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 استاد دانشــگاه امام صادق معتقد 
اســت الیحــه بودجــه ســال آینده 
خوشبینانه بسته شــده و حجم درآمد 
نفتی و میزان افزایش مالیات با واقعیات 

اقتصادی همخوان نیست. 
الیحه بودجه ســال آینده امروز 21 
آذرماه توسط ســید ابراهیم رئیسی به 
مجلس شورای اسالمی تقدیم خواهد 
شــد؛ الیحه ای که به عنوان مهم ترین 
سند مالی کشــور از جهات بسیاری با 

اهمیت تلقی می شود. 
هفته هاست که مســئوالن دولتی 
درباره بودجه 1401 ، کسری آن، رشد 
اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ... 

سخن گفته و به اظهارنظر می پردازند. 
اوایل آذرماه سیدمسعود میرکاظمی، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد؛ 
بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار و 

بدون کسری بسته شده و مجلس هم از 
این سیاست دولت حمایت کرد.

این در حالی اســت کــه در آخرین 
ســاعات باقی مانده تــا تقدیم الیحه 
بودجه به مجلــس؛ جعفر قادری، عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد؛ 
سقف بودجه سال آینده حدود 1250 

هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
وی افزوده است: افزایش حقوق ها در 
سال 1401  در یک بازه 6 تا 28  درصدی 
رخ خواهــد داد که متوســط آن را 10 

درصد اعالم کرده اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
تصریح کرده است: سهم فروش نفت از 
230 هزار میلیارد تومان در سال جاری 
به حدود 400 هزار میلیارد تومان افزایش 
یافته است و درآمدهای مالیاتی در سال 

آینده 70 درصد رشد دارد.
این اظهارات در حالی بیان می شود 
که هنوز مذاکــرات برجامی به نتیجه 

نرسیده و تحریم های گسترده علیه ایران 
همچنان برقرار اســت و اقتصاد داخلی 
با مشــکالتی مانند تورم بــاال، رکود و 
وضعیت نامناسب معیشت عموم مردم 

کشور، دست و پنجه نرم می کند. 
حل نشدن مشکل کسری بودجه 

با تداوم تحریم ها 
کامران ندری، کارشناس اقتصادی 
و اســتاد دانشــگاه امام صادق درباره 
وعده های مکرر نسبت به رشد اقتصادی 
و بهبود معیشــت در ســال 1401 و ... 
از ســوی دولتمردان در شــرایطی که 
مشکالت فراوان اقتصاد ایران را محاصره 
کرده به »توســعه ایرانــی« گفت: اگر 
تحریم ها تداوم یابد بسیار سخت است 
که بتوانیم مشکل کسری بودجه را حل و 
رشد اقتصادی غیرتورمی را در سال  های 
آینده تجربه کنیم. طبیعی است که حتی 
اگر چند درصد رشد اقتصادی رخ دهد و 
همراه با تورم باال باشد بر معیشت مردم 

تاثیر چندان مثبتی نخواهد داشت. 
وی تاکید کرد: احتمال اینکه رشد 
اقتصادی مثبــت در تورم باال داشــته 
باشــیم، وجود دارد اما رشد اقتصادی 
به احتمال زیاد تاثیری بر معیشــت و 
رفاه خانوارها نخواهد داشــت و دلیل 
عدم تاثیــر آن را باید همیــن تورم باال 
دانست. اگر نتوانیم تورم را کنترل و مهار 
کنیم، در صورت تداوم تحریم ها و تداوم 
سیاست های فعلی شاهد استمرار تورم 
باال با اندکی نوسان خواهیم بود لذا فکر 
نمی کنم در سال آینده شاهد بهبود رفاه 

