
سازمان توســعه تجارت در جدیدترین گزارش خود به بررسی روند صادراتی 
ایران به کشورهای عربی منطقه پرداخته و از افزایش نسبی آمارهای صادراتی 

نسبت به سال گذشته خبر داده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهایی که از سوی گمرک و اتاق بازرگانی تهران 
منتشر شده، در پایان ۹ ماهه سال جاری، میزان صادرات غیرنفتی ایران از مرز 
۳۵ میلیارد دالر گذشته و به این ترتیب افزایشی حدودا ۴۰ درصدی را نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسانده است.
این آمار در حالی به ثبت رســیده که سال گذشــته تجارت ایران نیز مانند 
بسیاری از کشورهای جهان تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، با کاهش مواجه 
شده بود و از ابتدای سال جاری با کاهش نسبی محدودیت ها و شروع فرایند 

واکسیناسیون علیه کرونا، برخی از مشکالت کاهش یافته است.
با توجه به تداوم تحریم های اقتصادی علیه ایران، دولت تالش کرده در کوتاه 

مدت، راهی برای حفظ آمارهای صادراتی پیدا کند کــه یکی از آنها افزایش 
صادرات به کشورهای همســایه و منطقه بوده است. هر چند همچنان چین 
اصلی ترین شریک تجاری ایران به شــمار می رود اما با حذف این کشور، تمام 
شــرکای اصلی تجاری در منطقه یا میان همســایگان قرار دارند و سازمان 
 توســعه تجارت اعالم کرده که بــه دنبال افزایش ســهم ایــران از بازار این 

کشورهاست.
جدیدترین گزارش این سازمان نشان می دهد که سهم کشورهای عربی منطقه 
از تجارت ایران افزایش یافته و می توان به باالتر رفتن این آمار در ســال های 

آینده نیز امیدوار بود.
در میان ۲۰ کشور اول هدف محصوالت صادراتی ایران با میزان صادراتی در 
حدود ۳۲ میلیارد و ۵۳۷ میلیون دالر) ۹۲.۶ کل صادرات( کشورهای عربی 
شامل عراق با ۶ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دالر و ســهم ۱۹.۳ درصدی )پس از 

چین( در رتبه دوم و امارات متحده عربی با ۳ میلیــارد و ۴۳۴  میلیون دالر 
و ســهم ۹.۸ درصدی)بعد از ترکیه( در رتبه چهارم بازارهای هدف صادراتی 

محصوالت ایرانی قرار داشته اند. 
همچنین عمان با ۴۴۲ میلیون دالر و۱.۳ ســهم از کل صــادرات ایران طی 
مدت مذکور)پس از افغانستان، هند، پاکستان، اندونزی، تایلند( در رتبه ۱۰ 
کشورهای هدف صادراتی ایران قرار گرفته اســت. سوریه نیز در این مدت با 
 ۱۶۳ میلیون دالر در ردیف ۱۹ مهمترین بازارهای هدف صادرات ج. ا. ایران

 قرار گرفته است.   
همچنین ایران در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ میلیارد و ۶۲۲ میلیون 
دالر )سهم  ۵۳ درصد از کل صادرات کشور( به ۱۵ کشور همسایه داشته است 
که از این میزان حدود ۱۰ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دالر به کشورهای عربی حوزه 
خلیج فارس صادر شده است. در میان فهرست فوق کشورهای عراق رتبه اول 

و امارات متحده عربی)پس از ترکیه( در رتبه سوم طرف های صادراتی ایران 
قرار داشته اند.

