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بودجه 1400 زیر تیغ انتقاد 
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یادداشت

چین برای اولین بار بزرگترین صادرکننده به انگلیس شد
انگلیسی ها در سه ماهه دوم سال جاری، برای اولین بار در تاریخ، بیش از هر کشور دیگری از چین کاال وارد کرده اند. 

به گزارش لجستیک و اقتصاد به نقل از شین هوا؛ طبق گزارش جدید اداره ملی آمار انگلستان، انگلیسی ها در سه ماهه دوم سال جاری، برای اولین 
بار در تاریخ بیش از هر کشور دیگری از چین کاال وارد کرده اند.

در سه ماهه دوم انگلستان ۱۱ میلیارد پوند )معادل ۱۴.۸ میلیارد دالر( از چین کاال وارد کرده و سهم واردات چین در کل واردات انگلیس در این 
سه ماهه، از ۸.۶ درصد در سه ماهه اول، به ۱۳.۴ درصد رسیده است.

طبـق ایـن گـزارش ماشـین آالت الکتریکـی بزرگتریـن گـروه کاالهـای وارد شـده از چیـن بوده انـد و ۳۵.۲ درصـد از کل واردات از ایـن کشـور را به 
خـود اختصـاص داده اند
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مسعود دانشمند 
مدیر مسئول هفته نامه لجستیک و اقتصاد

الیحــه بودجــه ســال ۱۴00 در شــرایطی تقدیــم مجلــس شــده اســت کــه 
ــه  ــن نقدهــا ایرادهــای متعــددی ب ــه آن وارد اســت. ای ــی ب نقدهــای فراوان
ــه  ــر اینک ــی نظی ــرده اســت. ایرادهای ــده وارد ک ســاختار بودجــه ســال آین
اعــداد و ارقــام بودجــه بــر مبنــای واقعیــات اقتصادی و شــرایط  فعلی کشــور 
نگاشــته نشــده اســت و دولــت بــرای درآمدهــای خــود، شــرایط تحریمــی 
کشــور و تبعــات اقتصــادی ناشــی از شــیوع کرونــا را در نظــر نگرفتــه اســت. 
ایــن ایرادهــا حتــی بــه مــوارد جزیــی تــر الیحــه بودجــه هــم رســیده اســت 
ــاد  ــد و انتق ــورد نق ــا را م ــش آنه ــب افزای ــا و ضری ــی نهاده ــه برخ و بودج
ــد  ــم بای ــور کنی ــه شــده عب ــوارد گفت ــم از م ــرار داده اســت. اگــر بخواهی ق
گفــت کــه بودجــه تنهــا صــورت دخــل و خــرج کشــور در یکســال نیســت، 
بلکــه بایــد راهکارهــای عملــی و اجرایــی برنامــه هــای توســعه ای را در دل 
خــود داشــته باشــد. اگــر بودجــه تنهــا صــورت دخــل و خــرج ســالیانه بــود، 
دیگــر نیــازی نبــود کــه هــر ســاله الیحــه بودجــه از ســوی دولــت تنظیــم و 
تقدیــم مجلــس شــورای اســامی شــود و نماینــدگان بــرای آن، وقــت خــود 
را در جلســات متعــدد صــرف کننــد، بلکــه کافــی بــود بودجــه ســال قبــل را 
بــا درصــدی افزایــش بــرای ســال بعــد اعمــال مــی کردنــد چــرا کــه تغییری 
در ماموریتهــای دولــت بوجــود نیامــده اســت امــا ایــن چنیــن نیســت مســیر 
توســعه کشــور تــا دســت یابــی بــه اهــداف تعییــن شــده در برنامــه چشــم 
ــج مــورد نظــر بدســت  ــه طــور منظــم پیگیــری مــی شــود تــا نتای ــداز ب ان
آیــد. از ســوی دیگــر برنامــه هــای پنــج ســاله توســعه اقتصــادی، اجتماعــی 
ــون  ــه اکن ــت ک ــده اس ــب ش ــامی تصوی ــورای اس ــس ش ــور در مجل کش
ــرار دارد.  ــی کشــور ق ــت و عوامــل اجرای ــه ششــم آن پیــش روی دول برنام
حــال بایــد دیــد بودجــه ۱۴00 تــا چــه انــدازه در راســتای اهــداف از پیــش 
تعییــن شــده برنامــه پنــج ســاله ششــم و ســند چشــم انــداز ۱۴0۴ اســت. 

