 ۱۵۲دیگنیتی در بورس کاال فروخته شد

تهرانیها مراقب مصرف آب باشند!

صفحه 6

شماره 6762

پنجشنبه  31شهریور  25 - 1401صفر 1444

قابل توجه رئیس محترم
بانـک مـرکزی
ابرار اقتصادی :دستور جلسات متعدد در راستای
بهترشدن نحوه عملکرد بانک ها و کمک رسان بودن
و پشتوانه اقتصادی قرار گرفتن از وظایف عمده رئیس
کل بانک مرکزی است که این مهم نه به خاطر معرفی
قدرت بلکه به خاطر رفاه و آسایش حال مردم ایران
میباشد.
اما گاهی اتفاق میافتد به دلیل بررسی و
رسیدگی به امورات بزرگ در کارهای کالن  ،فکر
و توجه مسوولین از کارهای کوچک که مستقیما
هم شامل حال مردم و طبقه مستضعف میشود،
دور میشود.
اخیرا یکی از دستورات صادره ،مسدود کردن
حساب های صاحبان بدهکار بانک ها می باشد که
دامن حساب بازنشستگان مسن و از کارافتاده و یا بعضاً
بیمار را نیز گرفته است!
آنچه مسلم است و از آنجا که بازنشستگان عزیز
و محترم و زحمتکش همواره افراد خوش حسابی
هستند ،اگر یک بازنشسته تمکن مالی داشته باشد،
قاعدتاً توانایی و مسوولیت پرداخت بدهی خود را هم
برعهده می گیرد و اگر پرداختی صورت نگرفته است
یا نمی گیرد به طور قطع وحتما بدانید به دنبال چاره ای
برای این بدهی بوده تا از این دین که به گردن دارد
نجات یافته و خالص شود.
اکنون با تورمی که در جامعه بیداد میکند و
افزایش قیمت غیر منطقی کاالها و نیز حقوق حداقلی،
بازنشستگان محترم چگونه باید تاب و تحمل مسدودی
این مقدار واریزی را داشته باشند؟!
جناب رئیس؛ کار خیر درهمین نزدیکیهاست،
زیاد دور نروید و از همین دستورات و امضاها است که
آه مظلوم بلند می شود.

صفحه 4

 8صفحه

3000
تومان

thursday - 22 september 2022

پر تیراژ ترین روزنامه اقتصادی در تاریخ مطبوعات ایران

وزیر اقتصاد اعالم کرد:

عضو هیئت رئیسه مجلس:

هـدف دولت از تشکیل
وزارت بازرگانی مشخص نیست!

اتکای دولت به خوداظهاری در تفکیک
حسابهای شخصی و تجاری

صفحه 2

به دلیل وجود تحریم ها؛

امکان جذب سرمایه گذاری
خارجی از میز مذاکرات خارج شد
رئیس کمیسیون قضایی و مبارزه با فساد اقتصادی اتاق تهران اظهار داشت:
چه نهادی بر خروج سرمایه 11هزار نفری که از ایران سال گذشته به کانادا
مهاجرتکردندنظارتکرد؟سرمایههاینقدیوسرمایههایانسانیکشور
هر ساله با روند تندتری در حال خروج از کشور هستند .حسن فروزان فرد
در گفتوگو با ایلنا ،با بیان اینکه فساد اداری فضای کسب و کار در کشور
را تیره و تار کرده است ،گفت :هر ساله میزان فساد اداری در کشورها
سنجیده و اطالع رسانی میشود و از سوی دیگر دولتها تالش میکنند
که با آیتمهایی این فساد ...
صفحه 2

درج شماره اقتصادی
از ابتدای مهرماه
واکاوی تأمین مالی ساخت مسکن در دنیا؛

فقط  3درصد تسهیالت بانکی در ایران به ساخت مسکن میرسد
بر اساس اعالم سازمان برنامه و بودجه؛