همچنین عمان)پس از کشورهای افغانستان، پاکستان( در رتبه ۶ طرف های 
صادراتی ایران قرار داشته است. کشورهای کویت با ۱۰۹ میلیون دالر و  قطر 
با ۱۰۸ میلیون دالر، کویت با ۹۲ و بحرین با ۶ میلیون دالر )پس از کشورهای 
روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان و قزاقستان( به ترتیب در رتبه های 
۱۲ تا ۱۴ طرفهای صادراتی ایران در میان ۱۵ کشور همسایه طی مدت مذکور 
قرار گرفته اند. عربستان نیز کماکان بدون کسب سهم قابل توجهی از صادرات 

ایران در رتبه آخر طرف های صادراتی در میان همسایگان قرار داشته است.
صادرات ایران به عراق و امارات در ۹ ماهه اول ســال ۱۴۰۰ نســبت به مدت 
مشابه سال گذشــته از نظر ارزش  به ترتیب ۱۴ درصد و چهار درصد رشد را 

نشان می دهد.

یکی از تسهیالتی که برای ساخت یا خرید خانه در نظر 
گرفته شــده، اوراق مسکن )تسه( اســت که میزان آن 
متناسب با شرایط افراد )تجرد، تاهل و محل زندگی( و 
قیمت آن متناسب با عرضه و تقاضای بازار، متفاوت است 
و برای اخذ آن افراد میتوانند از طریــق فرابورس اقدام 
به خرید اوراق کنند.به گزارش ایســنا، اوراق تسهیالت 
مسکن یا همان "تسه” وامی است که برای خرید ملک 
یا زمین گرفته می شــود. این اوراق توسط بانک مسکن 
منتشــر و در بازار فرابورس مورد معامله قرار می گیرد. 
بر این اساس وام گیرنده برای خرید یا نگهداری خانه یا 
ساخت و تعمیر امالک و مستغالت از آن استفاده می کند 
و موافقت می کند با گذشت زمان، معموالً در یک سری 
پرداخت های منظم، آن را بازپرداخت کند. در این مدت 
ملک به عنوان وثیقه برای تأمین وام عمل می کند.برای 
خرید این اوراق، متقاضی باید با دریافت یک کد بورسی از 
کارگزاری  اقدام به خرید این اوراق کند. به عنوان کارمزد 
معامالت درصدی از حساب سرمایه گذار به هنگام خرید 
و فروش اوراق تسهیالت مسکن از حساب سرمایه گذار 
کسر می شود. همچنین فرد میتواند  با مراجعه به شعب 

بانک مسکن، برای خرید اوراق تسهیالت بانک مسکن 
اقدام کند.بانک مسکن هر ماه اوراق جداگانه ای منتشر 
می کند که قیمت این اوراق با یکدیگر متفاوت است. روی 
نماد معامالتی این اوراق، نام ماه و دو رقم آخر سال صدور 
را شاهد هستیم که تاریخ انتشار و فرصت استفاده از اوراق 
را نشــان می دهد. برای مثال تسه ۹۹۰۵ یعنی بانک در 
مردادماه سال ۹۹ این ورق را منتشر کرده است. هرچه به 
تاریخ انقضا و سررسید اوراق نزدیک تر شویم، قیمت خرید 
اوراق ارزان تر و هرچه تاریخ انتشــار اوراق جدیدتر باشد 
قیمت آن گران تر است.زمان استفاده از اوراق مهم است. 
اگر فرد بالفاصله قصد استفاده از اوراق خریداری شده خود 
را دارد، میتواند ارزان ترین اوراق موجود در بازار سرمایه را 
خریداری کند. ارزان ترین اوراق، اوراقی هستند که زمان 
کمی به ابطال آن ها باقی مانده اســت. با توجه به اینکه 
کارکرد اوراق خریداری شده در بازار، هیچ تفاوتی با هم 
ندارد تنها نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که 
فرصت استفاده از  اوراق خریداری شده را با توجه به مدت 
زمانی که ممکن است به واسطه کارهای بانکی صرف شود، 
وجود داشته باشد. مهلت انقضا اوراق از زمان انتشار تا دو 

