اخبار
سود شرکتهای بورسی  ۳برابر شد

وزی��ر اقتص��اد ب��ا بی��ان اینکه س��ودآوری
شرکتهای بورس��ی در ۹ماهه امسال نسبت
ب��ه مدت مش��ابه س��ال قبل  ۳برابر ش��ده
اس��ت گفت :در راس��تای توس��عه بازار یک
ش��رکت  ۱۵۰هزار میلیارد تومانی در آستانه
پذیرهنویسی در طی دو مرحله در بازار سهام
است .به گزارش تس��نیم ،فرهاد دژپسند در
مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان بورس
و اوراق بهادار با بیان گفت :این جلسه یکی
از سخترین جلسات بنده است چون دو تغییر
مس��ئولیت مواجه هس��تیم ،چه اینکه آقای
قالیباف از یک س��نگر مهم به یک س��نگر
دیگر خواهند رفت اما در طبقه پنجم وزارت
اقتصاد حضور خواهند داشت.وی افزود ،به
هر حال بازار سرمایه مدیر گران سنگی را از
دس��ت خواهد داد .معتقدم اگر اقدامات غیر
حرفهای برخی دوستان نبود حتما میتوانستیم
آقای قالیباف را به ادامه خدمت قانع کنیم.اما
ایش��ان برای بار دوم به بنده اعتماد نکرده و
ی
استعفای خود را در اختیار رسانه ها و شورا 
عالی بورس قرار دادند .بنده به ایش��ان حق
میدهم چراکه اظهار نظرهای غیر حرفه ای
مانع از ایجاد تعادل در بازار س��رمایه میشد.
وزی��ر اقتصاد گفت :عملکرد آقای دهقان در
دوس��ال گذش��ته در تمام حوزه ها از جمله
مقررات نویس��ی برای بازار سرمایه مناسب
بوده است.
انتقاد از دبیرکل خانه کشاورز به خاطر
سکوت در برابر مطالبات کشاوزران

عضو ش��ورای مرک��زی خانه کش��اورز طی
نامه ای به عیس��ی کالنتری دبیر کل خانه
کش��اورز به دلیل سکوت در برابر مطالبات و
اعتراضات کش��اورزان انتقاد کرد .به گزارش
خبرنگار اقتصادی خبرگ��زاری فارس،عضو
شورای مرکزی خانه کش��اورز طی نامه ای
از عیس��ی کالنتری دبیر کل خانه کش��اورز
ب��ه دلیل س��کوت وی در براب��ر مطالبات و
اعتراضات کش��اورزان از دول��ت انتقاد کرد.
کالنت��ری اکن��ون رئیس س��ازمان حفاظت
محیط زیس��ت هم است.مس��عود اسدی در
این نامه نوشته است:چنانچه مطلعید وظیفه
خانه کش��اورز ،دفاع از حقوق حقه کشاورزان
سراس��ر ایران اسالمی است .متاسفانه از بدو
روی کار آمدن دول��ت آقای دکتر روحانی و
خصوصا از ابتدای دولت دوازدهم ظاهرا این
رسالت و مسئولیت به فراموشی سپرده شد در
حالی که کش��اورزان ایران از ش��رق تا غرب
و از ش��مال تا جنوب مرتبا و هر س��ال بیش
از س��ال قبل دچار مش��کالت ،تنگناها و بی
مهری دول��ت آقای دکت��ر روحانی قرار می
گیرند و هیچگونه ص��دای اعتراضی از خانه
کشاورز و خصوصا شخص دبیرکل که طبق
قانون ،عالی ترین رکن تش��کیالت است در
اعتراض به عملکرد دولت آقای دکتر روحانی
در بخش کش��اورزی به گوش نمی رس��د.
جلسات شورای مرکزی نیز که یکسال است
به بهان��ه کرونا تعطیل گردیده اس��ت.عضو
ش��ورای مرکزی خانه کشاورز تصریح کرده
اس��ت :اینجانب حسب وظیفه شرعی و ملی
خود در دفاع از حقوق کشاورزان کشور بعنوان
عضو دفتر سیاسی خانه کشاورز کشور رسما
تقاضا می کنم دس��تور فرمایید جلس��ه دفتر
سیاسی خانه کشاورز در هفته آینده با موضوع
بررسی عملکرد دولت در بخش کشاورزی و
اتخاذ تصمیم مناسب جهت موضع گیری در
مقابل سیاست های نامهربانانه دولت در قبال
کشاورزان تشکیل گردد.
توسعه اجرای طرح پایلوت یوآن
دیجیتال در چین

