اقتصاد

۱۴

نرخ ارز

شاخص

(سامانهسنا)
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دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

) 500(129.500

144.500

166.106

18.903

34.932

4.674.710

) 0( 46.200.000

نیم سکه

ربع سکه

15.600.000 24.700.000

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

93/910

68.930

رمزگشاییازبودجه99

روحانی :بودجه  ،99بودجه
استقامت در برابر تحریم است

انتشار گسترده اوراق ،فروش بی سابقه اموال مازاد و افزایش درآمد مالیاتی به چه معناست؟

بورس صدرنشین بازارها

بررسی میانگین رشد قیمت در بــازار برخی
کاالهای سرمایه ای و نیز بــازار سرمایه نشان
میدهد که در هفت ماه نخست امسال نسبت
به سال  ،97بورس همچنان پربازده ترین بازار
بوده است .بازار سرمایه در حالی رشد متوسط
 129.5درصدی داشته است که بعد از آن بازار
واحدهای مسکونی در تهران با  81.3درصد،
سکه با حدود  42تا  47درصد و دالر با بازدهی
 31.2درصدی در ردههای بعدی قرار دارند.
(منبع:اتاقبازرگانیتهران)

خبر

معاون فنی سازمان حفظ نباتات
اعالم کرد:

حذف  ۱۲سم وارداتی برای
حمایت از تولید داخلی
حسین بردبار -معاون فنی سازمان حفظ نباتات
کشور با تاکید بر تولید سموم کشاورزی بیش از دو
برابرمصرفدرداخلکشورگفت:بهمنظورحمایت
از تولید داخلی و بهبود کیفیت ۱۲،سم و آفت کش
وارداتیبهدلیلمشابهتباتولیدداخلیحذفشد.
بهگزارشخراسان،دکترعلیمرادسرافرازیدیروز
در نشست خبری هفتمین نمایشگاه تخصصی
نهادههای کشاورزی که از یکم تا چهارم بهمن در
تهران برگزار میشود ،افزود :در یک سال گذشته
تالش کردیم از سموم کم خطر و باخطر متوسط
استفاده و سموم پرخطر مانند سمومی را که روی
زنبور عسل اثر سوء دارند از فهرست سموم مصرفی
کشورحذفکنیم.

روز گذشته دولت از الیحه بودجه  99رونمایی
کــرد .از محورهای مهم ایــن الیحه میتوان به
سقوط درآمدهای نفتی نسبت به الیحه بودجه
 ،98رشــد قابل توجه درآم ــد دولــت از فروش
داراییهای مازاد ،رشد درآمدهای مالیاتی و نیز
انتشارگستردهاوراقاشارهکرد.
▪کاهش 105هزارمیلیاردتومانیدرآمدنفت

درآمد نفت را شاید هنوز بتوان مهم ترین بخش
بودجه دانــســت .در الیحه بودجه ســال آینده
درآمدهای ناشی از فروش نفت و فراوردههای
نفتی حدود  ۴۸هزار میلیارد تومان پیشبینی
شدهکهدرمقایسهبارقممشابهدربودجهمصوب
امسال  ۱۰۵هــزار میلیارد تومان (حــدود 70
درصد)کاهشدارد.البتهاینمطلبرابایدگفت
که در تابستان امسال ،سران قوا ،برخی ارقام
بودجه سال 98از جمله واگذاری دارایی سرمایه
ای دولت را کاهش دادند که در هر حال ،میزان
افتدرآمدنفتبهطوردقیقمشخصنیست.
▪بیم وامیدحراجاموالمازاددولتی؟!

از جمله بخشهای درآمدی که نسبت به الیحه
بودجه امسال تغییر زیــادی را نشان میدهد،
منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول
و غیرمنقول به میزان بیش از  49هزار میلیارد
تومان است .این رقم در بودجه امسال تنها چهار
هزار و  400میلیارد تومان دیده شده بود .به این
ترتیبمیتوانگفتدربخشدرآمدهایحاصل
ازتملکداراییهایسرمایهایدربودجهامسال،
درآمدغالبدیگرنفتنیست.
▪درآمدهای مالیاتی در الیحه ،یک هفته ای
 30هزارمیلیاردتومانبیشترشد

در پاسخ به جبران بخشی از کاهش درآمدهای
نفتی ،دولت درآمدهای مالیاتی در سال آینده را
 195هزارمیلیاردتوماندرنظرگرفتهاست.این
در حالی است که هفته گذشته وزیر اقتصاد این
رقمرا 160هزارمیلیاردتوماناعالمکردهبود.

