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 انجام 90 درصد معامالت خودرو

در فضاي مجازي
رئيس اتحاديه نمايش�گاه داران خ�ودرو با بي�ان اينكه 90 درصد 
معام�ات خ�ودرو از طري�ق فض�اي مج�ازي ص�ورت مي گيرد، 
گف�ت: جلوگي�ري از ف�رار ماليات�ي در خري�د و ف�روش خودرو 
نيازمن�د فع�ال ش�دن س�امانه ثب�ت معام�ات خودرو اس�ت. 
خبر هاي رسيده از فرار مالياتي بنگاه هاي خريد و فروش خودرو حاكي از 
آنست كه بنگاه داران به عنوان واسطه عمل كرده و هيچ رد و اثري از خود 
به جا نمي گذارند. يعني ابتدا خودرو را از فروشنده خريده بدون اينكه در 
سامانه اي ثبت شود، مي خرند و پس از فروش خودرو، آن را از خريدار به 
فروشنده در محضر انتقال س��ند مي دهند و در اين ميان نام بنگاه قابل 
رديابي و پيگيري براي وصول ماليات نيس��ت. س��عيد مؤتمني، رئيس 
اتحاديه نمايش��گاه داران خودرو در گفت  و گو با فارس، نبود سامانه ثبت 
معامالت خودرو را دليل اصلي اين مسئله دانست و گفت:  نمايشگاه هاي 
خودرو هر سال ماليات خود را طبق حساب و كتاب به سازمان امور مالياتي 
پرداخت مي كنند، اما بايد توجه كنيم كه فقط 10 درصد معامالت خودرو 
از طريق نمايشگاه هاي داراي مجوز صورت مي گيرد و 90 درصد بقيه از 
طريق فضاي مجازي و فقط با يك تعويض پالك اتفاق مي افتد. وي ادامه 
داد: افرادي كه در خريد و فروش خودرو سرمايه گذاري مي كنند و خودرو 
را با استفاده از حق صلح، به فرد ديگري انتقال مي دهند، نامشان در جايي 
درج نمي شود و مالياتي نمي پردازند در حالي كه اگر سامانه ثبت معامالت 
وجود داشت، اين اتفاق نمي افتاد. در حال حاضر به دليل نبود اين سامانه 
مشاهده مي كنيم كه فردي پژو 2008 را 100 ميليون تومان از كارخانه 

مي خرد و آن را هشت برابر قيمتش در بازار به فروش مي رساند. 
مؤتمني همچني��ن اظهار داش��ت: بايد هم��ان روزي كه ي��ك خودرو 
شماره گذاري مي شود يا در دفترخانه ثبت اسناد به ثبت مي رسد، ماليات 
مربوطه نيز توسط بنگاه معامالت خودرو پرداخت  شود. وي با بيان اينكه 
طبق مصوبه وزارت صنعت، نمايشگاه هاي خودرو بابت معامله هر خودرو 
مجاز هس��تند، نيم درصد قيمت خودرو را از هر ك��دام از طرفين معامله 
دريافت كنند، اظهار داشت:  در حال حاضر اين دستورالعمل اجرا نمي شود، 
زيرا به عنوان مثال فردي كه خودروي 3 ميليارد توماني را معامله مي كند، 
حاضر نيست 15 ميليون تومان بابت اين كار پرداخت كند، نهايتاً معامله 
ممكن است با 2 ميليون تومان انجام شود. وي با بيان اينكه در حال حاضر 
ماليات بنگاه هاي معامله خودرو پس از يكسال دريافت مي شود، افزود: ما 
اعالم كرديم كه مي خواهيم ماليات هر واحد صنفي را در همان زمان انجام 
معامله به صورت آنالين بپردازيم، اما اين مسئله عملي نشد. رئيس اتحاديه 
نمايشگاه داران خودرو با تأكيد بر لزوم شفاف س��ازي و راستي آزمايي در 
معامالت خودرو گفت:  ماليات بنگاه هاي معامله خودرو يك يا دو سال بعد 
دريافت مي شود كه معموالً رقم بااليي است و ما از پرداخت به روز ماليات 
استقبال مي كنيم. به گفته مؤتمني، راه اندازي سامانه ثبت معامالت خودرو 

باعث شفاف سازي و راستي آزمايي در بازار خودرو خواهد شد. 
........................................................................................................................

جلسه سازمان بازرسي با خودروسازان 
درباره خودروهاي انبارشده

خودروس�ازان و برخ�ي دس�تگاه هاي اجرايي در جلس�ه اي كه 
ظهر روز گذشته در س�ازمان بازرسي برگزار ش�د، درباره تحويل 
خودروه�اي انب�ار ش�ده ب�ه مش�تريان تصميم گي�ري كردند.