لوایح بودجه منهای برنامه های بلندمدت
ــاری و  ــای ج ــه ه ــالیانه در دو بخــش هزین ــه س ــه بودج ــی اســت ک بدیه
ــتای  ــرمایه ای آن در راس ــه س ــه هزین ــود ک ــی ش ــیم م ــرمایه ای تقس س
ــن  ــن چنی ــا ای ــد. ام ــت باش ــی بایس ــم م ــاله شش ــج س ــه پن ــداف برنام اه
بــه نظــر مــی رســد کــه وقتــی در آمدهــای الیحــه بودجــه نظیــر ســالهای 
9۸-99 محقــق نمــی شــود در نتیجــه دولــت بخــش عمرانــی یــا 
ــرمایه ای  ــی و س ــش عمران ــف بخ ــد . توق ــی کن ــف م ــرمایه ای را متوق س
بــه معنــای عــدم ســرمایه گــذاری در واحدهــای تولیــدی، ایجــاد اشــتغال 
ــورم،  ــب ت ــه نتیجــه آن خــود را در قال و رشــد اقتصــادی کشــور اســت ک
بیــکاری، ســختی معیشــت و.. خــود را پدیــدار میشــود. بنابرایــن بــه نظــر 
مــی رســد کــه بودجــه کشــوری بایــد بــر مبنــای درآمدهــای قابــل تحقــق و 
در راســتای برنامــه پنــج ســاله ششــم بــه نحــوی تنظیــم شــود کــه بتوانــد 
حداقــل ۲0 درصــد برنامــه مصــوب شــده پنــج ســاله ششــم را محقــق کنــد 
و ایــن امــر بــر عهــده کارشناســان، نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی و 
کمیســیون هــای تخصصــی از جملــه کمیســیون برنامــه و بودجــه در 
مجلــس شــورای اســامی اســت کــه بــا ایــن نــگاه بــه بودجــه، آن را تعدیــل 
یــا تصویــب کننــد. در واقــع بایــد تاکیــد کــرد کــه در برنامــه ریــزی هــای 
کوتــاه مــدت ســاالنه بــرای دخــل و خــرج کشــور نبایــد برنامــه هــای بلنــد 
مــدت و برنامــه هــای توســعه ای را نادیــده گرفــت. ایــن نادیــده انگاشــتن 
برنامــه هــای بلندمــدت آســیب هــای فراوانــی بــرای اقتصــاد ایــران ایجــاد 
ــت  ــدت در جه ــاه م ــای کوت ــه ه ــواردی برنام ــی در م ــت و حت ــرده اس ک
تعــارض بــا برنامــه هــای بلنــد مــدت تنظیــم شــده انــد کــه در اینجــا وظیفه 
مجلــس شــورای اســامی اســت کــه بــه موضــوع  ورود پیــدا کــرده و ناظــر 
بــر حســن اجــرای قوانیــن و حســن تنظیــم بودجــه مطابــق بــا برنامــه هــای 
بلندمــدت باشــد و درحقیقــت برنامــه بلنــد مــدت را بــرای توســعه کشــور 
نادیــده فــرض نکنــد. در غیــر ایــن صــورت تکالیــف قانونــی نادرســتی کــه 
ــاه مــدت  ــد آســیب هــای کوت ــح بودجــه ایجــاد مــی کننــد، مــی توان لوای
ــن  ــه ای ــان ک ــد. آن چن ــته باش ــاد داش ــر اقتص ــنگینی ب ــدت س و بلندم
آسـیب ها و انباشـت آن توانسـته اسـت وضعیت اقتصاد کشـور را به سـمتی 
سـوق دهـد کـه تنظیم یـک بودجـه بـا کمترین میـزان اتـکا به نفت بسـیار 
دشـوار باشـد و آسـیب هـای صعـب العاجـی مانند تـورم سـنگین، تعطیلی 
واحدهـای تولیـدی و خـروج سـرمایه از کشـور را بـه دنبـال داشـته اسـت. 
آسـیب هایـی کـه در بررسـی لوایـح بودجـه کمتـر بـه آن پرداختـه شـده و 

امـروز مصایـب بزرگـی بـرای اقتصـاد کشـور به وجـود آورده اسـت. 
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گفتگو

روند افت ارزش دالر با روی آوردن سرمایه گذاران به دارایی های ریسک دار که سود بهتری ارائه می دهند در سال آینده هم ادامه خواهد 
داشت.

به گزارش لجستیک و اقتصاد به نقل از راشاتودی؛ در نظرسنجی رویترز از استراتژیست های ارزی مشخص شد که روند افت ارزش دالر با رو آوردن 
سرمایه گذاران به دارایی های ریسک دار که سود بهتری ارائه می دهند، حداقل ۶ ماه دیگر طول می کشد.

این یافته ها با یافته های نظرسنجی ماه نوامبر رویترز در مورد بازارهای سهام مطابقت دارد. طی این نظرسنجی اقتصاددانان و تحلیل گران پیش بینی کردند 
روند رشد بازارهای سهام جهان ۶ ماه یا بیشتر ادامه خواهد داشت.

شاخص دالر از باالترین مقدار ثبت شده در ماه مارس ۱0 درصد پایین تر آمده است و افت امسال خود را به حدود ۶ درصد رسانده که این بدترین عملکرد 
آن از سال ۲0۱۷ تا کنون است.