و معیشت باشیم. 
 تاثیر رفع تحریم ها 

بر بودجه واقعی 1401 
این اقتصاددان درباره وضعیت اقتصاد 
در شــرایط به نتیجه رسیدن مذاکرات 
برجام و رفع تحریم ها عنوان کرد: به حتم 
شرایط بســیار تغییر می کند البته این 
موضوع بستگی به کیفیت توافقی دارد 
که حاصل می شود اما شرایط اقتصادی 
بســیار تغییــر خواهد کــرد و احیای 
درآمدهای نفتی و کسری بودجه دولت 
را به شــدت کاهش می دهد؛ برقراری 
ارتباط با کشــورهای دنیا هم اثر مثبت 
روی تولید دارد و هم بر انتظارات تورمی 
مردم موثر است و همچنین نرخ ارز را به 
ثبات می رساند ؛در این شرایط تورم به 

طور قابل مالحظه ای کاهش می یابد. 
 تورم 20 تا 25 درصدی
 پس از رفع تحریم ها 

ندری درباره میــزان کاهش تورم 
پس از رفع تحریم هــا توضیح داد: تورم 
به رقم های تاریخی بازمی گردد و شاهد 
تورم بین 20 تــا 25 درصد خواهیم بود 
و حل کامل مشــکل تورم به اصالحات 
ساختاری در اقتصاد بستگی دارد زیرا 
بخشی از تورم ارتباطی به تحریم ها هم 
ندارد بلکه به ضعف ها و مشــکالتی که 

در حوزه بانکی با آن مواجه ایم، بخشی به 
دلیل کسری بودجه و نظام تامین درآمد 
برای دولت است. مشکالت ساختاری 
جدی در زمینه صندوق های بازنشستگی 
و تامین اجتماعی داریم، با تکالیف بسیار 
فرابودجه ای در اقتصاد مواجه هستیم و 
مجموع این موارد و همچنین تحریم ها 
موجب استمرار تورم شده است؛  البته 
نه در حد تورم بیش از 40درصد که در 

سال های اخیر تجربه کرده ایم. 
لزوم تالش دولت برای رفع 

ضعف های ساختاری اقتصاد 
وی ادامه داد: البته همیشه ما معضل 
سیاست ها و ضعف نهادهای داخلی را 
داریم که امیدواریم در ســایه آرامشی 
که در اثر رفع تحریم ها و کاهش تنش ها 
با دنیا به دســت می آید این سیاست ها  
بهتر شود و دولت این فرصت را به دست 
بیاورد تا ضعف های ساختاری و نهادی را 
به تدریج در اقتصاد رفع کند. به هر حال 
رفع تحریم ها فرصت خوبی برای اقتصاد 
ایجاد می کند تا بتواند خود را بازسازی 
کند زیرا با وجود تحریم هــا این اتفاق 

نخواهد افتاد. 
وی عنوان کرد: به طور تاریخی تورم 
مزمن داشــته ایم و ادامه یافته و فقط 
در صورتی حل می شــود که اصالحات 
ساختاری در بخش های مختلف به ویژه 

بخش پولی و بانکی انجام دهد. 
 چشم انداز بودجه 
خوشبینانه است

این استاد دانشگاه درباره اظهارات 
عضو کمیســیون برنامه بودجه درباره 
افزایش ســهم میزان فــروش نفت در 
بودجه 1401 تا حدود 400 هزار میلیارد 
تومان رشــد 70درصدی درآمدهای 
مالیاتی دولت در ســال آینده و اینکه 
آیا این رقم خوشــبینانه است یا خیر و 
دولت می تواند به این ارقام دست یابد یا 
خیر؛ بیان کرد: به نظر می رسد بودجه به 
صورت خوشبینانه بسته شده است. در 
مورد درآمدهای نفتی در صورت تداوم 
تحریم  ها این اعداد و رقم ها خوشبینانه 
تلقی می شود؛ البته جزییات برنامه های 
دولت اگر مشخص شود می توان داوری 

و قضاوت منصفانه تری داشت. بر اساس 
کلیاتی که منتشر شده بنده فکر نمی کنم 
بدون اصالحات اساسی در نظام مالیاتی 
امکان اینکه بتوانیم مالیات ها را افزایش 
دهیم و به درآمدهای موردنظر دســت 