دول��ت چین در حال گس��ترش اجرای طرح
پایلوت ی��وآن دیجیتال در ش��هرهای پکن،
شانگهای و شنزن است .به گزارش فارس از
ن که پیشتر اجرای طرح
راشاتودی ،دولت چی 
آزمایشی اس��تفاده از یوآن دیجیتال را از پنج
ش��هر خود آغاز کرده بود حاال تصمیم گرفته
اجرای آن را به شهرهای بزرگ و پرجمعیتی
نظیر پکن ،شانگهای و شنزن گسترش دهد.
رس��انههای چینی گزارش دادند که تصمیم
دولت این کش��ور در این باره توسط مقامات
محلی این کشور عنوان ش��ده است.شهردار
پکن در این باره گفته پایتخت چین به دنبال
ایج��اد مناطق نوآوری برای خدمات حرفهای
و فناوریهای مالی طی س��ال جاری است و
قصد دارد طرح پایل��وت یوآن دیجیتال را در
این شهر گسترش دهد .شهردار شانگهای هم
اظهارات مشابهی را بیان کرده است.تاکنون
اس��تانهای نظیر گواندونگ ش��اهد اجرای
ط��رح آزمایش یوآن دیجیت��ال بودهاند .البته
مقامات بانک مرکزی چین در زمینه توس��عه
اس��تفاده از ارز دیجیتال این کشور موسوم به
ط��رح «پرداخت الکترونی��ک ارز دیجیتال»
اظهارنظری نداشتهاند .یک کارشناس چینی
میگوید :سرعت توسعه و آزمایش این طرح
نسبت ًا سریع انجام شده و به احتمال زیاد چین
نخستین کشوری در جهان خواهد بود که ارز
دیجیتال ملی خواهد داشت.

موسوی مطرح کرد

همکاری نزدیک صنعت و دانشگاه جهت ارتقای حوزه نفت و گاز

موس��ی موسوی نماینده مردم المرد و مهر در مجلس و مدیرعامل جدید
ش��رکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوب��ی از برخی چاههای گازی
منطقه عملیاتی پارسیان ازجمله میدان تابناک بازدید کردند.نماینده مردم
شهرستانهای المرد و مهر در مجلس در این نشست به اهمیت افزایش
تولید در منطقه عملیاتی پارس��یان اش��اره کرد و خواس��تار توجه ویژه به
صیانت از برداش��ت گاز از منابع زیرزمینی ش��د.وی افزود :از ابتدای ورود
به مجلس موضوع افت فش��ار چاهه��ای گاز و کاهش ورودی خوراک در
پاالیشگاه پارسیان را پیگیری کرده و طی جلسات مختلف با وزیر نفت و
سایر مدیران ارشد صنعت نفت ،احداث ایستگاههای تقویت فشار و مرکز

تفکی��ک تابناک را پیگیری کردم که با نگاه مثبت وزیر نفت انش��اءاهلل
بزودی ش��اهد آغاز عملیات اجرایی این پ��روژه بزرگ با هزینهای بالغ بر
 ۹هزار میلیارد تومان خواهیم بود.موس��وی ارتقاء نیروهای بومی را برای
منطقه عملیاتی پارسیان ضروری دانست و افزود :این مهم سبب پایداری
در مدیریت میادین گاز میشود؛ چراکه نیروی بومی بهدنبال انتقال نیست
و ماندگاری این افراد برای مجموعه بس��یار مفید اس��ت.وی معتقد است
درص��ورت نیاز به نی��روی جدید نیز باید از نیروهای بومی اس��تفاده کرد
چراکه متقاضیان اشتغال بسیار توانمندی ،در شهرستانهای المرد و مهر
هس��تند که میتوانند نیازهای مجموعه را برط��رف کنند.این نماینده در

ادامه با اشاره به اهمیت مسئولیتهای اجتماعی صنایع ،گفت :انجام این
مسئولیتها س��بب بهبود ارتباط بدنه جامعه با صنایع میشود که باید در
این راس��تا اقدامات موثرتری انجام ش��ود.وی با انتق��اد از عملکرد برخی
صنایع ،بر لزوم خریداری مایحتاج شرکتهای نفت و گاز از بازار شهرهای
منطقه تأکید کرد و افزود :ما ش��اهدیم برخی صنایع بزرگ حتی نیازهای
روزمره و جزئی خود را از شهرهای دیگر خریداری میکنند ،در حالی که
در بازار خودمان همان جنس با قیمت کمتر موجود است که باید این روند
اصالح شود چراکه عالوهبر صرفهجویی ،سبب رونق بازار و ارتباط بیشتر
صنعت با جامعه خواهد شد.