افت ارزش دالر در سال آینده ادامه خواهد داشت
December 2020|Vol 3|No. 110|9 Pages

محمود جام ساز، اقتصاددان در گفت و گو با لجستیک و اقتصاد مطرح می کند

ولخرجی دولت در بودجه 1400

ـــه 1400 را  ـــت بودج ـــه دول ـــتند ک ـــان هس ـــن گم ـــر ای ـــان ب کارشناس
ـــی  ـــت. احتمال ـــته اس ـــکا بس ـــا امری ـــره ب ـــال مذاک ـــای احتم ـــر مبن ب
کـــه از نظـــر محمـــود جـــام ســـاز، اقتصـــاددان چنـــدان قـــوی 
ـــد  ـــا تعه ـــزی تنه ـــه ری ـــیوه بودج ـــن ش ـــا ای ـــت ب ـــت و دول نیس
ـــار  ـــه ناچ ـــه ب ـــت ک ـــرده اس ـــاد ک ـــع را ایج ـــت مناب ـــی پرداخ قانون
ـــد  ـــی کن ـــه پول ـــش پای ـــه افزای ـــدام ب ـــد اق ـــن آن بای ـــرای تامی ب

ـــود.  ـــی ش ـــل م ـــردم تحمی ـــوم م ـــر عم ـــار آن ب ـــه فش و در نتیج
ایـــن اقتصـــاددان معتقـــد اســـت کـــه دولـــت بـــرای تنظیـــم 
بودجـــه 1400 بایـــد تمـــام احتمـــاالت را در نظـــر مـــی گرفـــت و 
بـــرای مدیریـــت هزینـــه کـــرد منابـــع، برنامـــه جامعـــی قائـــل 
مـی شـد تا بـا صرفـه جویـی هزینـه هـا را کاهش دهـد امـا برعکس 
ایـن موضـوع رخ داده اسـت بطوری کـه دولت در این بودجـه ولخرجی 
کـرده اسـت. در ادامه مشـروح گفـت و گوی لجسـتیک و اقتصـاد را با 

این اقتصـاددان مـی خوانید:
  گفتــه مــی شــود کــه دولــت بودجــه 1400 را بــر اســاس احتمــال 
ــه نظــر شــما ایــن احتمــال تــا  ــا امریــکا بســته اســت. ب مذاکــره ب

چــه انــدازه مــی توانــد مبنــای بودجــه ریــزی باشــد؟
ـــدون  ـــت ب ـــه دول ـــت ک ـــن اس ـــه ۱۴00 ای ـــاره بودج ـــه درب ـــل توج ـــه قاب نکت
ـــرده  ـــم ک ـــه را تنظی ـــام بودج ـــداد و ارق ـــاالت، اع ـــام احتم ـــن تم ـــر گرفت در نظ
اســـت. در واقـــع مبنـــای تنظیـــم بودجـــه دولـــت ایـــن بـــوده کـــه حتمـــا 

محمود جام ساز
اقتصاد دان
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گقتگو

۸ میلیارد دالر ارز دولتی در بودجه۱۴۰۰
معاون سازمان برنامه گفت: در الیحه بودجه سال آینده، هشت میلیارد دالر ارز4 هزار و ۲00 تومانی دیده شده است.

به گزارش لجستیک و اقتصاد به نقل از صدا وسیما؛ سید حمید پورمحمدی بیان کرد: در الیحه بودجه سال آینده هشت میلیارد دالر ارز ۴ هزار و 
۲00 تومانی شامل دو میلیارد دالر برای معیشت و ۶ میلیارد دالر برای نهاده ها و کاالهای اساسی دیده شده است.

وی افزود: مجلس به دولت اجازه دهد با تشخیص خود این ارز را هزینه کند یعنی اگر دولت تشخیص دهد ارز ترجیحی باید به روش کنونی هزینه 
شود آن را ادامه دهد و اگر تشخیص داد این روش به مصلحت مردم نیست آن را به نرخ معمول تبدیل و مابه التفاوت را هزینه سامت و معیشت 

مردم کند.

December 2020|Vol 3|No. 110|9 Pages

ــه 1400  ــعیر ارز در بودجـ ــل تسـ ــرخ تبدیـ نـ
ــت ــه اسـ ــاء یافتـ ــان ارتقـ ــه 11٥00 تومـ بـ

ـــور  ـــاد کش ـــرعت روی اقتص ـــه س ـــار آن ب ـــد و آث ـــی افت ـــاق م ـــره ای اتف مذاک
ـــخصی  ـــای مش ـــوز دورنم ـــه هن ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــود. ای ـــی ش ـــودار م نم
ـــه  ـــوم نیســـت چ ـــام مشـــخص نشـــده و معل ـــای برج ـــم و احی ـــت تحری از وضعی
ـــی فـــروش نفـــت ایـــران در بازارهـــای بیـــن المللـــی از ســـر گرفتـــه خواهـــد  زمان
شـــد. از ســـوی دیگـــر مجلـــس یازدهـــم دربـــاره مذاکـــره، نظـــر مســـاعدی 
ـــرار  ـــود ق ـــت خ ـــی فعالی ـــالهای پایان ـــم در س ـــت دوازده ـــن دول ـــدارد. همچنی ن
ـــرد  ـــن رویک ـــده همی ـــت آین ـــه دول ـــرد ک ـــی ک ـــش بین ـــوان پی ـــی ت دارد و نم

