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 ماجرای یک پیشنهاد 
مالیاتی جنجالی

ایسنا - نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی ضمن تکذیب اخبار منتشر 
شــده در خصوص اخذ مالیــات از تراکنش های 
بانکی تاکید کــرد که اخذ مالیات یــک در هزار از 
تراکنش های باالتــر از ۱۰ میلیــون تومان صرفا 
یک ایده اســت. حجت االســالم سیدمحمدرضا 
میرتاج الدینی با اشاره به اخبار منتشر شده پیرامون 
اخذ مالیات ۱۰ هزار تومانــی از تراکنش های ۱۰ 
میلیونی بیان کرد: منابع درآمدی در الیحه بودجه 
از چهار منبع درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی، 
درآمدهای گمرکی و فروش امــوال دولتی دیده 
می شود و در همه کشــورها درآمدهای مالیاتی را 
به عنوان درآمد پایدار تلقی می کنند. وی در ادامه 
اظهار کرد: در بررسی پیشنهادات مربوط به الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۰ بنده پیشنهادی را در خصوص 
اخذ مالیات از تراکنش های بانکی مطرح کردم که 
براساس این پیشنهاد یک در هزار از تراکنش های 
باالتر از ۱۰ میلیون تومان مالیات اخذ شود، یعنی 
برای تراکنش های ۱۰ میلیــون تومانی، ۱۰ هزار 
تومان مالیات و تراکنش های ۱۰۰ میلیون تومانی، 
۱۰۰ هزار تومان مالیات اخذ شــود اما این خبر به 
نحوی منتشر شد که گویا قرار است از تراکنش های 
۱۰ میلیون تومانی، ۱۰ هزار تومان مالیات اخذ شود 

که بعدا اصالح شد.
    

واردات طال و نقره به جای 
دالرهای صادراتی

توســعه ایرانی - سازمان توســعه تجارت 
می گوید در مسیر تسهیل بازگشــت ارز به کشور 
احتمال آنکه واردات موقت طال و نقره در مســیر 
ایفای تعهدات ارزی نقش آفرینــی کنند، وجود 
خواهد داشت. از ابتدای ســال ۱۳۹۷ و همزمان با 
بازگشت تحریم های امریکا علیه ایران، بانک مرکزی 
با طرح ریزی برنامه تعهــدات ارزی، اعالم کرد که 
صادرکنندگان باید بخش مهمی از منابع حاصل از 
صادرات خود را در یک برنامه زمان بندی مشخص 
به کشور بازگردانند. در ســال های اخیر، همواره 
نحوه بازگشت این ارز و دستورالعمل هایی که بانک 
مرکزی در این مسیر تعریف کرده، محل اختالف نظر 
و چالش میان دو طرف بوده و در هفته های قبل میزان 
ارز بازنگشته به کشور و اعالم کشف چند صادرکننده 
کارتن خواب از ســوی رئیس کل بانک مرکزی به 
محلی جدید برای اختالف نظر دو طرف تبدیل شد. 
در کنار مسائل جاری و اختالف نظر میان دو طرف، 
در ماه های گذشــته تحت تاثیر تداوم تحریم ها، 
تصویب نشدن اف ای تی اف و شیوع ویروس کرونا، 
صادرکنندگان از دشوار شدن بازگشت ارز به کشور 
گفته اند و از دولت خواسته اند شیوه های جدیدی در 
این مسیر به وجود آورند. موضوعی که به نظر می رسد 
در وزارت صمت با جدیت بیشتری نسبت به گذشته 

دنبال می شود.
    

 پیشنهاد افزایش ۷۰ درصدی 
قیمت نان تهرانی ها

ایلنا- رئیس اتحادیه نانوایان ســنتی با بیان 
اینکه پیشنهاد ما برای افزایش قیمت نان در تهران 
۷۰ درصد است، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن 
و تجارت بر خالف دســتورالعمل خود، می خواهد 
موضوع تعیین قیمت نــان در تهــران را به جای 
کارگروه استانی در هیات دولت مطرح کند. بیژن 
نوروز مقدم با تاکید بر اینکه طی 5 سال، از سال ۹۳ 
تا ۹8 به رغم افزایش نرخ تورم اجازه افزایش قیمت 
نان به نانوایی ها داده نشد، افزود: به رغم اینکه فقط 
از سال ۹8 تا سال ۹۹ میزان رشد نرخ تورم به اندازه 
تمام آن 5 سال بود دولت همچنان در مقابل افزایش 
قیمت نان مقاومت می کرد. وی ادامه داد: در شهریور 
۹۹ پس از 8 ماه دوندگی اتحادیه، باالخره مسئوالن 
پذیرفتند که دیگر نانوایان نمی توانند به کار خود با 
قیمت های قبلی ادامه دهند و  قیمت نان را ۴5 درصد 

