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رئیس سازمان خصوصی سازی منصوب شد
وزیــر اقتصاد در حکمی حســنعلی قنبری ممان را به ســمت معاون وزیر و 
رئیس کل سازمان خصوصی سازی منصوب کرد.به گزارش وزارت اقتصاد، فرهاد 
دژپسند طی حکمی حسنعلی قنبری ممان را به سمت معاون وزیر و رئیس کل 
سازمان خصوصی ســازی منصوب کرد.وزیر اقتصاد در این حکم بر اولویت های 
برنامه ای از جمله، دســتیابی به اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 
جمهوری اســامی ایران، شفاف ســازی و ارتقای نظام ارزش گذاری دارایی های 
مشــمول واگذاری، ســاختار دهی مجدد و تفکیک وظایف حاکمیتی شرکت ها 
به منظور آماده ســازی واگذاری، تقویت نظام کنترل اهداف پس از واگذاری در 
ترتیبات حقوقی و قرار دادی واگذاری ها و استفاده از روش های علمی و نوین در 
طراحی روش های جدید و ترکیبی واگذاری ها تاکید نموده اســت.گفتنی است 
رئیس جدید ســازمان خصوصی ســازی، تا مقاطع دکتری تخصصی در رشته 
اقتصاد تحصیل نموده است و در کارنامه شغلی خود نیز عاوه بر عضویت هیئت 
علمی دانشگاه شــهید بهشتی، عهده دار مسئولیت هایی چون مدیرعاملی گروه 
سرمایه گذاری امید، مدیرعاملی بانک سپه و عضویت در هیأت مدیره بانک های 

دی، حکمت ایرانیان و پست بانک ایران بوده است.

ارزش واقعی سهام عدالت چقدر است؟
ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه حدود ۵۰۰ هزار تومان که چندی 
پیش تا به زیر ۱۰ میلیون تومان رســیده بــود، دوباره تحت تاثیر روند صعودی 
بــازار تا حدود ۱۳ میلیون نیز افزایش یافت. البته این رقم طی هفته های قبل و 
به دلیل روند نزولی بورس کاهشی بود و تا روز گذشته زیر ۱۰ میلیون تومان بود.
به گزارش ایســنا، پس از آزادسازی سهام عدالت، مشموالن این سهام که روش 
مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، مي توانند با مراجعه به 
سامانه www.sahamedalat.ir ارزش واقعی سهام و جزئیات دارایی خود را 
مشاهده کنند.البته ارزش این سهام تحت تاثیر نوسانات بازار سرمایه افزایشی یا 
کاهشی می شود و در هفته گذشته ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۵۳۲ 
هزار تومان حتی تا هشــت میلیون تومان هــم کاهش یافت. البته طی روزهای 
چهارشــنبه و دیروز، با روند صعودی بازار سرمایه، ارزش واقعی سهام عدالت نیز 

رو به افزایش رفت.

جایگزینی ۴۵۰۰ شناور دریایی فرسوده
 با تولیدات داخلی

رئیس دبیرخانه شــورای عالی صنایع دریایی، از جایگزینی بیش از ۴ هزار و 
۵۰۰ شــناور دریایی فرسوده با تولیدات جدید خبر داد.به گزارش صدا و سیما، 
سیامک سیدمرندی در مراسم امضای دو قرارداد تأمین و تحویل ۱۰ فروند شناور 
راهنمابــر با اعتبار ۳,۹۰۷ میلیارد ریال و تفاهم نامه همکاری فنی و تخصصی و 
پژوهشــی سازمان بنادر و دریانوردی و دانشگاه علم و صنعت، که با حضور وزیر 
راه و شهرسازی برگزار شــد، گفت: با هدف کاهش مصرف سوخت و آالیندگی 
۷ هزار موتور ۴ زمانه، جایگزین موتورهای دو زمانه قدیمی شــناورها می شــود.

وی افزود: در این چند ســال همه نیروها بسیج بوده اند تا موضوع داخلی سازی 
صنایع دریایی به خوبی شــکل بگیرد و امروز شاهد آن هستیم انقابی در تولید 
این صنایع که نیاز کشور محسوب می شود، شروع شده است.سید مرندی اضافه 
کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی پیش بینی شــده ۱۵۸ فروند شناور ساخته شود؛ 
همچنین امروز ۲۶ فروند شــناور به عقد قرارداد رسید و ساخت ۴ فروند شناور 

هم شروع شده است.

