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اصالحات بودجه ای ناتمام
تلفیق کامل می شود؟
کمیسیون تلفیق به پایان مسیر بررسی الیحه
بودجه  ۱۴۰۰رسید و بررسی این الیحه صبح
فردا در صحن علنی مجلس آغاز می شود .بودجه
ای که با حاشیه ها ،ابهامات و اشکاالت فراوانی
مواجه بــود و پیش بینی ها حاکی از حداقل
کسری  ۲۰۰هزار میلیارد تومانی بودجه بود
و هست .در این میان برخی اصالحات به ویژه
در زمینه درآمــدهــا اعمال شد و تلفیق ضمن
کاهش وابستگی بودجه به نفت و حذف ارز رانتی
 ،۴۲۰۰درآمدهای مالیاتی را هم بدون فشار به
بخش های مولد تاحدی افزایش داد.
در تحلیل الیحه بودجه  ۱۴۰۰باید گفت که
این بودجه در هر دو بخش منابع و مصارف دچار
اشکال است .یعنی هم با منابع خوش بینانه و
غیرواقعی مواجه هستیم و هم با مصارف افزایش
یافته ای که فشار اجتماعی سنگینی برای تامین
آن ها وجود دارد.طبیعتا با اصالحات درآمدی،
بخشی از روند اصالحات بودجه ای محقق شده
اســت ولــی بــدون اصــاح هزینه هــای سنگین
جــاری ،نمی تــوان بودجه  ۱۴۰۰را تــراز کرد.
بررسی ها نشان می دهد که هزینه های جاری
که عمدتا شامل حقوق کارمندان و بازنشستگان
است در الیحه بودجه  ،۱۴۰۰حدود  ۶۰درصد
افزایش یافته است.
این رشد قابل توجه ،از دو منظر قابل نقد است.
نخست ،این که افزایش هزینه های جاری را به
درآمدهای ناپایدار نفتی و استقراض و فروش
دارایی گره زده است .دوم ،این که رشد ناعادالنه
ای بین سطوح درآمــدی رقم می زنــد .به گونه
ای که با رشد  ۲۵درصد ،صاحبان حقوق های
باال ،به عنوان مثال ۲۰ ،میلیون را با افزایش

 ۵میلیونی و صاحبان حقوق های  ۴میلیونی
را فقط با افزایش یک میلیونی مواجه می کند.
بنابراین مجلس باید پــروژه نیمه تمام اصالح
بودجه در تلفیق را در صحن علنی نهایی کند.
اگرچه ورود به این عرصه هزینه های سیاسی و
اجتماعی برای مجلس به دنبال داشته باشد،
چرا که گزینه جایگزین ،تداوم کسری بودجه و
در نتیجه استقراض از بانک مرکزی و در نهایت
تحمیل مجدد تورمی سنگین به همه از جمله
حقوق بگیران است .برای این اقدام ،باید وارد
حیطه حساس حقوق کارمندان و بازنشستگان
شود .تردیدی نیست که معیشت اکثر کارمندان
و بازنشستگان با تنگنا مواجه است و مطالبه آن
ها برای افزایش حقوق ها قابل درک است و باید
عملی شود ولی دو مالحظه مهم باید در این میان
مدنظر قرار گیرد:
 -1اتکای این افزایش به درآمدهای ناپایدار
قطع شود و منابع پایدار جدیدی به ویژه در زمینه
مقابله با فرارهای مالیاتی ،قطع معافیت های
مالیاتی غیرضروری و تعیین پایه های مالیاتی
جدید از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات
بر مجموع درآمد ،جایگزین درآمدهای مشکوک
الوصولی نظیر فروش سهام شود .چرا که منبع
اصلی تامین هزینه برای همسان سازی حقوق
بازنشستگان از محل رد دیون ،مستلزم فروش
سهام تملک شــده توسط تامین اجتماعی و
صندوق بازنشستگی است و واضح است شرایط
بــورس در سال آینده ،کشش عرضه گسترده
سهام رد دیون شده برای تامین نقدینگی افزایش
حقوق بازنشستگان را نخواهد داشت.
 -2تعدیل در رشد حقوق های باال ضروری است
و از این مسیر می توان چند ده هزار میلیارد تومان
در افزایش حقوق ها صرفه جویی کرد .به عبارت
دیگر ،افزایش حقوق باید پلکانی باشد و رشد ۲۵
درصدی صرفا به دریافتی های پایین تر از سطح
متوسط معیشت ،محدود شود و دریافتی های
باالتر از سطح متوسط معیشت ،با درصد رشدی
کمتر افزایش یابد تا بتوان با کاستن از بار حقوق
های باال در نظام پرداخت کشور ،بودجه را از
کسری سنگین پیش رو رهایی داد.