افزایش دادند.
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زهرا علی اکبری

 این اولین بار نیســت کــه عبارت 
»پول های بلوکه شــده ایران« بر ســر 

زبان ها می افتد.
 حاال عبارت »پول های بلوکه شده 
ایران« عبارت آشنایی برای تحلیلگران 
عرصه اقتصاد و سیاست است. پنج سال 
پیش بود که در آستانه توافق برجام این 
عبارت بر سر زبان ها افتاد. آن روزها سوال 
بسیاری از مردم این بود که پول هایی که 
قرار است با لغو تحریم ها پس از برجام آزاد 
شود، چقدر است و آیا انتقال این پول ها 

به ایران ممکن خواهد شد؟
 آن روزها مقامات پاسخ های متعددی 
به این سوال می دادند. سیف، رئیس کل 
وقت بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش 
که وجوه بلوکه شــده بانک مرکزی در 
خارج از کشور چقدر است؟ تاکید کرده 
بود که ایران ۲۳ میلیارد دالر پول بلوکه 

شده در خارج از کشور دارد. به گفته وی 
این منابع در ژاپن، کره جنوبی و امارات 
متحده عربی بلوکه شــده بود عالوه بر 
این، گزارش ها حکایت از آن داشت که 
حدود ۶ میلیارد دالر از منابع ایران نیز 
در هند مسدود شده بود. ارقامی که سیف 
اعالم می کرد بر میزان اعتبار بلوکه شده 
بانک مرکزی ایران در خارج از کشــور 
داللت داشت. همان زمان باراک اوباما، 
رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با روزنامه 
نیویورک تایمز تاکید کرده بود که طبق 
توافق هایی که صورت خواهد گرفت و 
پس از لغو تحریم ها، ایران ۱5۰ میلیارد 
دالر از پول های خود را دریافت خواهد 
کرد. به گفته وی ایــن پول ها بادآورده 
نبوده بلکه پول های خود ایران است که 
از طریق فروش نفت به دست آورده بوده 
و صرفاً به علت تحریمهای بین المللی 

در بانک های خارجی مسدود شده بود.
 او در این مصاحبــه تاکید کرده بود 
تنها دلیلی که ایران نتوانسته بود به این 
پول دسترسی داشته باشد وی و دولت 

وی بوده اســت چرا که آنها سپرده های 
ایران را که طبــق برنامه از پیش تعیین 
شده مسدود کرده بودند. البته آزادسازی 
اعتبارات بلوکه شــده ایــران بعدها به 
سندی برای انتقادات جدی ترامپ از تیم 
اوباما تبدیل شد. رئیس جمهور آمریکا 
که آخرین روزهای مســئولیتش را در 
کاخ سفید سپری می کند معتقد بود که 
اوباما و دولتش به ایران پول های بادآورده 
داده اند، اتهامی که اوباما پیش از روی کار 
آمدن ترامپ و در دوره ریاست جمهوری 

خود بدان پاسخ داده بود.
 این روزها بار دیگر ماجرای پول های 
بلوکه شده ایران بر ســر زبان ها افتاده 
است. هرچند در سال ۱۳۹۴ و در هنگام 
امضای برجام به طور مشخص و رسمی 
حجم اعتبارات بلوکه شده ایران مشخص 
نشد و مقامات دولتی اعداد مختلفی را 
در این خصوص اعالم کردند اما به نظر 
می رســد حاال کمی وضعیت روشن تر 
است. ایران در حالی به بخشی از منابع 
خود در کره جنوبی، هند، عمان، عراق و 

حتی ترکیه دسترسی ندارد که بسیاری 
معتقدند این بار نه برنامه هسته ای بلکه 
ماجرای عدم پیوســتن به اف ای تی اف 
و تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران 
در کنار هم چنین وضعیتــی را ایجاد 