قانون مبارزه با قاچاق چوب به کام قاچاقچیان
معاون حفاظت و امور اراضی ســازمان جنگل ها و مراتع کشــور گفت: قانون 
مبارزه با قاچاق چوب در سال ۱۳۴۶ تدوین و اجرایی شده است و باید بازنگری 
شــود.به گزارش صدا و ســیما، رضا افاطونی با تاکید بر لزوم بازنگری در قانون 
مبــارزه با قاچاق چوب گفت: قانون مبارزه با قاچاق چــوب، از بازدارندگی الزم 
برخوردار نیســت.وی با بیان اینکه در ماده چهل و هشــت، فقط حمل چوب به 
عنوان قاچاق چوب تلقی شــده است، گفت:، چون کلمه نگهداری در متن قانون 
قید نشده است وقتی محموله ی قاچاقی در مکانی کشف می شود، محاکم قضائی 
به استناد اینکه محموله قاچاق در زمان حمل توقیف نشده است، متهمان را تبرئه 
می کنند.معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها و مراتع کشور همچنین با 
تاکید بر اینکه بر اساس قانون فعلی، حمل چوب قاچاق در داخل شهر هم قاچاق 
محسوب نمی شــود، گفت: قاچاقچیان چوب در محاکم قضائی از این خلع های 

قانونی استفاده و تبرئه می شوند.

ادامه ممنوعیت پرواز به انگلستان و ژاپن 
رئیس سازمان هواپیمایی کشــوری از تمدید ممنوعیت پرواز به انگلستان و 
ژاپن تا پایان بهمن ماه امسال خبر داد و گفت: قرنطینه ۱۴ روزه مسافرانی که از 
مقاصد اروپایی و با دالیل توجیه پذیر به ایران می آیند نیز همچنان انجام می شود.

به گزارش ایســنا، در پی شیوع ویروس کرونای انگلیسی پروازهای مسافری در 
جهان برای دومین بار طی یکسال اخیر با محدودیت های جدیدی رو به رو شد و 
به غیر از ممنوعیت و محدودیت پروازهای مختلف به این کشور، دولت انگلستان 
نیز شدیدترین محدودیت های کرونایی را در کشورش اجرایی کرد. در این میان 
ایران نیز پروازهای خود را به انگلســتان و پس از آن ژاپن ممنوع و چندین بار 
آن را تمدید کرد.تورج دهقان زنگنه –رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری – در 
گفت وگو با ایســنا در این باره اظهار کرد: با توجه به درخواست ستاد ملی مقابله 
با کرونا ممنوعیت پرواز به انگلستان و ژاپن برای چندمین بار تا پایان بهمن ماه 

تمدید شد و هیچ پرواز مسافری به این مقاصد انجام نمی شود.

ادامه روند صعودی شاخص کل بورس
 با رشد ۱۲ هزار واحدی

شــاخص کل در بازار بورس روزگذشــته ۱۲ هزار و ۵۹۸ واحد رشد داشت 
کــه در نهایت این شــاخص به عدد یک میلیون و ۲۳۴ هزار واحد رســید.به 
گــزارش ایرنا، در معامات روز یکشــنبه بیــش از ۱۷ میلیارد و ۲۱۰ میلیون 
ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۵۶ هــزار و ۵۲۱ میلیارد ریال داد 
و ســتد شد.همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۲ هزار و ۸۱۶ واحد کاهش به 
۴۳۷ هزار و ۵۷۰ واحد و شــاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و ۸۴۲ واحد 
افت به ۲۸۶ هزار و ۱۸۱ واحد رسید.شــاخص بازار اول ۱۲ هزار و ۹۷۹ واحد 
و شــاخص بــازار دوم ۱۲ هزار و ۳۴۴ واحد افزایش داشــتند.عاوه بر این در 
بین همه نمادها، نماد صنایع پتروشــیمی خلیج فارس )فارس( با ســه هزار و 
۴۲۱ واحــد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( بــا ۲ هزار و ۸۴ واحد، ملی صنایع 
مــس ایران )فملی( با یک هزار و ۴۱۱ واحد، شــرکت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شســتا( با یک هزار و ۳۲۳ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( 
با ۹۲۳ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شــپنا( با ۹۰۵ واحد، سرمایه گذاری غدیر 
)وغدیــر( با ۷۱۸ واحد، پاالیش نفت تهران )شــتران( با ۶۹۳ واحد و پاالیش 
نفت بندرعباس )شــبندر( با ۶۵۶ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل 
داشــتند.نماد گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با ۷۸۸ واحد، پتروشیمی 
پارس )پارس( با ۴۷۲ واحد، گروه مدیریت ســرمایه گــذاری امید )وامید( با 
۴۲۳ واحد، شرکت ارتباطات ســیار ایران )همراه( با ۳۴۵ واحد، مبین انرژی 
خلیج فارس )مبین( با ۲۹۵ واحد، پتروشیمی جم )جم( با ۲۷۱ واحد، تولدی 
فوالد ســپید فراب کویر )کویر( با ۲۴۹ واحــد، خدمات انفورماتیک )رانفور( با 
۲۴۳ واحد و ســرمایه گذاری دارو تامیــن )تپیکو( با ۱۸۹ واحد با تاثیر منفی 
بر شــاخص همراه بودند.برپایه این گزارش، دیروز نماد سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا(، ایران خودرو )خودرو(، سایپا )خساپا(، پاالیش نفت اصفهان 
)شپنا(، ملی صنایع مس ایران )فملی(،  بانک تجارت )وتجارت( و فوالد مبارکه 
اصفهــان )فوالد(  درگروه نمادهای پربیننده قرار داشــتند.گروه خودرو هم در 
معامات روز یکشــنبه صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 
چهــار میلیارد و ۹۴۹ میلیون برگه ســهم به ارزش ۱۹ هــزار و ۹۱۷ میلیارد 
ریال داد و ســتد شد.شاخص فرابورس نیز نزدیک به ۱۴۹ واحد کاهش داشت 
و بــر روی کانــال ۱۸ هزار و ۲۹۷ واحد ثابت ماند.همچنین در این بازار ســه 
میلیارد و ۴۲۳ میلیون برگه ســهم به ارزش ۷۹ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال داد 
و ستد شد.دیروز نمادهای پلیمر آریاساسول )آریا(، گروه سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی )ســمگا(، ســرمایه گذاری صبا تامین )صبا(،  نفت ایرانول )شرانل(، 
پتروشیمی غدیر )شغدیر(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، ویتانا )غویتا( و  بیمه 