سال بعد از آن است، بعد از گذشت ۲ سال از تاریخ انتشار 
اوراق ابطال می شــوند و امکان دریافت وام دیگر وجود 
ندارد.بنابراین به زبان ساده پس از آنکه مشخص شد ملک 
مورد نظر شرایط اخذ وام را دارد، فرد اوراق را خریداری 
کرده که در پرتفو قابل مشاهده اســت، در واقع اوراق بر 
اساس کد ملی فرد صادر می شود و بانک مسکن بر اساس 
تعداد اوراقی که فرد خریداری کرده است، چک را صادر 
میکند. پس از آن خریدار، فروشنده و نماینده بانک برای 
انتقال سند به دفترخانه مراجعه کرده و نماینده بانک چک 
را به فروشنده تحویل میدهد و خانه  تا زمان پایان پرداخت 
اقساط در رهن بانک باقی می ماند.همانطور که ذکر شد 
میزان و قیمت اوراق متفاوت است. برای مثال مجردهای 
ســاکن پایتخت ۲۴۰ و متاهل های پایتخت نشین نیز 
میتوانند ۴۸۰ میلیون تومان وام دریافت کنند. سقف این 
تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش 
از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به 
۳۲۰ میلیون تومان رسیده است این وام برای مجردهای 
سایر مناطق شهری به ۱۲۰ و برای زوجین این مناطق نیز 

به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است.

ســخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل اعالم کرد واردات و 
مصرف گوشی در آذرماه نسبت به آبان سال جاری، ۱۰۰ هزار 
دستگاه کاهش داشته اســت.محمدرضا عالیان -سخنگوی 
انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی- درباره آمار 
واردات گوشی در یک ماه گذشته گفت: در آذرماه سال جاری، 
۱.۵ میلیون تلفن همراه وارد کشــور شده و مصرف نیز به یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه رسیده است. این آمار نشان می دهد 
واردات و مصرف نسبت به آبان ماه، ۱۰۰ هزار دستگاه کاهش 
داشته است.وی گفت: از آذر ســال گذشته تا آذر سال جاری، 
۱۹ میلیون و ۵۸۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد شده و از این 

تعداد، ۱۸ میلیون و ۴۵۰ هزار دستگاه مصرف شده است. از این 
تعداد، ۹ میلیون و ۷۴۹ دستگاه تلفن همراه، قیمتی بین ۱۵۰ تا 
۳۰۰ دالر داشته  است، هفت میلیون و ۲۸۲ هزار دستگاه تلفن 
همراه با قیمت کمتر از ۱۵۰ دالر وارد کشور شده که عالوه بر 
گوشی های هوشمند، ساعت هوشمند و فیچرفون ها )گوشی های 
غیرهوشمند و دکمه ای( را شامل می شــود.عالیان ادامه داد: 
همچنین تعداد یک میلیون و ۴۷۴ هزار دستگاه تلفن همراه 
با قیمت بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ دالر، که به آنها گوشی های میان رده 
می گویند، وارد کشور شده است، یک میلیون و ۷۴ هزار دستگاه 
پرچمدار با قیمت باالی ۶۰۰ دالر نیز وارد شده است.وی ادامه 

داد: درآذرماه سال گذشــته، ۸۸۰ هزار دستگاه موبایل وارد و 
یک میلیون و ۱۴۰ هزار دستگاه مصرف شده است. این نشان 
می دهد واردات و مصرف گوشی در سال جاری نسبت به سال 
گذشته رشد کرده و این موضوع هم دالیلی دارد. سال گذشته 
به دلیل محدودیت های کرونایــی و تعطیلی های پیاپی، روند 
عرضه و تامین موبایل کند شده بود و با وجود نیاز و تقاضای زیاد 
مردم به موبایل به دلیل موضوع آموزش، روند واردات کند بود و 
بخشی از نیاز بازار مصرف خودش را نشان نداد، اما امسال این نیاز 
با عادی تر شدن شرایط، این نیاز خودش را نشان داده و به همان 

نسبت تامین هم افزایش پیدا کرده است.

