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مهرداد جمال ارونقی خبر داد:
دستور گمرک به دستگاه ها درباره 

صدور مجوزهای ترخیص 
معاون گمرک ایران گفت: تمامی دستگاه های 
استعالم شونده یا صادرکننده مجوز برای ترخیص 
کاال از گمرکات کشــور مکلف به ارســال پاسخ 
نهایی اســتعالم به گمرک، ظرف حداکثر هفت 
روز کاری شدند.  به گزارش ایلنا به نقل از گمرک 
ایران، مهرداد جمال ارونقی درباره ترخیص کاال 
گفت: تمامی دســتگاه های اســتعالم شونده یا 
صادرکننده مجوز برای ترخیص کاال از گمرکات 
کشــور از جمله سازمان ملی اســتاندارد ایران، 
مکلف به ارسال پاسخ نهایی استعالم به گمرک از 
طریق سامانه، در مدت حداکثر هفت روز کاری 
شده اند. معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران 
با اشــاره به ماده ١٢ قانون امــور گمرکی گفت: 
به منظور تسهیل و تســریع در انجام تشریفات 
گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان 
وزارتخانه ها و سازمان های مسوول سایر کنترل ها 
موظفند تحت نظارت گمرک اقدام کنند. به گفته 
وی ســایر کنترل ها مانند بازرسی های پزشکی، 
دامپزشــکی، گیاهــی، اســتانداردهای فنی و 
کیفیت باید به صــورت هماهنگ و تحت نظارت 
گمرک ساماندهی شود. در اجرای ماده ١٢ قانون 
امور گمرکی وظایف متعددی برای وزارتخانه ها 
و ســازمان های مسوول ســایر کنترل ها درنظر 
گرفته شــده؛ از جمله این وظایــف می توان به 
اســتقرار نمایندگان تام االختیار این مراجع در 
اجرای پنجره واحد فیزیکی در گمرکات اجرایی 
کشور اشــاره کرد. وی افزود: همچنین تنظیم 
ساعات کاری و ایام حضور نمایندگان تام االختیار 
براساس نظر گمرک، به نحوی که هیچگونه خللی 
در ترخیص کاال به دلیل عــدم حضور آنان ایجاد 
شــود، از دیگر وظایف این مراجع و سازمان های 

همجوار گمرک است.
    