يك منبع آگاه در اين زمينه در گفت وگو با مهر گفت: در اين جلس��ه 
عالوه بر مديران دو ش��ركت اصلي خودرو س��ازي و برخي مس��ئوالن 
سازمان بازرسي كل كشور، مس��ئوالني از گمرك، سازمان راهداري، 
سازمان محيط زيست، سازمان استاندارد، برخي از معاونان و مديران 

بانك مركزي و پليس راهور نيز حضور داشتند. 
وي اضافه كرد: حاضران در جلس��ه مذكور درباره تحويل خودروهاي 
انبار شده به مش��تريان بحث و گفت وگو كردند. وي با اشاره به اينكه 
اعداد و آم��ار مطرح ش��ده در اين زمين��ه باورنكردني اس��ت، افزود: 
تصميمات مهمي در حال اتخاذ است كه بعد از قطعي شدن، آن را به 

اطالع عموم خواهيم رساند. 

  اسامي متخلفان بورسی
به دفتر رئيس قوه قضائيه ارسال شد

نايب رئيس اول مجلس شوراي اس�امي با ارسال نامه اي، اسامي 
متخلفين بازار س�رمايه را ب�راي رئيس قوه قضائيه ارس�ال كرد. 
به گزارش بورس نيوز، سيد اميرحسين قاضي زاده هاشمي، نايب رئيس 
اول مجلس شوراي اسالمي با ارس��ال نامه اي، اسامي متخلفين بازار 

سرمايه را براي رئيس قوه قضائيه ارسال كرد. 
در بخشي از اين نامه آمده است؛ متأس��فانه رانت خواران و وابستگان 
اقتصاد دولتي با چنبره خود به اقتصاد كش��ور و برخي ش��ركت هاي 
خصولتي با دعوت مردم توس��ط رئيس جمهور محترم، موجب رشد 
حبابي س��هام مرتبط اين ش��ركت ها ش��دند و نهايتاً بازار سرمايه را 
به قتلگاه س��رمايه هاي مردم تبدي��ل كرده اند. در ادامه آمده اس��ت، 
متأس��فانه مديران س��ازمان بورس اوراق بهادار با اهمال و ترك فعل 
در وظايف نظارتي خود طبق ماده 52 قانون ب��ورس اوراق بهادار بعد 
از چهارماه هنوز ليس��ت متخلفين و مسببين س��قوط شاخص بازار 
سرمايه را به مراجع قضايي ارائه نكرده  و مانع پيگيري مجلس و مراجع 

قضايي شده اند. 
وزراي اقتصادي دولت نسبت به نقش خود پيرامون صعود كنترل نشده 
بازار و به يغما رفتن سرمايه مردم مورد مؤاخذه قرار گيرند. از آنجايي 
كه سازمان بورس به وظيفه خود عمل نكرده اينجانب به نمايندگي از 
مردم، ليس��ت متهمان در موضوع بازارگرداني و شركت هايي را كه با 
عملكرد سوء خود باعث سقوط بازار سرمايه شده اند، جهت رسيدگي و 

برخورد الزم تقديم مي كنم. 
........................................................................................................................

 دولت پيشنهاد فسخ قرارداد واگذاري
هفت تپه را رد كرد

در نشس�ت هيئت واگذاري پيش�نهاد س�ازمان خصوصي سازي 
ب�راي برگش�ت دادن كش�ت و صنع�ت هف�ت تپ�ه ب�ه دول�ت 
ب�ه خاط�ر اقس�اط معوق�ه خري�دار موافق�ت نش�د و ق�رار 
ش�د ت�ا پاي�ان س�ال مهل�ت پرداخ�ت اقس�اط داده ش�ود. 
با توجه به اينكه اكثر شركت هاي خصوصي شده بدون رعايت ضوابط 
قانوني و شناخت اهليت خريدار انجام ش��ده و هم اكنون رئيس سابق 
سازمان خصوصي سازي در دادگاه كيفري به اتهام حيف و ميل در اموال 
بيت المال در واگذاري ها و عدم رعايت قانون محاكمه مي شود، برخي از 
اين شركت هاي واگذار شده با رأي هيئت داوري مانند كشت و صنعت 

مغان به دولت برگشت داده شد. 
همچنين در 369 جلس��ه هيئت واگذاري در 12مهرماه 99 در وزارت 
اقتصاد برگزار ش��د، گزارش س��ازمان خصوصي س��ازي مبني بر عدم 
ايفاي تعهدات خريدار ش��ركت كش��ت و صنعت نيش��كر هفت تپه با 
پيش��نهاد فس��خ قرارداد واگذاري يا ادامه قرارداد مش��روط به انجام 
تعهدات توسط خريدار مطرح شد، اما با توجه به شرايط خاص منطقه 
و بنگاه مذكور و ابالغيه دبير شوراي عالي امنيت ملي، ضمن موافقت 
با استمهال پرداخت اقساط معوق تا پايان سال، مقرر شد موارد زير از 
سوي سازمان خصوصي سازي پيگيري و در مقاطع دوماهه به هيئت 

واگذاري ارائه شود. 