اتکایی ایرانیان )اتکای( با تاثیر مثبت بر شاخص این بازار همراه بودند.

اخبار کوتاه

بورس

تقریبــا یک ماهی اســت که الیحه بودجــه ۱۴۰۰ به 
مجلس ارائه شده و در این بین اظهار نظرهای نمایندگان 
مجلس و کارشناســان در این حوزه حــاوی نکات مهمی 
بوده اســت. بطوریکه رای نمایندگان مجلس بر این است 
که بررســی الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می دهد منابع 
عمومــی بودجه دولت افزایشــی نزدیک به ۴۷ درصدی و 
هزینه های جاری دولت هم رشــدی ۴۳ درصدی دارد که 
عدم تحقق درآمدها کنار رشد بی سابقه هزینه های غیرقابل 
اجتناب به  معنی تأمین مالی از منابعی اســت که همانند 
سال جاری تورمی شــدید و کم سابقه را به همراه دارد. در 
حالیکه موضع دولت متفاوت از نماینگان مجلس و مبتنی 
بر این اســت که نه تنها بودجه در نظر گرفته شده تورم زا 
نیســت بلکه بیشتر در جهت تامین منابع معیتشی و رفاه 
مردم تنظیم شــده است و لذا نباید شاکله اصلی و اساسی 
آن تغییر کند.نظر به اهمیت این موضوع و واکاوی بیشــتر 
بحث های صورت گرفته در خصوص بودجه ۱۴۰۰، ایلنا نیز 
فرصت را مغتنم شــمرده و با محمود جامساز، اقتصاددان 
به گفت و گو نشست.جامســاز در خصوص دالیل معطل 
ماندن بودجه در مجلس گفت: اولین بار نیست که بودجه 

در مجلس معطل مي ماند. 
بارها این اتفاق افتاده که بودجه مشمول جرح و تعدیل 
در کمیســیون های مجلس قرار بگیرد و لذا تصویب آن به 
تاخیــر افتد .وی گفت: همچنین در برخی موارد دوگانگی 
یا چندگانگی در تصمیم گیری زمینه ساز این امر  می شود. 
این موضوع نیز خود ســبب می شــود تا زمانی که بودجه 
تصویب و اباغ نشــده، دولت در سال بعد از »قانون اجازه 
پرداخت یک دوازدهم« اســتفاده کند.که عدم انتظام در 
اجرای بودجه را در پی دارد.محمود جامساز، اقتصاددان در 
خصوص دالیــل معطل ماندن بودجه در مجلس می گوید: 
یکی از دالیــل این امر به دلیــل چندگانگی های موجود 
در تصمیم گیری اســت. در حالیکه دولــت فکر می کند 
بودجه بیشتر در جهت تامین منابع معیشتی تنظیم شده، 
نمایندگان مجلس اذعان دارند آن تورم زا و انبساطی است.

بودجه سال 1400 تورم زا و انبساطی 
به نظر می رسد

جامســاز در خصوص رویکرد مجلس نسبت به بودجه 
گفــت: نمایندگان مجلس اظهــار می کنند که این بودجه 
بســیار تورم زا و انبساطی اســت. در حالیکه دولت اذعان 
می کند بودجه تورم زا نیست. ولی به نظر من در این مورد 
حق با مجلس است. زیرا بسیاری از اقام مصرفی در بودجه 
افزایش پیدا کرده و این افزایش در حالی اســت که منابع 
قطعی و واقعی برایش در نظر گرفته نشــده اســت. یعنی 

وقتی درآمد واقعی نباشد و با نگاهی بسیار خوش خیاالنه و 
بلندپروازانه و توهم آمیز پیش بینی شده باشد، قدر مسلم 
کســری پنهان خود را آشکار می کند. در نتیجه دولت نیز 
برای تامین این کســری بودجه ممکن اســت از راه هایی 
مثل فروش درصدی از ســهام شرکت های دولتی، فروش 
دارایی ها، انتشار اوراق قرضه و یا از افزایش قیمت خدمات 

