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«اسکناس» بررسی کرد؛تحقق رشد اقتصادی  8درصدی در سال آینده چگونه ممکن است؟

خبر

اخذ  ۸۰۰هزار تومانی
مالیات از خانههای لوکس!

براس��اس آمار و اطالعات موجود از ابتدای س��ال
جاری تا پایان مهرماه ،تنها  ۸۰۰هزار تومان مالیات
از خانههای لوکس اخذ شده است.به گزارش مهر،
با بررسی آمار موجود از میزان مالیات ستانی دولت
از ابتدای س��ال جاری تا پایان مهر  ،۱۴۰۰میتوان
مصادیقی آش��کار از بی عدالتی در عملکرد س��ال
جاری س��ازمان امور مالیاتی مش��اهده کرد.یکی از
نکات حائز توجه در عملکرد س��ازمان امور مالیاتی
در مدت یاد شده ،تفاوت فاحش در میزان درآمدهای
حاصل از مالیات بر حقوق کارمندان است .بررسیها
در میزان وصول مالیات بر درآمد نش��ان میدهد تا
پای��ان مه��ر  ،۱۴۰۰کارکنان بخش دولتی و بخش
خصوصی در مجموع  ۲۰هزار میلیارد ریال مالیات
حق��وق خ��ود را پرداخت کردهان��د.در حالی که اخذ
مالی��ات از جریان اقتصادی موجود در جامعه امری
پس��ندیده و منطقی اس��ت ،اما باید توجه داشت این
مالیاتس��تانی باید عادالنه و با رعایت مالحظات
اقشار گوناگون جامعه باشد .برای نمونه در شرایطی
که مالیات بر کارمندانی که حقوق آنها بعض ًا در زمره
کمترین حقوقهای جامعه و مصوب وزارت کار قرار
دارد ،در ابتدای ماه به طور سیستماتیک اخذ میشود،
برای عموم جامعه این مطالبه شکل میگیرد که باید
اقش��ار ثروتمند جامعه نیز با درصد بیش��تری به طور
مستمر مالیات درآمد خود را از هر منبعی که هست
پرداخت کنند .اما سیس��تم معیوب سازمان مالیاتی
کش��ور موجب آن ش��ده که این چرخه ناقص بماند
و ثروتمن��دان از پرداخ��ت کامل مالیات داراییهای
خود سر باز زنند.یکی از نکات جالب عملکرد هفت
ماهه دولت در سال  ،۱۴۰۰موید همین بی عدالتی
در مالیات ستانی از گروههای مختلف است.

بورس نوسانی شد

بازار س��رمایه روزی پرنوس��ان را پشت سر گذاشت؛
به طوری که شاخص کل بورس در ساعات میانی
معامالت تا یک میلیون و  ۳۴۵هزار واحد افزایش
یاف��ت اما در س��اعات پایان��ی روندی نزولی به خود
گرف��ت و ب��ه رق��م یک میلی��ون و  ۳۴۲هزار واحد
رسید.به گزارش ایسنا ،شاخص کل بورس با ۸۶۵
واحد کاهش در رقم یک میلیون و  ۳۴۲هزار واحد
ایس��تاد .ش��اخص کل با معیار هم وزن  ۴۲۶واحد
افزایش یافت و رقم  ۳۶۳هزار و  ۷۶۸واحد را ثبت
کرد.معامل��ه گ��ران این بازار  ۳۵۹ه��زار معامله به
ارزش  ۲۸ه��زار و  ۳۶۲میلی��ارد ری��ال انجام دادند.
ملی صنایع مس ایران ،پتروش��یمی فناوران ،فوالد
مبارک��ه اصفهان و پاالیش نفت تهران نس��بت به
سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی و در مقابل فراوری
معدن��ی اوپال کانی ،پارس ،پتروش��یمی پردیس و
بانک ملت نس��بت به س��ایر نمادها بیش��ترین تأثیر
مثبت را روی بورس گذاش��تند.در مقابل ش��اخص
کل فراب��ورس ه��م ب��ا  ۲۸واحد کاهش در رقم ۱۹
هزار و  ۱۷۱واحد ایستاد.