پشت پرده عقب نشینی تولید خودروسازان در دی ماه
رشد  50درصدی تولید در سال  99محقق می شود؟
تازه ترین آمارهای تولید خودرو نشان می دهد که
به رغم رشد  20درصدی تولید 10ماهه ،تولید
دی ماه خودروسازان با افت  5.3درصدی مواجه
شده است .موضوعی که می توان آن را واکنش
قهری خــودروســازان به منتفی شــدن افزایش
خــودرو تا پایان سال قلمداد کــرد .با این حال،
تحقق رشد 50درصدی تولید خودرو طی امسال
در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.به گزارش
خبرگزاریفارس،تازهترینآمارهایتولیدخودرو
در کشور حاکی از این است که خودروسازان طی
 10ماه امسال 739هزار و 970دستگاه سواری
تولید کرده اند که در مقایسه با  10ماه سال قبل
 20.4درصدرشدداشتهاست.دراینمیانتولید
ایران خودرو با  412هزار و  867دستگاه ،رشد
 43.2درصدی و تولید سایپا با 290هزار و624
دستگاه ،افت  3.4درصدی را نشان می دهد.با
اینحال،آمارهایدیماه،روندمتفاوتتولیدکل
خودروی سواری طی امسال را نشان می دهد .بر
این اساس و در دهمین ماه از سال  ،99آمار تولید
خودرو 83هزار و 923دستگاه سواری ثبت شده
که در مقایسه با دی ماه سال گذشته  5.3درصد
افت را نشان می دهد .در این ماه ،تولید ایران
خــودرو  43هزار و  865دستگاه و تولید سایپا
 33هزار و  358دستگاه بوده که نسبت به دی
ماه  98به ترتیب  9.8و  10.2درصد افت داشته
است.بهنظرمی رسدمنتفیشدنافزایشقیمت
خــودرو تا پایان سال ،موجب شده تا استراتژی

تولید خودروسازان به کاهش تولید طی امسال
به امید افزایش در دوره های بعد تغییر پیدا کند.
آن هم در شرایطی که رشد  50درصدی تولید
خودرو طی امسال هدف گذاری شده بود.گفتنی
است پیشتر ،رسانه ها از طرح وزارت صمت برای
قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ (که  ۵۵درصد
از کل تولید خودرو را تشکیل میدهند) توسط
شــورای رقابت و قیمت گــذاری خودروهای کم
تیراژ (که ۴۵درصد از کل تولید خودرو را تشکیل
میدهند) توسط خود خودروسازان ،خبر داده
بودند .با این حال ،شــورای رقابت ،مدل برای
تعیین قیمت خودروها تعیین کرد که بر اساس
آن ،قیمتگذاری  ۵۵درصد تولید خودروسازان
که خودروهای اقتصادیتر و مورد تقاضای عامه
مردم است از دستور العمل قیمتگذاری شورای
رقابت تبعیت میکرد و  45درصد خودروها نیز
مشمول فرمول جدید قیمتگذاری می شدند.
در عین حال طبق مصوبه وزارت صنعت قیمت
خودرو نیز هر سه ماه یک بار مورد بازنگری قرار
میگرفت ،اما این پایان ماجرا نبود به طوری که
این دستورالعمل شورای رقابت و وزارت صمت
از سوی سازمان بازرسی مورد انتقاد قرار گرفت
و پس از آن شاهد عقب نشینی شــورای رقابت
از فرمول جدید قیمت گذاری خودروها بودیم.
عقبنشینی کهرویدیگرآنهمینکاهشتمایل
خودروسازان به رشد تولیدات است که در آمار
کنونی مشاهده می شود.
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همزمان با آغاز ایــاما ...دههفجر و در آستانه
چهلودومین ســالــروز پــیــروزی شکوهمند
انقالب اسالمی ،حضرت آیـتا ...خامنهای
در نخستین ساعات صبح یک شنبه(دیروز) در
مرقد بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی حاضر
شدند و با قرائت نماز و قرآن ،یاد و خاطره امام
عظیمالشأن ملت ایــران را گرامی داشتند.