زيان ۴۸۲0 ميليارد توماني بانك ملي
و  بخ�ش ص�ورت س�ود  در  منتشر ش�ده  آم�ار  براس�اس 
زي�ان، بان�ك مل�ي ب�ا زي�ان 4ه�زارو820 ميلي�ارد توماني در 
س�ال97 مواجه شده اس�ت كه بخش عم�ده اين زيان ناش�ي از 
س�ود م�ازاد علي الحس�اب پرداختي به س�پرده گذاران اس�ت. 
به گزارش فارس، مجموع س��پرده هاي بانك ملي در س��ال 97 به عدد 
296 هزار و 618ميليارد تومان مي رسد كه از اين ميزان 68 هزار و 528 
ميليارد تومان سپرده جاري و 228 هزار و 90 ميليارد تومان آن سپرده 
سرمايه گذاري مدت دار اس��ت. در مقابل مانده تسهيالت اعطايي اين 
بانك به بخش غيردولتي 158هزار و 351 ميليارد تومان بوده كه نسبت 
به سال 96 معادل 29/6 درصد رشد داشته اس��ت. در كنار اين رقم، در 
ترازنامه بانك، هزارو794 ميليارد تومان تسهيالت به بخش دولتي قيد 
شده است، اما در يادداشت هاي توضيحي صورت مالي مشخص مي شود 
كه اصل مانده تس��هيالت اعطايي بانك ملي به دولت معادل 16 هزار و 
169 ميليارد تومان است كه اين رقم در سرفصل مطالبات از دولت قرار 

گرفته است. 
همچنين 13 هزار و 843 ميليارد تومان س��ود و كارم��زد، 26 هزار و 
927 ميليارد تومان وجه التزام )جريمه ديركرد(، 6 هزار و 65 ميليارد 
تومان س��ود س��ال هاي آتي و 758 ميليارد تومان ذخي��ره مطالبات 
مشكوك الوصول در نظر گرفته ش��ده كه مجموع مطالبات از دولت را 
به 50 هزار ميليارد تومان رسانده است. بدهي ريالي بانك ملي به بانك 
مركزي معادل هزارو639 ميليارد تومان بوده است كه نسبت به سال 96 
بيش از 360 درصد كاهش نشان مي دهد. اين بانك عامليت 9هزارو530 

ميليارد تومان تسهيالت صندوق توسعه ملي را هم داشته است. 
در سال 97 مجموع س��پرده هاي بانك ملي معادل 14/2 درصد از كل 
سپرده ها در شبكه بانكي است. همچنين نسبت مانده تسهيالت اعطايي 
اين بانك به مانده تسهيالت اعطايي كل بانك ها به 11/6 درصد مي رسد. 
يعني از كل وام هايي ك��ه بانك ها پرداخت كرده ان��د،11/6 درصد آن 
متعلق به بانك ملي است. عالوه بر اين از مجموع بدهي بانك ها به بانك 

مركزي در سال 97 فقط 1/ 1 درصد آن متعلق به بانك ملي است. 
   ثبت زيان 4820 ميليارد توماني در سال 97

در بخش صورت س��ود و زيان، بانك ملي با زيان 4هزارو820 ميليارد 
توماني در سال 97 مواجه شده است كه بخش عمده اين زيان ناشي از 
سود مازاد علي الحساب پرداختي به س��پرده گذاران است. در حالي كه 
بانك 25 هزار و 913 ميليارد تومان درآمد از محل اعطاي تس��هيالت 
و سرمايه گذاري به دست آورده اس��ت، 29 هزار ميليارد و 890 ميليارد 
تومان س��ود علي الحساب به سپرده گذاران س��ود پرداخت كرده است. 
تعيين نرخ هاي ثابت سود براي سپرده ها برخالف رويكرد قانون بانكداري 
بدون ربا باعث ش��ده كه بانك ها در هر شرايطي و حتي در صورت عدم 
تحقق س��ود مورد انتظار، به صورت قطعي سود به سپرده ها بپردازند و 
همين مسئله نقض كننده اساس بانكداري بدون ربا است. حجم كل زيان 
انباشته بانك ملي در پايان سال 97 به رقم 35 هزار و 537 ميليارد تومان 

رسيده كه معادل 178/9 درصد كل سرمايه اين بانك است. 
........................................................................................................................
 واردات 7 ميليون و ۸00 هزار تلفن همراه 

در ۸ ماه
س�خنگوي گمرك از واردات 7 ميليون و 800 هزار تلفن همراه به 
ارزش يك ميليارد و ۱98 ميليون دالر در هشت ماه امسال خبر داد. 
به گزارش گمرك، سيد روح اله لطيفي در خصوص آمار واردات گوشي 
تلفن همراه در هشت ماهه امسال گفت: حدود 7 ميليون و 800 هزار 
دستگاه گوشي تلفن همراه به ارزش يك ميليارد و 198 ميليون دالر به 
صورت تجاري وارد شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، از لحاظ 
تعداد، بيش از 37 درصد رشد را نشان مي دهد. وي افزود: ميزان واردات 
گوشي تلفن همراه در هشت ماهه سال گذشته بيش از 5 ميليون و 662 