یابیم، وجود داشته باشد. 
ندری افزود: تورمی که در کشــور 
داریم سبب می شود بخشی از مالیات ها 
به صورت اسمی افزایش یابد اما به صورت 
واقعی کســب درآمد مالیاتی و مالیات 
ستانی با مسائل و مشکالت ساختاری 
مواجه است، بنابراین بانک اطالعاتی و 
نظام مطلوب مالیاتی را در کشور نداریم و 
این اصالحات به نظر نمی رسد به یک باره 
امکان پذیر باشد؛ ازاین رو فکر می کنم 
ظرفیت و گنجایش مالیات ســتانی در 
اقتصاد ما )واقعی نه اسمی( وجود ندارد 
مگر اینکه دولت  برنامه های جدی برای 
اصالح نظام مالیاتی داشته باشد و باید 
منتظر انتشار الیحه بودجه 1401 بود. 

وی تاکید کرد: اگر جزئیات برنامه ها 
رونمایی و مشخص شود از چه طریق و 
روشی قرار است درآمدهای مالیاتی را 
افزایش دهند، می توان اظهارنظر بسیار 

دقیق و منصفانه تری کرد. 

استاد اقتصاد در گفت وگو با »توسعه ایرانی« :

 بودجه 1401 خوشبینانه بسته شده است
کامران ندری در گفت وگو 

با »توسعه ایرانی«: احتمال 
اینکه رشد اقتصادی مثبت 

در تورم باال داشته باشیم، 
وجود دارد؛ اما این رشد 

اقتصادی به احتمال زیاد 
تاثیری بر معیشت و رفاه 

خانوارها نخواهد داشت و 
دلیل عدم تاثیر آن را باید 

همین تورم باال دانست

خبر

رئیس قوه قضائیه گفــت: از طرف ناظرین 
بورس دخالت  های غیرمتعــارف در امر خرید 
و فروش ســهام صورت می گیــرد و اموری بر 
سهامداران حقیقی و حقوقی تحمیل می شود 
و فرضاً نمادی بدون ضابطه بسته می شود بدون 

اینکه توضیحی داده شود.
به گــزارش فــارس، در پی دســتور اخیر 
غالمحسین محسنی اژ ه  ای، رئیس قوه قضائیه 
به سازمان بازرسی کل کشــور مبنی بر به روز 
کردن گزارشات پیشین در مورد مسائل بورس 
و تخلفات احتمالی، هیأت مدیره سازمان بورس 

و اوراق بهادار با رئیس قوه قضائیه دیدار کردند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بدیهی است 
بازار سرمایه نیز مانند بسیاری از بازارهای دیگر 
دادوستد دارای سود و زیان است، افزود: طبعاً 
افراد با اختیار و آگاهی و آشنایی با بازار باید وارد 
آن شوند لکن رشد فوق العاده شاخص بورس در 
سال های ۹8 و ۹۹ غیرمتعارف و غیرمنطقی بود 
و به همین جهت خیلی از دلســوزان و سازمان 
بازرسی کل کشور و دادســتانی کل کشور به 
مســئولین ذی ربط به صورت کتبی و شفاهی 

هشدار دادند و موارد خالف را متذکر شدند.

رئیس دستگاه قضا همچنین از آمادگی کامل 
قوه قضائیه برای کمک به دولت و سازمان بورس 

برای رفع آسیب ها و مشکالت بورس خبر داد.
محســنی اژه ای با بیــان اینکه بــا افزایش 
غیرمتعارف شــاخص بورس و تبلیغات صورت 
گرفته در سال های ۹8 و ۹۹ جمع کثیری از مردم 
بدون اطالع و آشــنایی کافی حدود 60 میلیون 
کد بورســی گرفتند، گفت: در آن مقطع زمانی 
سازمان بورس هم اطالع رسانی و آگاهی بخشی 
مناسبی انجام نداد و در این فضا بعضی افراد کل 
موجودی را وارد بــورس کردند و حتی بعضی از 
مردم با شرایط پیش آمده از بستگان و آشنایان 
خود نیز وجوهی را اخذ کرده و وارد بورس شدند 
و در حال حاضر برای این دسته مشکل مضاعفی 

به وجود آمده است.
فرصت استثنایی از دست رفته

در این نشست رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار نیز گفت: ورود سرمایه مردم به بازار بورس 
طی ســال های ۹8 و ۹۹ یک فرصت استثنائی 
برای شرکت های بورسی و رونق دهی به اقتصاد 
کشور ایجاد کرد اما متأســفانه از آن جهت که 
زیرساخت های فنی، حقوقی و نظارتی متناسب 

با این هجوم ســرمایه به بورس تعبیه نشده بود 
موجب پدید آمدن مخاطراتی شد.