در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و ســامانه مؤدیان و با اقدامات 
صورت گرفته، دارندگان کارتخوان می توانند با مراجعه به سامانه مربوطه نسبت 
به مشــاهده کارتخوان های خود و تعیین تکلیف آن ها مبنی بر اتصال پرونده 
مالیاتی و یا غیرفعال سازی آن ها اقدام کنند.به گزارش ایسنا، در راستای اجرای 
قانون پایانه های فروشگاهی و ســامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری 
سازمان مالیاتی ظرف مدت یک سال پس از ابالغ این قانون، نسبت به ساماندهی 
دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام کند که 
براساس اعالم معاون فناوری های این بانک، همه اطالعات درگاه های اینترنتی 
پرداخت و کارتخوان ها از دی ماه سال ۱۳۹۸ برای سازمان امور مالیاتی ارسال 

شد تا نحوه تشکیل پرونده مالیاتی برای کسب وکارهای مختلف بررسی شود.
از دیماه سال گذشته نیز همه دستگاه های کارتخوان جدید و هر درگاه اینترنتی پرداخت 
که راه اندازی شده، به سامانه مؤدیان وصل و برای آن ها پرونده مالیاتی تشکیل شده است. 

همچنین طبق گفته وی، در گام نخست برای ۱۰۰ هزار کارتخوان که تراکنش های باالیی 
داشتند، پیامک ارسال شده است تا نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.

بالتکلیفی مالیاتی پنج میلیون کارتخوان
در این زمینه، تازه ترین اعالم مسئوالن حاکی از آن است که حدود یک میلیون 
و ۸۰۰ دستگاه  کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی متصل شده اند و بانک مرکزی 
برای دو میلیون و ۲۰۰ کارتخوان پیامک فوری ثبت نام در ســامانه مؤدیان و 
تشکیل پرونده مالیاتی ارسال کرده است. البته، وضعیت پنج میلیون کارتخوان 

در زمینه اتصال به پرونده مالیاتی همچنان بالتکلیف است.
در این بین، با اقدامات صورت گرفته از ســوی ســازمان امــور مالیاتی و بانک 
مرکزی کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت های بانکی می توانند با ورود به درگاه 
ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشــانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی 

دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده 
و نســبت به الصاق آنها به پرونده های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی 
جدید اقدام کنند.از آنجا که تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های 
پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال می شوند، 
ضرورت دارد تا مودیان با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک ســازمان امور 
مالیاتی کشور به نشانی فوق، بخش پایانه های فروش، اطالعات مذکور را مشاهده 
کرده و نسبت به الصاق دســتگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت 
الکترونیکی خود به پرونده های موجود یا ایجاد پرونده جدید و یا درخواست غیر 

فعال سازی دستگاه های مطروحه اقدام کنند.

جریمه مشاغلی که کارتخوان ندارند
در این زمینه، کسانی که نسبت به غیرفعال سازی کارتخوان های خود که پرونده 

مالیاتی ندارند، اقدام نکنند، بانک مرکزی یا سازمان امور مالیاتی اقدام الزم در 
این زمینه را انجام می دهند و در صورتی که مشاغل با جمع کردن کارتخوان از 
محل فعالیت خود برای ارائه خدمات و کاالها از مشتریان وجه نقد دریافت کنند، 
این امر نزد سازمان مالیاتی کتمان درآمد محسوب می شود و جریمه  مالیاتی را 

در بر خواهد داشت.
طبق این گزارش، مراحل اتصال دســتگاه های کارتخوان شــما به پرونده های 

مالیاتی مربوطه به شرح زیر است: 
۱( ورود به درگاه خدمات الکترونیک مالیاتی و وارد کردن کد ملی و رمز عبور در 

صورت ثبت نام در این درگاه 
چگونگی اتصال کارتخوان ها به پرونده مالیاتی

۲( ورود به صفحه خالصه وضعیت مالیاتی شما در نظام مالیاتی کشور و انتخاب 
تعداد پایانه های فروش 

