
 تسلیت مدیرعامل بانک رفاه
به مناسبت شهادت سردار سلیمانی

در پی آس��مانی شدن روح بلند سردار سپهبد حاج 
قاس��م سلیمانی، محمد علی س��همانی مدیر عامل 

بانک رفاه پیام تسلیت صادر کرد.
متن پیام به این شرح است:اناهلل و انا الیه راجعون 
َ َعلَیِه  ِم��َن الُمؤِمنیَن ِرج��اٌل َصَدقوا ما عاَه��ُدوا اهللهَّ
لوا  َفِمنُهم َم��ن َقضی نَحَبُه َوِمنُهم َمن یَنَتِظُر َوما بَدهَّ

) ۲۳( تَبدیلاً
در میان مؤمنان مردانی هس��تند که بر سر عهدی 
که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند؛ بعضی پیمان 
خ��ود را به آخر بردن��د و بعضی دیگر در انتظارند و 
هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. 
شهادت سرباز سرافراز اسلم و مجاهد نستوه جبهه 
های حق علیه باطل و سردار والیت و امت اسلمی 
س��پهبد حاج قاسم سلیمانی را به روح پرفتوح این 
مجاه��د عالیق��در و بلن��د مرتبه تبری��ک و محضر 
مقدس حضرت ولی عصر )عج(، رهبر عظیم الشان 
انقلب اس��لمی ملت ش��ریف و ش��هید پرور ایران 
اسلمی، تمامی رزمندگان و مبارزان جبهه مقاومت 
اس��لمی، خانواده معظم، علقمندان و ارادتمندان 
وی تسلیت عرض نموده و این اقدام ناجوانمردانه و 
خباثت آمیز دولت تروریس��ت و جنایتکار آمریکا را 

محکوم می نمایم.

 پیام مدیرعامل بانک صنعت و معدن
به مناسبت شهادت سردار سلیماني

دکتر حس��ین مه��ري مدیرعامل بان��ک صنعت و 
معدن به مناس��بت شهادت س��ردار دل ها سپهبد 
حاج قاسم س��لیماني به دست متجاوزان آمریکایي 
پیامي ص��ادر کرد.به گزارش پایگاه اطلع رس��اني 

بانک صنعت و معدن، در این پیام آمده است:
با یاد و نام ش��هیدان که با نثار جانش��ان به ما جان 
دادند.خبر شهادت سردار دل ها، سپهبد حاج قاسم 
س��لیماني که عمر ارزش��مند خود را در راه دفاع از 
اسلم، مستضعفان عالم و حریم والیت سپري کرده 
و الگوی��ي از وفاداري و بصیرت و ایثار بود، موجي از 
ان��دوه را در دل همه هممیهنان و همه حق جویان 
جهان برانگیخت.بي شک وي که نقش تأثیرگذاري 
در هش��ت س��ال دفاع مقدس بر عهده داشت و در 
نابودي جنایتکاران داعش و ایجاد شکس��ت و تزلزل 
در پای��ه هاي بناي صهیونیس��م و اس��تکبار جهاني 
قهرمان بي بدیلي بود، آخرین فرمانده فداکار این راه 
نیست و شاگردان مکتب شهادت پرچم حق جویي 
او را بر دوش داش��ته و خواهند داشت.روضه رضوان 
تنها جایگاهي است که شهیدان راه حق در آن آرام 
خواهند گرفت و این همانا وعده خداوند متعال است، 
شهید حاج قاسم به آرزوي دیرینه اش رسید و روح 
بلندش در جوار حضرت حق در کنار سایر همرزمان 
شهیدش به آرامش ابدي رسید و حقیقتااً ثابت کرد 

که بهشت را به بها دهند نه به بهانه.

 تسلیت هیئت مدیره بانک ایران زمین، 
به مناسبت شهادت سردار سلیمانی

تسلیت هیئت مدیره بانک ایران زمین، به مناسبت 
ش��هادت سردار رش��ید اسلم س��پهبد حاج قاسم 

سلیمانی
م��ن المومنی��ن رجال صدق��وا ما عاه��دواهلل علیه 
فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا 