ادامه بورسی شدن استارتآپها

معاوننظارتبرنهادهایمالیسازمانبورسواوراق
بهادار از ادامه روند ورود استارتآپها به بازار سرمایه
خبر داد.علیرضا ناصرپور در گفتوگو با ایسنا ،به اشاره
به درج نماد تپسی به عنوان نخستین استارتآپ در
فراب��ورس اظهار کرد :فرابورس روند پذیرش حدود
چه��ار مجموع��ه را به صورت همزمان پیش میبرد.
البته روند پذیرش ب ه خاطر ابهامی که در دستورالعمل
وجود داشت متوقف شده بود که خوشبختانه این ابهام
در اولین جلس��ه هیات مدیره برطرف ش��د و پذیرش
صورت گرفت.وی با بیان اینکه روند بررس��ی س��ایر
شرکتها نیز ادامه دارد ،گفت :سایر استارتآپها نیز
پذیرش میشوند .باید مورد به مورد در هیات پذیره
فرابورس بررسی و تایید شوند.

دزدی  ۱۹۶میلیون دالری
هکرها از صرافی ارز دیجیتال

یک شرکت امنیتی اعالم کرد هکرها  ۱۹۶میلیون
دالر از پلتف��رم معام�لات ارز دیجیت��ال بیتم��ارت
 Bitmartبرداش��ت کردهاند.به نقل از شبکه خبری
سیانبیسی ،یک شرکت امنیتی روز شنبه اعالم
ک��رد هکره��ا  196میلیون دالر از پلتفرم معامالت
ارز دیجیتال بیتمارت  Bitmartبرداش��ت کردهاند.
صرافی بیتمارت ش��نبه ش��ب در بیانیهای رسمی
هک شدن پلتفرم خود را تأیید کرد و آن را «نقض
امنیتی در مقیاس بزرگ» خواند و نوشت که هکرها
ح��دود  150میلی��ون دالر از داراییها را برداش��ت
کردهان��د .ب��ا این حال ،ش��رکت امنیتی و تجزیه و
تحلی��ل داده ه��ای رم��ز ارز موس��وم به پکش��یلد
 Peckshieldتخمین می زند که ضرر این شرکت
نزدیک به  200میلیون دالر است.

مردم منتظر
بودجه سال ۱۴۰۱
هستند

خــبرویـژه

خزانهدار کل کشور اظهار داشت :باید توجه داشته باشیم که نهاد دولت وظایفی در مقابل مردم دارد و مردم منتظر هستند که چه اتفاقی در بودجه سال  1401رخ میدهد و اثر آن در زندگی مردم چیست.اکرمی
با اشاره به فصل بودجهریزی برای سال آینده بیان داشت :باید توجه داشته باشیم که نهاد دولت وظایفی در مقابل مردم دارد و مردم منتظر هستند که چه اتفاقی در بودجه سال  1401رخ میدهد و اثر آن در
زندگی مردم چیست .بنابراین دولتها باید از حرفه حسابداری برای بودجهریزی استقبال کنند.خزانهدار کل کشور با تاکید بر حرکت به سمت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد ادامه داد :دولتها باید بدانند که این
حسابداران و حسابرسان هستند که کنترل و مدیریت منابع با تاکید بر نتایج را میتوانند ارائه دهند و باید دولت بداند از آنچه که در بودجه هزینه میکند چه هدفی دارد و میخواهد به کجا برسد.