»مجید عشقی« همچنین »آزادسازی بخش 
دوم سهام عدالت«، »مهیا نبودن زیرساخت های 
فنی و حقوقی کامل«، »فروکش کردن نقدینگی 
موجود با اقدامات دولــت وقت« و برخی عوامل 

دیگر را از جمله دالیل ریزش بورس عنوان کرد.
عشقی در ادامه، وضعیت فعلی بازار سهام را 
مثبت و امیدوارکننده ارزیابــی کرد و گفت: در 
مدت اخیر سودهای شرکت های بورسی افزایش 
یافته است و مؤید این موضوع، صورت های مالی 
ماهانه ای است که شرکت های بورس در اختیار 
سازمان بورس قرار می دهند و این فرآیند، ما را به 

این نتیجه می رساند که نباید نگران بود.
محسنی اژه ای پس از اظهارات رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار این سوال را مطرح کرد که 
این سازمان برای تقویت زیرساخت ها و به طور 
خاص نظارت و اعتمادسازی مردم چه برنامه ای 

دارد؟
عشــقی نیز در پاســخ گفت: تا پایان سال با 
ارتقاء و تقویت ســامانه های فنی و نظارتی تمام 
جریان های مالــی اثرگذار در بازار ســرمایه در 

سریع ترین زمان ممکن مورد رصد و شناسایی 
قرار خواهند گرفت و از این طریق از بســیاری 

آسیب ها و مخاطرات پیشگیری خواهد شد.
چرا در بورس ایران صف خرید و فروش به 

نمایش گذاشته می شود؟
رئیس قوه قضائیه همچنیــن در خصوص 
نمایش صف خرید و فــروش در بورس گفت: با  
وصف اینکه در بورس های متعــارف دنیا صف 
خرید و فروش به نمایش گذاشــته نمی شــود 
چرا در بورس ایران صف خرید و فروش نمایش 

گذاشته می شود؟
محسنی اژه ای افزود: از طرف ناظرین بورس 
دخالت  های غیرمتعــارف در امر خرید و فروش 
ســهام صورت می گیرد و اموری بر سهامداران 

حقیقی و حقوقی تحمیل می شود و فرضاً نمادی 
بدون ضابطه بسته می شود بدون اینکه توضیحی 

داده شود.
رئیس قوه قضائیه با اشــاره به دسترســی 
کارگزاری  ها و سازمان بورس به کلیه ردیف ها و 
سفارشات عرضه و تقاضا گفت: این در حالی است 
که سهامداران عادی به صورت آنالین حداکثر 5 

ردیف از سفارشات را می توانند مشاهده کنند.
محسنی اژه ای ادامه داد: همچنین دیده شده 
که صندوق ها به جای کد بورسی خود صندوق، 
با کدهای حقیقی که در صندوق سرمایه گذاری 
کرده اند در بورس شرکت می کنند و یا کدهای 
حقیقــی صنــدوق را در اختیار دیگــران قرار 

می دهند و آنها در بورس شرکت می کنند.

موضوعی که با انتقاد محسنی اژه ای مواجه شد
دخالت های غیرمتعارف ناظران بورس در خرید و فروش سهام