تبدیل
از مومنان مردانی هس��تند که به پیمانی که با خدا 
بس��ته بودند وفا کردند بعضی بر سرپیمان خویش 
جان باختند و بعضی چش��م به راهند و هیچ پیمان 
خود دگرگون نکرده اند.بدون ش��ک ش��هادت هنر 
مردان خداس��ت. بار دیگر شاهد ش��هادت یکی از 
بزرگ مردان تاریخ ایران اس��لمی، س��ردار رشید 
اس��لم حاج قاسم س��لیمانی بودیم. ایران عزیز بار 
دیگر یکی از فرزندان برومند خود را از دس��ت داد. 
فرزندی که س��الها در راه حفاظت از کیان این مرز 
و ب��وم با طاغوت زم��ان مبارزه ک��رد و با دلیری و 
حماسه و مجاهدت و استقامت، جان خود را فدای 
آرمان های انقلب و نظام مقدس جمهوری اسلمی 
کرد.هیئت مدیره بانک ایران زمین، شهادت سردار 
رش��ید اس��لم حاج قاس��م س��لیمانی را به محضر 
حضرت ولیعص��ر )عج(، فرمانده��ی کل قوا، مردم 
شریف کش��ور و خانواده این شهید بزرگوار تسلیت 
عرض نموده و از خداوند منان برای آن بزرگوار علو 

درجات را خواستار است.

اخبار

برای  سال ۹۹برآوردشد؛

  بدهی 1.2 میلیارد دالری دولت
به صندوق ارزی 

 با تائید پیش��نهاد دولت برای واریز ۲۰ درصد از منابع ناش��ی از نفت و 
فرآوردههای آن به صندوق توس��عه ملی، دولت مابهالتفاوت ۱۶ درصدی 
باق��ی مانده تا س��هم قانونی صندوق را بدهکار میش��ود ک��ه حدود ۱.۲ 

میلیارد دالر بدهی جدید در سال ۱۳۹۹ ایجاد خواهد کرد.
طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید در سال اول ۲۰ درصد از منابع ناشی 
از فروش نفت و فرآوردههای آن به حس��اب صندوق توسعه ملی واریز و 
ساالنه سه درصد به آن اضافه میشد و در ادامه طبق قانون برنامه ششم 
توس��عه، دولت باید از س��ال ۱۳۹۶ معادل ۳۰ درصد از منابع نفتی را به 
حساب صندوق توسعه ملی واریز و ساالنه دو درصد به آن اضافه کند. بر 

این اساس، سهم صندوق برای سال ۱۳۹۹ به ۳۶ درصد میرسد.
 در چند س��ال اخیر با توجه به کاهش منابع نفتی و نیاز دولت به منابع 
در برخی سالها سهم صندوق به طور کامل واریز نشده و کف مبلغ تعریف 
شده به آن پرداخت میشود که به عنوان نمونه در سال جاری این اتفاق 

افتاد و ۲۰ درصد به حساب صندوق پرداخت خواهد شد.
 در الیحه بودجه س��ال آینده نیز پیشبینی بر این شد که بار دیگر فقط 
۲۰ درص��د منافع صندوق به حس��اب آن واریز ش��ود؛ ب��ه طوری که در 
تبصره)۱( الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است که سهم صندوق توسعه 
مل��ی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات 

۲۰ درصد تعریف میشود.
اما در جریان بررس��ی الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق، بعد از موافقت 
با اینکه س��هم صندوق از مح��ل صادرات نفت خ��ام و میعانات گازی و 
خالص صادرات گاز ۲۰ درصد باشد، شرایط آن نیز تعریف شده است؛ به 
گونهای که باید مابهالتفاوت س��هم ۲۰ درصد واریزی و ۳۶ درصدی که 
باید به عنوان س��هم قانونی صندوق پرداخت شود، به عنوان بدهی دولت 
به این صندوق تلقی خواهد شد. به عبارتی ۱۶ درصد از منابع نفتی سال 
آینده که دولت اجازه برداشت و استفاده از آن را دارد به صندوق بدهکار 
میش��ود. در عین حال که باید بانک مرکزی در طول س��ال و متناسب با 

حصول منابع بلفاصله نسبت به واریز وجوه اقدام کند. ایسنا 

ب��ازار ارز چندی پیش تلطمهای��ی را تجربه کرد 
که باعث ش��د برخی گمانهزنیها مبنی بر احتمال 
جه��ش دوب��اره قیمته��ا مط��رح ش��ود، اما یک 
کارشناس بازار ارز معتقد اس��ت: تا پایان امسال، 
ثبات بازار ارز حفظ شده و به جز نوسانهای کوتاه 
مدت و محدود، شاهد تلطم و جهش قیمت دالر 