 تشریح دالیل گرانی گوجه فرنگی 
در گفت وگو با ایلنا

 عقب افتادگی کشت 
و هوای متغیر زمستانی 

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی ٢0 روز 
عقب افتادگی کشت و هوای متغیر زمستانی را مقصر 
تاخیر عرضه محصول از استان های جنوبی و گرانی 
این محصول دانست. اســداهلل کارگر در گفت وگو 
با ایلنا در تشــریح دالیل گرانــی گوجه فرنگی در 
روزهای اخیر، گفت: ٢0 روز عقب افتادگی کشت 
گوجه فرنکی در استان های جنوبی یکی از مهترین 
دالیل تاخیــر در عرضه این محصــول و افزایش 
قیمت اســت. وی ادامه داد: عالوه بر آن شــرایط 
متغیر آب و هوایی در زمستان نیز در تاخیر عرضه 
این محصول از استان های جنوبی موثر بوده است. 
کارگر با تاکید بر اینکه به رغم این مشــکالت روند 
افزایش قیمت گوجه متوقف شده است، افزود: در 
حال حاضر قیمت گوجه فرنگی به حداکثر میزان 
خود برای مصرف کننده رسیده و بیش از این افزایش 
قیمت اتفاق نخواهد افتاد. وی قیمت هر کیلوگرم 
گوجه بوته رس در عمده فروشی ها بر اساس کیفیت 
محصول را 4 تا 9 هزار تومان عنوان کرد. به گفته وی؛ 
قیمت برای مصرف کننده در خرده فروشی با اضافه 
شدن سود مصوب به قیمت عمده فروشی تعیین 
می شود. کارگر یادآور شد: کشف قیمت فقط برای 
گوجه فرنگی بوته رس انجام می شود و در نرخنامه 
قیمت مصوب شــامل گوجه فرنگــی گلخانه ای 
نمی شود. وی قیمت حال حاضر هر کیلوگرم گوجه 
فرنگی گلخانه ای برای مصرف کننــده را ١4 تا ١6 
هزار تومان عنوان کرد. رئیس اتحادیه فروشندگان 
میوه و سبزی با تاکید بر اینکه به دلیل شرایط آب و 
هوایی زمستانی نمی توان زمان آغاز کاهش قیمت 
گوجه فرنگی را اعالم کرد، گفت: شرایط متغیر آب و 
هوایی زمستان اجازه پیش بینی زمان عرضه مناسب 
گوجه فرنگی را سخت کرده است در نتیجه نمی توان 
با قطعیت درباره آغاز روند کاهش قیمت این محصول 
صحبت کرد. کارگر ابراز امیدواری کرد حداکثر تا ١5 
روز آینده قیمت گوجه فرنگی در بازار روند کاهشی 
به خود بگیرد.  بــه گزارش ایلنــا؛ رئیس اتحادیه 
فروشندگان میوه و سبزی در ابتدای ماه  جاری به 
ایلنا گفت: گوجه فرنگی که اکنــون در بازار عرضه 
می شود نوبرانه استان بوشهر است و به زودی تولید 
سایر استان ها به بازار عرضه خواهد شد که کاهش 
قیمت را به دنبال دارد. وی زمان عرضه گوجه فرنگی 
تولید استان خوزستان و فارس با حجم مناسب را ١0 

تا ١5 روز بعد از زمان اعالم خبر اعالم کرد.

خبر اقتصادی
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مهناز اعتدالی

الیحه بودجه ســال ١399 کل 
کشور در حالی که بازی با رقم صادرات 
نفت در آن بسیار مشــهود است در 
جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته 
در هیأت وزیران به تصویب رسید و 
قرار است امروز توسط رئیس جمهور 
به هیات رئیسه مجلس تقدیم شود. 
جزئیــات اعالم شــده از ارقام کالن 
بودجه سال آینده نشان  می دهد که 
دولت نتوانســته است وعده تفکیک 
بودجــه جــاری از نفــت را محقق 
کند براین اســاس قصد دارد مشابه 
بودجه سال جاری با تدوین یک رقم 
غیرواقعی از فروش، کســری بودجه 
ناشی از کاهش صادرات نفتی را نه از 
طریق اصالح ساختاری بودجه بلکه 
از طریق اخذ مجوز استفاده از تنخواه 
مصوب شورای سران قوا جبران کند.

به گفته نوبخت مقرر شده بود در 
بودجه سال آینده درآمدهای نفتی 
از بودجه جاری جدا شود اما جزئیات 
مصارف درآمدهــای نفتی در الیحه 
بودجه 99 نشــان می دهد همچنان 
واردات کاالهــای اساســی از محل 
ارزهای نفتی خریداری خواهد شد 
که این امر بخشــی از بودجه جاری 

محسوب می شود.
در بودجه 98 رقــم فروش نفت 
پس از اصالح ، 300 هزار بشــکه در 
جلسه سران قوا تایید شد که به دلیل 
بازگشت تحریم های نفتی تحقق آن با 
چالش فراوانی مواجه شده، اما الیحه 
بودجه 99 نشــان  می دهد که برای 
این منظور احتســاب فروش روزانه 
بیش از یک میلیون بشکه خام در نظر 
گرفته شــده که باید دید در ادامه آیا 
وابستگی بودجه دولت به درآمدهای 
حاصل از خام فروشی نفت این بار نیز 
با اصالح همراه خواهد شــد؟ زیرا در 
بودجه ســال آینده قیمت هر بشکه 
نفت خام 50 دالر محاسبه شده که 
از دید کارشناسان بیشــتر کارکرد 
تراز بودجه را دارد و تحقق آن با ابهام 