یادداشت

گ�روه اقتص�اد کالن:در ش��رایطی ک��ه
سیاس��تگذار کالن اقتصادی،رشد اقتصادی
 8درص��دی را هدفگذاری کرده اس��ت،باید
توج��ه داش��ت که اساس��ا ای��ن هدفگذاری
ب��ر مبن��ای افزایش ص��ادرات نفت صورت
گرفت��ه و بدلی��ل ابه��ام درب��اره سرنوش��ت
برجام،چن��دان نمیتوان روی این گزینه مانور
داد.به گزارش«اس��کناس»،برهمین اساس
کارشناس��ان اقتصادی اعتق��اد دارند تقویت
ص��ادرات غیرنفتی باید یک اولویت غیرقابل
انکار در نظر گرفته شود چرا که تنها با تمرکز
روی این موضوع میتوان رشد اقتصادی باال را
هدفگذاری کرد؛با این حال تکرار راه گذشته
ب��ر مبنای فروش نفت بازهم اقتصاد ایران را
در هنگام اختالفات سیاس��ی،زمینگیر خواهد
کرد.براساس این گزارش،صادرات غیر نقتی
ضم��ن ایج��اد ارزش افزوده ب��اال ،وضعیت
اش��تغال در کش��ور را بهبود بخشیده و سبب
کسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای
وارداتی در کش��ور می ش��ود که کلید تحقق
اقتص��اد مقاومتی اس��ت.با توج��ه به نقش و
اهمیت ایران در اقتصاد جهانی ،از زمان آغاز
تحریم های اقتصادی علیه ایران ،اثربخشی
این تحریم ها همیشه مورد بحث بوده است.
اگر چه در مواردی کشورهای قدرتمند از این
ابزار سوء استفاده کرده و از آن در جهت منافع
ملی و سیاست های سلطه گرانه خود استفاده
کرده اند ،لیکن استفاده از تحریم بین المللی
به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی
از س��وی ش��ورای امنیت مشروع بوده .پس از
گذشت بیش از سال های متمادی از تحریم
اقتص��ادی علی��ه ایران و با توجه به اطالعات
موج��ود ،امکان بررس��ی تاثی��ر تحریم های
اقتصادی بر صادرات ایران وجود دارد .

تحقق رش�د اقتصادی  8درصدی چگونه

ممکن است؟

رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی
تهران اظهار داشت :علی رغم آنکه امیدها بر
این است که با برداشته شدن تحریمها شاهد
س��رمایهگذاری خارجی خواهیم بود ولی این
اتفاق تا زمانی که زیرس��اختها آماده نش��ود
و ریس��ک اقتصادی داخلی مدیریت نش��ود و
امنیت سرمایه گذار تامین نشود اتفاق نخواهد
افتاد.فریال مس��توفی در گفتوگو با ایلنا در
مورد اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه
مبن��ی ب��ر هدفگذاری رش��د  8درصدی در
اقتصاد طی س��ال آینده اظهار کرد :متاسفانه
همیشه ما هدفگذاریهای خود را بر مبنای
برنامهه��ای غی��ر قابل تحق��ق میگذاریم.
هدفگذاری رش��د  8درصدی اقتصادی ،در
برنامه ششم هم انجام شده بود ولی در عمل
هیچ وقت به آن نرس��یدیم.با وضعیت فعلی
اقتصاد کش��ور که با مش��کالت عدیدهای از
جمله تحریمهای خارجی و داخلی ،مش��کل
ارز ،قیمتگذاریه��ای دس��توری وغیره رو
به روس��ت ،همچنین با در نظر داش��تن این
موضوع که در س��الهای گذش��ته رشد منفی
داشتیم چگونه میخواهیم به یکباره به رشد
 8درصدی در اقتصاد برس��یم؟وی افزود :بعد
از برجام از رشد  12درصدی صحبت شد ،این
 12درص��د با درنظ��ر گرفتن افزایش تولید و
صادرات نفت بود .از  300تا  400هزار بشکه
فروش نفت به فروش  2.5میلیون بشکه نفت
رس��یدیم که باعث رش��د شد اما این رشد تنها
مبتن��ی ب��ر فروش نفت بود و در س��ال بعد از
آن به دلیل نوسانات نرخ ارز و میزان فروش
نفت ،دوباره رش��د منفی را تجربه کردیم .در
س��الهای گذش��ته هم رشد اقتصاد ما منفی
بود .باید دید که پیش بینی رش��د  ۸درصدی
ب��ر چه اساس��ی ص��ورت گرفته؟ آی��ا مبنای

