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گزارش 3شرکت بزرگ وزارت نفت به
کمیسیون تلفیق ارائه شد

...

نرخ ارز

یادداشت

(سامانهسنا)

دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات
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) 500 ( 132.500

) 1/108(148.518

17.500

31.263

مشهد

3.636.000

38.000.000

12.300.000 20.400.000 ) 500/000( 39.500.000

هرگرمزعفراننگین

127/998

هرگرمزعفرانپوشال

83/543

تهران

3.631.270

38.500.000

12.500.000 20.600.000

شاخصکلبورس ) 536( 166.131

دولتبرنامهگریز

احسان عسکری -یکی از شعارهای اصلی
الیحه بودجه سال  ۱۳۹۸کل کشور که به
تازگی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس
شورای اسالمی شده  ،آن است که این الیحه
منطبق با سیاست های کلی نظام و اسناد
باالدستی تهیه ،تدوین و تنظیم شده است.
حال آن که با نگاهی موشکافانه به عملکرد
دولت و روند بودجه ریزی سال آینده واضح و
مبرهناستکهدربخشدولتفعلیانطباق
الیحه بودجه سال  ۹۸کل کشور با سیاست
های باالدستی نظام ،از مرز یک شعار فراتر
نرفته است چراکه در این الیحه آن چه بیش
از پیش خودنمایی می کند ،تناقضات مواد
قانونی با ماده قانون های اسناد باالدستی
است.دراینیادداشتتالششدهبهبرخیاز
این موارد و تناقضات به صورت کلی و تیتروار
اشاره شود.
بند 5الیحهاقتصادمقاومتیبراینمهمتاکید
دارد که سهم بری عادالنه عوامل در زنجیره
تولیدتامصرفیکیازسیاستهایکلینظام
لحاظ شود ،حال آن که در الیحه بودجه سال
آینده شاهدرعایتایناصلنیستیم.
دربند16سیاستهایکلیاقتصادمقاومتی
نیز با وجود آن که صرفه جویی در هزینه های
عمومیکشورهموارهموردتاکیدمقاممعظم
رهبریقرارداشتهویکیازاصولپایهاینظام
جمهوریاسالمیاستامامبرهناستکهبا
عنایتبهافزایشهزینههایعمومی،اینبند
مهمنیزرعایتنشدهاست.
بند  17سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
نیز به شکل شفافی بر اصالح نظام درآمدی و
به تبع آن افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و
نداشتن وابستگی به درآمدهای نفتی اشاره
و تاکید داشته و دارد که بار دیگر شاهدیم
در الیحه بودجه کشوری سال  ۹۸کاهش
درآمدهاینفتیموردتوجهقرارنگرفتهاست.
اصل مهمی که قطعا این بخش از درآمدهای
کالن کشور را دچار مشکل خواهد کرد.
سیاستهایکلیاقتصادمقاومتیدربند۱۸
بر افزایش سهم صندوق توسعه ملی از فروش
و صادرات منابع نفتی و گازی اشاره دارد که
این بند نیز در الیحه بودجه سال  ۱۳۹۸کل
کشور رعایت نشده و مورد غفلت واقع شده
است.همانطورکهدربند 19مجددشاهدیم
با وجــود آن که بارها در راســتــای سیاست
هــای کلی نظام به شفافیت و روان سازی
اقتصاد اشاره و تاکید شده اما دولت به ایجاد
ردیف های متعدد و راه اندازی صندوق ها و
شوراهای متنوع روی آورده است و همچون
دیگربندهایاشارهشده،اصولسیاستهای
کلیاقتصادمقاومتیرازیرپامیگذاردومورد
غفلتیسوالبرانگیزقرارمیدهد.
ماده 6قانونبرنامهششمتوسعهبرممنوعیت
هر گونه بخشودگی عوارض و مالیات تاکید
دارد ،حال آن که این اصل مهم در برخی مواد
الیحه بودجه رعایت نشده است .مانند بند
«ب»قانونکهبهنظرمیرسدمجلسشورای
اسالمی باید این موارد را اصالح کند.
با وجود آن که در ماده 17قانون برنامه ششم
توسعه که به بانک داری و تکلیف بر این حوزه
اشارهوتاکیددارد،هرگونهتکلیفبهاینحوزه
را مشروط به ایجاد منبع برای جبران تکلیف
کردهکهباوجوداهمیتایناصلشاهدیمکه
دولتبهاینمهمتوجهنکردهاست.
در ماده  28قانون برنامه توسعه نیز با وجود
آن که به کوچک و چابک سازی دولت اشاره
شده اما در مقام عمل در الیحه بودجه سال
آیندهکشورمیبینیمکهایناصلمهمرعایت
نشده و عم ً
ال در جایی که دولــت تاکید به
ماندن و گسترش بخش دولتی دارد شاهد
اتفاق و اقدام رو به جلویی نیستیم حتی در
حوزه توسعه فضاهای آموزشی در وزارتخانه
آموزش و پرورش.
این نکات در حالی در این یادداشت مورد
تاکید قــرار گرفت که الیحه بودجه سال
 ۱۳۹۸کل کشور مملو از مــواردی است
که نشان می دهد دولت برنامه گریز است
و قصد ندارد در چارچوب یک برنامه مدون
حرکت کند .در همین زمینه مــی تــوان
سیاست هایی را که دولت باید رعایت کند و
نکرده است ،به صورت کلی نام برد که الیحه
فوق به بخش هایی از آن ورود کرد ه و چشم
انتظار تغییر آن است از جمله :سیاست های
شهرسازی ،سیاست هــای کلی مسکن،
سیاست های کلی نظام اداری ،سیاست
هــای کلی تولید ملی ،حمایت از کــار و
سرمایه ایرانی ،سیاست کلی سالمت.

