جوانهاي ميان باغ

4

کمال تبریزی همزمان با اکران «امکان مينا» مطرح کرد؛

يادداشت

رشد اقتصادی  4/4درصدی هم وزیر کشور را راضی نکرد؛

14

15

زندگی

رتبهبندي  140شهر جهان از نگاه اکونومیست؛

ملبورن اول ،تهران  ،۱۲۶دمشق آخر

دويچهوله -پايگاه اينترنتي اكونوميست بسان هر سال براي سال۲۰۱۶
نيز گزارش و فهرستي درباره بهترين و بدترين شهرهاي جهان ارائه كرده است.
براي تهيه اين فهرست 30شاخص مورد بررسي قرار گرفته است.بنا بر گزارش
واحداطالعاتپايگاهاينترنتيگروهاكونوميستدربارهبهترينوبدترينشرايط
زندگي در شهرهاي سراسر جهان در سال ،۲۰۱۶ملبورن (استراليا) بهعنوان
مناسبترين شهر براي زندگي انتخاب شده است .اين ششمين سال متوالي
است كه ملبورن چنين جايگاهي را از آن خود ميكند.در اين فهرست وين در
مقام دوم قرار دارد و رتبههاي سوم و چهارم از آن شهرهاي ونكوور و تورنتوي
كاناداشدهاست.شهرهايبرترجهاندرفهرستاكونوميستدرمجموعبراساس
 30شاخص با هم مقايسه ميشوند كه امنيت و ثبات ،بهداشت و درمان،
محيطزيست،آموزشوزيرساختهاازمهمتريناينشاخصهاهستند.گزارش
سال  ۲۰۱۶اكونوميست درباره شرايط زندگي ميگويد تروريسم و ناآرامي،
مهمترين عوامل كاهش سطح كيفيت زندگي در شهرهاي جهان هستند.
فهرست يادشده ۱۴۰شهر جهان را دربرميگيرد كه دمشق ،پايتخت سوريه
در قعر آن قرار گرفته و عنوان بدترين شهر جهان را دارد .در مقامهاي ماقبل
آخر به ترتيب الگوس در نيجريه و طرابلس در ليبي ديده ميشوند.
  ارتقاي 4رتبهاي جايگاه تهران
گزارش اكونوميست ميگويد از شروع سالجاري ميالدي جهان شاهد
يكهزار مورد حادثه تروريستي بوده كه حمالت فرانسه ،بلژيك و تركيه از
بارزترين آنها به شمار ميروند.تهران در كنار دوبي و هراره (پايتخت زيمبابوه)
البته مشمول اين پسرفت نشدهاند و در فهرست ارتقاي رتبه داشت هاند .جايگاه
تهران البته همچنان در ردههاي پايين جدول و در مقام  ۱۲۶از  ۱۴۰كشور
است ولي اين رتبه در پنج سال گذشته مدام بهتر شده است .براي مثال تهران
سال ۲۰۱۵در مقام ۱۳۰قرار داشت و امسال در عمل چهار رتبه وضعيت آن
ارتقا پيدا كرده است.به نظر ميرسد گشايش در پرونده هستهاي ،خروج نسبي
ايرانازانزواوتعامالتبيشترتوريستيواقتصاديباجهانارتقايكيفيتزندگي
در تهران را هم به ضرورتي بدل كرد كه مقامها نميتوانند به سادگي از كنار آن
بگذرند.با اين همه آلودگي هواي تهران و بيماريها و مرگوميرهاي ناشي از
آن به عالوه پيامدهاي فقر و فاقهاي كه در نتيجه تحريمها و وضعيت نامساعد
اقتصادي تشديد شده نيز بر حيات اجتماعي تهران بيتاثير نيست.
حادثه

برخورد دو اتوبوس بينشهري در بزرگراه تهران -كرج؛

 3كشته و  20مصدوم

ايلنا -س��خنگوی سازمان آتشنشانی تهران گفت :برخورد دو اتوبوس
بینشهری که از شهرهای شمالغرب کشور عازم تهران بودند ،سه کشته و
 ۲۰مصدوم برجا گذاشت.جالل ملکی اضافه كرد :ساعت 7:15ديروز برخورد
دو دستگاه خودرو در غرب به شرق بزرگراه کرج ،چهارراه ایرانخودرو حوالی
شهرک پیکانشهر به سامانه آتشنشانی شهر تهران اعالم شد و ماموران چهار
ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