کرده است.
 سید حمید حســینی، سخنگوی 
اتحادیه صادرکننــدگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشــیمی و دبیرکل اتاق 
مشــترک ایران و عراق دربــاره میزان 
مطالبــات ایــران در دیگر کشــورها 
توضیحات مبسوطی داده و تاکید کرده 
اســت: ایران غیر از منابعی که در عراق 
بلوکه شده است در دیگر کشورها نیز با 
این وضعیت روبه روســت. به گفته وی 
ایران بین ۳ تا 5 میلیــارد دالر از عراق 
طلب دارد و این طلب بابت صادرات گاز 
و برق شکل گرفته اســت. او همچنین 
تاکید کرده اســت کــه در کره جنوبی 
۶ میلیارد دالر از پول ایران بلوکه شــده 
اســت. این پول نیز بابت صادرات نفت 
و ســایر اقالم در کره جنوبی مســدود 

شده است.حسینی می گوید: در ترکیه 
کمی بیش از ۶ میلیارد دالر و در امارات 
حدود یک میلیارد دالر پول ایران بلوکه 
شده است. به گفته وی 5 میلیارد دالر از 
پول ایران در کشور عمان بلوکه شده و 
همچنین رقم های بیش از این را ایران از 

چین طلبکار است.
 اما همتی اخیراً میزان مطالبات ایران 
از کره جنوبی را ۷ میلیارد دالر اعالم کرده 
است.به این ترتیب میزان مطالبات ایران 
از سایر کشورها منهای چین ۲۴ میلیارد 
دالر و با احتساب چین بسیار بیشتر از 
این رقم خواهد بود. نکته نگران کننده 
این است که نه تنها علی قنبری، معاون 
پیشین وزارت جهاد کشاورزی که حتی 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی، هر دو 
اعالم و تایید کردند که کشورهایی که 
نســبت به بلوکه کردن پول ایران اقدام 
کردند، برای نگهداری این مبالغ خواستار 

دریافت هزینه هستند.
ماجرای اف ای تی اف چیست؟

 اینجاست که روشــن می شود چرا 
بســیاری از کارشناســان بر ضرورت 
پیوستن ایران به کنوانسیون اف ای تی اف 
تاکید دارند. کنوانسیون  اف ای تی اف یا 
گروه ویژه اقدامات مالی یک ســازمان 
غیردولتــی اســت که سیاســت ها و 
اســتانداردهای مبارزه با پول شویی و 
تامین مالی تروریســم را وضع کرده و 
ارتقا می دهد. این سازمان در سال ۱۹8۹ 

تاسیس شده و مقر آن در پاریس است.
 هم اکنــون ۱۹8 کشــور جهان به 
صورت مستقیم یا از طریق گروه های نه 
گانه منطقه ای در اف ای تی اف عضویت 
دارنــد. از این بین ۳۷ کشــور صاحب 
اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته عضو 

سازمان اصلی هستند.
 اف ای تی اف در سال ۲۰۱۲ چهل و 
نه توصیه را به عنوان استانداردهای این 
سازمان برای مبارزه با پول شویی و تامین 
مالی تروریسم ابالغ کرد که کشورهای 
عضو موظف شــدند یــا قوانینی برای 
رعایت این توصیه ها تصویب کنند و یا 

قوانین فعلی خود را ارتقاء دهند.
قرارگیری در لیســت ســیاه اف 
ای تــی اف کشــورها را از همکاری با 

سیستم بانکی جهان محروم می کند و 
اینجاست که روشن می شود چرا ایران 
در دو سال گذشته همزمان با تشدید 
تحریم هــای امریکا حتی نتوانســته 
اســت با سیســتم بانکی کشورهای 
دوســت و همــراه همــکاری الزم را 

داشته باشد . 
بر اســاس این گــزارش قرارگیری 
ایران در این لیســت ایران را ناگزیر به 
همکاری با بانک های درجه دو و درجه 
ســه جهان کرده و البته هزینه مبادله 
را به شــدت افزایش داده است. در این 
میان بخش مهمی از ثروت ایران نیز در 
دست کشورهای دیگر قرار گرفته است، 
کشورهایی که به اســتناد تحریم های 
آمریکا و قرارگیری در لیســت ســیاه 
اف ای تی اف نســبت به مسدود کردن 

دارایی ملت ایران اقدام کرده اند.
به نظر می رســد عدم پیوســتن به 
اف ای تی اف ماجرای مذاکرات چند باره با 
دولت های مذکور را برای ایران تکرار کند، 
مذاکراتی که در نهایت به تحویل کاال به 
جای دالر منتهی می شود همان طور که 
اخیرا عراق اعالم کرده است بابت بخشی 
از بدهی ایران قرار است محموله های جو 

تحویل دهد. 
بررســی مجدد لوایــح مرتبط با 
اف ای تــی اف در مجمع تشــخیص 
مصلحت آغاز شده است، باید دید این 
بار قرار اســت معادله تغییری جدی 
 را تجربه کنــد یا در بر همان پاشــنه 

خواهد چرخید. 