سخنگویستادبودجهسازمانبرنامهوبودجهگفت  :کلیاتبودجهشرکتهایدولتیوسهشرکتبزرگوزارتنفتدرجلسه
کمیسیون تلفیق بررســی شــد .به گزارش فارس ،مژگان خانلو افزود :مقرر شد جزئیات بودجه شــرکت های نفتی در جلسه
بعدی کمیسیون بررسی شود .حدود ۹۰۰هزار میلیارد تومان از بودجه شرکتهای دولتی مربوط به شرکت نفت و گاز است.

نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

سکه طرح جدید

) 430/000(39.670.000

نیم سکه

ربع سکه

شاخص

دوئل بر سر مالیات پزشکان

نامه رئیس شورای عالی نظام پزشکی درباره مصوبه مالیاتی تلفیق با واکنش چند عضو کمیسیون مواجه شد
دو مصوبه مهم تلفیق بــرای شفاف
سازی مالی پزشکان با واکنش برخی
مــســئــوالن ســازمــان نــظــام پزشکی
مواجه شد اما چند نماینده مجلس
از اصـــرار بــهــارســتــان بـــرای شفاف
سازی مالیاتی پزشکان خبر دادند.
به گزارش فارس ،کمیسیون تلفیق
بودجه در بررسی الیحه بودجه سال
 ۹۸مــصــوب کرد تمامی صاحبان
مــشــاغــل پــزشــکــی ،دام پــزشــکــی،
داروســـازی و پیراپزشکی که مجوز
فعالیت آن ها توسط وزارت بهداشت،
نظام پزشکی یــا نظام دام پزشکی
صــادر مــی شــود ،موظف هستند از
پایانههای فروشگاهی استفاده کنند.
همچنین مقرر شد  10درصد از مبلغ
دستمزد پزشک مستقیما به حساب
ســازمــان ام ــور مالیاتی بــابــت علی



الحساب مالیات آن پزشک واریزشود.
با این حال برخی مسئوالن سازمان
نظام پزشکی بــا ارس ــال نامههایی
جداگانه به روســای کمیسیو نهای
مختلف مجلس از مصوبات کمیسیون
تلفیق درباره مالیات پزشکان انتقاد
کردند و خواستار حــذف یا اصالح

...

آن ها شدند.رئیس شــورای عالی و
سرپرست سازمان نظام پزشکی برای
لغو مصوبات مجلس دســت بــه قلم
شده و در نامهای به رئیس کمیسیون
بهداشت خواستار لغو ایــن مصوبه
شـــده اســـــت.در همین حـــال چند
نماینده مجلس به نامه نگاری های



دولت

مسئوالن نظام پزشکی واکنش نشان
دادن ــد .غالمعلی جــعــفــرزاده ،عضو
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
گفت :برخی پزشکان متاسفانه با
استفاده از را ههــای گوناگون سعی
میکنند تا درآمد خود را پنهان کنند
به طــوری که این افــراد ،درآمدهای
خود را به حساب منشی شان واریز
می کنند و میکوشند تا ردپایی از
ایــن درآمــدهــا وجــود نداشته باشد.
جعفرزاده ایمن آبادی به فارس گفت:
بــراســاس اطــاعــات ســازمــان امــور
مالیاتی کشور هم اکنون  ۱۳۳هزار
پزشک در کشور داریم که فقط هفت
هزار میلیارد تومان مالیات میدهند
که معنایش درآمد دو میلیون و 200
هزار تومانی هر پزشک در طول ماه
اســت ،در حالی که چنین رقمی از