تغییرات ارقام کالن الیحه بودجه  99نسبت به الیحه بودجه 98
منابع

درصد رشد

درآمدها (درآمدهای جاری-
عمدت ًا مالیات)

۲۵

واگذاری داراییهای سرمایه ای
(عمدت ًافروشنفت–درسال-98

مصارف

درصد رشد

هزینهها (هزینههای جاری -عمدت ًا
حقوق کارکنان دولت)

۱۵

تملک داراییهای سرمایه ای
(هزینههای عمرانی)

۱۳

واگذاری داراییهای مالی
(عمدت ًا انتشار اوراق)

۱۴۵

تملک داراییهای مالی
(عمدت ًا بازپرداخت اوراق)

۸۸

جمع منابع عمومی دولت

۱۹

جمع مصارف عمومی دولت

۱۹

یا اموال مازاد دولت-درسال)99

- ۳۳

▪حقوق تا  3میلیون تومان معاف از مالیات

تبصره 6الیحهبودجهسال 99حاکیازایناست
که سقف معافیت مالیاتی ساالنه  36میلیون
تومان (ماهانه سه میلیون تومان) خواهد بود .این
رقم امسال دو میلیون و 300هزار تومان بود .این
تبصرهمیافزاید:نرخمالیاتبرکلدرآمدکارکنان
دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق
العادهوکارانهمازادبرمبلغمذکور،تایکونیمبرابر
آن(4.5میلیونتومان)مشمولمالیاتساالنه10
درصد،نسبتبهمازاد 1.5برابرتا( 2.5بین4.5
تا 7.5میلیونتومان)برابرمشمولمالیاتساالنه
 15درصد ،نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار
برابر ( 7.5تا  12میلیون تومان) مشمول مالیات
ساالنه  20درصد و نسبت به مازاد چهار برابر تا
شش برابر ( 12تا  18میلیون تومان) مشمول
مالیات ساالنه  25درصد و نسبت به مازاد شش
برابر(بیشاز 18میلیونتومان) 35درصداست.
▪رشدهایخاصدردرآمدهایمالیاتی

به رغم رشد اندک مجموع درآمدهای مالیاتی
دولت ،چند جزء از این درآمدها رشدهای نسبت ًا
باالتریخواهندداشت.دراینخصوصمیتوان
به رشد  50درصدی مالیات مشاغل که اصناف
و بازار و برخی مشاغل از جمله پزشکان و وکال را
شامل میشود اشاره کرد .از سوی دیگر مالیات
کارکنانبخشخصوصی(مانندکارگران)نسبت

به رقم مصوب امسال  30.8درصــد و مالیات
حقوق کارکنان بخش عمومی (مانند کارمندان
دولت و بخشهای عمومی)  5.8درصد افزایش
یافته اســت.از دیگر نکات مالیاتی بودجه ،99
میتوان به مالیات علی الحساب  10درصدی
پزشکان اشاره کرد که به نظر میرسد شامل کل
دریافتیآنان وکارانهنیزخواهدشد.
▪رشد 145درصدی انتشار اوراق

واگذاریداراییهایمالیدولتدرالیحهبودجه
سال 99رشدقابلتوجه 145درصدیرانسبت
به الیحه بودجه  98دارد به طوری که این رقم
از  51هزار به بیش از  124هزار میلیارد تومان
رسیدهاست.دراینزمینهمیتوانبهاقدامجدید
دولتکهدرحقیقتمقدمهایبرایعملیاتنوین
بانکمرکزیدرارتباطبابانکهابهشمارمیرود
اشاره کرد .ماجرا از این قرار است که دولت در
الیحهبودجه،۹۹باهدفجبرانبخشیازکمبود
درآمدهای نفتی و به بهانه اجرای عملیات بازار
باز ،در یک اقدام جالب و تاریخی بانکها را ملزم
بهخریداوراقمالیخودوارائهآنبهبانکمرکزی
به عنوان وثیقه بدهی کرده است .اقدامی که در
کنترلخلقپولتوسطبانکها،کنترلنقدینگی
و در نهایت کنترل تورم موثر است .بر این اساس
بانک مرکزی مجاز شده تا با تصویب شورای پول
و اعتبار بابت درصــدی از سپردههای قانونی

بودجه

بانکهاوموسساتاعتباری،اوراقمالیاسالمی
منتشرشدهازسویدولترابپذیرد.
▪حسابوکتابنرخارز و فروشنفت