ـــت.  ـــد داش ـــام خواه ـــا برج ـــی را ب ـــن روحان ـــه حس کابین
ـــم خوشـــبینانه بودجـــه کـــرده و تعهـــد  ـــه تنظی ـــدام ب ـــت اق ـــن وجـــود دول ـــا ای ب
قانونـــی ایجـــاد کـــه آن ارقـــام پرداخت شـــود و نتیجه ایجـــاد چنین تعهـــدی بدون 
ـــرای اقتصـــاد کشـــور اســـت. در نظـــر گرفتـــن واقعیـــات، تنهـــا هزینـــه تراشـــی ب

  لطفـا کمی دربـاره این اعداد و شـکاف آن با واقعیـت توضیح دهید
ـــه  ـــان ب ـــارد توم ـــزار میلی ـــده ۸۴۱ ه ـــال آین ـــه س ـــه بودج ـــاس الیح ـــر اس ب

عنـــوان بودجـــه عمومـــی در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت. از ایـــن میـــزان 
ــای  ــایر فرآورده هـ ــت و سـ ــروش نفـ ــرای فـ ــان بـ ــارد تومـ ــزار میلیـ ۲۲۵هـ

نفتـــی تـــدارک دیـــده شـــده اســـت.
ـــی از  ـــل حاک ـــال قب ـــه س ـــا بودج ـــام ب ـــداد و ارق ـــن اع ـــی ای ـــه تطبیق مقایس
ـــت  ـــن وضعی ـــا ای ـــا ب ـــی اســـت. آی ـــای نفت ـــش از ۴۷ درصـــدی  درآمده رشـــد بی

ـــد داد؟  ـــد رخ خواه ـــن رش ـــت، ای ـــادرات نف ـــروش و ص ف
ـــون  ـــروش ۱.۵ میلی ـــی ف ـــت پیش بین ـــته نیزدول ـــال گذش ـــر س ـــوی دیگ از س
بشـــکه نفـــت ۵0 دالری داشـــته کـــه بـــر اســـاس آمارهـــای غیـــر رســـمی 
تنهـــا میانگیـــن روزانـــه ۲00 هـــزار بشـــکه فـــروش نفـــت محقـــق شـــده 
ـــته  ـــال گذش ـــه س ـــعیر ارز در بودج ـــل تس ـــرخ تبدی ـــن ن ـــر ای ـــاوه ب ـــت. ع اس
۴هـــزار و ۲00 تومـــان بـــود. در حالـــی کـــه در بودجـــه ۱۴00 ایـــن اعـــداد 
ـــان  ـــه ۱۱۵00 توم ـــان ب ـــته و از ۴۲00 توم ـــمگیری داش ـــد چش ـــام رش و ارق

ـــت.  ـــه اس ـــاء یافت ارتق
ـــان  ـــوص پای ـــی در خص ـــر ملموس ـــان تغیی ـــه همچن ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای

یافتـــن تحریم هـــا و بازگشـــت ایـــران بـــه بـــازار نفـــت مشـــاهده نمی شـــود. 
ـــرض  ـــر ف ـــی اگ ـــه FATF  حت ـــران ب ـــتن ای ـــل نپیوس ـــه دلی ـــن ب ـــر ای ـــاوه ب ع
ـــم  ـــاز ه ـــوند ب ـــاف ش ـــران مع ـــت ای ـــم نف ـــورها از تحری ـــی کش ـــه بعض ـــود ک ش

ـــود.  ـــی ش ـــرو م ـــع روب ـــا مان ـــورها ب ـــن کش ـــا ای ـــی ب ـــش مال تراکن

ــا  ــب و کاره ــکالت کس ــا و مش ــیوع کرون ــود ش ــا وج ــت ب   دول
پیـش بینی کرده اسـت کـه درآمدهای مالیاتـی افزایش قابـل توجهی 

داشـته باشـد. آیا ایـن درآمدهـا واقعا محقق می شـود؟
ــات یکـــی از  ــد نفـــت، مالیـ ــقوط درآمـ ــرایط سـ ــر و در شـ ــال حاضـ در حـ
مهمتریـــن منابـــع درآمـــدی دولـــت اســـت کـــه بـــه دلیـــل شـــیوع کرونـــا 
بســـیار از کســـب و کارهـــا تعطیـــل شـــده و قـــادر بـــه تامیـــن درآمدهـــای 
ـــت  ـــز درهف ـــور نی ـــادرات کش ـــن ص ـــر ای ـــاوه ب ـــتند. ع ـــت نیس ـــر دول ـــورد نظ م
ـــه  ـــرد ک ـــه ک ـــه توج ـــن نکت ـــه ای ـــد ب ـــت و بای ـــوده اس ـــی ب ـــال منف ـــه امس ماه
ـــذارد.  ـــر می گ ـــز تأثی ـــی نی ـــای مالیات ـــر درآمده ـــور ب ـــد ارزی کش ـــش درآم کاه