مهرنوش حیدری

خبر اقتصادی

 واردات لوازم خانگی کره ای 
برای مرزنشینان هم ممنوع شد

ایســنا- مدیر کل دفتر مقررات صــادرات و 
واردات وزارت صنعت، معــدن و تجارت )صمت( 
ثبت آماری 16 تعرفه لوازم خانگی با نشان تجاری و 
ساخت کشور کره جنوبی را برای مشموالن تسهیالت 
قانون ساماندهی مبادالت مرزی، بازارچه های مرزی 
غیررسمی موقت، ملوانان و کولبران ممنوع اعالم کرد.
تعرفه های ممنوع شده شامل انواع یخچال، یخچال 
و فریزر و ساید بای ساید؛  ماشین لباسشویی؛  ماشین 
ظرفشــویی؛  جارو برقی؛  اتوپرس و برقی؛  توستر؛  
میوه خشک کن؛  ســرخ کن خانگی و رستورانی؛  
انواع کیک پز، ماکروویو، مایکروفر خانگی و صنعتی؛ 
غذا ساز، آسیاب، مخلوط کن و همزن خانگی؛  لوازم 
صوتی، تصویری و قطعات آن؛  ساندویچ ساز خانگی 
و رستورانی،  دستگاه دی وی دی؛  قهوه ساز و قهوه 
جوش، چای ساز خانگی، رستورانی و صنعتی؛  کتری 

برقی، سماور برقی و گازی؛ کولر گازی است.
    

 یک باکس سیگار، هدیه 
به خبرنگاران در روز معارفه!

رویداد 24- در 
رفــه  مراســم معا
مدیرعامــل جدید 
شرکت دخانیات ایران 
که دیروز برگزار شد، به 
هر خبرنگار یک باکس 

سیگار بهمن اهدا شده است.به تازگی محمد شیخان، 
مدیریت شرکت دخانیات را برعهده گرفته است. 
وی معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور اسبق بود 
که ریاست آن دفتر برعهده اسفندیار رحیم مشایی 
بود. وی از جمله کسانی بود که همراه با مشایی برای 
ثبت نام در انتخابات ریاســت جمهوری سال ۹2 

حاضر شده بود.
    

 خرید ارز مسافرتی
 مشمول مالیات نمی شود

سازمان امور مالیاتی کشور به کلیه خریداران و 
فروشندگان ارز اعالم کرد: خرید و فروش ارز از طریق 
سامانه نیما، خرید ارز مسافرتی و سایر روش های 
تعریف شده قانونی برای تهیه ارز، مشمول پرداخت 

مالیات علی الحساب 10 درصد فروش نمی  شود.
در اطالعیه روابط عمومی این سازمان آمده است: 
علی الحساب مالیات مذکور شامل فروشندگان و 
خریداران ارز از طریق روش های قانونی برای تهیه 
ارز از جمله معامالت از طریق سامانه نیما و همچنین 
خرید ارز مسافرتی نمی شــود و صرفا به معامالت 
ارزی اشــخاصی تعلق می گیرد که بــا اعالم بانک 
مرکزی و نهادهای نظارتی از روش های غیرقانونی 
با اهدافی همچون ســفته بازی و قاچاق ارز صورت 

می پذیرد.
    

هند کیوی ایران را تایید نکرد
ایلنــا- رئیس 
اتحادیه بارفروشــان 
گفت: از ســال جاری 
هند بنا به استاندارهای 
خــود محصــوالت 
کشــاورزی را وارد 

می کند و کیوی ایران با استانداردهای هند مطابقت 
ندارد.مصطفی دارایی نژاد، با تایید خبر تایید نشدن 
استاندراد کیوی تولید شده ایران از سوی هند، گفت: 
از ســال جاری برخی از کشورهای هدف صادراتی 
دیگر به اخذ تاییده سازمان حفظ نباتات ایران برای 
ورود محصوالت کشاورزی کفایت نمی کنند و ایران 

باید بنا به کیفیت و استانداردهای آنها تولید کند.
به گفته وی؛ از خرداد سال جاری بخشنامه ای از 
کشورهای صادراتی بدست رسیده است که میزان 
سم و کود محصوالت کشــاورزی در آن مشخص 
است. کشورهای عمان، قطر، هند، روسیه، امارات 
متحده عربی و پاکســتان بنا به دستورالعمل های 
جدید خواهان محصوالت کشاورزی ما خواهند بود.