نسخه رشد اقتصاد بدون نفت

کارشناس��ی شدهای دارد؟ آیا محاسبات مالی
از جمله بودجه و اهداف برنامه های توسعه ای
برای نیل به این هدف کافی است؟ آیا برنامه
مش��خصی برای رس��یدن به رشد  8درصدی
داریم؟ چراکه رس��یدن به این نرخ رش��د حتی
در اقتصادهایی که با موانع رو به رو نیس��تند
چندان کار س��ادهای نیست.رییس کمیسیون
پول و س��رمایه ات��اق بازرگانی تهران گفت:
ب��ا ای��ن اقتصاد بیم��ار و با این حجم از تورم و
نقدینگی چگونه میخواهیم رشد  8درصدی
داشته باشیم .جز اینکه صرفا هدفی زیبا روی
کاغذ باشد نتیجه عملی و کاربردی در بر ندارد
چراکه اصوال هدف بر اساس واقعیات موجود
تعیین نش��ده و لذا دور از دس��ترس مینماید.
امی��دوارم که مس��ئولین ن��گاه واقعبینانه به
برنامههای اقتصادی داش��ته باش��ند .این کار
هم به نفع خودش��ان و هم به نفع کش��ور و
مردم اس��ت.وی با اش��اره به مذاکرات برجام
تصری��ح کرد :اگر مذاک��رات برجام به نتیجه
برس��د و تولی��د نفت و ص��ادرات آن افزایش
یابد ،ممکن اس��ت رش��د  8درصدی در حوزه
نفت داشته باشیم ولی برای چنین رشدی در
کل اقتصاد باید کل بخش های اقتصاد رشد
کنند.مس��توفی بیان کرد :اگر صادرات نفت
ما حتی به  3میلیون بشکه هم برسد ،بالطبع
رش��د افزایش مییابد اما به دلیل وابس��تگی
ب��ه نف��ت ب��از هم پایدار نخواهد ب��ود لذا باید
تمرکز را به س��مت ص��ادرات غیرنفتی تغییر
دهیم تا رش��د اقتصادی با نواس��انات فروش
نفت دچار نواس��ان عمده نش��ود .وی افزود:
در این راس��تا نکته قابل توجه این اس��ت که
تا زیرساختهای کشور اصالح نشود امکان
رش��د  8درص��دی عمل��ی در زم��ان کوت��اه
عملیاتی نخواهد بود .در بلندمدت و با اصالح
زیرس��اختها امکان چنین رشدی وجود دارد
ام��ا اینک��ه فکر کنیم صرفا ب��ا رفع تحریمها
ما به این رقم رش��د میرس��یم درست نیست
و امکان ندارد.مس��توفی در ادامه خاطرنشان
کرد :تاثیر س��رمایهگذاری خارجی بر رش��د
اقتصادی بس��یار زیاد اس��ت .هر کشوری که
توانسته پیشرفت کند ،مدیون سرمایهگذاری
خارجی بوده اس��ت .س��رمایهگذاری خارجی
عالوه بر تامین مالی با خود انتقال تکنولوژی و
مدیریت و ...را در پی دارد .بنابراین ما نیازمند
جذب س��رمایهگذاری خارجی هستیم.رییس
کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
در ادامه خاطرنشان ساخت :این درحالی است
که ساالنه مقدار زیادی خروج سرمایه از ایران
را ش��اهد هس��تیم ،اگر ما بتوانیم حتی همین
س��رمایهها را حف��ظ کنی��م کار بزرگی انجام
دادهایم .سرمایه معنوی ما تحصیلکردههای
ما هستند که ایران را ترک کرده و مهاجرت
میکنند .میزان ورودی سرمایهگذاری نسبت
به پتانسیل کشور ،بسیار ناچیز است؛ در چهل
س��ال گذشته نیز جذب سرمایهگذاری بسیار

ناچیز بوده است.وی در پایان متذکر شد :با این
حال باید توجه داشت که علی رغم آنکه امیدها
بر این اس��ت که با برداش��ته ش��دن تحریمها
شاهد سرمایهگذاری خارجی خواهیم بود ولی
این اتفاق تا زمانی که زیرساختها آماده نشود
و ریس��ک اقتصادی داخلی مدیریت نش��ود و
امنیت سرمایه گذار تامین نشود اتفاق نخواهد
افتاد.