ـــا  ـــتمرار تحریم ه ـــود اس ـــا وج ـــه، ب ـــه بودج ـــه درالیح ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
ـــی  ـــای نفت ـــزان درآمده ـــود، می ـــته ش ـــده برداش ـــال آین ـــد اســـت در س ـــه بعی ک
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــته اس ـــش داش ـــاری افزای ـــال ج ـــه س ـــبت ب ـــی نس و مالیات
ـــی  ـــع مالیات ـــادی، مناب ـــد اقتص ـــی رش ـــزول و منف ـــه ن ـــد رو ب ـــا رون ـــه ب اینک

ـــت. ـــد داش ـــش خواه ـــز کاه ـــت نی دول

ــروش  ــا ف ــی را ب ــد نفت ــری درآم ــه کس ــت ک ــت مدعــی اس   دول
ــن منبــع  ــا ای ــه نظــر شــما آی ــران مــی کنــد. ب ــوال دولتــی جب ام

ــود؟ ــت ش ــروش نف ــن ف ــد جایگزی ــی توان ــدی م درآم
در مـورد دو برابـر شـدن فـروش امـوال دولتـی، بایـد دیـد دولـت چـه سیسـتم 
تشـویقی  در نظـر گرفتـه اسـت کـه سـرمایه های مردم را به سـمت خریـد اموال 
دولتـی سـوق دهـد. البتـه نبایـد فسـادی را کـه در ایـن فرآینـد واگـذاری رخ 
مـی دهـد، نادیـده گرفـت امـا تجربه فـروش امـوال دولتی در سـالهای گذشـته 

نشـان مـی دهـد کـه دولـت از آن منبـع هـم نمی توانـد معجـزه کند. 
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گفتگو

اختصاص۷۰ میلیارد تومان برای راه آهن ایالم در سال ۱۴۰۰ 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایالم از اختصاص ۷0 میلیارد تومان برای راه آهن ایالم در سال 1400 خبر داد.

به گزارش لجستیک و اقتصاد به نقل از مهر؛ رحمت اهلل قیصوری در این باره  اظهار کرد: پروژه راه آهن ایام یکی از مهمترین اولویت های پیگیری شده در بودجه 
سال ۱۴00 بوده است.

وی گفت: به همین منظور ۷0 میلیارد تومان برای اجرای این طرح در استان اختصاص یافته و عاوه بر این اعتبار از محل اعتبارات متوازن نیز مبلغ قابل توجهی 
به اجرای این طرح بزرگ اختصاص خواهد یافت.

قیصوری عنوان کرد: کل بودجه توازن منطقه ای استان ایام بیش از ۲۵0 میلیارد تومان است.
وی تصریح کرد: سرانه اعتبارات استانی در بخش های مختلف راه، راه آهن، آب و فاضاب، آب و خاک، آبرسانی و… سه برابر میانگین کشوری است.
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  دولـت ادعـا دارد کـه به کاهـش ارزش پول ملـی توجـه دارد اما از 
سـوی دیگر بودجـه ای با چنیـن ارقام غیرواقعـی تنظیم مـی کند. آیا 
نتیجـه ایـن مـدل تنظیم بودجـه منجر بـه کاهـش دوبـاره ارزش پول 

شـد؟ نخواهد  ملی 
واقعیــت ایــن اســت کــه نتیجــه ی دهــه هــا انباشــته شــدن مشــکات اقتصادی، 
ــا مشــکات اساســی  ایــن شــده اســت کــه بودجــه بــدون درآمدهــای نفتــی ب
مواجــه شــود و دولــت در نهایــت بــرای دســتیابی بــه درآمدهــای خــود ناچاربــه 
افزایــش نقدینگــی می شــود کــه بــا فــروش خدمــات دولتــی و مالیــات همــراه 
خواهــد بــود و مجبــور اســت از جیــب مــردم برداشــت کند تــا بتوانــد هزینه های 
ــد،  ــداد می کن ــی بی ــر گران ــال حاض ــن در ح ــاوه برای ــود را پوشــش دهد.ع خ
ــا  ــی دســتمزد ها در کشــور دارد، ام ــا ســطح عموم ــاط معکــوس ب ــی ارتب گران
تــورم در ارتبــاط مســتقیم بــا ســطح عمومــی قیمت هاســت. ممکــن اســت در 
ــردم  ــاال باشــد و م ــد ب ــدرت خری ــا ق ــورم ۱۵ درصــد باشــد، ام ــک کشــور ت ی
بتواننــد مایحتــاج خــود را تهیــه کننــد، امــا ممکــن اســت در کشــور دیگــری 

ــه ای باشــد  ــه گون ــی دســتمزد ها ب ــا ســطح عموم ــورم ۱0 درصــد باشــد، ام ت
کــه مــردم تــوان خریــد نداشــته باشــند. بنابرایــن دولــت بــرای افزایــش تــوان 
خریــد مــردم هــم بــه دلیــل کســری بودجــه نمــی توانــد ســطح دســتمزدها را 
افزایــش دهــد  کــه نتیجــه آن کاهــش رفــاه عمومــی و افزایــش نارضایتی اســت. 