کدامکشورعربیبیشترینکاالراازایرانمیخرد؟

وارداتومصرفگوشیدرکشورکاهشیافتچگونهواممسکنبگیریم؟

چگونگیاتصالکارتخوانهابهپروندهمالیاتی
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خاندوزی:

وزیر صمت اعالم کرد؛
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بایدمالیاتبپردازند؟

بامدیرانبانکهای
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تبعات  سرکوب 
 نرخ ارز

  عباس آرگون،عضو هیات 
نمایندگان اتاق تهران
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منبعجدیدتوزیعرانت
دربودجه۱۴۰۱

کاهشنرخسود
درتمامبازارهایمالی

معامله گران  در  انتظار نتیجه  مذاکرات هستند

توقف معامالت  در  بازار   ارز
صفحه2

صفحه3

زمزمه  کمبود  و گرانی  روغن
عرضه   روغن   سهمیه ای   می شود؟

دولت قصد دارد ازمحل افزایش قیمت سوخت 
و مالیات ها،پولی به صندوق پیشرفت و عدالت 
واریز کند تا هر استاندار در استان خود اشتغال 
و رشد ایجاد کند امااین یک منبع جدید توزیع 
رانت خواهد بود.نشســت شــورای راهبری با 
موضوع بررســی الیحه بودجــه ۱۴۰۱ برگزار 
شد. در ابتدای این نشست زائری دبیر شورای 
راهبری بهبود محیط کسب وکار با بیان اینکه 
بعضــی از تبصره ها در الیحــه بودجه ۱۴۰۱، 
محل اختالف بین کمیسیون های اتاق و فعاالن 
اقتصادی است گفت: افزایش قیمت حامل های 
انــرژی در صنایع پتروشــیمی و صنایع مادر، 
حذف ارز ترجیحی، افزایش سن بازنشستگی، 

عوارض صادرات بر مواد خام و نیمه...

نرخ سود بین بانکی در بازار باز پس از یک ماه و نیم به 
پایین تر از سطح ۲۱ درصد رسید. این رویداد در ادامه 
روند فزاینده بسط نقدینگی در بازار باز و سیر کاهشی 
نرخ ســود دراین بازار به ثبت رسیده است. به عبارت 
دیگر تمایل بانک ها از مشــارکت در بازار بین بانکی 
کاسته شده و نیاز بیشترشــان در بازار باز مرتفع می 
گردد.  در هفته اخیر نرخ سود در ۵ بازار مورد بررسی 
قرار گرفت و طی آن مشاهده شــد در تمام بازارهای 
هفته دوم دی ماه نرخ سود کشور روندی نزولی داشته 
است. مهم ترین این بازارها در این هفته نرخ سود بین 
بانکی بوده که به کمتر از سطح ۲۱ درصد تقلیل پیدا 
کرده است.از اواخر ماه خرداد بازار فروش اوراق بدهی 
دولتی برای دومین سال متوالی برگزار شده و اکنون به 

مرحله بیست و ششم...

هیچکمبودی
درزمینهتامینواکسن
وجودندارد

رییس جمهوری:

صفحه2

نرخ ارز از متغیرهای اصلی 
اقتصاد است که تاثیر آن بر 
بخش های مختلف اقتصاد 
از جمله صــادرات، واردات 
و تورم غیرقابل انکار اســت. 

طی سال های...



اقتصاد2
ایران وجهان

برگزاری جلسه کارگروه رفع تحریم ها در وین
ادامه مذاکرات در سطوح دو و 

چند جانبه
جلسه کارگروه کارشناسی رفع تحریم های ظالمانه 
پیش از ظهر روز گذشته با حضور کارشناسان ایران و 
گروه ۱+۴ در محل هتل کوبورگ وین برگزار شد. به 
گزارش ایسنا، روز گذشته مذاکرات در سطح روسای 
هیأت ها هم به صورت دو و چندجانبه ادامه خواهد 
یافت. در دو روز گذشته نیز گفت وگوهایی فشرده 
در ســطوح و فرمت های مختلف برگزار شده است. 
دور هشــتم مذاکرات ایران و گروه ۱+۴ با حضور 
غیرمســتقیم آمریکا با هدف رفــع تحریم های 
ظالمانه آمریکا علیه کشــورمان و احیای برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( این روزها در وین، 