برایمحاسبهنرخارزدربودجهبایدتوجهداشتکه
دولت ارز حاصل از صادرات نفت را برای واردات
کاالهای اساسی و دیگر مصارف هزینه خواهد
کرد .با توجه به این که نرخ محاسباتی ارز در سال
آینده برای واردات  10.5میلیارد دالر کاالهای
اساسی 4200تومانودیگرکاالهاحدود8000
تا  8500در نظر گرفته شده ،باید میانگین وزنی
نرخ ارز برای واردات این کاالها را در نظر داشت.
برایناساسمیتوانگفتکه نرخارزدربودجهبا
توجه به سهم زیاد کاالهای اساسی با نرخ4200
تومانی در نهایت اندکی بیش از این رقم و حدود
 4300تا  4400تومان خواهد بــود.از سوی
دیگر برای تخمین صادرات نفت پیش بینی شده
در الیحه بودجه ،باید عالوه بر نرخ ارز محاسباتی
بودجه،قیمتهربشکهنفترانیزدرنظربگیریم.به
گزارشخبرگزاریایرانآنالین،ظاهر ًادولتمردان
متوسط نرخ فــروش نفت در بودجه را  52دالر
درنظرگرفتهاند.بهاینترتیبو باتوجهبهتخمین
فروش  48هزار میلیاردی نفت در سال آینده و
نرخ ارز محاسباتی  4400تومان ،میتوان گفت
متوسطمیزانفروشنفتدرسالآیندهبین500
تا 600هزاربشکهدرروزخواهدبود.
▪یارانهنقدیبگیرانبیشترمیشود؟!

اما یکی دیگر از ارقام جالب توجه دیگر در الیحه
بودجه افــزایــش بودجه پــرداخــت یــارانــه نقدی
خانوارها از  42هزار و  500به  42هزار و 800
میلیارد تومان است که با یک محاسبه میتوان
گفتدولتبرایبیشاز 78میلیونو 300هزار
نفردرسالآیندهیارانهنقدیدرنظرگرفتهاست.
این در حالی است که در ذیل جدول تبصره ،14
دوبارهعبارتتکراریلوایحبودجهسالهایاخیر
مبنیبرتکلیفوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی
برحذفسهدهکباالیدرآمدیذکرشدهاست.

محمد اکبری  -رئیس جمهور ضمن ارائــه الیحه
بودجه  99به مجلس ،برخی جزئیات این الیحه
بــرای اداره کشور در ســال آینده را تشریح کــرد و
گفت :بودجه  ،99بودجه ایستادگی و استقامت
در برابر تحریم است.به گــزارش خراسان ،حسن
روحانی با تقدیم الیحه بودجه  99به مجلس در
تشریحبودجهسالآیندهکشوربهنمایندگانگفت:
 9ماه از سال  98گذشته است و طی این  9ماه،
بودجههای جاری به موقع پرداخت شده و تاکنون
 34هزارمیلیاردتومانازبودجهعمرانینیزپرداخت
شدهاستوطرحهایمهمواساسیکهمدنظردولت
بوده یا افتتاح شده یا تا پایان سال افتتاح خواهد
شد .وی افــزود :ما بر مبنای خواست ملت ایــران و
نمایندگان مجلس در  9مــاه گذشته در اقتصاد
کالن قدمهای قابل مالحظه ای برداشته ایم ،به
رغم این که شرایط بودجه و اقتصاد ما به گونه ای
بود که شما مطلع هستید .در سال گذشته تا اسفند
شرایط ما از نظر اقتصادی نامساعد بود .از اسفند
گذشته ،تقریبا اقتصاد ما مسیر درست خود را آغاز
کردوازاردیبهشتامسالآثارشرادرشاخصهای
کالن اقتصادی مشاهده کردیم همان طور که شما
شاهد هستید ،تورم نقطه به نقطه از  57درصد به
 27درصد رسید .رئیس جمهور با اشاره به نکاتی
کهدربودجهسال 99حائزاهمیتشمردهمیشود،
اظهارکرد:مسئلهاولاینکه درسالآیندههممثل
امسال بودجه ما ،بودجه ایستادگی و استقامت در
برابرتحریماست.اینبودجهبهدنیااعالممیکندکه
بهرغمتحریم،کشوررامخصوص ًاازلحاظنفتاداره
خواهیمکرد.ویبااشارهبه مسئلهقدرتخریدمردم
وشرایطزندگیآنانگفت:مامیدانیمدراینشرایط
صادرات و واردات ما با مشکالت زیادی توام است،
همه ما میدانیم در صادرات نفت با مشکالتی روبه
رو هستیم اما تالش ما این است که سختی معیشت
مردم را کاهش دهیم ،بنابراین طی امسال برای
کاالهای اساسی ارز  4200تومانی را اختصاص
دادیموبرایسال 99بازهمبرایکاالهایاساسی
ارز 4200را درنظر داریم.روحانی افزود :ما تالش
میکنیم که ارز به قیمت  4200بــرای کاالهای
اساسی باشد حتی برای کاالهای غیراساسی ارز
نیمایی 8500تومانرادرنظرداریم.