بسیار روبرو است.
در ســال جاری پس از تشــدید 
تحریم های نفتــی و کاهش میزان 
صــادرات، ضــرورت جایگزینــی 
راهکارها جدید برای جبران کسری 
بودجــه در حالی مطرح شــد که به 
جای اصالح ساختار و تامین درآمد 
منابع پایدار، رویکرد دولت بر اتکا به 
ابزارهای پولی و خلق پول قرار گرفت 
و براین اســاس فــروش اوراق مالی 
اسال می مازاد قانون بودجه به میزان 
38 هزار میلیارد تومان، برداشــت از 
حساب مخصوص نزد صندوق توسعه 
ملی به میزان 45 هزار میلیارد تومان، 
واگذاری و مولدســازی دارایی های 

دولت توسط وزارت اقتصاد با رقم ١0 
هزار میلیارد تومان و مجوز استفاده 
از ٢0 هــزار میلیارد تومــان تنخواه 
به تصویب سران ســه قوا رسید که 
تبعات تور می  آن نیز بر اقتصاد کشور 

حاکم شد.
اما گویا دومیــن بودجه مقاومتی 
در برابر تحریم ها نیــز بدون در نظر 
گرفتن آمار اوپک مبنی بر فروش زیر 
300 هزار بشکه در روز و عدم دریافت 
تجربه از گذشته در اصالح ساختارها 
در نظر دارد با خلق رقم غیرواقعی از 
فروش نفت، کسری بودجه ناشی از 
عدم صادرات را ایــن بار نیز از طریق 
اخذ مجوز استفاده از ابزارهای پولی، 

از سوی شورای سران قوا رقم بزند.
ارقام نقش آفرین بودجه 

1399-1400
کلیات الیحه بودجه ســال آینده 
تفاوت های اساســی با لوایح پیشین 
دولت دارد زیرا برای نخستین بار به 

صورت دوساالنه تدوین شده است. 
آنچه که در الیحه بودجه ســال 
آینده حایز اهمیت اســت شــرط 
انعطاف پذیری بودجه اســت که در 
صورت تغییر شرایط می توان اعداد و 

ارقام آن را اصالح و به روز کرد.
درآمدهای نفتی

 در بودجه ســال آینــده به گفته 
رئیس سازمان برنامه و بودجه بین ١0 
تا ١٢ میلیارد دالر پیش بینی شــده 
اســت که با رقم اصالح شده بودجه 
ســال جاری تفاوت چندانی ندارد. 
درالیحه بودجه ســال آینده دولت 
صــادرات روزانه 500 هزار بشــکه 
نفت با قیمت هر بشــکه 5٢ دالر در 
نظر گرفته است. براین پایه در صورت 
تحقق ایــن اعداد درآمــد حاصل از 
فروش روزانه نفت به ٢6 میلیون دالر 
می رسد که در یک سال حدود 9.5 

میلیارد دالر تخمین زده  می شود.
همچنین در بودجه ســال آینده 
برای نخستین بار قرار است ارزهای 
حاصل از صــادرات گاز از نفت جدا 
شــود. برپایه اعالم ســازمان برنامه 
و بودجه، صادرات ایــن فراورده 45 
هــزار میلیارد تومــان یعنی معادل 
3 تا 4 میلیارددالر محاســبه شــده 

که در جدول تبصــره ١4 مربوط به 
هدفمندسازی یارانه ها نیز گنجانده 
شــده بود ولی با مخالفت وزیر نفت 
این درآمد به بودجه جــاری اضافه 
شد. کارشناســان این امر را یکی از 
عوامل باال رفتن ســقف بودجه سال 