پایتخت اتریش در جریان است.
علی باقری رئیس هیات مذاکره کننده ایران روز 
چهارشنبه به خبرنگاران گفت که "تالش ها برای 
دستیابی به نتیجه ادامه دارد." باقری تاکید کرد که 
رمز موفقیت مذاکرات وین دستیابی به توافق در 
زمینه لغو موثر تحریم های ظالمانه علیه ایران است. 
وی همچنین خاطر نشان کرد: هرچه قدر طرف 
مقابل ما آمادگی جدی تــری برای لغو تحریم ها 
داشــته باشــند و اراده جدی تری برای پذیرش 
سازوکارهای مد نظر جمهوری اسالمی ایران در 
لغو تحریم ها نشــان دهند، به ویژه در دو موضوع 
راستی آزمایی و تضمین در مدت زمان کوتاه تری 

می توانیم به توافق دست پیدا کنیم.

با موبایلت، آنالین حساب باز کن
اپلیکیشن موبایلت، با انتشــار نسخه جدید امکان 
افتتاح حساب آنالین و احراز هویت مشتریان جدید 
را فراهم کرد. به گزارش سامان رسانه، بانک سامان 
با انتشار نسخه3.6.0.۴  اپلیکیشن موبایلت، امکان 
افتتاح حساب آنالین و احراز هویت مشتریان حقیقی 
را بدون مراجعه به شعبه فراهم کرد.در این فرآیند، 
تمام افرادی که فاقد حســاب و شماره مشتری در 
بانک سامان هستند، میتوانند پس از نصب اپلیکیشن 
www. موبایلت از سایت بانک ســامان به نشانی
ir.ir،  )http://www.sb2۴.sb2۴/(از منــوی 
افتتاح حساب نسبت به ایجاد حســاب کاربری و 
ارسال مدارک خود اقدام کنند تا پس از احراز هویت و 
افتتاح حساب، کارتبانکی صادره شده به آدرس آنها 
ارسال شود.مشتریان در صورت بروز مشکل و یا سؤال 

میتوانند بهصورت 2۴ ساعته با مرکز سامان 

بانک توسعه تعاون بانکی مردم محور 
است 

رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون با حضور در 
موکب سردار شهید سلیمانی، ضمن پاسخ گویی 
به مراجعات مردمی گفت: بانک توســعه تعاون 
بانکی مردم محور است.ســید باقر فتاحی رئیس 
هیات مدیره بانک توسعه تعاون در حاشیه برنامه 
پاسخ گویی به مراجعات مردمی در موکب شهید 
سلیمانی در پارک دانشجو تهران گفت: مجموعه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرمخاطب ترین 
دســتگاه های اجرایی به  شــمار می رود که انواع 
خدمات اجتماعی، بانکی، روابط کار، اشــتغال و 
کارآفرینی ارائه می گردد.وی افزود: مدیران بانک 
توســعه تعاون نیز به عنوان یــک بانک دولتی و 
تخصصی جامعه تعاون گران و کارآفرینان همواره 
در پی آن بوده اند تا با حضور در استان های مختلف 
به مسائل و مشکالت مردم در حوزه های مربوطه 
گوش فرادهند و در رفع مشکالت و ارائه راهکارها 

به مراجعین کوشا باشند.