از حذف ارز جهانگیری تا بهبود درآمدهای مالیاتی؛

گ�روه اقتصادی :با وجود آنکه کمیس��یون تلفیق تغییرات
قابل توجهی در قس��مت منابع بودجه انج��ام داده اما به
نظر میرس��د اصالحات موثری در مصارف انجام نشده و
مصارف بعضا با افزایش نیز همراه بوده اس��ت .به گزارش
مهر ،رد کلیات یا اصالح اساسی در بودجه  ۱۴۰۰تصمیمی
مهم پیش روی اولین کمیس��یون تلفیق مجلس یازدهم
ب��ود .اکثر قریب به اتف��اق مجلس معتق��د بودند بودجه
 ۱۴۰۰متناسب با ش��رایط جنگ اقتصادی نیست ،منابع
دولت ناپایدار و تورم زاست و از طرفی مصارف آن به حد
غیر قابل قبولی افزایش یافته است به گونهای که الیحه
بودجه  ۱۴۰۰با  ۴۰درصد کسری تراز عملیاتی یک رکورد
تاریخی را طی  ۱۰سال گذشته به ثبت رساند .به گونهای
که قریب به اتفاق کارشناسان نسبت به ضعفهای جدی
الیحه اذعان داش��ته و آن را عامل تشدید تورم و رکود در
کشور معرفی میکردند.دولت در حالی چنین الیحهای را
تنظیم و تقدیم مجلس کرد که طی س��ه سال گذشته در
واکن��ش به توصیههای متعدد رهبر انقالب مبنی بر لزوم
انجام اصالحات ساختاری ،به دفعات اعالم کرد اصالحات
الزم را در الیحه بودجه  ۱۴۰۰لحاظ کرده اس��ت؛ ادعایی
ک��ه در تدوین الیحه بودجه  ۱۳۹۹نیز وجود داش��ت اما
در نهایت مش��خص شد هیچ اقدام اصالحی نه در الیحه
بودج��ه  ۱۳۹۹و نه در الیحه بودجه  ۱۴۰۰انجام نش��ده
اس��ت.به دلیل ایرادات اساسی الیحه ،نمایندگان مجلس
یازدهم از همان ابتدا در دو طیف قرار گرفتند ،یک طیف
معتقد بود اصالح بودجه کار دولت اس��ت و باید الیحه به
دولت بازگردد تا دولت آنرا اصالح کند و نهایت ًا اگر دولت
آنرا اصالح نکرد به س��مت بودجه سه ماهه حرکت شود
ام��ا طیف دیگری معتقد بودند بازگش��ت بودجه به دولت
عم ً
ال اتالف زمان است و کمیسیون تلفیق باید راسا وارد
شده و بودجه را اصالحی اساسی کند.نهایت ًا دیدگاه دوم با
اختالفی شکننده در کمیسیون تلفیق بودجه اکثریت آرا را
به خود اختصاص داد و کمیسیون تلفیق با رأی مثبت به
کلیات بودجه ،عم ً
ال وارد بررسی جزئیات و اصالح ساختار
بودجه ش��د .در چند هفته اخیر ،تبصرههای بودجه نهایت ًا
تصویب و بررسی جداول نهایی بودجه به بعد موکول شد.
اگرچه مصوبات کمیسیون تلفیق تا اینجا مصوبات خوبی
ب��وده اما درباره برخی مصوبات نیز انقلت هایی وجود دارد
که باید مورد توجه قرار گیرد؛ بویژه آنکه بر اس��اس برخی
برآوردهای کارشناسی ،مجلس در کنار افزودن به سرجمع
منابع بودجه ،به سرجمع مصارف بودجه نیز افزوده است.
البته بخش��ی از افزایش مصارف بودجه ،مصارفی بود که
دول��ت در تبصرههای الیحه گنجانده ب��ود اما در جداول
نیامده بود که کمیسیون تلفیق این موارد را شناسایی و وارد
جداول کرد و این موجب ش��د به سرجمع مصارف افزوده
شود؛ اما بخشی از افزایش مصارف بودجه ،گفته میشود
ناشی از ردیفهایی است که در کمیسیون افزوده شده است
که جای تأمل دارد.در گزارش��ی که پیش روی شماس��ت
سعی شده تا تغییرات اصلی ایجاد شده در کمیسیون تلفیق
در حوزه منابع و مصارف بررس��ی و انتقادات مطرح شده
حول این مصوبات مورد اشاره قرار گیرد.
مناب�ع -۱ :اصالح رقم فروش نفت و حذف ارز ۴۲۰۰

تومانی در کاالهای اساسی

دولت در الیحه پیشنهادی فروش  ۲.۳میلیون بشکه نفت
را برای س��ال آتی پیش بینی کرده بود؛ در حالی که برخی
منابع غیر رسمی حجم فروش نفت کشور در سال جاری
را رقمی در حدود  ۷۰۰تا  ۹۰۰هزار بشکه تخمین میزدند،
فروش  ۲.۳میلیون بشکه غیر طبیعی بود و خبر از امیدواری
دولت برای مذاکره با دول��ت جدید ایاالت متحده آمریکا
و تالش برای رفع تحریمها میداد.مجلسیها از ابتدا این