استقراض دولت از
صندوق توسعه صفر شد
سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد :منابع درآمدی حاصل از استفاده از
صندوق توسعه ملی در چهار ماه نخست سال گذشته در دولت روحانی
شش هزار و  ۳۳۷میلیارد تومان بوده که این رقم در  ۴ماهه نخست
سالجاری به صفر رسیده است.
به گزارش تسنیم تورم یکی از مشکالت ساختاری و ریشهای
اقتصاد کشور است که دولت سیزدهم برای حل آن برنامه مشخص و
عملیاتی دارد .یکی از مهمترین علل افزایش تورم به ساختار بودجه
دولت برمیگردد؛ زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد با کسری
بودجه  480هزار میلیاردتومانی روبهرو بود؛ به عبارت دیگر در دولت
قبل با بخش قابلتوجهی از ناترازی بودجه به شیوههای تورمزا و مبتنی
بر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول جبران میشد.
نتیجه این روند هم عبور نقدینگی از مرز  4هزار ،هزار میلیارد
تومان و هم ثبت رکورد تاریخی تورم باالی  50درصد بود .تنها در پنج
ابتدایی پایانی دولت قبل  54هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی
عمال صرف هزینههای جاری شد؛ رقمی که با در نظر گرفتن عبور
ضریب فزاینده پولی از هشت درصد تنها از همین محل بیش از 430
هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد.
به عبارت دیگر دولت قبل با افزایش هزینهها در قبال درآمد
ناپایدار تورم را در اقتصاد دامن میزد .از سوی دیگر نحوه غلط توزیع
یارانه کاالهای اساسی از طرفی منجر به شکلگیری بیش از 1250
پرونده مفاسد شده بود؛ به عبارت دیگر ارز ارزان با رانت در اختیار
افرادی قرار گرفت که یا کاال وارد نکردند یا به قیمت باالی در بازار
فروختند؛ در نتیجه کاالهای اساسی هم به میزان سایر کاالهایی که ارز
 4200تومانی نگرفتند رشد کرد.
از طرف دیگر دولت قبل برای تأمین ارز  4200تومانی باز
هم به سراغ شیو ههای تور مزا رفت و در نتیجه خالص داراییهای
خارجی بانک مرکزی که یکی از عوامل اثرگذار بر تورم است در

برای استفاده از معافیت مالیاتی؛

مهلت ایفای تعهدات ارزی ۱۴۰۰
تا پایان آذرماه تمدید شد

با تصمیم کمیته اقدام ارزی ،کسانی که به تعهدات ارزی سال ۱۴۰۰
خود عمل نکرده اند ،تا پایان آذر  ۱۴۰۱مهلت دارند با عمل به این
تعهدات از معافیت های مالیاتی بهره مند شوند.
به گزارش سازمان توسعه تجارت ،مطابق آخرین مصوبه کمیته اقدام
ارزی ،با توجه به پایان مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات
سالهای  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹در پایان روز  ۳۱شهریور  ،۱۴۰۱پروانههای این
دسته از صادرکنندگان پس از پایان مهلت تعیین شده مسدود میشود.
همچنین چنانچه صادرکنندگان سالهای فوق حسب مستندات
و دالیل قابل پذیرش مانع ایفای تعهدات ارزی ،درخواست خود را
تا تاریخ  ۳۰دیماه  ۱۴۰۱به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی ارسال کنند،
درخواستهای مربوطه بررسی و منوط به احراز مراتب فوق ،فرصت
ایفای تعهدات ارزی و ارتقای نسبت برگشت ارز داده میشود.
بدیهی است اعطای این مهلت مشمول بهرهمندی از معافیتهای
مالیاتی نخواهد شد .در مصوبهای دیگر نیز مقرر شد که ایفای تعهدات
ارزی حاصل از صادرات سال  ۱۴۰۰تا پایان آذر  ۱۴۰۱جهت
بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی تمدید شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت :دولت به جای فضاسازی درباره
تشکیل وزارت بازرگانی بهتر است به اقدامات الزم در حوزه تنظیم
و کنترل بازار در این حوزه بپردازد .علیرضا سلیمی در گفت و
گو با مهر در مورد احیای وزارت بازرگانی ،با اشاره به تأثیر این
وزارتخانه بر تنظیم بازار و واردات محصوالت اساسی ،اظهار کرد:
واقعیت آن است که هنوز مشخص نیست آیا وزارت بازرگانی
میخواهد بخش تجارت خارجی را بر عهده گیرد یا خیر؟ اما اگر
قرار باشد بحث تجارت ...
صفحه 8