رفتار جهان با پول ایرانی تغییر می کند؟

ردگیری پول های مسدود شده ایران از هند تا کره
ایران در حالی به منابع 

خود در کره جنوبی، هند، 
عمان، عراق و حتی ترکیه 

دسترسی ندارد که بسیاری 
معتقدند این بار نه برنامه 

هسته ای بلکه ماجرای عدم 
پیوستن به اف ای تی اف و 

تشدید تحریم های آمریکا 
علیه ایران در کنار هم 

چنین وضعیتی را ایجاد 
کرده است

بررسی بازار خودرو در روز یکشنبه حاکی از ثبات قیمت ها است و مشتریان همچنان 
به امید کاهش بیشتر نرخ ارز و قیمت های خودرو دست از خرید کشیده اند. 

به گزارش ایرنا، دو خودروی شاخص بازار یعنی پراید در حدود ۱۰۰ میلیون تومان 
و پژو ۲۰۶ تیپ۲ در حدود ۱۷۴ میلیون تومان در روز یکشنبه قیمت دارند که نسبت 
به هفته گذشته تغییر محسوسی نداشته است. به گفته کارشناسان، معامله ای در بازار 
انجام نمی شود که بتوان از قیمت خودروها اطالعی داد. نعمت اهلل کاشانی نسب، نایب 

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت می گوید: بازار بدون تفاوت نسبت به 
هفته گذشته، همچنان راکد مانده و معامالت در حد صفر است. وی بیان داشت: اکنون 
بجز خریداران واقعی کسی به بازار مراجعه نمی کند، همچنین با توجه به نزدیک شدن 
قیمت های کارخانه ای و بازاری خودروها، جذابیت برای دالالن و واسطه ها به حداقل 
خود رسیده است. کاشانی نسب، در تشــریح دالیل این موضوع یادآور شد: حدود دو 
هفته ای است که قیمت دالر تثبیت شده و تغییری نداشته است، همین مساله سبب 
شده تا آنهایی که خودرو در اختیار دارند از ترس ضرر بیشتر، اقدام به فروش نکنند و از 

طرفی، خریداران به انتظار کاهش بیشتر قیمت ها و نرخ دالر از خرید دست بکشند.
به گزارش ایرنا، امروز بر اساس آگهی های فروشندگان در سایت های خودرویی و 
فضای مجازی در گروه سایپا، هر دستگاه پراید ۱۱۱ به بهای ۱۱۲ میلیون تومان، پراید 
۱۳۱ رقم ۹۷ میلیون تومان، پراید ۱۳۲ حدود ۹۹ میلیون تومان، وانت پراید به نرخ 
۱۰۳ میلیون تومان، تیبا صندوق دار ۱۰۹ میلیون تومان، تیبا۲ به رقم ۱۱8 میلیون 
تومان، ساینا به بهای ۱۲۰ میلیون تومان و کوئیک دنده ای رقم ۱۲۲ میلیون تومان 

قیمت گذاری شد. همچنین در گروه صنعتی ایران خودرو، هر دستگاه پژو ۴۰5 جی.ال.
ایکس به ۱۶۷ میلیون تومان، پژو ۴۰5 اس.ال.ایکس به ۱۷۱ میلیون تومان، سمند 
ال.ایکس به ۱۶۹ میلیون تومان، پژو پارس ال.ایکس به ۲۱۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ 
تیپ۲ به بهای ۱۷۴ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ 5 به نرخ ۲۳5 میلیون تومان، پژو 
۲۰۶ صندوق دار به رقم ۲۲۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده ای ۲۶۲ میلیون تومان و پژو 
پارس ساده ۱8۶ میلیون تومان ارزش گذاری شد. در گروه مونتاژی ها نیز هر دستگاه 
پژو ۲۰۰8 ایران خودرو بسته به مدل و کارکرد از ۷85 تا 88۲ میلیون تومان و هر دستگاه 
جک اس5 کرمان موتور به رقم ۶۳5 میلیون تومان قیمت خورد. برخی کارشناسان بازار 
خودروهای خارجی معتقدند: قیمت های فعلی بازار همچنان حباب دارد و حتی اگر 
موضوع واردات خودرو تحقق یابد، با دالر حدود ۲5 تا ۲۶ هزار تومانی کنونی نیز قیمت ها 
در بازار خودروهای خارجی به مراتب کمتر از قیمت های این روزها خواهد بود. به گفته 
آنان، اگر آن طور که برخی کارشناسان پیش بینی کرده اند قیمت دالر طی ماه های آینده 

در ۱8 تا ۲۰ هزار تومان تثبیت شود، ریزش ها به مراتب شدیدتر خواهد بود.