هزار دستگاه و به ارزش 647 ميليون دالر بوده است. 
وي گفت: مأخذ ورودي پايين 5 درصدي به لح��اظ عدم وجود توليد 
گوشي هاي هوشمند در داخل كشور روند ورود اين كاال را تسهيل كرده  
و اين كاال پس از ذرت، دومين كاالي وارداتي به كشور بوده است. لطيفي 
در خصوص واردات تلفن همراه در سال 98 گفت: واردات گوشي تلفن 
همراه در 12 ماهه سال 98، بيش از 11 ميليون و 184 هزار دستگاه و 

به ارزش يك ميليارد 442 ميليون دالر بوده است. 
........................................................................................................................
رشد 0/۲ درصدي اقتصاد كشور در تابستان

مرك�ز آم�ار اي�ران اع�ام ك�رد: در تابس�تان 99 رش�د 
نف�ت  ب�ا  اقتص�ادي(  )رش�د  داخل�ي  ناخال�ص  محص�ول 
ب�ه 0/2 درص�د و ب�دون نف�ت ب�ه 0/2- درص�د رس�يد. 
به گزارش مركز آمار ايران، در شش ماه نخست امسال رشته فعاليت هاي 
گروه كشاورزي 1/ 7، گروه صنايع و معادن 0/7- و گروه خدمات 3/5- 

درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است. 
محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت س��ال 1390 در ش��ش ماهه 
نخس��ت س��ال 1399 به رقم 3هزارو443 هزار ميليارد ريال با نفت و 
3هزار هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حالي كه 
رقم ياد شده در مدت مشابه سال قبل با نفت 3هزارو510 هزار ميليارد 
ريال و بدون نفت 3هزارو39 هزار ميليارد ريال بوده كه نش��ان از رشد 
9/1- درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و 1/3- درصدي محصول 

ناخالص داخلي بدون نفت در شش ماهه نخست سال 1399 دارد. 
........................................................................................................................

بورس ۲ هزار واحد منفي شد
ش�اخص كل بورس ديروز معامات هفتگي خود را ب�ا افت 2 هزار 

واحدي به پايان رساند. 
روز گذش��ته، تاالر شيش��ه اي آخرين روز معامالت هفتگي خود را با 
چراغ قرمز به پايان رساند. ش��اخص كل با افت 2 هزار واحدي به عدد 
يك ميليون و 470 هزار واحد و شاخص هم وزن با رشد 3 هزار واحدي 
به عدد 423 هزار واحد رس��يد، ضمن اينكه نماد هاي ش��پنا، شتران، 
كگل و وبملت بيش��ترين تأثير را در افت ش��اخص و نماد هاي شستا، 
شپنا، وتجارت و خودرو از پر تراكنش هاي بازار بودند. در فرابورس نيز 
شاخص كل با 96 واحد رش��د به عدد 18 هزار واحد رسيد و نماد هاي 
ذوب، سپهر و دي از نماد هاي تأثير گذار شاخص فرابورس بودند. ديروز 
269 نماد بيش از يك درصد رشد و 270 نماد بيش از يك درصد افت 
را تجربه كردند. همچنين ارزش معامالت به ح��دود 19 هزار و 100 
ميليارد تومان رس��يد و بيش از 92 ميليارد تومان تغيير مالكيت افراد 

حقيقي و حقوقي بود. 
........................................................................................................................

بازار سكه و دالر صعودي شد
نايب رئيس دوم اتحاديه ط�ا و جواهر گفت: دي�روز به دليل باال 
رفتن نرخ ارز، ش�اهد افزاي�ش قيمت در بازار طا و س�كه بوديم. 
محمد كش��تي آراي در مصاحبه با خبرگزاري صدا و سيما افزود: روز 
گذشته قيمت هر قطعه سكه طرح جديد 12 ميليون و 250 هزار تومان، 
سكه طرح قديم 11 ميليون و 100 هزار تومان، نيم سكه 6 ميليون و 
200 هزار تومان، ربع سكه 4 ميليون و 200 هزار تومان و سكه گرمي 

نيز 2 ميليون و 300 هزار تومان فروخته شد. 
وي گفت: هر مثقال طال 4 ميليون و 865 هزار تومان قيمت گذاري شد 
ضمن اينكه هر گرم طالي 18 عيار نيز يك ميليون و 123 هزار و 500 

تومان به فروش رسيد و هر انس جهاني طال به هزارو812 دالر رسيد. 
همچنين قيمت ارز نيز با افزايش قيمت روبه رو شد و هر دالر، 26 هزار و 

200 تومان و هر يورو 30 هزار و300 تومان فروخته شد.