مجلس انقالبی بودجه مردمی

مالیاتی ،منبع اصلی درآمد بودجه س��ال آتی باش��د اما در
کمال تعجب دولت درآمدهای مالیاتی را در الیحه بودجه
 ۱۴۰۰حتی به اندازه تورم سال  ۹۹نیز اضافه نکرد.
کمیسیون تلفیق با تغییراتی در ارقام برخی از ردیفهای
مالیاتی حدود  ۷۰ه��زار و  ۵۰۰میلیارد تومان درآمدهای
مالیاتی دولت را افزایش داد .برخی از افزایشهای مالیاتی
عب��ارت اند از :افزایش ب��راورد مالیات ب��ر ارزش افزوده،
مالیات بر خودرو و مس��کن لوکس و مالیات بر خانههای
خالی ،حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد،
مؤسس��ات کنکور ،برخی از هنرمندان ،صادرات مواد خام
و…در ادامه گزارش به برخی از تغییرات عمده در سمت
مصارف بودجه که توسط کمیس��یون تلفیق انجام شده،
اشاره میشود.
مصارف -۱ :افزایش حقوق ،پلکانی نشد!


حجم فروش نفت را غیر واقعی میدانستند و معتقد بودند
این عدد بار سیاسی دارد و موضع کشور را در سیاست بین
الملل تضعیف خواهد کرد.نامه رهبر انقالب پیرامون اجازه
رئیس جمهور مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه نیز بر
این نکته تاکید داشت که فراتر از فروش  ۱میلیون بشکه
نفت ،هر مقدار که به فروش رسید باید صرف تسویه بدهی
دولت به صندوق توسعه شود .بنابراین این نامه نیز دست
مجل��س را برای تغییر در حجم فروش نفت باز گذاش��ت.
نکته قابل توجه این اس��ت اگر دولت بتواند بیشتر از ۲۳۱
هزار میلیارد تومان درآمد نفتی کسب کند باید درآمد حاصل
را برای پروژههای عمرانی و توسعهای که در قانون بودجه
آمده اس��ت ،صرف کند.پس از تعیین حجم فروش نفت از
آنجایی که این درآمد ارزی است ،نوبت به تعیین نرخ تسعیر
(نرخ تبدیل دالر به ریال) میرسد .نرخ واقعی تسعیر نفت
ال مبه��م بود و عم ً
در الیح��ه تقدیمی دولت کام ً
ال دولت
تصمیم نداشت نرخ تسعیر نفت را شفافسازی کند اما طبق
تحلیلها به نظر میرسد دولت قصد داشت  ۸میلیارد دالر از
درآمدهای نفتی را به صورت ارز  ۴۲۰۰تومانی در اختیار وارد
کنندگان قرار دهد و مابقی را با نرخ حدود  ۱۷هزار و ۵۰۰
تومان وارد منابع بودجه کند.کمیسیون تلفیق مصوب کرد
ارز  ۴۲۰۰تومانی (البته فع ً
ال تنها در حوزه کاالهای اساسی)
به جهت رانت و فسادهای گستردهای که ایجاد کرده حذف
ش��ود .البته زمزمههایی شنیده میشود مبنی بر اینکه قرار
اس��ت ارز ترجیحی دارو حفظ ش��ود اما کارشناسان اذعان
دارند که ارز ترجیحی دارو نیز مانند ارز ترجیحی کاالهای
اساسی منشأ فسادهای گستردهای شده و باید حذف شود.
در عین حال برای حذف ارز ترجیحی دارو ،مالحظاتی نیز
مطرح اس��ت و بنظر میرسد کمیسیون تلفیق و مجلس
باید با رعایت این مالحظات ،به سمت حذف ترجیحی دارو
حرکت کنند.کمیسیون تلفیق بودجه همچنین در مصوبهای
نرخ تسعیر برای ارز در کل بودجه را  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومان
تصویب کرد؛ با این نرخ جدید تسعیر ،درآمد دولت از محل
فروش نفت به حدود  ۲۳۱هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
ناگفته نماند که بانک مرکزی هر اندازه درآمد نفتی کسب
کند را به نرخ حدود نیما تبدیل به ریال میکند و به دولت
تحویل میده��د اما نرخ  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومانی تنها یک
نرخ محاس��باتی برای تخمین درآمدهای آتی دولت است.
با این وجود این مصوبه کمیس��یون تلفیق از سوی برخی
کارشناسان و حتی مسئوالن بانک مرکزی با انتقاد جدی
مواجه شد .کارشناسان معتقدند از آنجا که درآمدهای حاصل
از فروش نفت در دسترس نیست ،باالبردن نرخ تسعیر ارز
در حقیقت به معنای تأمین بیشتر بودجه از محل پایه پولی
است و بیش از نرخ تسعیر مدنظر دولت ،منجر به ایجاد پایه