  شـما فکـر مـی کنید احتمـال بازگشـت امریکا بـه برجـام در دوره 
ریاسـت جمهـوری بایـدن تا چـه اندازه اسـت؟

ـــه  ـــه توج ـــن نکت ـــه ای ـــد ب ـــتم و بای ـــبین نیس ـــاله خوش ـــن مس ـــه ای ـــدان ب چن
ـــدی داده  ـــدن تعه ـــه بای ـــت و ن ـــابق اس ـــام س ـــام، برج ـــه برج ـــه ن ـــت ک داش
ـــدن  ـــر بای ـــردد و اگ ـــام بازگ ـــه برج ـــرطی ب ـــد و ش ـــچ قی ـــدون هی ـــه ب ـــت ک اس
بـــه برجـــام برگـــردد احتمـــاالً مطالبـــات دیگـــری بـــه آن اضافـــه می کنـــد. 
ـــی  ـــر نم ـــت و بنظ ـــر داده اس ـــه تغیی ـــود را در خاورمیان ـــت  خ ـــکا سیاس آمری
رســـد کـــه دموکـــرات هـــا امریـــکا هـــم بـــدون در نظـــر گرفتـــن خواســـته 

جمهـــوری خواهـــان مذاکـــرات را بـــه جریـــان بیندازنـــد. 



مدیر پذیرش بورس تهران گفت: از ابتدای سال تا کنون ۳1 جلسه هیئت پذیرش در زمینه پذیرش شرکت ها در بورس تهران تشکیل شده 
است.

به گزارش لجستیک و اقتصاد به نقل از بورس تهران؛ محمد قهرمانی گفت: ۳۱ جلسه هیئت پذیرش در زمینه پذیرش شرکت ها در بورس تهران از ابتدای 
سال تا کنون، تشکیل شده که به پذیرش ۶۲ شرکت در بورس تهران منتج شده است.

به گفته مدیر پذیرش بورس تهران گفت: از میان این ۶۲ شرکت، ۳0 شرکت سرمایه گذاری استانی بوده و ۳۲ شرکت دیگر نیز از شرکت های تجاری بودند.
قهرمانی ادامه داد: مجموع سرمایه شرکت های استانی پذیرش شده ۳۸۷ هزار میلیارد تومان است و ۳۲ شرکت دیگر نیز سرمایه ای بالغ بر ۳۵ هزار و ۷00 

میلیارد تومان بوده اند که در مجموع ۴۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه، در بورس تهران پذیرش شده است.
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۶۲ شرکت از ابتدای سال در بورس تهران پذیرفته شدند

December 2020|Vol 3|No. 110|9 Pages

لوایح بودجه سالهای پایانی حضورحسن روحانی در پاستور حاشیه ساز شده است.
سال گذشته الیحه بودجه سال 99  برای اولین بار پس از انقاب در صحن علنی 
مردود شد و کار به شورای نگهبان رسید اما از آنجا که کرونا در ایران شیوع پیدا 
کرده و دولت برای بخش درمان نیازمند مصوبات قانونی برای هزینه های درمانی 
بود، با دستور رهبرمعظم انقاب، شورای نگهبان به سرعت بودجه را بررسی و 
تصویب کرد. دولت مدعی بود که بودجه را بدون نفت بسته است اما در واقع 
تحریم شدید اقتصاد ایران و سقوط درآمدهای نفتی دولت را ناچار کرده بود که 
نفت را در بودجه نادیده بگیرد. ماه پایانی پاییز امسال هم که دولت الیحه بودجه 
۱۴00 را به مجلس داده است همان حواشی با شدت بیشتر تکرار شده است.

امسال نه تنها حسن روحانی، رییس جمهوری برای تحویل بودجه به مجلس 
و  کرده  تکرار  را  رفتار  همین  نیز  او  معاون  نوبخت،  محمدباقر  که حتی  نرفت 
بودجه توسط امیری، معاون حقوقی سازمان برنامه و بودجه به مجلس رسید. 
از سوی دیگر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس هم در اعتراض به این مساله 
از دریافت مستقیم بودجه امتناع کرد و تعدادی از نمایندگان هم زبان طعنه و 
کنایه به دولت را گشودند و حتی به کنایه گفتند که دولت بودجه را با تاکسی 

اینترنتی به مجلس فرستاده است.
حواشی بودجه اما به این شیوه تحویل محدود نبود و اعداد و ارقام عجیب آن نقد 

بسیاری از کارشناسان اقتصاد و چهره های سیاسی اقتصاد را به دنبال داشت. 