99  می دانند.
نرخ دالر

 براســاس مصوبه اخیــر هیأت 
وزیران تأمین تمام کاالهای اساسی 
و دارو با همان نرخ ارز 4٢00تومانی 
انجام خواهد شــد. البته سخنگوی 
دولت هفته گذشــته نرخ دالر را در 
الیحه بودجه ســال آینــده 4500 
تومان اعالم کــرد و گفت » ســال 
آینــده ١0.5 میلیــارد دالر با نرخ 
4500 تومانی برای واردات کاالهای 
اساسی گذاشته شد« اما این خبر از 
ســوی مدیر روابط عمو می سازمان 
برنامه و بودجــه در توئیتی تکذیب 
و یادآورشد»قیمت ارز برای واردات 
کاالهای اساســی در الیحه بودجه 
99 مانند ســال جاری 4٢00تومان 
است، نه 4500 تومان، احتماال سهو 
لسانی صورت گرفته است«. البته در 
این زمینه فرهاد دژپسند، وزیر امور 
اقتصــادی و دارایی نیز در حاشــیه 
مراســم بزرگداشــت روز حسابدار 
درباره محاســبه نــرخ ارز در الیحه 
بودجه ســال 99، یادآورشــد »نرخ 
ارز هیچگاه در الیحه بودجه تعیین 
نمی شود و نرخ ارز کاالهای اساسی 
هم در دولت، دوشــنبه شب 4٢00 

تومان تعیین شد«.
گمانه زنی ها نشان  می دهد که به 
غیر از کاالهای اساسی، سایر مصارف 
ارزی بر مبنای نرخ ارز نیمایی حدود 
١١ هزار تومان محاسبه خواهد شد. 

مالیات
براســاس اهداف برنامه ششــم 
 می بایست درآمد مالیاتی به رقم ٢58 
هزار میلیارد تومان نزدیک  می شد اما 
وزیراموراقتصــادی و دارایی میزان 
مالیات برای بودجه ســال آینده را 
١60هزار میلیــارد تومان اعالم کرد 
که این رقم نســبت به برنامه عقب 

ماندگی زیادی را نشان  می دهد.
کارشناســان معتقدنــد از محل 

ســاماندهی معافیت ها و توســعه 
پایه های مالیاتی درآمد پیش بینی 
شده به رقم ١80 هزار میلیارد تومان 
نیز قابل افزایش است و در صورتی که 
قانون مالیات های مستقیم با توسعه 
پایگاه های اطالعاتی، اجرایی شود از 
محل منع فرارهای مالیاتی  می توان 
این ارقام را تا ٢50 هزار میلیارد تومان 
نیز رســاند. اما این نکتــه را نیز باید 
در نظر گرفت که از ســوی دیگر در 
وضعیت تورم رکودی و تحریم تحقق 
درآمدهای مالیاتی که نسبت به سال 
گذشته، ٢0 درصد رشد داشته نیز با 

موانع زیادی مواجه خواهد شد.
جزئیات عملکــرد 7 ماهه بودجه 
سال 98 نشان می دهد در این مدت 
حدود 78 هزار میلیارد تومان درآمد 
مالیاتی وصول شــده اســت. طبق 
مصوبه سران قوا درآمدهای مالیاتی 
برای سال جاری ١٢7 هزار میلیارد 
تومان تعیین شد که عملکرد کنونی 
نسبت به رقم مصوب سران قوا 6.6١ 
درصد و نسبت به قانون بودجه )١40 
هزار میلیارد تومان( حدود 55 درصد 

تحقق را گزارش  می دهد.
طرح های عمرانی 

براســاس برآوردهــای صورت 
گرفته ســهم طرح هــای عمرانی از 
بودجه ســال آینده حدود 67 هزار 
میلیارد تومان خواهد بود که نسبت 
به رقم 60 هــزار میلیــارد تومانی 
ســال جاری رشــد 7 هزار میلیارد 

تومانی را به همراه دارد. 
البته مقرر شــده اســت در این 
زمینه تمام درآمــد حاصل از فروش 
نفت یعنی حدود رقم ١٢ میلیارد دالر 
صرف اجرای طرح های عمرانی  شود. 
عملکرد هفت ماهه ایــن بخش در 
ســال جاری 30هزار میلیارد تومان 
اســت که عمده آن از محل فروش 