رهبر انقالب اسالمی همچنین با حضور بر
مــزار شهیدان عالیمقام بهشتی ،رجایی،
باهنر و شهدای حادثه هفتم تیر ،۱۳۶۰
عل ّو درجات آنان را از خداوند متعال مسئلت
کردند.حضرت آی ـتا ...خامنهای سپس در
گلزار شهیدان سرافراز حضور یافتند و به ارواح
مطهر مدافعان اسالم و ایران درود فرستادند.

قالیباف :موضع دولت جدید آمریکا درباره ایران
ناامیدکننده بود

با همراهی دولت چرخ سانتریفیوژها به حرکت درآمد ،امیدواریم چرخ همه
کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل نیز به حرکت درآید

رئیس مجلس شـــورای اســامــی در جلسه
علنی صبح دیــروز در نطق پیش از دستور
خــود بــا اشـــاره بــه ایــن مطلب کــه بــه همان
میزانی که انقالبی هستیم و انقالبی عمل
میکنیم ،میتوانیم تک تک مــردم ایــران را
قوی کنیم ،ابراز کرد :اگر ادعای انقالبیگری
ما ،کارگران و معلمان و حقوقبگیران و همه
زحمتکشان را ضعیف کرد و سفره آن ها را
کوچک ساخت یعنی عمل و تصمیمهای ما
انقالبی نبوده است .انقالب اسالمی به نفع
مــردم اســت و هر آن کس که انقالبی عمل
کند ،ایــران را قوی خواهد کرد.به گزارش
خبرگزاری خانه ملت،وی با اشاره به حضور
خود در سایت هسته ای فردو جهت نظارت
میدانی دربــاره چگونگی اجــرای قانون لغو
تحریم ها در هفته گذشته ،گفت :در بازگشت
بــدون اطــاع قبلی ،بــرای نظارت میدانی
از وضعیت تولید به شهرک صنعتی جنوب
تهران سرزدم .خوشحالم از این که با همراهی
دولت محترم چرخ سانتریفیوژهای هسته ای
به حرکت درآمــده است و امیدواریم بتوانیم
با برنامه ریــزی ،همدلی و جدیت چرخ تمام

کارخانه های تعطیل و نیمهتعطیل کشور را نیز
به حرکت درآوریم و تولیدکنندگان و کارگران
را در میانه سختیها و فشارهای تحریم و
مــوانــع دسـتوپــاگــیـ ِر تولید تنها نگذاریم.
قالیباف با بیان ایــن که با چرخیدن چرخ
سانتریفیوژها و غنی ســازی  20درصــدی،
دست دستگاه دیپلماسی برای رفع تحریم ها
پر شده است ،گفت :معتقدیم صنعت هستهای
هم با عواید اقتصادی حاصل از تولید انرژی
و با تولید رادیو دارو و همچنین منافع متعدد
در بخشهای کشاورزی میتواند در خنثی
ســازی تحریمها موثر باشد امــا با ایــن حال
در بازدید از کارخانههای نیمهتعطیل در
شهرکهایصنعتیجنوبتهران،صنعتگران
و تولیدکنندگان از نچرخیدن چر خهای
صنعت گالیه میکردند .قالیباف با اشاره به
اظهار نظر اخیر وزیرخارجه آمریکا ،موضع این
دولت در قبال ایران را ناامیدکننده توصیف
کرد و افزود :دولت آقای بایدن به جای این که
برای انجام تعهدات خود پیش شرط بگذارد،
باید معلوم کند چگونه می خواهد تعهد رفع
تحریم ها را به شکلی عملی لغو کند.