دولتی مثل آب، برق و گاز و... استفاده کند. 
وی افزود: البته همه اینها کفاف کســری بودجه دولت 
را نمی دهند و دولت ناچار اســت در این شــرایط از بانک 
مرکزی استقراض کند و در صورت اضطرار با کسب اجازه 
از رهبری از منابع صندوق ذخیره ارزی بعنوان وام استفاده 
نمایــد که این منابع ارزی و همچنین اســکناس هایی که 
توســط بانک مرکزی چاپ می شوند، نقدینگی و در نتیجه 
تــورم را در جامعــه افزایــش می دهنــد و در نتیجه این 
وضعیت بر معیشــت مردم، اقتصاد ملــی و تولید ناخالص 
داخلی اثر ســوء خواهد داشت و همینطور افزایش بیکاری 
و تنزل ســرمایه گذاری را در پی دارد.جامساز در خصوص 
رویکرد دولت در بودجه ۱۴۰۰ گفت: بودجه ۱۴۰۰ بیشتر 
در جهت تامین هزینه های جاری و ســنگین دیوانساالری 
حجیمی اســت که طی زمان بر کمیت آن افزوده شده و 
همینطور شــرکت های دولتی است که بسیاری از آنها نیز 
زیان ده هستند. متاسفانه حقوق و مزایای کارکنان دولت 

اعم از مســتخدمین ســاده تا مدیران ژنی که حقوق های 
نجومی دریافتی آنها با خروجی خدمات آنان هیچ سنخیتی 

ندارد عمده منابع بودجه جاری را می بلعد.
 این درحالیســت که کشور با کمتر از نیمی از کارکنان 
فعلی بهتر اداره می شود.  بد نیست بدانیم که تعداد کارکنان 
دولتی حقوق بگیر کشــور پیشرفته ژاپن با جمعیت ۱۴۰ 
میلیونــی که از بودجه تامین می شــود بموجب فصل ۲۷ 
سالنامه آماری ۲۰۱۷ ژاپن کمتر از ۶۰۰ هزار نفر گزارش 
شده است.وی گفت: ردیف هایی در بودجه برای بخش های 
نظامی، فرهنگی ، مذهبی و... در نظر گرفته شــده که در 
جهت رشــد اقتصادی، رفاه و معیشــت مردم نیست و در 
واقع باری بر هزینه های دولت اســت و در نتیجه ســبب 
می شوند دولت نتواند در جهت رشد اقتصادی حرکت های 
مثبتی انجام دهد. امری که از ســال های پیشین تاکنون 
گرفتارش بودیم و هســتیم. بطور مثال بیش از ۱۱ ردیف 
مصارف بودجه ۱۴۰۰ کمی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان 
به بنیادها و موسسات مذهبی و تبلیغات اسامی اختصاص 
یافتــه، در حالیکــه بودجه آموزش کودکان بــاز مانده از 

تحصیل صفر است.
اولویت اول نمایندگان مجلس

 باید حفظ منافع ملی باشد
جامساز در خصوص موضع نمایندگان مجلس نسبت به 

وضعیت معیشــت مردم گفت: نمایندگان به عدم ظرفیت 
بودجه در راستای بهبود معیشت مردم اشاره می کنند اما 
هر نماینده ای ســعی دارد که با چانه زنی منابع بیشــتری 
از آنچه در الیحه بودجه آمــده را مصروف حوزه انتخابیه 
خود کند. در حالیکه در بودجه عملیاتی حتی هزینه تمام 
شــده یک تخت بیمارســتانی یا یک کاس درس در دور 
افتاده ترین نقاط کشور بر اساس احتساب قیمت تمام شده 
مشخص است و انتظام  بودجه مانع از اتاف منابع می شود. 
درست اســت که نمایندگان از حوزه های مختلف انتخاب 
می شــوند اما باید اولویت اولشان حفظ منافع ملی باشد و 
نه حفظ منافع حوزه انتخابیــه و منطقه ای.وی افزود: اگر 
همه نمایندگان به این اندیشــه و باور مشترک  برسند که 
رشد اقتصادی، رشد پایدار، تامین رفاه ، آسایش، معیشت 
و امنیت عامه جامعه در اولویت است، یک نوع یکپارچگی 
در افــکار و اندیشــه ها به وجود می آیــد و در این صورت 
می توانند با نگاهی توسعه گرا پیشنهاداتی در مورد اصاح 

بودجه ارائه دهند.
 از مصادیــق مهم منابــع بودجه تامین آب شــرب و 
کشــاورزی و همچنین آموزش و بهداشــت و گســترش 
پوشــش بیمه ای به همه اقشار کشور است.این کارشناس 
اقتصادی خاطرنشــان کرد: هم اکنــون حدود ۵۵ درصد 
از ســالمندان کشور تحت پوشــش هیچ بیمه ای نیستند. 
نمایندگان باید در نظر داشــته باشــند که نقاط جنوبی 
کشــورمان محروم هســتند و باید بودجه بیشتری به آنها 
اختصــاص یابد و در جهت تامین رفــاه آنها اقدامات موثر 
قانونی با پشتوانه مالی و تخصص و عزم ملی صورت گیرد. 
در بســیاری از مناطق خصوصا مناطــق جنوبی هنوز آب 
کافــی وجود ندارد در حالیکه موقعیت اقلیمی کشــور ما 
منحصر بفرد است با وجود رودخانه ها و دریاچه های متعدد 
آب شیرین ، بسبب عدم وجود مدیریت کاربلد و متخصص 
در حــوزه آب که از محورهای مهم مدیریتی در توســعه 