ض�رورت گس�ترش ارتب�اط ب�ا

همس�ایگان؛بازارهای صادراتی را از دست
ندهیم

رئی��س دبیرخانه مردم��ی صنعتگران تهران
معتقد اس��ت:صادرات بر بس��تر فعالیت های
تولی��دی و اقتصادی ش��کل م��ی گیرد یعنی
ما صادرات را به عنوان اهرمی در راس��تای
توس��عه فعالیت های اقتصادی کشور در نظر
م��ی گیری��م  .اگ��ر مایل به بهب��ود وضعیت
صادرات کش��ور هستیم ابتدا باید اقتصادمان
را ترمی��م کنی��م .بیش از عمل به این موضوع
ه��م باید نگ��رش اقتصادی را جزو مهمترین
رئ��وس کاری خ��ود قرار دهی��م .می خواهم
ب��ا ذک��ر مثالی این موضوع را ش��فافتر بیان
کن��م .چندی پیش ب��ه همراه هیاتی از ایران
در اجالس��ی در یکی از کش��ورهای همسایه
ش��رکت ک��رده بودم .در پ��رواز ایران یکی از
بلندپایهترین مقامات سیاس��ی کشور حضور
داش��ت و تقریبا ۸۰درصد از مس��افران پرواز
موردنظ��ر به مقامات سیاس��ی کش��ورمان و
حدود  ۲۰درصد هم به اهالی تولید و تجارت
ایران اختصاص داش��ت ،به صورت همزمان
هیاتی از کشور ترکیه هم شرکت کرده بود .با
این تقاوت که بیش از ۹۰درصد اعضای هیات
ت��رک تج��ار و بازرگان��ان و  ۵تا  ۱۰درصد آن
از مقامات سیاسی ترکیه بودند .ببینید زمانی
که اولویت ما موضوعات اقتصادی نباشد به
تناسب آن از افرادی دیگری با نگرش هایی
متفاوت از مقوله صادرات و تجارت اس��تفاده
می کنیم اما وقتی بخواهیم اقتصاد و تجارتی
پیشرو داشته باشیم ،اعضای هیات هایمان را
ب��ه بخش خصوصی و تجار و بازارگانان مان
اختص��اص می دهی��م .نمونه همین مثال در
نشست ها و گردهمایی های ما هم به وضوح
مشخص است .اگر می خواهیم فعالیت های
اقتصادی مان را در اولویت قرار دهیم نگاه ما
باید نگاهی برپایه موضوعات اقتصادی باشد
تا منافعی که خواهان کس��ب آنها هس��تیم به
طور کامال نهادینه شده به دست آیند.مهدی
بس��تانچی تاکید کرد:بخش��ی از محدودیت
ه��ای صادرات��ی ما به تحریم ب��از می گردد.
اصال نمیتوان این موضوع را انکار و یا کتمان
کرد .سوال اساسی این است چرا تولیدکننده
و فع��ال اقتص��ادی و در ی��ک نگاه کلی تر ،ما
مردم باید هزینهی اشتباهات بخش سیاسی
کشور را بپردازند .نمی شود گفت تحریم که
خ��وب هی��چ! تحریم کاغذ پاره اس��ت! مردم