همکاری بانک قرض الحسنه مهر 
ایران و پاالیشگاه نفت اصفهان 

توسعه می یابد
بانک قرض الحسنه مهر ایران و شرکت پاالیشگاه 

نفت اصفهان قرارداد همکاری امضا کردند.
به گــزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه 
مهر ایران، در مراسم انعقاد قرارداد همکاری بین 
بانک قرض الحســنه مهر ایران و پاالیشگاه نفت 
اصفهان، دکتر ناصر سیف الهی عضو هیأت  میره 
بانک قرض الحسنه مهر ایران ضمن ابراز تشکر از 
ارتباطات خوب شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان 
با بانک قرض الحسنه مهر ایران، از آمادگی کامل 
این بانک بــرای ارائه خدمات بــه همه کارکنان 
آن مجموعه خبر داد.سلیمان توکلی، قائم مقام 
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهــر ایران نیز، 
همکاری مسنجم و مداوم شرکت پاالیشگاه نفت 
اصفهان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: سابقه مناسب 
و خوش نامی این بانک در مجموعه پاالیشــگاه 

موجب افتخار و خرسندی است.

خبر

اگرچه مذاکــرات وین هنوز 
به نتیجه نرســیده اما تاثیر 
کاهشــی آن روی بــازار ارز 
محســوس بود. قیمت دالر 
امــروز ۱۸ دی مــاه، کانال 
قیمتی قبل را از دســت داد و وارد محــدوده 2۸ هزار 

تومان شد.
به گزارش تجارت نیــوز، اخباری کــه از وین به گوش 
می رسد بر بازار فردوسی اثر گذاشته و قیمت دالر را در 
هفته گذشته کاهشی کرد. امروز هم قیمت دالر در بازار 
آزاد با روند کاهشی آغاز شد و دالر محدوده حساس خود 

را از دست داد.
در هفته گذشته بســیاری از تحلیلگران و معامله گران 
معتقد بودند که اگر قیمت دالر بــه زیر 2۹ هزار و 200 
تومان برسد، امکان کاهش بیشتر قیمت دالر وجود دارد.
همان هفته گذشته قیمت دالر این محدوده مقاومتی 
را از دست داد و وارد کانال 2۸ هزار تومان شد. امروز ۱۸ 
دی ماه در اولین روز هفته جاری هم کاهش قیمت دالر 

ادامه داشت.

تاثیر مذاکرات وین بر قیمت دالر
اما سوالی که وجود دارد این است که کاهش قیمت دالر 

ادامه دارد؟

تحلیلگران و معامله گران جواب مشــخصی برای این 
ســوال ندارند و قیمت دالر وابســته به روند مذاکرات 
وین دارد. چنانچه اخبار مثبت مذاکرات ادامه داشــته 

 باشــد، بعید اســت که قیمت دالر مجــددا افزایش 
پیدا کند.

چون روند مذاکرات، معامالت ارز در بازار آزاد را متوقف 
کرده است. بسیاری از معامله گران نه خریدار دالرند و نه 
فروشنده آن. آنها فعال در حال رصد بازار و اخبار دقیق 
مذاکرات هستند تا ببینند ســیگنال هایی که از وین 

مخابره می شود مثبت است یا منفی.
برای همین گفته می شود در صورت تدوام اخبار مثبت، 
احتمال کاهش قیمت دالر وجود دارد. اما مشخص است 
که بازار ارز کامال محتاط شده و قیمت دالر گام به گام 

ارزان می شود.
معامله گران حرفه ای سقف و کف حمایتی برای دالر دارند 
و معتقدند که اگر دالر از این سقف عبور کند، روند افزایش 
قیمت باز می گردد. به عبارتی برخی معتقدند که قیمت 
دالر در صورتی افزایش پیدا می کند که بتواند وارد کانال 
2۹ هزار تومان شود و تا 2۹ هزار و 200 تومان هم پیش 

برود و در این قیمت ماندگار شود.
در آن صورت سیگنال خرید دالر صادر می شود. اما اگر 
دالر محدوده 2۸ هزار و 200 تومان را از دســت بدهد، 
ســیگنال فروش صادر کرده و احتمال کاهش قیمت 

مجدد هم وجود دارد.