اقتصادی کشور است.
ایــن اقتصاددان افــزود: الیحه بودجــه ۱۴۰۰ هم از 
این قاعده مســتثنی نیســت و الزم اســت با کوشــش 
کمیسیون های تخصصی و بهره گیری از مشاوران و اساتید 
متخصص مورد جــرح و تعدیل با هدف تامین  منافع ملی 
قــرار گیرد. اینک کلیات الیحه تصویب شــده و دولت در 
صــدد اصاحاتی برآمده اما این تکلیف مجلس اســت که 
با اولویت دهی به بهبود معیشــت، فقرزدایی، تامین رفاه و 
مصالح ملی با اتکا به منابع واقعی و قابل وصول به بررسی 
و بــاز نگری آن بپردازد و آنرا پس از تصویب قبل از پایان 

سال بدولت اباغ نماید.

کمیسیون تلفیق از یک سو با افزایش درآمدهای مالیاتی 
و کاهش صادرات نفت و از سوی دیگر باال بردن قیمت ارز 
نه تنها شاکله بودجه را تغییر داده بلکه اقتصاد کشور را در 
حوزه های مختلفی با ابهام روبه رو کرده اســت.به گزارش 
ایرنا، تغییر شــاکله بودجه توسط کمیسیون تلفیق مجلس 
شورای اســامی به یکی از چالش های اصلی این روزهای 
اقتصاد کشور بدل شده اســت.طبق قانون، اختیار نوشتن 
بودجه با دولت است و مجلس وظیفه بررسی انطباق بودجه 
با اسناد باالدســتی را بر عهده دارد. این موضوع در اصول 
۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساســی آمده اســت. دولت پیشنهاد 
دهنــده و مجری بودجه پس از تبدیل آن به قانون اســت.
مجلس باید وظیفه نظارتی خود را قبل از نوشتن بودجه و 
بعــد از تبدیل آن به قانون انجام دهد. در زمان ارائه الیحه 
بودجــه به مجلس، قوه مقننه بایــد مطابقت و مغایرت آن 
را با اســنادی مانند برنامه ششم توســعه و یا سند چشم 
انداز بیست ســاله مورد بررســی قرار دهد. زمانی هم که 
الیحــه بودجه تبدیل به قانون شــد مجلس وظیفه دارد تا 
بر اجرای قانون نظارت کند و در صورت تخلف دولت، وزرا 
را به مجلس فرا بخواند و یا اســتیضاح کند.اگر قرار باشــد 
مجلس بودجه را از نو بنویســد یعنی جای دولت نشســته 
و وظیفه دولــت را انجام می دهد. در حــال حاضر به نظر 
می رسد این اتفاق رخ داده است. کمیسیون تلفیق هم منابع 
و درآمدهای پیش بینی شــده توسط دولت را تغییر داده و 
هم مصارف را. بعاوه نرخ دالر، که از مهمترین متغیرهای 
تأثیر گذار در اقتصاد کشــور اســت را نیز به طرز عجیبی 
باال برده است.یکی از اقدامات عجیب کمیسیون تلفیق این 

اســت که درعین حالی که میزان صادرات پیش بینی شده 
نفت برای سال ۱۴۰۰ را کاهش داده درآمدهای نفتی را نیز 
باال برده است. در این مورد »حسن روحانی« پیش از ظهر 
چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هیأت دولت گفت: آقایان 
آمدند دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشــکه نفت پیش بینی شده 
در بودجه را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش دادند. 
بعــد به جای ۱۹۹ هزار میلیــارد تومان درآمد پیش بینی 
شده ۲۳۰ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای نفتی در نظر 
گرفته اند. چشم بندی عجیبی شد. نفت کم شد پول آن باال 
رفت. این چطور چشــم بندی بود که انجام گرفت. ما ۱۹۹ 
هزار میلیارد تومان گذاشــتیم این ها در کمیسیون تلفیق 
۲۳۰ هزار میلیارد تومان کردند و میزان وابستگی بودجه به 
نفت را ۳۱ هزار میلیارد تومان اضافه کردند.اعداد یاد شده 
حکایت از آن دارد که کمیسیون تلفیق از یک طرف حدود 
۳۴.۷۸ درصــد از صادرات نفتــی را کاهش داده و از طرف 
دیگر ۱۵.۵۷ درصد بر درآمدهای نفتی افزوده است. بدون 
شــک این افزایش به معنای وابستگی هرچه بیشتر بودجه 
به درآمدهای نفتی است. این اقدام درست در مقابل اهداف 
و چشــم اندازهای برنامه ششم توسعه قرار دارد. به عبارتی 
خود مجلس به عامل عدم انطباق بودجه با اسناد باالدستی 