بودجه بدون دفاع ۱۴00
اليحه بودجه سال آتي در حالي به مجلس ارائه شد كه بر اساس اين اليحه ارز ترجيحي حذف شد و هزينه هاي بودجه عمومی حدود 
46درصد افزايش يافت و درآمدها چنان ماهيت استقراضي و فروش سرمايه دارد كه كسري تراز عملياتي بودجه از ۱47 هزار ميليارد 

تومان سال جاري به محدوده 320 هزار ميليارد تومان در سال آتي جهش خواهد كرد

دولت دوازدهم آخرين اليح�ه بودجه خود 
را با س�قف 2هزار43۵ هزار ميليارد تومان 
تقديم مجل�س كرد. حج�م بودجه عمومي 
از رقم مذك�ور 929 هزار ميلي�ارد تومان و 
بودجه شركت هاي دولتي نيز هزارو۵6۱ هزار 
ميليارد تومان اس�ت. مناب�ع عمومي دولت 
شامل درآمدها )ماليات و س�اير درآمدها( 
3۱7 هزار ميليارد توم�ان، واگذاري دارايي 
سرمايه اي)فروش نفت و فرآورده هاي آن و. . 
. ( 22۵ هزار ميليارد تومان و واگذاري دارايي 
مالي 298 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته 
شده اس�ت و بودجه اختصاصي دس�تگاه ها 
نيز 88 هزار ميليارد تومان لحاظ شده است. 
سرانجام روز گذش��ته اليحه بودجه 1400 در 
غياب رئيس جمهور توسط حسينعلي اميري، 
معاون��ت پارلمان��ي رئيس جمه��ور - به نايب 
رئيس مجلس تحويل داده شد، زيرا محمدباقر 
قاليباف نيز مجلس شوراي اس��المي را پيش 
از ارائه مهم ترين س��ند مالي اقتصاد ايران كه 
نشان دهنده پيش بيني درآمدها و هزينه هاي 
يك سال آتي كشور اس��ت، ترك گفت. به نظر 
مي رسد مجلس شوراي اسالمي انتظار داشت 
همچون سنوات قبل خود رئيس جمهور اليحه 
بودجه سال آتي كشور را به مجلس تقديم كند و 
در رابطه با سياست ها و راهبردهاي تنظيم ارقام 
بودجه اعم از پيش بيني درآمدها و هزينه ها به 

نمايندگان ملت توضيح دهد. 
يكي از موارد مورد تذكر مجلس شوراي اسالمي 
مقوله اصالح ساختاري بودجه و بانك است، زيرا 
طي س��ال هاي اخير به جاي اينكه در شرايط 
تشديد تحريم و كرونا هزينه هاي مازاد حذف 
شود، در حقيقت كسري بودجه از محل ايجاد 
بدهي و اس��تقراض تأمين شده اس��ت كه اين 
رويداد مي تواند دولت س��يزدهم را با تس��ويه 
حجم انبوهي از بدهي هاي ملي روبه رو كند كه 
در واقع اين بدهي ها هدي��ه ای از دولت كنوني 
به دولت آتي است.در اين بين هر چند در سال 
جاري با فروش اوراق پيش فروش نفت موافقت 
نشد، اما به نظر مي رسد در بودجه 1400 عالوه 
بر ساير استقراض ها قرار اس��ت با انتشار اوراق 
نفتي دهها ميليارد تومان كسري بودجه دولت 

تأمين شود. 
  رشد ۱9 درصدي سقف بودجه ۱400

اليحه بودجه س��ال 1400 كل كشور از حيث 
منابع و مصارف بالغ بر 2هزارو491 هزار ميليارد 
تومان برآورد شد كه نس��بت به قانون بودجه 
س��ال 1399 رش��دي برابر 19/4 درصد دارد. 
رش��د بودجه عمومي دولت در س��ال 1400 
نسبت به سال 1399 معادل 43 درصد و رشد 
بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات 

انتفاعي وابسته به 8/7 درصد است. 
  رشد ۱0 درصدي پيش بيني درآمدها

درآمدهاي اليحه بودجه 1400 با افزايش حدود 
10درصد از حدود 288/8 هزار ميليارد تومان 
در س��ال 1399 به حدود 317/6 هزار ميليارد 
تومان مي رسد. حدود 78 درصد از درآمدها را 
در آمدهاي مالياتي و 22 درصد را ساير درآمدها 
تشكيل مي دهد كه نسبت به ارقام مشابه سال 
جاري به ترتيب افزايشي معادل 21 و كاهشي 

معادل 17 درصد دارند. 
  جهش 46 درصدي هزينه هاي بودجه

اعتبارات هزينه اي سال 1400 نيز معادل 637 
هزار ميليارد تومان برآورد شده است كه رشدي 
معادل 46 درصد را نسبت به رقم مصوب سال 

1399 نشان مي دهد. 
  كسري ترازعملياتي 320 هزار ميليارد 

توماني 
گفتني اس��ت كس��ري تراز عملياتي بودجه از 
حدود 147/2 هزار ميليارد تومان مصوب سال 

1399 به 319/4 هزار ميليارد تومان در اليحه 
بودجه سال 1400 افزايش مي يابد. 