ثبات قیمت ها در بازار بدون مشتری خودرو

خبر

ســخنگوی ســتاد بودجه ســال ۱۴۰۰ گفت: حجم 
اصالحات الیحه بودجه معنی دار است فارغ از بحث حذف 
اورق ســلف نفتی، در اصالحات ذکر شــده با اجرای نامه 
رهبری حداکثر ۹۳ هــزار میلیارد تومان کســری ایجاد 
می شــود و باید برای جایگزین کردن منابع آن تصمیمی 

گرفت.
مژگان خانلو در گفت وگو با ایلنــا درباره احتمال حذف 
انتشار اوراق نفتی ۷۰ هزار میلیارد تومانی از بودجه ۱۴۰۰ 
به دلیل مخالفت مجلس و پیش بینی دولت برای جایگزین 
کردن منابع اظهار داشــت:  فقط حذف انتشار اوراق نفتی 
مطرح نیست بلکه اصالحات ذکر شده در نامه رهبری است و 

از این رو تصمیم نهایی هنوز اتخاذ نشده است.
وی با بیان اینکه هنوز تصمیمی گرفته نشده  است که این 

اصالحات را دولت انجام می دهد یا به عهده مجلس گذاشته 
می شــود، ادامه داد: به نظرم امروز و فردا باید صبر کنیم تا 

ببینیم چه تصمیمی گرفته می شود
سخنگوی ستاد بودجه ســال ۱۴۰۰ تاکید کرد: حجم 
اصالحات الیحه بودجه معنی دار است فارغ از بحث حذف 
اورق سلف نفتی، در اصالحات ذکر شده با اجرای نامه رهبری 
حداکثر ۹۳ هزار میلیارد تومان کسری ایجاد می شود و باید 

برای جایگزین کردن منابع آن تصمیمی گرفت.
خانلو افزود: باید دید مجلس بــه بحث اصالحات ورود 
می کند یا اینکه الیحه به دولت برگردانده خواهد شد. در هر 
صورت دولت برای پذیرفتن این دو گزینه آمادگی دارد و با 

مجلس در بحث اصالح همکاری خواهد داشت.
وی درباره سناریوهای دولت برای جایگزین کردن منابع 

با احتمال حذف بخش هایی از بودجه گفت: منابع کشــور 
کامال مشخص است و منابع جدید نمی توان خلق کرد. باید 
ظرفیت منابع موجود را افزایش داد برای مثال سقف اوراق 
در بودجه ســال آینده 55 هزار میلیارد تومان است و برای 
جایگزین کردن منابع باید سقف آن را با اجازه قانون افزایش 
دهیم. البته این عدد 55 هزار میلیارد تومان به استناد برنامه 
ششم توسعه است و نمی توانیم آن را تغییر دهیم مگر اینکه 

اجازه تغییر را بدهند.
سخنگوی ستاد بودجه ســال ۱۴۰۰ با بیان اینکه باید 
ظرفیت سازی شود و صرف اینکه سقف اعداد را باالتر ببریم 
نمی تواند مالک باشد، افزود: می توان از ظرفیت مالیات هم 
استفاده کرد به این شرط که همزمان با اصالح الیحه بودجه، 
مجلس هم پایه های مالیاتی جدید را تصویب کند و مراحل 

اصالح قانون مالیات های مستقیم در مجلس سریع تر طی 
شود تا پایه های مالیاتی جدید اضافه شود.  

خانلو درباره اینکه چه نهادی تصمیم می گیرد بودجه در 
مجلس یا دولت اصالح شود، گفت: اینکه اصالحات جدید 
بودجه در مجلس انجام شود یا دولت توافق طرفین است که 
امروز یا فردا درباره آن تصمیم گیری می شــود و امیدواریم 

نتیجه آن به نفع مردم باشد.   

سخنگوی ستاد بودجه سال ۱۴۰۰:

حجم اصالحات الیحه بودجه معنی دار است