تبدیل شده است.
افزایش درآمدهای نفتی به چه قیمتی؟

با این حال ســؤالی که پیش می آید این است که چطور 
می شــود همزمان با کاهش صادرات نفــت و فرآورده های 

درآمدهــای حاصل از صادرات این کاالهــا را افزایش داد؟ 
جــواب در تعیین نرخ ارز یا همــان دالر در بودجه نهفته 
است. کمیسیون تلفیق نرخ دالر در بودجه ۱۴۰۰ را حدود 
۵۲.۱۷ درصد افزایش داده است.محمد باقر نوبخت، رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه روز پنجشــنبه در حاشیه جلسه 
شــورای برنامه ریزی و توسعه استان »خراسان رضوی« در 
باره اقدام کمیسیون تلفیق به افزایش قیمت دالر گفته بود: 
افزایش قیمت ارز غیر منطقی، احساسی و تابع شرایط کور 
بــود و انتظار داریم به رقم های متعادل تر برگردد.وی اظهار 
امیدواری کرد قیمت دالر در جلســه علنی مجلس که ۱۷ 
هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شــده اســت به ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
تومان تقلیل یابد.وی با اشاره به اینکه قیمت نفت در الیحه 
بودجه ســال آینده ۴۰ دالر پیش بینی شده که با توجه به 
وضعیت موجود، امــکان تحقق کامل آن وجود دارد گفت: 
دولت ابتــدا از بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی ۱۹۹ هزار 
میلیارد تومان آن را به عنوان ســهم نفت در نظر گرفت که 

حدود ۲۳ درصد کل بودجه را شامل می شود.
الزم به ذکر اســت که درســال ۱۳۹۸ دولت ۱۴۳ هزار 
میلیارد تومان درآمد حاصــل از نفت و فرآورده های نفتی 
پیش بینی کرده بود که نســبت به ســال قبل از آن حدود 
۴۱ درصد افزایش را نشــان می داد.این رقم در بودجه سال 
۱۳۹۹ حدود ۷۸ هزار میلیار تومان پیش بینی شــده بود 
که نســبت به سال های پیش کاهش قابل توجهی را نشان 
می داد. این کاهش بدون شک ناشی از پایین آمدن صادرات 

نفت به واسطه تحریم ها بوده است.اکنون دولت می گوید با 
توجه به چشم انداز پیش رو می توان در سال ۱۴۰۰ حدود 
۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشــکه نفت صادر کرد که با کســر 
هزینه ها و احتساب سایر درآمدهای حاصل از فرآورده های 
نفتی درآمد سال آینده از نفت به حدود ۱۹۹ هزار میلیارد 
تومان می رســد. بنابراین، منطقی نیســت که مجلس به 
این حوزه ورود کــرده و پیش بینی دولت را نادیده بگیرد. 
خود دولت پیش بینی کرده و بر اســاس قانون پاسخگوی 
پیامدهای این پیش بینی و همچنین عملکرد خود در سال 

۱۴۰۰ خواهد بود.
افزایش مالیات؛ خوب اما به وقتش

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کمیسیون تلفیق 
در بخــش درآمدهای مالیاتی نیــز ورود کرده و ۱۲۸ هزار 
میلیارد تومان بر درآمدهای این بخش افزوده است. افزایش 
درآمدهــای مالیاتی به خودی خود چیز بدی نیســت، اگر 
شرایطش فراهم باشد. اینکه دولت سقف درآمدهای مالیاتی 
را حــدود ۲۵۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته به خاطر 
شــرایط خاص اقتصاد کشور است.در ســال های گذشته 
رویکرد دولت به درآمدهای مالیاتی افزایشــی بوده اســت. 
درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه ۱۳۹۸ حدود ۱۵۳ هزار 
میلیارد تومان و در الیحه بودجه ســال ۱۳۹۹ حدود ۱۹۵ 
هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شــده بود. الیحه بودجه 
سال ۹۹ نشان می دهد که سهم دولت از فروش و صادرات 
نفــت و فرآورده های نفتی به میزان ۶۶درصد کاهش یافته 
و در عوض ســهم درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال 

جاری، ۲۷درصد رشد کرده است.

 براســاس اعام مرکز آمار نرخ تورم کاالهای وارداتی و 
صادراتی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ مبتنی بر داده های 
ریالی به ترتیب ۱۳۳ و ۸.۴ درصد رشــد داشت.مرکز آمار 
عاوه بر اعام نرخ تورم ماهیانــه در پایان هر ماه، نرخ تورم 
کاالهای صادراتی  و وارداتی را نیز اعام می کند.براساس این 
گزارش، قیمت کاالهای وارداتــی یکی از مهم ترین عوامل 
تأثیرگذار بر میزان مبادالت خارجی کشــورها و نیز یکی از 
عوامل تعیین کننده رابطه مبادله اســت و تغییرات آن ها از 

اهمیت باالیی برخوردار است. 
مرکــز آمار درطرح شــاخص قیمت کاالهــای وارداتی 
تاکنون از همه کدهای تعرفه وارداتی کشــور ســال ۱۳۹۰ 
)سال پایه( استفاده کرده اســت که پس از بررسی  های به 
عمل آمده، سال ۱۳۹۵ به عنوان سال پایه  جدید آن در نظر 
گرفته شــد و بنابراین این گزارش طبق همه کدهای تعرفه 