دولت قبل بیش از سه برابر شد .از طرفی با افزایش پایه پولی سفره
مردم آب رفت.
بانکها با اضافه برداشت از بانک مرکزی عمال منجر به رشد
نقدینگی میشوند؛ بدهی بانکها به بانک مرکزی هم در دولت قبل
بیش از  4برابر شد.
دولت سیزدهم برای کنترل تورم و البته عادالنه کردن یارانهها
اقدامات اساسی انجام داد تا هم ریشه فساد بخشکد و هم همه مردم از
یارانهها بهرهمند شود؛ این تصمیم در کنار افزایش سه بار قیمتهای
جهانی منجر به افزایش نرخ تورم شده ،آنها که بدون توجه به رکورد
سنگین تورم در اقتصادهای بزرگ جهان به دنبال برداشتهای جناحی
سیاسی هستند به بیراهه رفتهاند؛ چون با اقدامات دولت در بهبود تراز
بودجه؛ کنترل اضافه برداشت بانکهای نقدینگی کنترل و نرخ تورم
دوباره روند نزولی گرفته است.
برای تحلیل وضعیت کلی قیمتها و تورم در اقتصاد باید به تغییرات
جه
قیمت همه اقالم شامل کاالهای خوراکی و غیرخوراکی تو
داشت و تمرکز صرف بر تغییر
قیمت اقالمی محدود از کاالها
ممکن است گمراهکننده باشد .در
همین راستا نرخ تورم نقطهای کل
در مردادماه به عدد  52.2درصد
رسید که نسبت به ماه قبل کاهش
 1.8درصدی داشته است و تورم
ماهانه هم با کاهش  2.6درصدی
به  2درصد رسید.
این در حالی است که
نرخ تورم ساالنه با افزایش 1
درصدی به  41.5درصد رسید.
اگر بخواهیم بهصورت تفصیلیتر
بررسی کنیم در گروه کاالهای
خوراکیها ،آشامیدنیها و
دخانیات نرخ تورم نقطهای با
کاهش  5.6درصدی به 80.4
درصد رسید و نرخ تورم نقطهای
گروه کاالهای غیرخوراکی و
خدمات نسبت به ماه قبل بدون تغییر

صفحه 5

بوده و عدد  36.9است .یکی از موضوعاتی که موجب نزولی شدن
روند تورم شده انضباط مالی دولت است کما اینکه در چهار ماه
نخست سال تراز بودجه  80درصد بهبود پیدا کرده است.
طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه ،منابع درآمدی نسبت به مدت
مشابه سال قبل  63درصد رشد پیدا کرد .با تالش مسئوالن بخش نفت
در چهار ماه نخست سال منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای
نفتی  481درصد افزایش پیدا کرده است.
در جهت چابکسازی دولت و فروش اموال مازاد واگذاری
داراییهای سرمایهای  470درصد و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول
 104درصد در چهارماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل
رشد داشته است .استفاده از تنخواهگردان خزانه و ظرفیت ماده 125
بیش از  36درصد در این مدت کاهش پیدا کرده است ،از سوی دیگر
منابع درآمدی حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماه
نخست سال گذشته شش هزار و  337میلیارد تومان بوده که این رقم
در 4ماهه نخست سالجاری به صفر رسیده است.
با این وجود و با اتکا به درآمدهای پایدار منابع
حاصل از انتشار اوراق خزانه اسالمی در این مدت
 83درصد کاهش پیدا کرده است؛ بهعبارتدیگر
دولت در چهار ماه نخست سال حدود  50هزار
میلیارد تومان اصل و سود اوراق قبل را تسویه و
کمتر از نصف این رقم اوراق جدید منتشرشده
است.
عملکرد بودجه از یکسو ،کاهش قیمتهای
جهانی و برنامه منظم دولت برای کنترل نقدینگی
از ادامه روند نزولی تورم حکایت دارد؛ لذا
برخوردهای سیاسی با مسائل اقتصادی جز تهدید
منافع کشور نتیجهای به ارمغان نخواهد داشت .منابع
حاصل از انتشار اوراق جدید هم به احداث و تکمیل
فضاهای آموزشی ،پرورشی و ورزشی ،بازسازی و
مقاومسازی فضای فیزیکی فرسوده دانشگاههای
وزارت علوم و جهاد دانشگاهی،
احداث و تکمیل طرحهای
نیمهتمام ،مهار و تأمین آب کشور
و تأمین سرمایه در گردش واحدهای
تولیدی اختصاصیافته است.