آیین نامه مالیات خانه های خالی معطل تصمیم  2وزارتخانه
رئیس سازمان مالیاتی ،با تشریح چگونگی
تحقق کامل درآمــد مالیاتی با وجــود کرونا و
بالتکلیفی اقتصاد در ســال  99گفت :پیش
نویس آییننامه مالیات از خانههای خالی ،در
سیستم اداری وزارت راه و وزارت کشور باقی
مانده و پیگیری ها در این خصوص به نتیجه
نرسیده است.پارسا  ،با بیان این که در الیحه
بودجه سال آینده دولــت  225هــزار میلیارد
تومان به عنوان درآمد مالیاتی پیشنهاد کرده
بود که در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس این
رقم به  266هزار میلیارد تومان افزایش یافته
است،تصریح کرد :این افزایش از محل افزایش
نرخهانیستبنابراینفشاریبهمؤدیانمالیاتی

وارد نخواهد شد بلکه از محل کارایی و بهرهوری
محقق خواهد شد همچنین از محل مالیات بر
خودرووخانههایلوکسکهبیشازیکمیلیارد
تومانارزشداشتهباشد.ویدرخصوصآخرین
وضعیت مالیات از خانه های خالی گفت :ما در
سازمان مالیاتی پیش نویس آیین نامه مذکور را
به وزارت کشور ارسال کرده ایم چراکه بر اساس
هماهنگی انجام شــده مقرر شد تا آییننامه
نهایی این قانون توسط سازمان مالیاتی ،وزارت
کشور و وزارت راه و مسکن به هیئت دولت برود.
متاسفانه این پیش نویس در سیستم اداری این
دو وزارتخانه باقی مانده و هنوز جوابی در این
خصوص وصول نشده است.