نخواهیم بود.
تلطم ب��ازار ارز پس از س��همیهبندی بنزین که 
منجر به جهش قیمتها در بازار ارز شد، این نگرانی 
را ایجاد کرده که شاید ثبات بازار ارز پایدار نبوده 
و احتم��ال دارد ک��ه دوباره قیمتها ب��اال برود. در 
این میان ش��هادت سردار قاس��م سلیمانی توسط 
آمریکاییه��ا و پیامدهای پس از آن، به این نگرانی 

ها افزوده است.
 بر این اساس، برخی احتمال رها شدن دوباره فنر 
قیمت ارز و ثبت رکورده��ای جدید قیمتی برای 
دالر را مطرح میکنند ک��ه دالالن بازار ارز به این 

گمانهزنیهای بدبینانه دامن میزنند.
در موج جدید افزایش قیمت ارز که پس از سهمیه 
بنزی��ن در ۲۴ آب��ان ماه آغاز ش��د، قیمت دالر از 
ح��دود ۱۱ ه��زار و ۲۰۰ تومان تا م��رز ۱۴ هزار 
تومان نیز باال رفت که البته به سرعت مهار شده و 

تا رقم ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان کاهش یافت.
میثم رادپور درباره وضعیت بازار ارز و نوس��انهای 
هفتههای اخیر، اظهار داش��ت: در افزایش نرخ ارز 
در هفتههای گذشته عوامل مختلفی نقش داشتند 
که از جمله آنها میتوان به ش��کلگیری اعتراضات 
در برخی شهرها پس از سهمیه بندی بنزین اشاره 

کرد.

وی ادامه داد: عامل دیگر نزدیک شدن به روزهای 
پایانی س��ال ۲۰۱۹ و لزوم تس��ویه ارزی شرکتها 
بود، زیرا طرفهای خارجی شرکتهای ایرانی از آنها 
می خواستند که حس��اب های خود را سریعتر تا 

پایان سال میلدی تسویه کنند.
این کارش��ناس بازار ارز اضافه کرد: اما باید توجه 
داشت که تاثیر همه این عوامل، موقتی و زودگذر 
است و نمیتواند برای طوالنی مدت ماندگار باشد.

رادپور با بیان اینکه تنها عوامل بنیادی )فاندامنتال( 
میتوانند تاثیر اساس��ی و پایدار در رش��د نرخ ارز 
داشته باشند، ادامه داد: بررسیها نشان نمیدهد که 
در هفتههای گذش��ته هیچ عامل بنیادی که باعث 

رشد قیمتها شده باشد، رخ نداده است.
وی یادآور ش��د: تاثیر عوامل بنیادی در رش��د نرخ 
ارز، پایدارتر اما طوالنی مدتتر است؛ به عنوان مثال، 
نقدینگی و رش��د تورم جزو عوامل بنیادی به شمار 
میرون��د که نرخ ارز را ب��اال میبرند، اما تاثیر آنها به 
سرعت، ظاهر نمیش��ود. رادپور با اشاره به سرکوب 
قیمت ارز توسط دولتها گفت: نظام ارزی کشور ما 
نظام »تثبیت- جهش« اس��ت، یعن��ی برای مدتی 
طوالنی قیمتها توس��ط دولت سرکوب شده و ثابت 
نگاه داشته شده، اما به یکباره، دچار جهش شدید 
میشود. این کارشناس بازار ارز گفت: جهش دوباره 
نرخ ارز، نیاز به گذشت زمان دارد، بنابراین نمیتوان 

انتظار رشد قیمت آن را در شرایط کنونی داشت.
وی یادآور ش��د: نرخ ارز از اواخر س��ال ۹۶ شروع 
به رش��د کرد ک��ه از آن موقع تاکنون حدود ۲۲۵ 
درصد باال رفته، اما حجم نقدینگی کش��ور حدود 
۳۵ درصد رش��د ک��رده و به ح��دود ۲۱۰۰ هزار 

میلیارد تومان رس��یده و درآمد ارزی ما نیز حدود 
۴۰ درصد کاهش یافته است.