پولی و تورم خواهد شد.به بیان ساده ،زمانی که نرخ تسعیر
را  ۱۷,۵۰۰توم��ان قرار میدهیم ،یعنی به دولت اجازه داده
میش��ود ارزهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی را
با نرخ  ۱۷,۵۰۰توم��ان به ریال تبدیل کند؛ یعنی به ازای
هر یک دالر فروش نف��ت و گاز ۱۷,۵۰۰ ،تومان از بانک
مرکزی میتواند بصورت ریالی دریافت کند .اما باید توجه
داشت وقتی بانک مرکزی در این شرایط سخت تحریمی
به ارزهای نفتی به راحتی دسترس��ی ن��دارد ،عم ً
ال بانک
مرکزی ناچار میشود به ازای هر یک دالری که بعدها در
اختیار خواهد گرفت ۱۷,۵۰۰ ،تومان پایه پولی خلق کند که
این پایه پولی منجر به تشدید تورم خواهد شد.
منابع -۲ :اصالح ارز مبنای حقوق ورودی گمرک


دولت در الیحه بودجه  ۱۴۰۰افزایش  ۲۵درصدی حقوق
هم��ه کارکن��ان دولت را لحاظ کرده ب��ود که بی عدالتی
واضحی بود؛ اما کمیس��یون تلفیق تن به پلکانی ش��دن
حقوق نداد .پیشنهادی هم مطرح بود مبنی بر اینکه حقوق
کارمندان دولت از رقمی مشخص به باال به جای افزایش
درصدی ،یک رقم ثابت اضافه ش��ود که این موضوع نیز
تصویب نشد.
در نهایت برای نزدیک ش��دن ب��ه عدالت ،مالیات حقوق
بصورت پلکانی (از  ۱۰تا  ۳۰درصد) و در سه پله و سقف
حقوق  ۱۵برابر حداقل حقوق ( ۳۳میلیون تومان) تصویب
شد.
انتظارمیرفت در ش��رایطی که اقش��ار کم درآمد فش��ار
اقتصادی باالیی را تحمل میکند افزایش حقوق حداکثری
بگیران کاهش یافته و به جای آن ،حقوق حداقلی بگیرها
رشد بیشتری کند اما این مهم در کمیسیون تلفیق تصویب
نشد.

حقوق ورودی گمرک ،شامل حاصل ضرب ارزش دالری
کاالی وارداتی ،نرخ تعرفه گمرکی و نرخ ارز مبنای حقوق
ورودی است با وجود آنکه بسیاری از کاالها در حال حاضر
با ارز نیمایی وارد میشوند اما نرخ ارز مبنا همچنان ۴,۲۰۰
توم��ان است.کمیس��یون تلفیق تصویب ک��رده این نرخ
برای تمام کاالها نرخ نیمایی باش��د و در عین حال ،برای
جلوگیری از گران شدن کاالها ،نرخ تعرفه گمرکی نصف
ش��ود که به اذعان کارشناس��ان ،تصمیم درستی است و
میتواند منجر به افزایش درآمدهای سالم دولت شود.بنابر
آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق ،حقوق ورودی واردات
گوش��یهای موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از
 ۶۰۰دالر ۲ ،ه��زار و  ۵۰۰میلی��ارد تومان ،حقوق ورودی
خودروهای ورودی از مناطق آزاد  ۱۷هزار میلیارد تومان،
حقوق ورودی خودرو  ۲هزار  ۳۰۰میلیارد تومان و حقوق
ورودی سایر کاالها ۲۱ ،هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان در نظر
گرفته شده است.سید روح اله لطیفی ،سخنگوی گمرک
در باره تعرفههای گمرکی به مهر ،گفت :تعرفه کاالهای
وارداتی همه ساله توسط وزارت صمت اعالم میشود .این
نرخ برای کاالهای اساسی و مواد اولیه تولید معمو ًال بین
صفر تا حدود  ۵درصد اس��ت.وی ادامه داد :نرخ ارز برای
محاسبه حقوق ورودی همه کاالها تاکنون  ۴۲۰۰تومانی
بوده اس��ت .یعنی با وجود آنکه برخ��ی کاالها ارز ۴۲۰۰
تومانی نمیگرفتند اما حق��وق ورودی گمرک آنها با نرخ
 ۴۲۰۰محاس��به میشد که اگر مصوبه تلفیق به تصویب
برسد این نرخ افزایش خواهد یافت.