م��ا ب��ا هم��ه ی وجود اث��رات تحریم را درک
کردهاند ،صادرکنندگان بازارهای صادراتی را
یکی پس از دیگری از دس��ت دادهاند با هزار
جور مش��کل برای تامین مواد اولیه و فروش
و انتقال ارز صادراتی به کش��ور مواجه هستم
که واقعا غیرضروری اس��ت .این یک ظلم و
جفای آش��کار اس��ت و به نظرم حتما می شد
راه های دیگری را دنبال کرد که این تحریم
های ظالمانه به مردم و کشور تحمیل نشود.اما
طبیعی است که در ارتباط با همسایگانمان اگر
بتوانیم روابط اقتصادی را در اولویت قرار دهیم
به طبع آن روابط سیاس��ی مان هم به پیش
خواهد رفت .در جهان امروز ،بدیهی است که
کش��ورها برای پیش��برد روابط سیاسی ،ابتدا
اقدام به توسعه مناسبات اقتصادیشان کنند.
این در حالی است که سیاستهای حاکمیت
تاکنون برخالف این موضوع بوده است یعنی
ما همیشه از موضوعات سیاسی برای پیشبرد
مباح��ث اقتصادی اس��تفاده کردهایم .اگر ما
بتوانیم تمرکز روابط با کشورهای دیگر را بر
توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار دهیم مانند
تجربه فعلی روابط اقتصادی گسترده با عراق
 ،روابط سیاس��یمان نیز با وجود تنش های
موجود همیش��ه در سطح قابل قبولی خواهد
بود.باید منفک از اختالفات سیاسی و مذهبی
و  ...اصل را بر ارتقای مناسبات اقتصادی قرار
دهیم ،در این ش��کل از مناسبات تجار عمدتا
تمرکزشان را بر نقاط مشترک قرار می دهند،
اما در روابط سیاس��ی این اتفاق نمیافتد .ما
باید از فرصت های صادراتی مان خصوصا در
صدور خدمات فنی و مهندسی به جهت پایین
بودن میزان دس��تمزدها در ایران و اختالف
قیمت ارز استفاده کنیم .این موارد مزیتهای
صادراتی ما هستند .این فعال اقتصادی تاکید
کرد:خواستن از سوی تولیدکننده طبیعتا وجود
دارد .ش��رکتهای ایرانی بارها عالقه مندی
خ��ود را اع�لام کرده اند چرا ک��ه به افزایش
تولیداتش��ان کم��ک میکند .بازار ایران یک
ب��ازار محدود اس��ت و تولیدکنندگان با ورود
ب��ه بازاره��ای صادرات��ی میتوانن��د از این
محدودیتها عبور کنند.
وی بیان کرد:ما با مش��کالت عدیده ای در
حوزه برندس��ازی مواجه هس��تیم .در تمامی
کش��ورهای جهان ،برخی از س��ازمان ها و
ارگان ها مس��وولیت برندس��ازی کاالهای
کشور مطبوع خود را برعهده دارند .در ایران
ه��م مس��وولیت ح��وزه برندینگ و توجه به
برند ایرانی بر عهده س��ازمان توسعه تجارت
و صادرات است .ما می گوییم به عنوان یک
اس��تراتژی کلی می خواهیم سقف صادرات
به کش��ورهای همس��ایه را افزایش دهیم اما
ت��ا چه ان��دازه در مورد برن��د ایرانی Made
 in Iranکار و کمپی��ن اج��را ک��رده ای��م .آیا
برنام��ه های��ی را در خص��وص برند ایران در
ش��بکه های پرمخاطب کشورهای همسایه
عرض��ه ک��رده ایم؟ ی��ک تولید کننده نمی
تواند در تمامی کش��ورهای همس��ایه تبلیغ
کند اما یک حوزه کالن تر و البته سیاس��ت
گ��ذار ،طبیعت��ا وظیفه ای در این رابطه دارد.
متاسفانه ما همواره با این مشکل هم مواجه
ب��وده ای��م که رایزن های اقتصادی ما بیش
از وزارت خانه ها و دس��تگاه های اقتصادی،
از بدنه وزارت امورخارجه هستند .به صورت
کل��ی ه��م این افراد بیش از بینش اقتصادی
از یک نگاه سیاس��ی برخوردار هس��تند  .این
امر هم به جهت همان مبحثی اس��ت که در
ابتدای این گفت و گو به آن اشاره کردم یعنی
برای افزایش صادرات باید موضوع اقتصاد از
اولویت های کالن کشور باشد اما در کشور ما
سیاست همواره در اولویت بوده است.

معاون امور مجلس رئیس جمهور خبر داد

الیحهبودجهیکشنبهتقدیممجلسمیشود

گروهاقتصادکلن:معاونامورمجلسرییسجمهوری
از نهایی ش��دن الیحه بودجه ۱۴۰۱کل کش��ور در
دولت خبر داد و گفت :یکشنبه اینده الیحه بودجه
تقدیم مجلس می شود.به گزارش ایرنا ،سید محمد
حس��ینیروزدوش��نبهدرنشستخبریبااصحاب
رس��انه گف��ت :تعامل دول��ت و مجلس یک بحث
راهب��ردی اس��ت و ما تاکی��د داریم که همواره بین