رادپ��ور اضافه ک��رد: نگاهی به بازاره��ای کاالیی 
و خدمات��ی نیز نش��ان میدهد که قیم��ت کاال و 
خدمات نیز متناس��ب با رشد قیمت دالر، افزایش 
زیادی یافته اس��ت. این کارشناس بازار ارز اظهار 
داشت: رشد دالر )۲۲۵ درصد( در یک سال و نیم 
گذشته خیلی بیشتر از میزان رشد نقدینگی )۳۵ 
درصد( بوده به همین دلیل، ش��رایط برای جهش 

دوباره بهای دالر فراهم نیست.
وی گف��ت: البت��ه دوره کنونی ررش��د قیمت ارز 
در مقایس��ه با دورههای گذش��ته، تفاوتهایی دارد 
که از جمل��ه آنها میتوان به تحری��م ها و کاهش 

درآمدهای ارزی و نفتی کشور اشاره کرد.
رادپور افزود: بر این اساس، در گذشته یک فاصله 
چه��ار تا پنج س��اله برای جهش ه��ای نرخ ارز را 
در نظ��ر میگرفتند اما این بار، فاصله جهش ارزی 
بعدی، کمتر خواهد شد. وی با اشاره به اختصاص 
ارز ۴۲۰۰ تومان��ی گفت: تخصیص این ارز، باعث 
گس��ترش رانت و تخلیه شدید ذخایر ارزی کشور 
میش��ود. این کارشناس بازار ارز درباره چشم انداز 
بازار ارز تا پایان امس��ال، گفت: تا پایان امس��ال، 
ثبات بازار ارز حفظ خواهد شد و به جز نوسانهای 
کوتاه م��دت و محدود، ش��اهد تلطمها و جهش 
قیمته��ا نخواهیم بود. رادپور ادامه داد: ش��اید در 
اواخر س��ال ۹۹ و ۱۴۰۰ رشد قیمت ارز رخ دهد 
که البته وقوع آن به ش��رایط اقتصادی و وضعیت 

درآمدهای ارزی بستگی خواهد داشت.
این کارش��ناس ب��ازار ارز درب��اره احتمال کاهش 
قیمت ارز و عقب نش��ینی قیمت به س��وی کانال 
۱۰ یا ۱۱ هزار تومانی نیز گفت: موانع زیادی برای 
کاهش قیمت ارز وجود دارد و وقوع آن به معنای 
کاهش قیمت کاال و خدمات نخواهد بود. ایرنا 

گزارش
هرس��ال زمانی که سخن از الیحه بودجه و یا 
قوانین س��نواتی بودجه به می��ان می آید نام 
کلمه ای دیرآشنا  به نام »کسری بودجه«نیز 
به گوش می رسد ،کلمه ای که گویی با تمام 
قوانین بودجه ای کش��ور عجین اس��ت و قرار 
نیس��ت بعداز این همه س��ال بودجه نویسی 
و کارب��رروی آن، این مهم ب��ه عنوان یکی از 
دغدغه های اصلی برای اقتصاد کش��ور حذف 

شود.

کسری بودجه به زبان ساده 
کس��ر بودج��ه  در ادبی��ات ع��ام ب��ه معنای 
هزینههای��ی  اس��ت که دولت ب��رای آن پول 
ندارد، ولی باید این هزینهها را بپردازد و با این 
وجود ناچار اس��ت برای پرداخت این هزینهها 
استقراض کند. براساس تجارب موجود عموما 
دولت برای تامین آن نس��بت به استقراض و 
آن ه��م ازبان��ک مرکزی اقدام م��ی کند و یا 
اینکه روش س��اده تر دیگری مانند برداش��ت 
از ذخایر ارزی کش��ور را انتخاب می کند ولی 
هرچه هس��ت هر دو روش یاد ش��ده تبعات و 
اثرات یکس��انی دارند و آن چیزی نیست جز 

افزایش تورم و رشد قیمتها میشود.
البت��ه دراین بی��ن کارشناس��ان و تحلیلگران 
اقتص��ادی نوع دیگ��ری از کس��ری بودجه را 
مدنظ��ر قرار داده و تحت عنوان کس��ری تراز 
بودج��ه  از آن ی��اد می کنند ب��ه این ترتیب 
که در این نوع کس��ری بودجه ک��ه عموما از 
دی��د حس��ابداران مط��رح می ش��ود، دولت 
بای��د به گون��ه ای عمل کند ک��ه درآمدها و 
هزینههای آن باه��م برابر یا بهعبارتدیگر تراز 
باش��د، اما مواردی وجود دارد که دولت بیش 
از درآمده��ای خود هزین��ه میکند و هیچگاه 
نس��بت به اعلم کس��ری بودجه اق��دام نمی 