 اعداد مهم بودجه 1400
و  حاضر  قرن  بودجه  آخرین  که  بودجه ۱۴00  اقتصاد  و  لجستیک  گزارش  به 
که  رسید  بهارستان  به  حالی  در  است،  دوازدهم  دولت  بودجه سنواتی  آخرین 

دولت اعداد عجیبی را در آن گنجانده است. 
دولت در بخش منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و در مجموع 9۲9 
هزار میلیارد تومان بودجه عمومی پیش بینی کرده است. منابع عمومی دولت 
شامل درآمدها )مالیات و سایر درآمدها( با ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، واگذاری 
دارایی سرمایه ای )فروش نفت و فرآورده های آن و ...( ۲۲۵ هزار میلیارد تومان 

و واگذاری دارایی مالی ۲9۸ هزار میلیارد تومان است.
درآمدهای  تومان  میلیارد  هزار   ۸۸ همراه  به  دولت  عمومی  منابع  مجموع  در 
اختصاصی مجموع بودجه عمومی با 9۲9 هزار میلیارد تومان را تشکیل می دهد 
با بودجه شرکت های دولتی که ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده  که 

سقف بودجه به ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان می رسد.
هزار   ۶۳۷ دستمزد(  و  حقوق  )عمدتاً  جاری  هزینه های  نیز  مصارف  بخش  در 
مالی  دارایی  تملک  و  تومان  میلیارد  هزار  بودجه عمرانی ۱0۴  تومان،  میلیارد 
۱00 هزار میلیارد تومان مجموع منابع عمومی را تشکیل می دهد که همراه با 
هزینه از محل درآمد اختصاصی مجموعه مصارف عمومی  به 9۲9 هزار میلیارد 

تومان می رسد.

 درآمدهای مالیاتی
درآمدهای  به  مربوط  دیده می شود  بودجه  کلیات الیحه  در  دیگری که  بخش 
مالیاتی است. بر این اساس نزدیک به ۲۵۱ هزار میلیارد تومان بودجه مربوط به 

درآمدهای مالیاتی است.
دارایی های  واگذاری  که  شده  اینطورعنوان  نیز،  نفتی  درآمدهای  بخش  در 
سرمایه ای که از فروش نفت و فرآورده های آن و همچنین فروش و واگذاری 

بودجه 1400 زیر تیغ انتقاد 
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رئیس اتاق اصناف تهران گفت: ساعت فعالیت اصناف در همه بخش های مجاز به فعالیت، همچنان تا ساعت ۲0 تعیین شده است.
به گزارش لجستیک و اقتصاد  به نقل از صدا و سیما؛  قاسم نوده فراهانی افزود: طبق دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا، همچنان تردد از ساعت ۲۱ 

تا ۴ بامداد ممنوع است که به همین دلیل فعالیت اصناف هم تنها تا ساعت ۲0 مجاز است.
وی اضافه کرد: طبق این دستورالعمل، پاساژها هم مانند مابقی اصناف که در گروه یک و دو مجاز به فعالیت هستند فقط تا ساعت ۲0 اجازه فعالیت دارند.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: هیچ محدودیتی در ساعت شروع فعالیت واحدهای صنفی و پاساژها وجود ندارد.
نوده فراهانی ادامه داد: همه واحدهای صنفی مجاز به فعالیت، باید دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند تا مانع از شیوع دوباره کرونا شویم.

ساعت مجاز فعالیت اصناف همچنان تا ساعت ۲۰ است

December 2020|Vol 3|No. 110|9 Pages

دولـت بـرای جبـران مابه التفـاوت درآمـد نفتی  
سـهام کارخانـه و دارایی های خود را می فروشـد

اموال و اماک دولت تشکیل می شود، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در 
عین حال، درآمد ایران از محل صادرات نفت،  میعانات گازی و گاز بیش از ۱99 

هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
در بخش هزینه های مربوط به یارانه نقدی و معیشتی، اینطور عنوان شده رقمی 
رقم سال  با  مقایسه  با  بینی شده که  پیش  تومان  میلیارد  در حدود ۷۴ هزار 
قبل نشان از آن دارد که به احتمال زیاد مبلغ یارانه نقدی به همان میزان قبل 
باقی خواهد ماند. بر اساس اطاعات الیحه بودجه، برای پرداخت های نقدی و 

غیر نقدی یارانه رقم ۴۲ هزار و ۸00 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

 مقایسه بودجه 1400 با بودجه برجامی
ــان آن را  ــیاری از کارشناس ــه بس ــت ک ــرایطی اس ــداد در ش ــن اع ــم ای تنظی
غیرواقعــی و غیرکارشناســی مــی داننــد. دولــت در بودجــه ســال ۱۴00 
ــه مقــدار اولیــن ســال پــس از برجــام یعنــی  پیش بینــی کــرده اســت کــه ب
ســال 9۵ نفــت بفروشــد و حــدود ۲.۵ برابــر آن ســال از مــردم مالیــات بگیــرد 

ــد. ــر اوراق بفروش و ۴.۶ براب

ــس  ــدگان مجل ــان و نماین ــی از کارشناس ــه برخ ــد ک ــب ش ــاق موج ــن اتف ای
بــه رســانه  هــا بگوینــد کــه باالتــر از ۷0 درصــد بودجــه ســال آینــده محقــق 
نمی شــود و برخــی هــم بگوینــد کــه دولــت بودجــه ۱۴00 را بــا خوش بینــی 