در ش��رایطی که طرحهای عمران��ی لکوموتیو اقتصادی
کش��ور هس��تند در الیحه بودجه  ،۱۴۰۰حدود  ۱۰۴هزار
میلیارد تومان برای این مهم در نظر گرفته ش��ده بود اما
کمیسیون تلفیق  ۵۰هزار میلیارد تومان به این رقم افزود.
 .۳افزایش وام ازدواج / وام ودیعه مسکن برای تولد فرزند
سوم خانوار فاقد مسکن
یکی از تغییرات عمده کمیسیون تلفیق ،تبصره  ۱۶بودجه
اس��ت .در این تبصره ،وام ازدواج هر کدام از زوجین از ۵۰
به  ۷۰میلیون تومان افزایش یافت .همچنین برای آقایان
زی��ر  ۲۵و بانوان زیر  ۲۳س��ال ،ای��ن وام به  ۱۰۰میلیون
تومان میرسد.
در این تبص��ره همچنین ۲۰ ،هزار میلی��ارد تومان برای
ایجاد  ۹۰۰هزار ش��غل ۵ ،هزار میلیارد تومان برای ستاد
مردمی رس��یدگی به امور دیه اختص��اص ۴ ،هزار میلیارد
تومان تسهیالت بلندمدت حداقل ده ساله برای کارکنان و
بازنشستگان ناجا ،ارتش ،سپاه ،وزارت دفاع ۴ ،هزار میلیارد
تومان برای تسهیالت ساخت یا خرید مسکن ،هزار میلیارد
تومان برای بیماران صعب العالج ،س��رطانی و زوجهای
نابارور و هزار میلیارد تومان برای توسعه روستایی و مناطق
کم برخوردار اختصاص پیدا کرد .همچنین به خانوارهای
فاقد مس��کن که صاحب فرزند س��وم در سالهای  ۹۹و
 ۱۴۰۰شوند وام ودیعه  ۱۰۰میلیون تومانی اعطا میشود.

به گفته نایب رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ،فرار
مالیاتی در کشور بین  ۸۰تا  ۱۰۰هزار میلیارد تومان است
و معافیتهای گس��تردهای و بعض ًا بی موردی در اقتصاد
کشور حکم فرماس��ت انتظار میرفت در شرایطی که به
دلیل تحریم ،فروش نفت کاهش یافته است ،درآمدهای

تبصره  ۱۴بودجه را ش��اید بتوان بودجه دوم نامید! در این
تبصره منابع و مصارف اج��رای طرح هدفمندی یارانهها
درج و در جدولی جدا از جداول اصلی بودجه ،برخی منابع
و مصارفی که مطابق قانون باید در طرح هدفمندی مطرح
شود مشخص میشود.

منابع -۳ :بهبود درآمدهای مالیاتی


مصارف -۲ :افزایش بودجه عمرانی


مصارف -۴ :تبصره ۱۴؛ بودجه دوم!


اقتصادسوریه در نقطه عطف؛ بازسازی با«ملتسازی غربی»یا«محور مقاومت»؟

اقتصاد س��وریه در این ایام در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد و مشخص
خواهد شد که مسیر قوی شدن اقتصاد داخلی از طریق محور مقاومت پیش
خواهد رف��ت یا از طریق نفوذ ایاالتمتحده.به گزارش مهر ،روابط تهران –
دمشق در چهار دهه اخیر بر اساس منافع و مصالح مشترک بوده و این روابط
پس از انقالب ،جنگ تحمیلی و در طول جنگ هشتساله علیه تروریسم با
حمایت دوجانبه دو کشور از هم در مجامع بینالمللی همراه بوده است.با پایان
یافتن مبارزه با داعش و برقراری امنیت نسبی در سوریه ،ویرانی ،خرابی و از
بین رفتن زیرساختها مشکالت و مسائل جدیدی را بر سر راه دولت و ملت
س��وریه قرار داده است؛ زیرا شروع دوره بازسازی برای اقتصاد کوچکی مانند
سوریه نیازمند حمایتهای مادی و فنی از طرف یک شریک قدرتمند است.
روابط ایران و سوریه در مبارزه با داعش و تحریم


ای��ران در ط��ول س��الهای  ۲۰۱۶ – ۲۰۱۱در الی��ه امنیت یک ش��ریک
قابلاعتماد برای دولت و مردم س��وریه بوده اس��ت و اکنون این موضوع باید
به روابط اقتصادی تس��ری پیدا کند تا ضمن تقویت اقتصاد دو کشور ،محور
مقاومت اقتصادی در برابر غرب شکل بگیرد.با تحریمهای ایاالتمتحده در
آغاز جنگ داخلی س��وریه و تشدید آن با قانون س��زار در سال  ،۲۰۱۸حلقه
محاصره اقتصادی غرب بر مردم و دولت سوریه تنگ شد و بازسازی اقتصاد
س��وریه را با دش��واری روبرو کرد .کاهش تولید ناخالص داخلی در طول این
دهس��اله ،در کنار هزینههای ثابت جنگ و بازسازی باعث افزایش نرخ ارز و
کاهش قدرت خرید مردم شده است که این مسئله مؤید آن است که سوریه

بر س��ر یک نقطه عطف قرار گرفته اس��ت که عملکرد جمهوری اسالمی در
آینده روابط ایران و س��وریه و تقویت یا تضعیف محور مقاومت نقش کلیدی
دارد.
ملتسازی؛ راهبرد ایاالتمتحده در قبال سوریه