كس��ری تراز عمليات��ی بدان معنی اس��ت كه 
اگر دولت بخواهد فقط ب��ا درآمدهای مالياتی 
هزينه های غيرعمرانی را پوش��ش دهد، چقدر 

كسری دارد.
  كليات بودجه

كليات بودجه س��ال 1400 از تراز شدن منابع 
و مصارف با رقم 2ه��زارو435 ه��زار ميليارد 
تومان حكاي��ت دارد. اين در حالي اس��ت كه 
دولت در بخش منابع 841 هزار ميليارد تومان 
مناب��ع عمومي و در بخ��ش بودجه اختصاصي 
دس��تگاه ها 88هزار ميليارد تومان بودجه در 
نظر گرفته است كه در مجموع بودجه عمومي 
را در كان��ال 929 ه��زار ميليارد توم��ان قرار 
مي دهد. منابع عمومي دولت جهت پوش��ش 
هزينه ه��اي 841هزارميليارد توماني عمومي، 
شامل درآمدها )ماليات و ساير درآمدها( با 317 
هزار ميليارد تومان، واگذاري دارايي س��رمايه 
اي)فروش نفت و فرآورده هاي آن( 225 هزار 
ميلي��ارد تومان و واگ��ذاري دارايي مالي 298 
هزار ميليارد تومان است. اما در بخش مصارف 
هزينه هاي جاري )عمدتاً حقوق و دس��تمزد( 
637 ه��زار ميلي��ارد تومان، بودج��ه عمراني 
104 هزار ميليارد تومان و تملك دارايي مالي 
100هزار ميليارد تومان مجموع منابع عمومي 
را تش��كيل مي دهد كه همراه با هزينه از محل 
درآمد اختصاصي مجموع��ه مصارف عمومي 
به 929 هزار ميليارد تومان مي رس��د. بودجه 
شركت هاي دولتي نيز هزارو561 هزار ميليارد 

تومان پيشنهاد شده است. 
  دولت س�ال آينده 247 هزار ميليارد 

تومان ماليات مي گيرد
ماليات جزئ��ي از منابع درآمده��اي دولت در 
بخش مناب��ع عمومي بودجه اس��ت. در اليحه 
بودجه س��ال بع��د 317 هزار ميلي��ارد تومان 
درآمد پيش بيني ش��ده كه بيش از 247 هزار 
ميليارد تومان را درآمدهاي مالياتي را تشكيل 
مي دهد، اين در حالي است كه در سال جاري 
رقم درآمده��اي ماليات��ي در اليحه 195هزار 
ميليارد تومان پيش بيني شده بود كه در ادامه 

در مصوبه تا حدودي افزايش داشت. 
  جزئي�ات افزاي�ش ماليات ها در س�ال 

آينده 
بررسي اليحه بودجه سال آينده نشان مي دهد 
كه درآمدهاي پيش بيني شده از انواع ماليات ها 
افزاي��ش يافته و ماليات بر درآمدها بيش��ترين 
افزايش را نسبت به باقي ماليات ها داشته است.  
اين درآمدها ش��امل ماليات اشخاص حقوقي، 
ماليات بر درآمدها، ماليات بر ثروت، ماليات بر 
واردات و ماليات بر كاالها و خدمات مي ش��ود. 
در اين راس��تا، ميزان ماليات اشخاص حقوقي 
58هزار ميلي��ارد تومان، ماليات ب��ر درآمدها 
48هزار ميليارد تومان، ماليات بر ثروت 23هزار 
ميليارد تومان، ماليات بر واردات 22هزارميليارد 
تومان و مالي��ات بر كاالها و خدم��ات 94 هزار 
ميليارد توم��ان پيش بيني شده اس��ت. درآمد 
مالياتي پيش بيني ش��ده براي سال 1400 در 
مقايس��ه با رقم مصوب س��ال جاري 52 هزار 

ميليارد تومان افزايش دارد. 
  صادرات روزي 2/3 ميليون بشكه نفت 

در سال آينده
در سال آينده صادرات 2/3 ميليون بشكه نفت 
در روز پيش بيني ش��ده كه درآم��د حاصل از 
واگذاري دارايي سرمايه اي در بودجه بيش از دو 
برابر رشد خواهد داشت و به 225 هزار ميليارد 
تومان مي رسد. واگذاري دارايي هاي سرمايه اي 
كه از فروش نفت و فرآورده هاي آن و همچنين 
فروش و واگذاري اموال و امالك دولت تشكيل 

مي شود، در اليحه بودجه سال آينده 225 هزار 
ميليارد تومان پيش بيني شده است كه حدود 
200 هزار ميليارد توم��ان از رقم فوق از محل 
فروش نفت و فرآورده هاي نفت��ي و الباقي آن 
نيز از محل فروش اموال و امالك دولت تأمين 