کند.
کس��ری بودجه از هر نوع که باش��د بر اساس 
اص��ول اقتصادی برای جب��ران آن دو راهکار 
بیش��تر ن��دارد نخس��ت آنکه دولت تس��بت 
ب��ه  افزای��ش منابع و درآمدها  اق��دام کند و 
یا راه س��خت تر که هم��ان کاهش مخارج و 

هزینههای دولت را پیش روی قرار دهد.
تج��ارب و اقدام��ات انج��ام گرفت��ه توس��ط 
دولتمردان درتمام این س��الها به خوبی نشان 

می دهدکه دولت هیچ گاه نتوانسته و نخواسته 
تا  برای جبران این کس��ری نسبت به کاهش 
هزینه های خوداقدام کن��د و همواره در این 
راه س��هل ترین اقدام که همان اس��تقراض از 
بانک مرکزی را پیش رو گرفته اس��ت. اگرچه 
دولت تا کنون  از این گزینه به عنوان تنها راه 
چاره بهره گرفته اس��ت آنچه از شواهد امر بر 
می آید برای س��ال آتی ای��ن اقدام نمی تواند 
روش مقبول و مطلوبی باش��د چراکه براساس 
برآورده��ای ص��ورت گرفت��ه میزان کس��ری 
بودجه در س��ال ۹۹ به مراتب بیشتر و باالتر 
از تمام رقم هایی است که دراین سالها شاهد 

آن بودیم.
هرچند آمارهای متناقض��ی در خصوص رقم 
کس��ری بودجه وجود دارد اما برآوردتمام این 
رقم و به نوعی متوس��ط رقم تمام گمانه های 
مطرح ش��ده دراین زمینه ب��ه خوبی نمایانگر 

عمق فاجعه دراین زمینه است.

نگاه ریزبین مجلس
براس��اس اع��لم مرک��ز پژوهش��های مجلس 
،بودج��ه کش��ور در س��ال ۹۹ ب��ا ۱۳۱ هزار 
میلی��ارد تومان کس��ری مواجه اس��ت به این 

ترتیب که کارشناس��ان این مرک��ز معتقدند 
؛منابع ارزی کاف��ی برای اختصاص به واردات 
کاالهای اساس��ی )۱۰.۵ میلی��ارد دالر اعلم 
ش��ده توسط دولت با نرخ دالر ۴۲۰۰ تومان( 
وجود ندارد و پیش��بینی میشود برای اجرای 
این سیاست حمایتی نیز حدود ۸ هزار میلیارد 
تومان کس��ری وجود داشته باشد. به باور این 
کارشناس��ان یک��ی از محله��ای تأمین منابع 
دولت در الیحه، مولدس��ازی داراییهای دولت 
است که رقمی حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان 
برای آن پیشبینی شده است وبه نظر نمیرسد 
این ردیف عملکرد قابل توجهی داش��ته باشد. 
همچنین کس��ری بودجه دولت از ساده ترین 
و زیان بارترین روش��ها تامین خواهد شد که 
همان استقراض از بانک مرکزی و برداشت از 

صندوق توسعه ملی است 
 همراس��تا با این گزارش برخ��ی نمایندگان 
مجلس هم گزاره های مختلفی را در خصوص 
این کس��ری اعلم کرده اند ک��ه از جمله آن 
می توان ب��ه صحبت های عضو هیأترئیس��ه 
مجلس اش��اره کرد که مدعی اس��ت ؛بودجه 
۹۹ دارای ۱۰۰ ه��زار میلیارد تومان کس��ری 
اس��ت چراکه بیش از دو س��وم بودجه ۹۹ به 

شرکتهای دولتی تخصیص یافته، در حالی که 
س��هم آنها در بخش درآمدهای مالیاتی دولت 

۳.۵ درصد است.
در کن��ار وی اعضای دیگر کمیس��یون تلفیق 
هم با دیده تردید به این مس��اله نگریس��ته و 
معتقدند »در بودجه سال آینده خیلی از ارقام 
از جمله رقم صادرات ۱ میلیون بش��که نفت 
غیرواقعی اس��ت و تنها راه��کار نجات بودجه 
این اس��ت که کمیسیون تلفیق کلیات الیحه 
بودج��ه را رد کن��د و به دول��ت برگرداند.اگر 
بودج��ه به ای��ن نحو تصویب ش��ود، دولت از 
همین االن با کس��ری مواجه خواهد بود زیرا 