ایاالتمتحده با پایان یافتن جنگ س��رد ،رویکردی را در کشورهای درگیر
جنگ توس��عه میدهد که ملتس��ازی نام گرفته اس��ت .کشورهای هدف
در فرآیند ملتس��ازی ،عموم ًا کش��ورهایی قرار دارند که به علت مشکالت
داخلی و س��اختاری یا جنگ داخلی با مسائلی مانند نوسانات نرخ ارز ،تورم،
فس��اد و کاهش درآمدهای داخلی روبرو هس��تند.میدهد ایاالتمتحده با
اجرای ملتس��ازی ضمن برقراری پایداری نس��بی در شاخصهای کالن
اقتص��ادی ،با نفوذ در الیههای حاکمیتی و مردمی ،وابس��تگی سیاس��ی و
اقتص��ادی این کش��ورها را به خود افزای��ش میدهد.بهطوریکه نهادهای
تصمیم گیر مانند ریاس��ت جمهوری ،مجل��س و بانک مرکزی و نهادهای
تصمیمس��از مانند احزاب ،گروهها و نهادهای مردمنهاد در خدمت پیش��برد
سیاس��تهای لیبرال و مدنظ��ر ایاالتمتحده حرکت میکنن��د .در فرآیند
ملتس��ازی ایاالتمتحده به جای حضور مس��تقیم در نهادهای حاکمیتی
و اعمال تصمیمات خود ،سیاس��تها ،تفکر و س��بک زندگی مدنظر خود را
در بین مردم کش��ور هدف گس��ترش میدهد که این اتفاق باعث پیشبرد
برنامهه��ای ایاالتمتحده توس��ط مردم و دولت کش��ور ه��دف از طریق
نهادهای حاکمیتی کشور میشود.

وضعیت سوریه پیش از بحران ۲۰۱۱


سوریه در آغاز دهه  ۲۰۰۰میالدی با حضور بشار اسد بهعنوان رئیسجمهور
دوره جدیدی را شروع کرد که مشخصههای آن تغییر نگرش از اقتصاد بسته
به یک اقتصاد باز در چارچوب آموزههای لیبرالیسم بود که در کنار ملیگرایی
عربی مردم س��وریه ،زمینهساز فعالیت چش��مگیر بخش خصوصی و حرکت
به س��مت یک اقتصاد صنعتی شد .رش��د تولید ناخالص داخلی و کنترل نرخ
ارز از رهاورد س��الهای افزایش ورود س��رمایه خارجی به اقتصاد سوریه بود.
بهنحویکه در سالهای پیش از بحران ،هر دالر در برابر  ۴۵لیر تثبیت شده
بود .اقتصاد س��وریه پیشازاین رشد اقتصادی  ۷۳درصد متکی به کشاورزی
بود و افزایش س��ریع ش��هرکهای صنعتی باعث از بین رفتن مشاغل خرد
بس��یاری میش��د که بیکاری در کنار عوامل دیگر مانند نفوذ افکار تکفیری
و دشمنیهای برخی کشورهای همس��ایه باعث بروز بحران در سال ۲۰۱۱
ش��د.با بروز بحران و پدیده داعش ،خروج سرمایه در سوریه افزایش یافت و
کاهش ذخایر بانک مرکزی سوریه در کنار تحریمهای ایاالتمتحده اقتصاد
نو پا سوریه را تضعیف کرد و دولت سوریه هرساله ناچار به تغییر نرخ ارز شد
و این روند در س��الهای اخیر افزایش یافت .هماکنون بانک مرکزی سوریه
بهطور رس��می هر دالر را برابر با  ۱۲۵۶لیر اعالم کرده اس��ت درحالیکه در
ب��ازار آزاد ه��ر دالر با  ۲۶۲۰لیر معامله میش��ود و دولت در تأمین کاالهای
اساسی مشکالت بسیاری را پیدا کرده است و شاخص بهای مصرفکننده در
سالهای اخیر افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
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اخبار
جایگاه ویژه محصوالت کشاورزی در
مبادالت تجاری با اوراسیا