دولت و مجلس همکاری برای خدمت وجود داشته
باشد.معاون پارلمانی رییس جمهوری اضافه کرد:
باید از حاشیه و مسائل تنشزا پرهیز کنیم چرا که
دود چالشها به چشم مردم خواهد رفت.حسینی با
اشاره تعامالت دولت و مجلس در بحث رای اعتماد
بهوزیران،تصریحکرد:سعیکردیمدرموضوعرای
اعتماد به ابهامات و سواالت نمایندگان پاسخ دهیم

و نمایندگان هم همکاری خوبی داشتند به طوری
که اکثر وزیران باالی  ۲۰۰رای آوردند.وی با بیان
اینکهالیحهبودجهدردولتنهاییشدهاست،گفت:
قرارشدروزیکشنبهآیندهالیحهبودجه۱۴۰۱تقدیم
مجلس شود که رئیس جمهوری در مجلس حضور
یافته و الیحه را تقدیم میکند.معاون امور مجلس
رییسجمهوری بیان کرد :بودجه مهمترین الیحه

دولت است چرا که ریلگذاری برای یک سال است
وبرنامههای��یک��هرییسجمهوریاعالمکردهدر
این برنامه تجلی پیدا میکند.

مقصرتورملجامگسیخته

عضو هیئت علمی دانش��گاه پیام نور در یادداش��تی با
اشاره به اینکه نرخ دالر تاثیر چندانی در افزایش تورم
ندارد ،بر پر رنگتر شدن نقش حسابرسان و نظارت
دولت��ی از طری��ق نهادهای ذیربط برای بهبود وضع
نابس��امان کنونی تاکید کرد.در یادداشت دکتر احمد
فتحی عبدالهی آمده است :با نگاهی به بازار و دیدن
تورم لجام گسیخته شاید این سوال به ذهن شما نیز
خطور کرده باشد که به واقع دلیل این وضع بحرانی
چیست و مقصر کیست؟ تحریمها؟ توطئه دشمن؟
نرخارز؟وچرابرخیکاالهادریکفروشگاهباتخفیف
زیاد و در فروش��گاهی دیگر حتی با افزایش قیمت
ی رسند؟
نسبت به قیمت درج شده به فروش م 

مس�ئولیت تعیی�ن به�ای تم�ام ش�ده کاالها و

خدمات

تعیین بهای تمام شده کاالها توسط «حسابدارهای
صنعتی» یا «حسابدار قیمت تمام شده» در شرکتها
ی گیرد و س��پس درصدی س��ود مجاز که
صورت م 
قانونی ،منطقی و حالل است به این بها اضافه شده
و سپس به عالوه مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ،بهای
نهای��ی فروش کاال ک��ه به صورت قیمت فروش بر
ی کند .پس
ی شود را تعیین م 
روی محصول درج م 
تعیین بهای تمام ش��ده توس��ط حسابدارها به عنوان
پای ه ای برای تعیین بهای فروش کاالس��ت و البته
ی دانیم مس��ئولیت تهیه گزارشهای
همانطور که م 
مالی و بهای تمام شده در شرکتها بر عهده کارفرما
یا مدیر شرکت است ،نه حسابدار! و حسابدارها ملزم به
ط مشیهای تعیین شده از سوی کارفرما
پیروی از خ 
یا مدیریت ش��رکت هستند .حسابدارها برای تعیین
بهای مواد اولیه کاالها از روشهای علمی ،استاندارد
ی کنند که به طور خالصه این
و منطقی اس��تفاده م 
روشه��ا ش��امل اولین ص��ادره از اولین وارده ،اولین
ص��ادره از آخری��ن وارده ،روش میانگی��ن و روش
شناسایی ویژه است.