نمیتواند منابع تعهداتش را تامین کند. «
 در این بین محمد حس��ینی عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس  هم از کس��ری پنهان 
لب به س��خن گش��وده و معتقد است »دولت 
کس��ری بودج��ه را پنهان می کن��د « و می 
گوید:»۱۰۷ هزار میلیارد تومان کسری منابع 
در بح��ث هزینه ه��ای جاری کش��ور داریم 
و دول��ت میخواه��د ب��رای پرداخ��ت حقوق 
کارکنان، ساختمانهایش را بفروشد. همچنین 
در بودج��ه ۹۹، قصد دارن��د ۳۰ هزار میلیارد 
تومان از صندوق توس��عه ملی برداشت کنند. 

ضمن اینک��ه بودجه س��ال ۹۹ هیچ تغییری 
نسبت به سنوات گذشته نداشته است و نباید 

کلیات بودجه در مجلس تصویب شود.«

دیوار حاشا
برخ��لف اع��لم نظ��ر مجلس��ی ه��ا و مرکز 
پیوهش های مجلس ام��ا نظرمتولیان بودجه 
نویس��ی و دس��ت اندرکاران س��ازمان برنامه 
و بودج��ه در خصوص میزان کس��ری بودجه 
۹۹ به ش��کل دیگری اس��ت و رقم اعلمی از 
سوی آنها چیزی بس��یار کمتر از برآوردهای 
صورت گرفته اس��ت . عادل آذر رئیس دیوان 
محاسبات کشور درباره میزان کسری بودجه 
س��ال ۹۹ معتقد اس��ت  درباره کسری ۲۲۸ 
ه��زار میلی��ارد تومان��ی، حرفه��ای عجیب و 
غریب مطرح میشود؛ در حالیکه اگر ما بخش 
اعتبارات هزینه��ای را همان ۱۵ درصدی که 
دولت حس��اب کرده است، روی الیحه بودجه 
آورده و در م��ورد مابقی هم، بنا را بر عملکرد 
س��ال ۹۸ بگذاریم، باورمان این اس��ت که با 
ظرفیت و جابجایی اعدادی در همین بودجه، 
کس��ری بودجه واقعی سال ۹۹ چیزی حدود 

۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
آنچه از شواهد امر بر می آید کسری بودجه و 
رقم آن برهیچ کسی پوشیده نیست اما اینکه 
متولی��ان تلش��ی برای حل ای��ن معضل و یا 
کمرنگ تر شدن آن ندارند نکته قابل توجهی 
اس��ت. به اعتق��اد کارشناس��ان و تحلیلگران 
اقتصادیدولت با یک س��ر کارهای انحرافی از 
جمل��ه طرح ادع��ای ل��زوم FATF با عنوان 
ش��فافیت و مواردی ازاین دس��ت ،س��عی در 
پنه��ان کردن اصل بودج��ه و فاجعه آن دارد. 
براساس موارد مشهود متولیان بودجه نویسی 
کشور براین باورند که با تصویب هرچه سریعتر 
و یک شبه الیحه بودجه ۹۹ مهر خاموشی بر 
تمام مش��کلت و کسری های موجود خورده 
و میتوان با خیال راحت مابقی مس��یر را طی 
کرد فارغ ازاینکه اولین تیر ترکش این کسری 
بودجه در سال ۹۹ و تبعات منفی آن برچشم 
خ��ود دولت می رود و اگ��ر از امروز برای آن 
تفکری نکند،قدرمسلم س��ال آتی در بهبوهه  
س��ایر مش��کلت وتنگناها این مساله به یک 

بحران اساسی مبدل خواهد شد.
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 معاون ستاد مبارزه با قاچاق مطرح کرد؛
کنترل خروجی های قاچاق دارو

معاون پیش��گیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، با بیان اینکه کنترل خروجیهای قاچاق 
دارو وضعیت بهتری نسبت به گذشته دارند، 
گف��ت: واردات دارو ب��ا ارز ۴۲۰۰ تومان��ی، 

زمینه قاچاق را فراهم کرده است.
عب��داهلل هندیانی درباره قاچ��اق دارو، گفت: 

با توجه ب��ه اختلف قیمتی که دارو در ایران 
دارد و این کاال با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور 