...
نفت



ســوی م ــردم قــابــل پــذیــرش نیست.
همچنین فاطمه ذوالقدر ،عزت ا...
یوسفیان مال ،عباس پاپی زاده و مجید
کیان پور چهار عضو کمیسیون تلفیق
در گفت و گو با خبرگزاری ها از اصرار
کمیسیون تلفیق بر مصوبات خود در
زمینه مالیات پزشکان خبر دادنــد.
در همین حال حسینعلی شهریاری،
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس نیز به فارس گفت :پزشکان
تاکنون مالیات پرداخت کــرده اند
و میکنند اما درآمدهای آن ها هم
باید شفاف باشد .بنابراین بهتر است
سازمان امــور مالیاتی در گزارشی،
مــیــزان پــرداخــت مــالــیــات از سوی
پزشکان را به صورت شفاف اعالم کند
چراکه هیچ پزشک و گروهی مخالف
پرداخت مالیات نیست.

...

قاچاق کاال

سازمان حسابرسی  40درصد طلب ادعایی
بانک ها از دولت را تایید نکرد

سیگنال اوپک به بازار با انتشار جزئیات کاهش
 1.2میلیون بشکه ای عرضه نفت

وزارت کشاورزی در مبارزه با قاچاق دام
تعلل می کند

در حالی که بانک ها در سال 1395مدعی طلب  152هزار
میلیاردی از دولــت بودند ،سازمان حسابرسی فقط حدود
 61درصد معادل  93هزار میلیارد تومان از این بدهی را تایید
کرد .گفتنی است ،دولت و بانک ها درباره نحوه محاسبه میزان
بدهی اختالف نظر دارند ،از جمله این که دولت می گوید نباید
برای این نهاد مثل عموم مشتریان سود مرکب محاسبه شود .در
این باره ،آن گونه که ایسنا گزارش کرده است ،در سال  94نیز
از  113هزار میلیارد طلب ادعایی بانک ها 72 ،هزار میلیارد
تومان تایید شد .در سال  1396نیز بانک ها مدعی  149هزار
میلیارد تومان طلب از دولت هستند .در سال  1396بیشترین
مطالبات بانک ها از دولت مربوط به دو بانک دولتی ملی و
مسکن با  41و  21هزار میلیارد تومان و دو بانک خصوصی
شده تجارت و صادرات با  33و  23هزار میلیارد تومان است.

در حالی که اعضای اوپک پالس (اوپک و چند کشور غیر اوپک
مثل روسیه) اواخر سال گذشته میالدی تصمیم به کاهش عرضه
نفت به منظور پیشگیری از افت قیمت ها گرفته بودند و درباره
اجرای این توافق تردیدهایی وجود داشت ،آخرین گزارش اوپک
حاویجدولیاستکهسهمیههرکشورومیزانعرضهبعدازعمل
بهتوافقرانشانمیدهد.قراراستکشورهاازابتدایسالجدید
میالدی،تولیدخودرابهمقدارمشخصشدهدراینجدولکاهش
دهند.برایناساس،بیشترینکاهشتولیدمربوطبهعربستانبا
 322وروسیهبا 230هزاربشکهدرروزاست.گفتنیاستقیمت
نفتکهدرروزهایپایانیسالقبلتاحدود 50دالرکاهشیافته
بود،طی 20روزاخیرحدود 10دالررشدکردودرپایانمعامالت
روزجمعهباالتراز 62.5دالرمعاملهشد.رویترزانتشاراینجدول
رااطمینانبخشیبهبازاربرایکاهشعرضهدانست.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرد که
مقصر اصلی قاچاق دام ،وزارت جهاد کشاورزی است چرا که
بیش از دو سال در تدوین مقررات جابه جایی دام در کشور که
میتوانست تا حد بسیاری جلوی قاچاق این کاالی اساسی را
بگیرد ،تعلل کرد بنابراین شخص وزیر و معاونان این وزارتخانه
باید پاسخ گوی تاراج این کاالی اساسی باشند .علی مویدی
به ایسنا گفت :گرچه قاچاق دام در ما ههای گذشته کاهش
یافته و در حال کنترل بوده و از ابتدای امسال ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز با حساسیت الزم راهکارهای موجود را ابالغ
کرده است اما یکی از عوامل اصلی قاچاق دام ،بی انضباطی
اداری در وزارت جهاد کشاورزی و تعلل این وزارتخانه در
زمینه تدوین قوانین و مقررات جابه جایی دام و جلوگیری از
قاچاق دام است.