مفهوم حفظ سرمایه


معض��ل ب��زرگ دیگری که با آن رو به رو هس��تیم،
تصور غلط افراد از مفهوم حفظ سرمایه است! که این
ی شود.
مورد نیز بیشتر از سوی فروشندگان مطرح م 
اصطالحات��ی همچ��ون این موارد که «اگر بخواهم
این جنس��ی را که به ش��ما فروختم را جایگزین کنم
باید بیشتر از آن پرداخت کنم» یا «تورم سلسل ه وار
امانمان را بریده» و نظایر آن و به تبع آن اقداماتی
همچون درج خودسرانه قیمت روی کاالها به بهانه
تورم که همه ما در این چند س��ال اخیر بس��یار با آن
رو به رو هستیم ،بیشتر یک عوام فریبی است و اگر
چنین نباشد ناشی از عدم خودآگاهی فرد از مفاهیم
بیان شده و مباحث دیگری همچون انصاف ،حالل
و حرام اس��ت .البته بررس��ی ریش�� ه ای این معضل
ی کند که باز این نابس��امانی از بهای
هم آش��کار م 
تمام شده به اصطالح «من درآوردی» و به واسطه
ی شود .از لحاظ
تولیدکنندگان و واردکنندگان ناشی م 
حس��ابداری ،کاالیی که توسط فروشنده خریداری
ی
شده ،با درصدی سود به مصرف کننده فروخته م 
ش��ود و فروش��نده س��ود خود را از این فروش کسب
کرده است و اگر کاالی جدید را حتی به بهایی باالتر
از ن��رخ ف��روش قبلی به مص��رف کننده ،خریداری
کند ،معقول و منطقی این اس��ت که س��ود مجاز به
آن اضافه ش��ود و فروخته ش��ود؛ نه اینکه جنسی که
قبال در مغازه است را به هوای اینکه جنس بعدی با
بهایی گرانتر جایگزین خواهد شد ،به طور تخمینی
گران بفروشیم! این عین کسب درآمد حرام است و
ی زند .اینکه بخواهیم
به تورم افسارگسیخته دامن م 
تقصی��ر را ب��ه گ��ردن دالر بیندازیم هم باز خودمان
را گ��ول زد ه ای��م! چ��ون در زمانهایی که نرخ ارز از
ثبات نسبی هم برخوردار بود ،باز با تورمهای شدید
ی توان
رو ب��ه رو ب��ود ه ایم .در نهایت به طور قاطع م 
گفت که به کارگیری روشهای غیر اصولی و غیر
علمی در تعیین بهای محصوالت ،روشی غلط بوده
ی
و توجیه خود به این ش��کل که "همه این کار را م 
کنند ...ما هم باید با بازار هماهنگ شویم" در وهله
اول خیان��ت ب��ه خود و در وهله دوم خیانت به جامعه
است و سودهای کسب شده ناشی از این نوع تعیین
قیمتها حرام است و البته باید توجه داشت این امر
نیازمند کنترل و نظارت مستمر است.

نتیج ه گیری


ی رسد در جامعه اسالمی توجه به مسائلی
به نظر م 
همچ��ون رب��ا و آگاه��ی دادن مظاعف ب��ه افراد در
خص��وصح��رامبودنمعام�لاتربویوتعیینحد
ربا و تحریم بانکهای ربوی و کس��ب درآمد حالل
با تعیین بهای درس��ت ،علمی و منطقی و توصیه به
پرهیز از زیاد ه خواهی و تش��ویق به فرهنگس��ازی
در خص��وص پرداخ��ت مالیات و تأکید به حرام بودن
فرار مالیاتی و نظایر آن و البته پر رنگتر شدن نقش
حسابرسان و نظارت دولتی از طریق نهادهای ذیربط
از جمله ابزارهای جامعه اس�لامی برای بهبود وضع
نابسامان کنونی است .پیدا کردن مقصر و ربط دادن
مس��ائل و مش��کالت به این و آن نه تنها چاره و را ه
ح��ل معض�لات کنونی نبوده و نخواهد بود ،بلکه به
یأس و نا امیدی در جامعه دامن زده و مش��کالت را
بیشتر خواهد کرد .در این میان نقش حسابدارها نیز
ی توانند
به عنوان اشخاصی که در متن کار بوده و م 
ب��اب��هکارگیریدرس��تواصولیروشهایعلمی
حس��ابداری و آگاهی بخش��ی به جامعه به رفع این
مش��کالت کمک کنند از همیش��ه پررنگ تر بوده و
ی رسان باشد.
می تواند یار 