اوراق مالی تامین شده است.
بودجه 1386 هزار میلیارد 
تومانی شرکت های دولتی

بودجــه شــرکت های دولتی در 
الیحه ســال آینده بــه ١386 هزار 
میلیارد تومان رسیده است که نسبت 
به بودجه سال جاری حدود 9 درصد 

رشد را نشــان  می دهد. ضمن اینکه 
میــزان افزایش حقوق و دســتمزد 
کارکنــان شــرکت های دولتی نیز 
همانند سایر کارکنان در سال آینده 

١5 درصد خواهد بود.
دربودجه ســال جاری، ســهم 
شــرکت های دولتــی ١٢74 هزار 
میلیارد تومــان بود که ســهم 74 
درصــدی از کل بودجــه را به خود 
ختصاص داد. براین اساس در بودجه 
ســال آینده نیز ســهم شرکت های 
دولتی به 75 درصد می رسد و بدین 
ترتیب بودجه عمو می دولت تنها ٢5 
درصد از کل بودجه را شامل  می شود.

واگذاری   دارایی های مالی
منابــع حاصــل از واگــذاری 
دارایی های مالی که عمده آن انتشار 
اوراق اســت در الیحه ســال آینده 
حــدود 60 هزار میلیــارد تومان در 
نظر گرفته شــده که پیش از آن در 
محاسبات مقدماتی 63 هزار میلیارد 

تومان بود. 
در ایــن زمینه عملکــرد تملک 
دارایی های مالی یا همان بازپرداخت 
سررسید اصل اوراق ١8500 میلیارد 
تومان به همراه سایر بخش ها است که 
براساس قانون برنامه ششم حداکثر 
منابعی کــه باید از محــل اوراق در 
الیحه بودجه 99 تامین شود 5٢ هزار 

میلیارد تومان مفروض شده است.
سهم صندوق توسعه ملی

 طبق قانون برنامه ششم باید 36 
درصد از کل درآمد نفتی به صندوق 
توســعه ملی اختصاص پیدا کند. اما 
آخرین گمانه زنی ها نشــان می دهد 
که ســهم صندوق از درآمــد نفتی، 
همچون سال جاری ٢0 درصد تعیین 
شده اســت. پیش بینی شده معادل 
ارزی این ٢0درصد مبلغ 3 میلیارد 
و 4٢5 میلیون یورو باشد که این رقم 
صرف امور ضروری زیربنایی و دفاعی 

خواهد شد.

توزیع یارانه ها
تامین یارانه از جمله ارقام کلیدی 
بودجه در ســال های اخیر اســت. 
براساس اعالم رئیس سازمان برنامه 
و بودجه حدود 30٢ هــزار میلیارد 
تومان یارانه آشکار برای سال آینده 
پیش بینی شــده اســت که از این 
میزان ١86 هــزار میلیارد تومان آن 
به صورت نقــدی و غیرنقدی میان 

خانواده ها توزیع می شود. 
بررســی های اخیرنشان می دهد 
کل یارانه بودجــه ای، فرابودجه  ای 
و پنهان در ســال جــاری نزدیک به 
١300 هزار میلیارد تومان اســت. 
در حال حاضر یارانه های بودجه ای، 
٢٢ درصد از کل منابــع بودجه را به 
خــود اختصاص داده اســت. میزان 
کل یارانه هایی که دولت هر ســال 
پرداخت می کند، ١300 هزار میلیارد 
تومان است. از این میزان، 987 هزار 
میلیارد تومان آن یارانه پنهان است. 
١00 هزار میلیارد تومان نیز به عنوان 
یارانه بودجه ای و ١40 هزار میلیارد 
تومان به عنــوان یارانه فرابودجه ای 

پرداخت می شود.
مجمــوع یارانه  پنهــان در حوزه 
انرژی 898هزار میلیارد تومان است 
که تنهــا 54١ هزار میلیــارد تومان 
از آن برای گاز طبیعــی و 436 هزار 

میلیارد تومان متعلق به فرآورده های 
نفتی است.