گزارش اتاق بازرگانی از فضای کسب و کار در پاییز امسال نشان داد

فضایکسب وکارتیره ترشد

نتایج پایش ملی کسبوکار
در فصل پاییز امسال نشان
میدهد که شاخصهای
فضای کسبوکار وضعیت
نــامــســاعــدتــری نسبت به
فصل تابستان و پاییز سال
گذشته پــیــدا کـــرده انــد.
طبق اظــهــار نظر فعاالن
اقتصادی مشارکتکننده
در ایــــن پـــایـــش ،مــؤلــفــه
«غیرقابلپیشبینی بودن
و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت» در
صدر عواملی قرار گرفته که به نامساعدتر شدن
فضای کسبوکار دامن زده است.به گزارش
اتاق بازرگانی ایران ،رقم شاخص ملی محیط
کسب و کار در پاییز امسال به  6.49رسیده
است .با توجه به این که نمره  ، 10نشان دهنده
بدترین ارزیــابــی اســت ،ایــن شاخص نسبت
به تابستان امسال  1.37درصــد و نسبت به
پاییز سال گذشته  10.94درصد بدتر شده و
همچنین به بدترین سطح هشت فصل قبل از
آن یعنی از زمستان 95رسیده است .بر اساس
این گزارش ،در پاییز ،1397فعاالن اقتصادی
مشارکتکننده در این پایش ،به ترتیب سه
مؤلفه «غیرقابلپیشبینی بــودن و تغییرات
قیمت مــواد اولیه و محصوالت»« ،بیثباتی
سیاستها،قوانینومقرراتورویههایاجرایی
ناظر بر کسبوکار» و «دشواری تأمین مالی از
بانکها» را نامناسبترین مؤلفههای محیط

کسبوکار کشور نسبت بــه دیگر مؤلفهها
ارزیابیکردهاند.بهگزارشخراسان،اینموارد
نشان می دهد که اقدامات دولت برای آرامش
بخشی به فضای تولید و بازارها در پاییز امسال،
از نظر فعاالن اقتصادی مثمر نبوده است.از
منظراستانی،نتایجارزیابیطرحپایشدرپاییز
 1397نشان میدهد که استانهای گیالن،
آذربایجان غربی و زنجان محیط کسبوکار
مساعدتر و استانهای خراسان شمالی ،ایالم
و کرمانشاه محیط کسبوکار نامساعدتری
نسبت به دیگر استانها داشته انــد .فضای
کسب و کار در استان خراسان رضوی نیز با
کسب نمره  ،6.01نسبت به فصل گذشته
 3درصد بهتر و نسبت به پاییز سال گذشته،
 0.9درصد بدتر شده است .همچنین در پاییز
امسال ،عدد شاخص برای حدود  26درصد
استانهای کشور از عدد شاخص ملی فضای
کسبوکار باالتر/بدتر بوده است.

اقتصاد ایران ،چقدر "باز" است؟
در ادبیات اقتصادی مفهومی با عنوان
میزان باز بــودن اقتصاد (Openness
 )Indexوجود دارد که نشان می دهد
اقتصاد یک کشور به چه میزان دروازه
هایش را روی اقتصاد جهانی و تجارت
بین الملل باز کــرده اســت .معموال این
شاخص به صورت نسبت تجارت خارجی
(مجموع ارزش صادرات و واردات) به کل
تولید ناخالص اقتصاد تعریف می شود.
چنان چه نمودار فوق نشان می دهد،
درجه باز بودن اقتصاد ایران از سال 94
تا بهار امسال به مراتب بازتر شده است اما
در تابستان امسال به یک باره شاخص باز
بودن به 34درصد افت کرده است .از این
نظردرسطحجهانی،ایراندرنیمهپایینی
جــدول قــرار دارد و چندین کشور مثل
برزیل و چین پایین تر از ایران هستند.

...

بازار خبر
برنامهای برای بازگشایی
ثبت سفارش خودرو نداریم

فارس -مــودودی ،سرپرست سازمان توسعه
تجارت در پاسخ به سوالی درباره بازگشایی
ثبت سفارش گفت :سازمان توسعه تجارت
درخصوص بازگشایی سایت ثبت سفارش
وارداتخودروتاسال ۹۸هیچبرنامهایندارد.

 ۶۰۰هزار راس دام زنده از
رومانی وارد ایران میشود

تسنیم-رئیسشورایتامیندامکشوربابیان
این که خروج دامهای مولد مشکالتی برای
تامین این گوشت ایجاد کرده است ،افزود:
ماهانه ۲۰۰هزارراسودرمجموع ۶۰۰هزار
راسدامزندهازرومانیواردمیشود.