خواهد شد. 
  درآمد نفت و فروش اموال دولتي

 2برابر شد
منب��ع درآمدي ناش��ي از ف��روش دارايي هاي 
سرمايه اي، در س��ال جاري 107 هزار ميليارد 
تومان بوده ك��ه در اليحه بودجه س��ال آتي با 
رش��د 118 هزار ميليارد توماني مواجه است.  
امس��ال از رقم 107 هزار ميليارد تومان حدود 
50 هزار ميليارد توم��ان مربوط به فروش نفت 
و فرآورده ه��اي آن و مابقي به ف��روش اموال و 
امالك دولت اختصاص داشت كه اين رقم براي 
سال آينده افزايش قابل توجهي داشته و به نظر 
مي رسد كه عمده اين رش��د به فروش نفت با 

199 هزار ميليارد تومان اختصاص دارد. 
  نفت 40 دالر و تسعير ارز ۱۱ هزار تومان

 پيش از اين اعالم ش��ده بود كه دولت در رابطه 
با درآمدهاي نفتي فروش هر بشكه با 40 دالر 
و مبناي دالري تبديل به ريال نيز پيش از اين 
11 هزار تومان و صادرات 2/3 ميليون بشكه در 
روز پيش بيني كرده است. براي امسال متوسط 
قيمت فروش نفت ح��دود 50 دالر و نرخ دالر 
4هزارو200 تومان تعيين شده است. همچنين 
منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال دولتي 
در مقايسه با س��ال جاري به 25هزار ميليارد 

تومان كاهش يافته است. 
  درآمدهاي نفتي 3/۵ برابر شد

دولت در اليح��ه بودجه س��ال 1400 ميزان 
درآمده��اي نفت��ي در س��ال آين��ده را حدود 

200هزار ميليارد تومان پيش بيني كرد. 
سقف درآمدهاي نفتي در قانون بودجه امسال، 
حدود 57 ه��زار ميليارد تومان بوده اس��ت. در 
نتيج��ه، درآمده��اي نفتي در اليح��ه بودجه 
1400 نس��بت به قانون بودجه امسال، حدود 
250درصد افزايش يافته است؛ يعني 3/5 برابر 
شده است. با توجه به اينكه رقم منابع عمومي 
در اليحه بودجه س��ال آتي، حدود 841 هزار 
ميليارد تومان پيش بيني شده است، وابستگي 
مس��تقيم بودجه به نفت حداقل 23/7درصد 
است و اين در حالي است كه شاخص مذكور در 

قانون بودجه امسال، حدود 10 درصد بود. 
  فروش ۱76 هزار ميليارد ريال از اموال 

دولت
در بند »د« تبصره بودجه سال 1400 به وزارت 
امور اقتصادي و دارايي اجازه داده شده تا سقف 
176 هزار ميليارد ري��ال از اموال و دارايي هاي 
منقول و غير منقول و حقوق مالي مازاد دولت 
جمهوري اس��المي ايران )به اس��تثناي انفال 
و موارد مندرج در اصل83 قانون اساس��ي( را 
به فروش رس��انده و وجوه حاص��ل را به رديف 

درآمدي 210221 واريز كند. 
  بودج�ه  عمران�ي ۱04ه�زار ميلي�ارد 

توماني
 يك هشتم منابع عمومي دولت نيز براي بودجه 
عمراني در نظر گرفته ش��ده كه رقم 104 هزار 
ميليارد تومان را در ب��ر مي گيرد، اين در حالي 
اس��ت كه بودجه عمراني س��ال جاري حدود 
90هزار ميليارد تومان ب��ود كه به گفته رئيس 
پيشين ديوان محاس��بات كشور بيش از نيمي 
از بودجه ه��اي عمراني صرف ريخ��ت و پاش 
مي ش��ود، در عين حال هزاران بودجه عمراني 

نيمه كاره در كشور رها شده است. 
  س�هم 70 ه�زار ميلي�ارد تومان�ي 

پيش فروش نفت
بنا بر اليحه بودجه سال 1400، به دولت اجازه 

داده مي شود تا نسبت به پيش فروش نفت)ريال 
- ارزي( با اولويت پيش فروش داخلي يا انتشار 
اوراق مالي اس��المي اقدام و مناب��ع حاصل را 

واريز كند. 
بر اساس رديف شماره 310112 جدول شماره 
5 اليحه بودجه سال 1400، سقف پيش فروش 
نفت و يا انتش��ار اوراق مالي اس��المي در سال 

آينده 70 هزار ميليارد تومان خواهد شد. 
سهم ش��ركت ملي نفت ايران )14/5 درصد( 
مطابق اين قان��ون از محل پيش فروش نفت به 
حساب آن ش��ركت واريز مي شود و در صورت 
عدم تحق��ق منابع 199 ه��زار ميليارد توماني 
از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص 
ص��ادرات گاز، به هم��ان ميزان به س��قف اين 

پيش فروش اضافه خواهد شد. 
  سهم 20 درصدي صندوق توسعه ملي از 

درآمدهاي نفتي سال آينده
بر اس��اس بودجه س��ال 1400، سهم صندوق 
توسعه ملي از درآمد حاصل از صادرات نفت و 
ميعانات گازي و خالص صادرات گاز 20 درصد 
خواهد بود. سال گذشته نيز سهم اين صندوق 
از درآمدهاي نفت��ي 20 درصد ب��ود. البته در 
اليحه بودجه س��ال 1400، مابه التفاوت سهم 
20 درصد تعيين شده تا سهم قانوني 38 درصد 
صندوق توسعه ملي به عنوان بدهي دولت و وام 
تلقي مي شود. بازپرداخت آن به صندوق نيز از 
طريق ساز و كاري خواهد بود كه هيئت امناي 