میشود، زمینه قاچاق را فراهم کرده است.
مع��اون پیش��گیری س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق 
کاال و ارز اف��زود: تفاوت ن��رخ دارو در ایران و 
کشورهای همس��ایه، ارزش قاچاق را باال برده 
است و همچون سوخت، انگیزه قاچاق را میان 
سودجویان افزایش داده است. وی ادامه داد: با 
این حال با توجه به اینکه در حوزه سلمتمحور، 
دستورالعملی را با وزارت بهداشت تدوین کرده 
ای��م، از زمان ابلغ این دس��تورالعمل، کنترل 
خروجی های قاچاق دارو بس��یار بهتر ش��ده 
اس��ت. هندیانی در مورد قرصهای کشف شده 
در داخ��ل کی��ک ها نیز، گفت: م��ا منتظریم 
دستگاههای مربوطه، بررسیهای فنی را انجام 
دهند، اما به هر حال این موضوع امری مهم در 

حوزه مبارزه با قاچاق نیست.  مهر 

در آبان ماه ۹8 حاصل شد؛
 رشد11 درصدی  چک برگشتی

در کشور 
حدود ۶۸۶ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 
۱۰۰ هزار میلیارد ری��ال در آبان ماه ۹۸ در 
کل کش��ور برگشت داده ش��د ک�ه نسبت به 
ماه قبل از نظر تعداد ۱۱ درصد افزایش و از 

نظر مبلغ ۲.۵ درصد کاهش نشان میدهد.

بالغ بر ۷ میلی��ون و ۶۰۰ هزار فقره چک به 
ارزشی حدود ۸۳۶ ه�زار میلیارد ریال در آبان 
ماه ۱۳۹۸، در کل کشور مبادله شد که نسبت 
به ماه قبل از نظر تعداد ۳.۶ درصد افزایش و 
از نظر مبلغ یک درصد کاهش نشان میدهد. 
در ماه مورد گزارش در اس��تان تهران حدود 
۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزش��ی 
حدود ۴۳۳ ه�زار میلیارد ریال مبادله ش��د. 
در آبان ماه سال جاری ۵۰.۹ درصد از تعداد 
چکهای مبادلهای کل کش��ور در سه استان 
تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده 
که ب��ه ترتیب با ۲۳.۸ درص��د، ۱۰ درصد و 
۸.۱ درصد بیش��ترین س��هم را در مقایسه با 
س��ایر استانها دارا بوده اند. همچن��ین ۶۴.۳ 
درصد از ارزش چکهای فوق در س��ه اس��تان 
تهران ،اصفهان و خراس��ان رض��وی  مبادله 

شده اس�ت.  بانک مرکزی 

رئیس مرکز برنامه ریزی سازمان مالیاتی 
خبر داد؛

 افزایش ۲۸ درصدی مالیات
بر فروش سیگار

به گفت��ه رئیس مرکز برنامهریزی س��ازمان 
امور مالیاتی، در بودجه س��ال آینده مالیات 
بر فروش س��یگار ۲۸ درصد نسبت به امسال 

افزایش یافته است.

احمد زمانی اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن 
و تجارت موظف اس��ت درآمدهای حاصل از 
ص��دور مجوز توزیع دخانی��ات و حق انحصار 
دریافت��ی باب��ت واردات و تولی��د محصوالت 
دخانی طی س��ال ۱۳۹۸ را به حساب درآمد 
عمومی نزد خزانهداری کل کش��ور واریز کند 
که بر این اس��اس درآمد ای��ن وزارتخانه بابت 
حقوق انحصار و صدور مجوز توزیع محصوالت 
دخانی در س��ال ۱۳۹۸ مع��ادل یک میلیون 
ری��ال تعیین ش��ده و در الیحه بودجه س��ال 

۱۳۹۹ نیز همین رقم پیشبینی شده است.
وی گفت: طبق ماده ۷۳ قانون برنامه شش��م 
توس��عه، درآمد حاص��ل از مالیات بر مصرف 
سیگار، معادل، ۱۵ میلیون ریال تعیین شده 
و ای��ن رقم در الیحه بودجه س��ال ۱۳۹۹ به 
می��زان ۲۰ میلیون و ۱۴ ه��زار و ۵۰۰ ریال 

پیشبینی شده است. ایسنا

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

 دیوار حاشایی به نام کسری بودجه 
سیاست روز تبعات کسری بودجه 99 را بررسی میکند؛

تا پایان سال ارزیابی شد؛
حفظ ثبات دالر با وجود نوسان های کوتاه مدت