••م ــوز ،۵۰لــوبــیــا قــرمــز ،۵۰لــوبــیــا سبز
،۳۴خیار ،۲۷انــگــور ۲۷تومان! مافیای
عدس و نخود و حبوبات و سبزیجات و...
کیه؟ چرا قیمت ها این طوری شده؟ اصال
کسی می تونه بخره؟
•• مجلس اگر مرد بابت مهریه که یک بدهی
شرعی و قانونی است نباید به زندان برود
پس چــرا بابت دیگر بدهی ها باید روانــه
زندان شود ،این دوگانگی قانونی خالف
قانون است.
•• پول نقد احتیاج داشتم به چند عابر بانک
مراجعه کردم هیچ کدام پول نداشتند ناچار
به بانک رفاه رفتم تا از حسابم برداشت کنم،
 ۱۲هزارریال کارمزد کم کرد،علت پول
نداشتن عابر بانک ها را فهمیدم!
••از مسئوالن بپرسین مگه انسان چندسال
عمر می کنه؟ این طورکه به مامیگن دنیای
دیگری هست و باید جواب پس بدیم .آقایان
مسئولین! در آن دنیا جواب این مردم را چی
می خوان بدن؟
•• روز جمعه برای قرائت فاتحه رفتم بهشت
رضا باصحنه جالبی مواجه شدم که یک
سری از همشهری ها اومــده بودن ،فرش
انداخته بــودن ،ناهار می خــوردن وقلیون
می کشیدن.اگه به فکر سالمتی خودتون
نیستین با جون مردم بازی نکنین.
•• عزیزی که متعجب بــودی چــرا باوجود
تـــوان ســاخــت مــوشــک درمــدیــریــت بــازار
عاجزیم!چون متاسفانه بازارتوسط دالل
وواسطه اداره می شه و مسئولین ازکوتاه
کردن دست دالالن نورچشمی عاجزن!
•• اگر محدودیت برداشته بشه یا تا ۱۱شب
باشه صبح هــا ایــن قــدر شلوغ نمی شــه و
شب ها هم همین طور .اگر برداشته بشه
هم بهتر.
••یاد گرفتم هرموقع آقای روحانی چیزی
گفت دقیقا برعکس آن را انجام دهم .اگر
گفت پول تان را به بورس بیاورید یعنی پول
تان را بردارید .اگر گفت دالر پایین می آید
یعنی تا چندروز دیگر باال می رود.
••وقتی مدیریتی نیست بانک صادرات برای
صدور هرکارت مبلغ 15هزارتومان یعنی
جمعابرای دوتاکارت 30هزارتومان کارمزد
می گیرد و دیگربانک ها زیر5هزارتومان
می گیرند!
••مجلس انقالبی با آرای غیر انقالبی از مدار
خارج شده است ،در حالی مجلس ضمانت
های دریافت مهریه را حذف می کند که
عمال دیــن شرعی و قانونی مــرد را ساقط
میکند،چرا فقط مرد بابت بدهی مهریه زن
نباید به زندان برود اما بابت دیگر بدهکاری
ها زندان اعمال می شود؟
••حتما شما هم پیام هــای طنز زیــادی از
نحوه رسیدگی به پرونده نماینده سیلی زن
دریافت کرده اید که از ابتدا مردم به خوبی
برای برخورد با نماینده متخلف به تصویر
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کشیده اند.
••ازکارافتاده کلی با 2میلیون و300تومان
که توانایی کار ندارد چگونه هزینه درمان و
تورم و عائله مندی و مستاجری را جوابگو
باشد ؟ شما را به خــدا از کارافتادگان را
دریابید و همسان سازی را اجرا کنید.
••بــرای برخورد باگرانی و گــران فروشان
قرارشدازبسیج استفاده شود .پس چه شد؟
•• ایــن شرکت پــدیــده نــوبــره  7ســال ملت
رو سرگرم کردند .االن هم با  170هزار
سهامدار چهار تا مدیر دولتی حقوق بگیر
گذاشتند که دل نمیسوزونند چون ذی
نفع نیستن .حقوقی سهم هم پشت سر هم
تخلف انجام میده .هزاران میلیارد سرمایه
داره ولی هر روز تو بورس منفی می خوره به
خاطر مدیریت ضعیف.
•• ایــن همه تبلیغ ب ــرای خریدکاالهای
ایرانی اعم ازلــوازم منزل وپوشاک وکفش
و ...بااین قیمت های بسیارگران واندکی
ارزا نترازمشابه خارجیش چه توجیهی
دارد؟
••میدان اول شاندیز،سمت راست نرسیده
به پدیده محل دپوی نخاله های ساختمانی
و محل تجمع سگ های ولگرد شده است و
شهرداری شاندیز توجهی ندارد.
•• آقای شجاعی استاندارمحترم خراسان
شمالی که پایین نگه داشتن قیمت نان
ازجیب نانوای بدبخت را افتخار می دانی
آیــا مــی دانـــی ســبــزی خـــوردن دراســتــان
شماکیلویی ۳۵هــزارتــومــان وحبوبات
کیلویی 30هــزارتــومــان ومیوه ولبنیات
ازهمه جای ایران گران تراست؟
••دولتمردان به جای خدمت به افغانستانی
ها به ایرانی ها خدمت کنند که هــزاران
شهید دادند.
•• درعــجــبــم ازکــســانــی کــه کــاردولــتــی
دارندیانیروهای مسلح وبازنشسته کشوری
هستندوبه رغم بیشترین افزایش حقوق
دردوره روحانی،بازهم ناشکری می کنند
ومی نالند...وقلیل من عبادی الشکور...
•• جامعه بزرگ معلمان بعد از یک دهه صبر
دربــاره رتبه بندی معلمان ،اکنون منتظر
اجــرای واقعی رتبه بندی اصلی هستند.
معلمان خواهان در نظر گرفتن یک ردیف
مستقل بودجه برای رتبه بندی با بودجه
کامل ( نه بودجه ناچیز مشخص شده در
دولت ) هستند.
••با نگاهی به صفحه حــوادث  ۱۱بهمن
کافی است به بی لیاقتی مسئوالن ایمان
بیاورید .با کشتن ابتدایی ترین ارزش های
اخالقی چرامدعیان جامعه زنده هستند ؟
••آیا حاشیه وپیاده روهای بولوار دالوران که
تنها ورودی کوه پارک معروف است برازنده
مردم مشهد است؟ حال که شهرداری این
قدر هزینه کوه پارک کرده راه ورودی آن
را سروسامان دهد که آبروی مشهد است.