وارداتی کشور سال ۱۳۹۵ )سال پایه جدید( ارائه می  شود.
روش جمع آوری اطاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک 
جمهوری اسامی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم 
 )HS( طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری
است.نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ۲۰ 
گروه  اصلی طبقه  بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک 

دالری و ریالی محاسبه و منتشر می  شود.
نرخ تورم ساالنه کاالی وارداتی 

نرخ تورم )تغییرات شــاخص قیمــت( کاالهای وارداتی 
مبتنی بر داده  های ریالی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل، 
۲۹۵.۲ درصد است که در مقایسه با تورم سال ۱۳۹۷)برابر 
با ۱۶۲.۲ درصد( حدود ۱۳۳ واحد درصد افزایش داشــته 
است.همچنین نرخ تورم کاالهای وارداتی مبتنی بر داده  های 
دالری نیز در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل، ۳۰.۳ درصد 

افزایش داشته که در مقایســه با تورم سال ۱۳۹۷ )برابر با 
۲۰.۴ درصد( حدود ۱۰ واحد درصد افزایش داشــته است.

در گروه  هــای اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم در 
بخش ریالی مربوط به گروه »چربی ها و روغن حیوانی و ...« 
)۱.۶ درصد( و بیشــترین نرخ مربوط به گروه »ادوات برقی، 

اجزاء و...« )۴۲۹.۹ درصد( است.
نرخ تورم کاالی صادراتی و اهمیت آن

براســاس این گزارش قیمت کاالهای صادراتی نیز یکی 
از مهم تریــن عوامل تأثیرگذار بر میــزان مبادالت خارجی 
کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله بوده 
و تغییــرات آن ها از اهمیت باالیی برخوردار اســت. در طرح 
شــاخص قیمت کاالهای صادراتی از کلیــه کدهای تعرفه 
صادراتی سال ۱۳۹۵ به عنوان سال پایه  در نظر گرفته شده 
اســت.جمع آوری اطاعات نیز با استفاده از آمارهای ثبتی 

گمرک جمهوری اسامی ایران اســت.نرخ تورم )تغییرات 
شاخص قیمت( کاالهای صادراتی مبتنی بر داده  های ریالی 
در ســال ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل، ۸۷.۵ درصد است که 
در مقایســه با تورم سال۱۳۹۷ )برابر با ۷۹.۲ درصد( حدود 

۸.۴ واحد درصد افزایش داشته است. 
همچنین تغییرات شــاخص قیمــت کاالهای صادراتی 
مبتنی بر داده  های دالری نیز در ســال ۱۳۹۸ نســبت به 
ســال قبل، منفی ۶.۴ درصد کاهش داشته که در مقایسه 
با تورم ســال ۱۳۹۷ )برابر با ۲۱.۵ درصد( حدود ۲۸ واحد 
درصد کاهش داشــته است.در گروه  های اصلی طبقه بندی 
HS کمترین نــرخ تورم در بخش ریالــی مربوط به گروه 
»مواد پاســتیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد« )۵۳.۹ 
درصد( و بیشترین نرخ مربوط به گروه »دستگاه های اپتیک 

و عکاسی« )۴۷۳.۰ درصد( است.

محمود جامساز،  اقتصاددان:

بودجه سال ۱۴۰۰ تورم زا و انبساطی است

بودجه و چالش دوگانه نفت- مالیات

مرکز آمار اعالم کرد

رشد ۱33 درصدی نرخ تورم کاالهای وارداتی در سال ۹۸

سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا گفت: برای 
شناســایی افراد در طرح حمایت معیشتی کرونا، در 
کنار بررســی درآمد، منزل مســکونی، خودرو، سفر 
خارجی و شــغل ثابت، مجمــوع تراکنش های بانکی 
خانوار نیز ارزیابی شد. حسین میرزایی در گفت و گو 
با خبرنگار مهر درباره شــیوه دهک بندی افراد، اظهار 
داشــت: دهک بنــدی دو روش دارد. در یک روش از 
بهترین وضع معیشت تا بدترین وضع معیشت مرتب 
شده و در نهایت تقســیم بر ۱۰ می شود بنابراین در 
کشــور ما که ۸۶ میلیون جمعیــت دارد هر دهک ۸ 
میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است.سخنگوی طرح حمایت 
معیشتی کرونا ادامه داد: روش دوم این است که برای 
هر دهک کف و سقف درآمدی در نظر گرفته می شود 
و به این نحو افراد دســته بندی می شــوند؛ به عنوان 
نمونه افرادی که کمتر از یــک میلیون تومان درآمد 
دارند دهک اول محســوب می شــوند و بقیه افراد نیز 
بر اساس کف و ســقف درآمدی که مشخص می شود 

دسته بندی می شوند.
میرزایــی در توضیح شــیوه شناســایی افراد در 
طرح معیشــتی خانوار، گفت: شناســایی افراد برای 
طرح کمک معیشــتی کرونا کار بســیار ساده ای بود 