همکاری فائو با ایران برای افزایش بهره وری کشاورزی دریاچه ارومیه
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد
(فائو) ،دولت ایران و کشاورزان محلی
منطقه آذربایجان غربی برای اجرای طرحی
که از اواخر جوالی با هدف بهرهوری آب
و حفاظت از درآمد کشاورزان آغاز شده،
همکاری میکنند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت
جهاد کشاورزی  ،این پروژه با هدف
صرفهجویی در مصرف آب در حوزه دریاچه
ارومیه و همزمان بهبود معیشت کشاورزان،
اخیرا مرحله جدیدی از مداخالت در سایت
پایلوت را آغاز کرده است .در این بین ،ابتکار
فائو بر استفاده از رویکردهای نوین متمرکز
است که به مشارکت مستقیم کشاورزان محلی
منتهی میشود.
در این همکاری تمام گروهها از
کشاورزان گرفته تا دولت ،پژوهشگران و
بخش خصوصی مشارکت میکنند و در
مقیاس پایلوت کشاورزان به شکل گروهی

درباره تجارب ،راهحلها و اقدامات جایگزین
به منظور مدیریت بهتر تصمیمگیری میکنند.
در مرحله آخر تدوین سناریو ،مقامات
محلی ،کارشناسان ،وزارتخانهها و حتی
بخشهای خصوصی مطلع شده و طرحهای
مداخالت برای ارائه به منظور اعتبارسنجی و
اخذ حمایت دولت با آنها به اشتراک گذاشته
شده میشود .بعالوه ،کارگاه  GAINکه در
دهستان باالنج برگزار میشود مکان مناسبی
برای بهبود اقدامات کشاورزی تابآور در
برابر تغییرات اقلیمی است.
عزیز البحری ،اقتصاددان ارشد فائو در
دفتر منطقهای آسیا و اقیانوسیه که مسئولیت
مدیریت فنی پروژه فائو را نیز برعهده دارد
درباره این فعالیت گفت :در این پروژه آشکار
ساختن مزیت تعامل با کشاورزان و توصیف
منافع مشترک مدیریت بهبود یافته آب و
محصول در معیشت آنها و همچنین احیای
توازن آبی با دریاچه ارومیه حیاتی است.

البحری تاکید کرد :این برنامهریزی
مشارکتی اقدامات محلی با کشاورزان
اطمینان مییابد که راهحلهای موجود در
سطح مزرعه به خوبی درک شده ،پذیرفته
شده و مورد استقبال کشاورزان در اطراف
حوزه آبریز دریاچه ارومیه قرار میگیرد.
کشاورزان باید به عنوان بخشی از راه حل
پایدار برای سالمت و ادامه حیات بلند مدت
دریاچه ارومیه مشارکت کنند.
در این طرح که در حال انجام است
هدف اصلی همراه کردن کشاورزان در تدوین
مشکالت و ارائه راهحلهای عملیاتی میباشد
که در نهایت با تایید سیستمهای دولتی شاهد
نتایج آن در مدیریت مصرف آب در بخش
کشاورزی خواهیم بود .در نهایت به نظر
من قطعا این پروژه با حضور فائو ،دانشگاه،
سازمانها و کشاورزان میتواند یکی از
پروژههای موفق با خروجیهای عملیاتی موثر
در کشور باشد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از الزام استفاده
از شماره اقتصادی در مراودات مالی اشخاص حقوقی و صاحبان
مشاغل از ابتدای مهرماه سال جاری خبر داد .به گزارش رسانه
مالیاتی ،محمدتقی پاکدامن با بیان اینکه برای همه مودیان نظام
مالیاتی شماره اقتصادی صادر شده است ،گفت :از ابتدای مهرماه
سال جاری استفاده از شماره اقتصادی ...
صفحه 2