مفــرط نســبت بــه آینــده مذاکــره بــا امریــکا، بســته و تحویــل داده اســت.
ــا  ــه و بودجــه در نشســت ب ــر نوبخــت، رییــس ســازمان برنام ــه محمدباق البت
خبرنــگاران اعــام کرده که نــگاه به بودجــه مقاومتی یا مذاکره ای نبوده اســت. 
ـــرای درآمـــد نفـــت در  ـــاره توضیـــح داد کـــه مـــا ســـقف و کـــف را ب او در ایـــن ب
نظـــر گرفته ایـــم تـــا ســـهم فروش مـــان از اوپـــک را لحـــاظ کـــرده باشـــیم 
و درســـت اســـت کـــه تـــا بـــه امـــروز اجـــازه نداده انـــد کـــه ایـــران بـــه 
ـــون  ـــد یک میلی ـــن ح ـــع در همی ـــر وض ـــا اگ ـــد ام ـــک برس ـــهم از اوپ ـــن س ای
بشـــکه نفـــت در روزباشـــد  کمبـــود منابـــع از فـــروش داخلـــی جبـــران 
ـــه  ـــهام کارخان ـــاوت س ـــن مابه التف ـــران ای ـــرای جب ـــت ب ـــا دول ـــد ی ـــد ش خواه

و دارایی هـــای خـــود را می فروشـــد.

 مالیات سنگین با وجود تعطیلی کسب و کارها
از ســوی دیگــر پیش بینــی رشــد درآمــد مالیاتــی دولــت از حــدود ۱90 هــزار 
ــال ۱۴00 در  ــان در س ــارد توم ــزار میلی ــه ۲۵۱ ه ــان امســال ب ــارد توم میلی
ــر  ــران را زمینگی ــا بســیاری از کســب  وکارهــای ای شــرایطی اســت کــه کرون

کــرده و تــورم، فشــار ســنگینی بــه مــردم وارد کــرده اســت.
نوبخــت در مواجهــه بــا ایــن موضــوع نیــز توضیــح می دهــد کــه در 
هشــت مــاه اول ســال ۱00 درصــد پیــش بینــی مالیاتــی محقــق شــده و قــرار 
نیســت بــار جدیــدی بــه مــردم تحمیــل شــود. در ســال آتــی هــم بــه همیــن 
ــد کــه افزایــش وصولی هــای مالیــات  شــکل عمــل خواهــد شــد. او مــی گوی

ناشــی از شناســایی فراریــان مالیاتــی بــوده اســت.
ادعایـی که البته نسـبت به آن تردید وجـود دارد. همچنان که محمدباقر نوبخت 
اعام می کند که از بودجه سال 99 تنها ۵0 هزار میلیارد تومان کسری داشته اند.
ایــن در حالی اســت کــه مرکــز پژوهش های مجلــس و کارشناســان اقتصاد رقم 
کســری بودجه امســال را بیــش از ۱۵0 هزار میلیارد تومــان پیش بینی کرده اند.

ـــه   ـــری بودج ـــت کس ـــه دول ـــرد ک ـــاد ک ـــائبه را ایج ـــن ش ـــوع ای ـــن موض همی

ـــی  ـــت. موضوع ـــرده اس ـــن ک ـــورس تامی ـــت دالر و ب ـــا قیم ـــازی ب ـــود را از ب خ
ـــه  ـــش ب ـــدارد و در واکن ـــول ن ـــوان آن را قب ـــچ عن ـــه هی ـــت ب ـــه نوبخ ـــه البت ک
ـــدرت  ـــش ق ـــی و افزای ـــول مل ـــظ ارزش پ ـــه حف ـــت ب ـــه دول ـــد ک آن می گوی
خریـــد مـــردم تاکیـــد دارد و ایـــن یـــک دروغ بســـیار بـــزرگ اســـت کـــه 
ـــرخ  ـــش ن ـــق افزای ـــود را از طری ـــه خ ـــری بودج ـــع کس ـــد مناب ـــت می خواه دول
ـــم  ـــال می کردی ـــت را دنب ـــن سیاس ـــر ای ـــد. اگ ـــران کن ـــعیر جب ـــرخ تس ارز و ن
ــزار و ۵00  ــا دالر ۲۲ هـ ــال هـــم بایـــد پـــول نفـــت را بـ در بودجـــه امسـ
تومـــان در بودجـــه می آوردیـــم و نـــه بـــا دالر ۱۱ هـــزار و ۵00 تومانـــی.

ـــازمان  ـــر س ـــه نظ ـــه ب ـــد ک ـــم می گوی ـــاال ه ـــورم ب ـــت ت ـــاره عل ـــه درب او البت
برنامـــه و بودجـــه، تـــورم  کشـــور ناشـــی از مســـائل پولـــی نیســـت بلکـــه 
ـــه  ـــار هزین ـــنگین فش ـــار س ـــه ب ـــرا ک ـــت، چ ـــت ارز اس ـــه و قیم ـــی ازعرض ناش
ـــس شـــورای  ـــه مجل ـــد ک ـــد و دی ـــد منتظـــر مان ـــال بای روی دوش آنهاســـت. ح

ـــاری دارد؟ ـــه رفت ـــه چ ـــیه بودج ـــه پرحاش ـــن الیح ـــا ای ـــامی ب اس
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