در این تقســیم بنــدی در ابتدا افــرادی که در طرح 
معیشتی خانوار نبودند از لیست حذف شدند در ادامه 
افرادی که شــغل ثابت داشتند نیز بر اساس اطاعات 
شــرکت های بیمه ای، کارکنان دولت و بازنشســته ها 
کنار گذاشته شدند در نهایت برای اینکه این اطاعات 
خطا نداشته باشد مجموع تراکنش های بانکی خانواده 
این افراد بررســی شــد و در نهایــت ۳۴ میلیون نفر 
شناسایی شــدند.وی با ذکر یک نمونه درباره کسانی 
که دارایی ندارند اما تراکنش های بانکی بزرگی دارند، 
گفت: یک خانواده ۳ نفره نه درآمد ثابتی داشــت، نه 
خودرو داشت و نه سفری خارجی رفته بود اما مجموع 
خرید کارت وی هر ماه ۲۶ میلیون تومان بوده است. 
واریزی همین فرد در سال ۹۸، ۳۰۵ میلیون تومان و 
در ســال ۹۷، ۷۰۵ میلیون تومان بوده است بنابراین 
برای اینکه این افراد نیز کنار گذاشته شوند تراکنش ها 
نیز بررسی شد.سخنگوی طرح کمک معیشتی کرونا 
گفت: ســامانه رفاه ایرانیان ســامانه بســیار دقیقی 
اســت بطوری که باورکردن این دقــت برای مردم و 
حتی برخی مســئولین مشکل است.وی تصریح کرد: 
یونیســف در گزارشــی اعام کرد در ایران ۸۰۰ هزار 

کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد. 

 رئیس کل بانک مرکزی در دیــدار با وزیر اقتصاد 
ارمنستان ضمن ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط 
تجاری و اقتصادی ایران، بر اســتفاده از فرصت فراهم 
شده برای توسعه ظرفیت های همکاری  میان دو کشور 

تاکید کرد. 
به گــزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر 
همتی در ابتدای این نشست با اشاره به سابقه طوالنی 
و تاریخی مراودات تجاری و فرهنگی میان دو کشــور 
گفــت: اکنون حجــم روابط تجاری میان دو کشــور، 
نمی تواند بازتاب دهنــده قدمت طوالنی همکاری های 
دوجانبه باشــد؛ بنابراین امیدوار هســتیم با برگزاری 
نشســت هایی مشابه، بتوانیم روابط مشترک را بیش از 
پیش تقویت کنیم و شــاهد توسعه مراودات اقتصادی 
باشیم.وی با بیان اینکه ایران و ارمنستان عضو اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا هستند، افزود: ارمنستان با استفاده از 
جایگاه جغرافیایی خود، می تواند تاثیر شگرفی بر توسعه 
ارتباطات تجاری دو کشور و با کل اتحادیه داشته باشد، 
به خصوص اینکه همواره تجار و بازرگانان ایرانی عاقه 
زیادی برای صادرات به کشــور ارمنستان دارند.همتی 
افزود: شــرایط اقتصادی ایران با وجود تحمل فشــار 
ســنگین تحریم آمریکا رو به بهبود است و توانسته ایم 

در ســال جاری به رشــد اقتصادی مثبت دست یابیم. 
رئیس شــورای پول و اعتبار تاکید کرد: به طور کلی ما 
معتقدیم تحریم ها قابل دوام نیست و هم اکنون، روابط 
تجاری ایران با برخی کشورها در حال بازگشایی است و 
زمان مناسبی است تا ارمنستان به عنوان کشور دوست 
و همســایه نیز برای توســعه روابط خود با ایران اقدام 
کند.وی تصریح کرد: در ۱۰ ماه ابتدایی ســال جاری، 
کشور ایران توانســته است ۲۶۰ میلیون دالر صادرات 
به ارمنستان داشته باشد که معادل کمتر از ۳۰ درصد 
آن واردات از کشــور ارمنستان بوده که این میزان کم 
اســت و باید راهکاری برای ایجاد توازن یا انتقال منابع 
مازاد تجاری پیدا شــود تا ایــران بتواند بیش از پیش 
صادرات خــود را افزایش دهد.در ادامه، وهان کروبیان، 
وزیر اقتصاد ارمنســتان نیز ضمن تشــکر از میزبانی 
بانک مرکزی ایران، خواســتار توسعه روابط تجاری و 
اقتصادی میان دو ملت خصوصاً فعالیت سرمایه گذاری 
و تولیدی شرکت های مهم ایرانی در ارمنستان شد.در 
پایان باتوجه به اهمیت حل مســایل بانکی دو کشور از 
رئیس کل بانک مرکزی دعوت کرد با ســفر به ایروان 
مسایل تخصصی بانکی و مبادالت مالی را با رئیس بانک 

مرکزی ارمنستان پیگیری کنند.

توسعه ظرفیت های همکاری  منطقه ای در اولویت استنحوه شناسایی افراد در طرح کمک معیشتی کرونا