صندوق توسعه ملي مشخص مي كند. 
  دولت 7۵ هزار ميليارد تومان از صندوق 

توسعه ملي قرض مي گيرد
براس��اس قانون برنامه شش��م توس��عه، سهم 
صندوق توس��عه ملي از درآمده��اي نفتي در 
س��ال 1400 بايد 38 درصد باشد ولي دولت 
مشابه امسال، پيش��نهاد داده است سهم اين 
صندوق صرف��اً 20 درصد باش��د و 18 درصد 
مابقي س��هم صندوق توس��عه به دولت قرض 
داده شود. براس��اس جزئيات جدول شماره 4 
اليحه بودج��ه 1400، 18 درص��د مذكور كه 
بدهي دولت به صندوق توسعه ملي محسوب 
مي ش��ود بالغ ب��ر 75/5 هزار ميلي��ارد تومان 
خواهد ب��ود. همچني��ن در تبص��ره يك ماده 
واحده اليحه بودجه سال 1400، بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران مكلف است با وصول 
منابع،  بالفاصله نس��بت به واري��ز اين وجوه و 
سهم 14/5 درصدي شركت ملي نفت ايران از 
كل صادرات نفت خام ميعانات گازي )معاف از 
تقسيم سود سهام دولت( و سهم 14/5 درصدي 
شركت دولتي تابع وزارت نفت از محل خالص 
صادرات گاز طبيعي با ماليات صفر اقدام كند. 
اين مبالغ به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم 

سال محاسبه و تسويه مي شود. 
  جزئيات حقوق ۱400 بالغ بر 3/۵ ميليون 

تومان شد
ب��ا پيش بيني هاي ص��ورت گرفت��ه در اليحه 
بودجه سال آينده با افزايش 25 درصدي حقوق 
كاركنان و بازنشسته ها حداقل دريافتي آنها به 
3 ميليون و 500 هزار تومان خواهد رسيد. در 
س��ال جاري، افزايش حقوق كاركنان به طور 
متوس��ط 15 درصد بود و طي مصوبه مجلس 
حداقل پرداختي به كاركنان و بازنشس��تگان 

2/8 ميليون تومان تعيين شد. 
در رابطه با معافيت مالياتي حقوق نيز س��االنه 
48ميليون تومان تعيين ش��ده ك��ه در هر ماه 
حقوق هاي 4 ميليون و كمتر معاف خواهد بود، 
اما براي حقوق هاي باالت��ر از 4 ميليون تومان 
به صورت پلكاني ماليات دريافت خواهد ش��د. 
نرخ ماليات ب��ر كل درآمد كاركن��ان دولتي و 
غيردولتي اعم از حقوق و مزاي��ا و كارانه مازاد 
بر مبلغ مذكور تا 1/5 برابر آن مشمول ماليات 
ساالنه 10 درصد و نسبت به مازاد 1/5 برابر تا 
2/5 برابر آن مشمول ماليات ساالنه 15 درصد 
و نس��بت به مازاد 2/5 برابر تا چه��ار برابر آن 
مشمول ماليات س��االنه 20 درصد و نسبت به 
مازاد چهار برابر مش��مول مالي��ات 25 درصد 

است. 
  يارانه ها تكان نخورد

آنچه در تبصره )14( اليحه بودجه سال آينده 
در رابطه ب��ا منابع ياران��ه اي دولت پيش بيني 
شده در مجموع رقمي حدود 267 هزار ميليارد 
تومان اس��ت كه در مقايسه با س��ال جاري كه 
257 هزار ميليارد تومان مصوب شده بود، 10 
هزار ميليارد افزايش دارد. براي پرداخت هاي 
نقدي و غير نقدي يارانه رق��م 42 هزار و 800 
ميليارد تومان پيش بيني ش��ده ك��ه همواره با 
توجه به هزين��ه پرداخت به جم��ع حدود 78 
ميليون نف��ري كل اين مبلغ ب��راي پرداخت 
نقدي 45 ه��زار و 500 توماني اختصاص پيدا 
مي كند. از س��وي ديگ��ر براي ط��رح حمايت 
معيشتي خانوارها كه با اصالح قيمت بنزين در 
دستور كار قرار گرفت، 31 هزار ميليارد تومان 

پيش بيني شده است. 
  وام ازدواج ۵0 ميليون تومان باقي ماند

در اليحه پيشنهادي بودجه س��ال آينده، وام 
ازدواج در مقايسه با امس��ال تغييري نكرده و 

همان 50 ميليون تومان اعالم شده است. 

هاد ی  غالمحسینی
  گزارش  یک 

خانه ملت