رئیس کمیس��یون کش��اورزی ات��اق تهران
گفت :محصوالت کش��اورزی جایگاه خاصی
در مبادالت تجاری ایران و اوراس��یا دارد .به
گزارش مهر ،احمدرضا فرشچیان عصرامروز
در پنل کشاورزی همایش دیپلماسی اقتصادی
ایران و اوراسیا اظهار داشت :در سال گذشته
میزان صادرات به اوراسیا  ۸۰۰میلیون دالر و
میزان واردات یک میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر
ب��ود که بخش اعظمی از این تجارت مربوط
ب��ه محصوالت کش��اورزی میش��ودرئیس
کمیسیون کش��اورزی و صنایع تبدیلی اتاق
بازرگانی تهران افزود :محصوالت کشاورزی
در بحث مبادالت تجاری با اتحادیه اوراس��یا
جای��گاه خاصی دارد التبه فع ً
ال درتراز تجاری
منفی هس��تیم که امیدواریم با تالش بخش
اقتصادی به سمت مثبت شدن حرکت کنیم.
در ادامه سعید سارویی معاون امور مقررات و
اس��تانداردهای صادرات و تنظیم بازار وزارت
جهاد کش��اورزی گفت :طبق مفاد توافقنامه
ب��ا اتحادیه ارواس��یا و در تعامل ب��ا دبیرخانه
این اتحادیه موظف بودیم که در س��ال اول
الزامات قانونی بهداش��ت نباتی و دامی را به
اتحادیه بدهیم که این مسئله انجام شد.وی
افزود :در دو ،س��ه م��اه اول اجرای توافقنامه
حضور گواهی قرنطینه مش��کل داش��ت که
در ح��ال حاضر دیگر هیچ مش��کلی در این
بخش وجود ندارد.همچنین علیرضا شیخانی
دبیرانجمن کش��ت فراسرزمینی ایران در این
پنل با بیان اینکه اگر وضعیت دگرگونی اقلیم
به این صورت ادامه یابد در آینده به مش��کل
خواهی��م خورد ،ادام��ه داد :امنیت غذایی کم
از امنیت مرزها نیس��ت و این کشور باالخره
به صد میلیون نفر جمعیت میرس��د که این
جمعیت نیاز به امنیت غذایی دارند.
مذاکرات یک بانک روسی در تهران
برای رشد تبادالت پولی

رئیس نمایندگی بازرگانی فدراس��یون روسیه
از رشد روابط تجاری ایران و روسیه علیرغم
تحری��م خبر داد و گفت :یک بانک روس��ی
هفته گذش��ته در تهران بود تا تبادالت پولی
را با ایران گس��ترش دهد.به گ��زارش مهر،
رستم ژیگانش��ین ،رئیس نمایندگی بازرگانی
فدراس��یون روس��یه امروز در پن��ل تعامالت
بانکی همای��ش فرصتهای اقتصادی ایران
و اوراس��یا گفت :ای��ران و روس��یه از طریق
میربیزینس میتوانن��د روابط بانکی را برقرار
و مراودات بانکی را ادامه دهند؛ ضمن اینکه
چند بانک روس��یه نیز میتوانند به این مسیر
بپیوندند.وی افزود :ضم��ن اینکه یک بانک
دیگر نی��ز در ح��ال حاضر مذاکرات��ی را در
تهران آغاز کرده تا بتوان س��طح همکاریها
را گس��ترش داد.ب��ه گفت��ه ژیگانش��ین ،در
مراودات تجاری روس��یه ،بالغ بر  ۵۰درصد از
روبل استفاده میشود؛ این در حالی است که
صادرات ایران به روس��یه در ماههای گذشته
به شدت رشد کرده و حجم مبادالت تجاری
دو کشور افزایش یافته است؛ ضمن اینکه این
رشد علیرغم تحریمها و محدودیتهای بین
المللی آمریکا برای ایران بوده است.
تأسیس صندوق توسعه زیرساخت های
حمل و نقل میان ایران و ارمنستان

مدیر کل ترانزیت وزارت راه و شهرس��ازی از
مذاکره با ارمنس��تان برای تأس��یس صندوق
مشترک توسعه زیرساخت های حمل و نقلی
خبر داد.ب��ه گزارش مهر ،امی��ن ترفع امروز
در پنل حم��ل و نقل و لجس��تیک همایش
همکاریه��ای اقتص��ادی ایران و اوراس��یا
درباره کریدورهای منطقهای گفت :در منطقه
ما کریدوره��ای زیادی وج��ود دارد اما همه
کش��ورهای عضو اتحادیه اوراسیا در کریدور
ش��مال و جنوب عضو هس��تند .البته حمل و
نقل چه بار و چه مس��افر ،پایینترین س��طح
از یک کریدور اس��ت و بخشهای مختلفی
بر یک کری��دور از جمله حمل و نقل مرتبط
میش��ود.وی افزود :یکی از مشکالت حمل
و نقلی کش��ورهای عضو اتحادیه اوراس��یا با
کش��ور م��ا در بخش حمل و نق��ل یکپارچه
نبودن تعرفهها است .به عنوان مثال به دلیل
نداش��تن تعرفه واحد میان ایران با ارمنستان،
کامیونه��ای ایرانی که از ارمنس��تان عبور
میکنن��د  ۳۸۰دالر هزین��ه عب��ور از خاک
ارمنس��تان را پرداخ��ت میکنند.ترفع اظهار
داش��ت :ما با ه��ر یک از کش��ورهای عضو
اتحادیه اوراسیا ،موانع غیر تعرفهای داریم .در
حالی که اگر بخواهیم کریدور ایران و اوراسیا
را به یک کریدور اقتصادی تبدیل شود ،باید
موانع غیرتعرفه ای را برداریم.