    
 پیش بینی رئیس اتاق 

ایران و چین از قیمت دالر
مهر- رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین 
با بیان اینکه وضعیت فعلی بازار ارز متأثر از انتظارات 
ذهنی بخشی از جامعه است، گفت: به طور کلی در 
انتهای سال میالدی با یک افزایش نسبی در نرخ ارز 
مواجه هستیم. می توان این مسئله را با بررسی نرخ ارز 
در ماه های انتهایی سال میالدی مشاهده کرد. البته 
پس از طی این دوره، معموالً نرخ ارز به حد متوسط 

قیمت خود در همان سال برمی گردد.
مجیدرضا حریری گفت: به نظر می رسد که دالر 
در پایان سال 1400 در کانال قیمتی 25 تا 26 هزار 
تومانی قرار خواهد گرفت و نوسانات اخیر در قیمت 
دالر همانطور که پیش از این اشــاره کردم به دلیل 

افزایش تقاضا در پایان سال میالدی است.

وزیر صمت گفت: تورم کشور ما باالی 40 
درصد اســت، ولی از ابتدای سال تا امروز تنها 
18 درصد افزایش قیمت خودرو را شاهد بودیم. 
به عبارتی اصالح قیمت خودرو به میزان نصف 
مقدار تورمی بوده که در بازار و کاالها وجود دارد. 
این موضوع باعث می شود که میزانی گردش 
مالی در خودروسازی افزایش یافته و تا حدی از 

زیان آنها کاسته شود.
سید رضا فاطمی امین در گفت وگو با ایلنا 
پیرامون افزایش قیمت 10 تــا 18 درصدی 
محصوالت خودروســازان اظهار کرد: ستاد 
تنظیم بازار در این زمینه یک مصوبه داشــت 
که البته به معنای افزایــش قیمت نبود، باید 

توجه داشــت که در چند ماه گذشته یعنی از 
اردیبهشت ماه تا امروز قیمت خودروها تثبیت 

شده و افزایشی نداشت اما از طرف دیگر قیمت 
مواد اولیه و ملزومات تولید افزایش یافته بود. 
یک روالی از قبل در کشور وجود داشت که هر 
شش ماه یک بار این آثار تورمی در قیمت خودرو 

تعدیل شود. 
وی افزود: آنچه کــه بر مــردم تاثیر دارد 
قیمت های بازار است و نه قیمت های کارخانه.  
یک شکاف قابل توجه بین قیمت های کارخانه 
و بازار وجود دارد که در واقع یک رانت اســت. 

کسی که خودرو را از خودروساز می خرد بین 
پنجاه تا صد و پنجاه میلیون تومان منفعت به 

دست می آورد.
وی افزود: ما بایــد به تولید کمک کنیم که 
بتواند عالوه بر ارتقای کیفیت، افزایش تولید 

نیز داشته باشد.
وزیر صمت تصریح کرد: بــا برنامه ای که 
تنظیم شده از این هفته به طور مرتب هر هفته 
در روزهای دوشنبه و سه شنبه پیش فروش 
خواهیم داشــت، یعنی یک روز ایران خودرو 
و یک روز سایپا پیش فروش خواهند داشت، 
بنابراین تا پایان امسال بیش از صد و سی هزار 
دســتگاه تحویل داده خواهد شد و به همین 

میزان هم برای ســال آینــده پیش فروش 
می شــود.وی همچنین خاطرنشان ساخت: 
اصالحات در قیمت بســیار کمتر از تورم بوده  
است. تورم کشور ما باالی 40 درصد است ولی 
از ابتدای سال تا امروز تنها 18 درصد افزایش 
قیمت خودرو را شاهد بودیم.  به عبارتی اصالح 
قیمت خودرو به میزان نصف مقدار تورمی بوده 
که در بازار و کاالها وجود دارد. این موضوع باعث 
می شود که میزان گردش مالی در خودروسازی 
افزایش یافته و تا حدی از زیان آنها کاسته شود. 
به تبع این عوامل می تواند باعث افزایش تولید 
شود. امیدوارم که این 260 هزار دستگاهی که تا 
پایان سال عرضه خواهد شد بازار را متعادل کند.

دفاع جانانه وزیر صمت از افزایش قیمت خودرو:

 اصالح نرخ خودرو، کمتر از تورم بود