به گواه اکثرکارشناسان اقتصادی 
یکی از اصلی ترین دالیــل افزایش 
اختــالف طبقاتــی، وضعیت فعلی 
نظام یارانه ای اســت زیرا تبعیض در 
برخــورداری از یارانه ها تنها محدود 
به بنزین و اختالف ٢3برابری نیست. 
در یارانه هایی کــه به دارو اختصاص 
داده می شود، دهک دهم ١9.5 برابر 
دهک اول از یارانه دولتی برخوردارند. 
برخــورداری ثروتمندترین هــای 
جامعه نسبت به فقیرترین ها از یارانه 
کاالهای اساسی نیز 4.7 برابر بیشتر 
است. نسبت بهره مندی دهک دهم 
به دهک اول در یارانه برق 3.6 برابر و 

در یارانه گاز نیز ٢.5 برابر است.
 بودجه عمو می

 480 هزار میلیارد تومانی
کل منابع بودجه برای سال آینده 
480 هزار میلیارد تومان پیش بینی 
شده اســت که رشــد ٢4 درصدی 
را نســبت به بودجه ســال جاری با 
رقم 386 هزار میلیارد تومان نشان 

 می دهد. 
برآوردهای اولیه نشــان می دهد 

که دولت برای درآمدهای نفتی 70 
هــزار میلیارد تومــان و درآمدهای 
مالیاتی و گمرکــی نزدیک به ٢00 
هزار میلیارد تومان از پازل منابع را در 
نظر گرفته که در این شرایط شکاف 
بین درآمدهای نفتی و مالیاتی ٢١0 
هزار میلیارد تومان خواهد بود براین 
اساس این کسری عمدتا باید از طریق 
اوراق مالــی، فروش و مولدســازی 
دارایی هــای دولــت و درآمدهای 
حاصــل از مالکیت دولت به دســت  
آید. اما در فصل واگذاری دارایی های 
مالی، دولت دارای محدودیت هایی 
اســت. از جمله اینکه طبــق قانون 
برنامه ششم توســعه منابع حاصل 
از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی 
و اســال می نباید از 50 هزار میلیارد 

تومان عبورکند.
 معافیت مالیاتی 

حقوق 3 میلیون تومانی
مطابــق مصوبــه نهایــی دولت 
در الیحــه بودجــه 99، ســقف 
معافیت مالیات بر درآمــد ماهیانه 
حقوق بگیــران و کارمنــدان، از دو 
میلیــون و 750 هــزار تومــان به 
ســه میلیون تومان رســید. بر این 
اســاس، این عــدد معادل ســقف 
 معافیت سی و شــش میلیون تومان 

سالیانه است.

روحانی امروز با الیحه بودجه 99 به مجلس  می رود

رونمایی از برآوردهای خوش بینانه 

ارقام بودجه سال آینده 
نشان  می دهد که دولت 

نتوانسته است وعده 
تفکیک بودجه جاری از 

نفت را محقق کند و قصد 
دارد کسری بودجه ناشی از 

کاهش صادرات نفتی را نه 
از طریق اصالح ساختاری 
بودجه بلکه از طریق اخذ 
مجوز استفاده از تنخواه 
مصوب شورای سران قوا 

جبران کند

کل یارانه بودجه ای، 
فرابودجه  ای و پنهان در 

سال جاری نزدیک به 
1300 هزار میلیارد تومان 
است. از این میزان، 987 

هزار میلیارد تومان آن 
یارانه پنهان است. 100 هزار 
میلیارد تومان نیز به عنوان 
یارانه بودجه ای )22 درصد 

از کل منابع بودجه(. و 
140 هزار میلیارد تومان به 
عنوان یارانه فرابودجه ای 

پرداخت می شود 