 ۵هزار مورد بازرسی برای مقابله
با قاچاق کاال
مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کاالهای سرمایهای سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت ۵ :هزار و  ۵۴۵مورد بازرسی
برای مقابله باعرضه ،نگهداری و فروش کاالی قاچاق طی مردادماه
امسال انجام شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان ،علیرضا رستمی افزود :در نتیجه این بازرسیها در مدت
زمان مورد اشاره  ۶۳۶پرونده به ارزش بیش از  ۴۸۳.۰۳۶میلیون ریال
تشکیل شده است که پس از تحقیقات تکمیلی جهت تعیین تکلیف در
اختیار تعزیرات حکومتی استانها قرار گرفته است.
به گفته وی ،بیشترین ارزش ریالی کاالی قاچاق کشف شده
به ترتیب فلزات معمولی ،مبلمان و لوازمخانگی ،ملزومات ورزشی،
وسایل نقلیه و لوازم یدکی بوده است.
مدیر کل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت با تأکید بر
برخورد قاطعانه با قاچاق کاال در سطح عرضه و سرمایههای ملی و
با اشاره به اینکه پدیده قاچاق کاال باعث وارد شدن ضربه به اقتصاد
کشور میشود؛ از شهروندان تقاضا کرد اخبار و اطالعات خود در این
ارتباط را از طریق تماس با شماره تلفن  ۱۲۴در اختیار بازرسان مستقر
در ادارات کل صنعت ،معدن و تجارت استانها قرار دهند.

نایب رئیس کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد:

موافقت مجلس با تغییر حقوق گمرکی
به شرط کاهش هزینههای مردم
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت :موافقت مجلس با الیحه
دولت برای کاهش حقوق گمرکی از  ۴به یک درصد با هدف کمک به
تولید کنندهها و کاهش هزینههای مردم برای کاالهای وارداتی بود.
محسن زنگنه در گفتوگو با خانه ملت ،گفت :در قانون بودجه سال
 1401برای شفافیت و انضباط مالی مصوب کردیم که حقوق ورودی،
گمرکی و سودبازرگانی بر اساس دالر و با نرخ  ETSمحاسبه شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در
سالهای گذشته حقوق گمرکی بر اساس نرخ  4200تومانی محاسبه
میشد افزود :امسال دولت مکلف بود که نرخ  ETSرا به عنوان نرخ پایه
برای محاسبه حقوق گمرکی و ورودی و  ...لحاظ کند.
وی یادآور شد :در همین راستا به صورت ریالی میزان حقوق
گمرکی کاالهای گمرکی افزایش پیدا کرده و دولت در همین راستا
الیحه ای را به مجلس ارسال کرد تا با هدف برای کاهش فشار هزینه
های تولید ،حقوق گمرکی از  4به یک درصد کاهش پیدا کند.
زنگنه در ادامه تصریح کرد :بنابر این با توجه به اینکه این الیحه
فقط برای کاالهای واسطهای ،ماشین آالت ،نهاده های تولید و ...بوده و
کاهش آن به نفع تولید کننده است و هزینه های تولید از محل کاالهای
وارداتی را کاهش داده و از سوی دیگر این امر در حوزه تورم هم موثر
بوده و هزینه مردم را کاهش میدهد ،مجلس با آن موافقت کرد.