معامله گران در انتظار نتیجه روند مذاکرات هستند

توقف معامالت در بازار ارز

هیچ کمبودی در زمینه تامین 
واکسن وجود ندارد 

رییس جمهور با اشــاره به اینکــه تعطیلی 
مدارس و دانشــگاه ها و آموزش غیرحضوری 
اقتضای وضعیت زمان شــدت یافتن شیوع 
کرونا بود، اما باعث افت تحصیلی دانش آموزان 
و دانشجویان شــد، اظهار داشت: در وضعیت 
فعلی با توجه به کاهش چشمگیر موارد ابتال و 
فوتی، ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفت 
که کالس هــای درس و امتحانات مدارس و 
دانشگاه ها به شــکل حضوری برگزار شود که 
باید دستگاه های مسئول اجرای آن را پیگیری 

نمایند.
آیت اهلل سید ابراهیم رییسی صبح روز شنبه 
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی 
از تالش هــای همه دســت اندرکاران بخش 
بهداشت و ســالمت کشــور گفت: با وجود 
کاهش مــوارد بیمــاری و فوتی همــه باید 
شــیوه نامه ها و اصول بهداشــتی را به دقت 
رعایت کنند تا زنجیره ســویه جدید بیماری 

کرونا نیز قطع شود.
رییس جمهور با بیــان اینکه کارکنان ادارات 
و دســتگاه های دولتی باید بیــش از دیگران 
در رعایت دستورالعمل های بهداشتی کوشا 
باشند، افزود: طبق گزارش های ارائه شده در 
کشــور هیچ کمبودی در زمینه واکسن، چه 
واکسن های ساخت داخل و چه واکسن های 
وارداتی وجود ندارد و از همه دعوت می کنم 
نسبت به تزریق دز ســوم واکسن اقدام کنند 
تا به شکل موثرتری از سالمت جامعه صیانت 

کنیم.
رییسی از اقدامات انجام شده برای کنترل تردد 
از مرزهای کشور تشکر کرد و اظهار داشت: از 
همه مسئوالن مربوطه و از جمله استانداران 
می خواهم که همچنان با حساســیت از تردد 
در مرزهای کشور مراقبت کنند و به ویژه ورود 
افراد را به طور دقیق کنتــرل کنند تا با ورود 

افراد مبتال به کرونا دچار مشکل نشویم.
رییس جمهور ادامه داد: تصمیم گیری درباره 
محدودیت های وضع شــده برای ورود اتباع 
برخی کشورهایی که سویه اُمیکرون در آنها 
فراگیر شده به ایران به وزارت کشور و قرارگاه 
مربوطه واگذار می شــود تا حســب وضعیت 
نســبت به ادامه یــا رفع ایــن محدودیت ها 

تصمیم گیری های مقتضی انجام شود.
آیت اهلل رییسی همچنین از بررسی های علمی 
انجام شده درباره واکسیناسیون کودکان در 
برابر ویروس کرونا قدردانــی و تصریح کرد: 
گزارش خوبی ارائه شد اما با توجه به سواالت 
و مخالفت هایی که همچنان نســبت به این 
موضوع مطرح است، الزم است کار کارشناسی 

در این زمینه ادامه یابد.

539487۰تخصیص ۱۰۰ درصدی 
یارانه تامین نهاده ها و عوامل تولید 

کشاورزی 
یک مقام مســئول گفت: دولــت، ۱00 درصد 
یارانه های تامین نهاده ها و عوامل تولید محصوالت 

کشاورزی را در ۹ ماهه امسال، تخصیص داد.
مدیرکل دفتر برنامه و بودجــه وزارتخانه با اعالم 
این مطلب گفت: به موجب بنــد )2۴( مصارف 
هدفمنــدی یارانه هــا، موضوع تبصــره )۱۴( 
قانون بودجه ســال ۱۴00 مبلغ 3۴۵0 میلیارد 
تومان با هــدف تامین یارانه بــرای فعالیت های 
کشــاورزی در ۹ ماهه ســال جــاری اختصاص 
یافت. وی افــزود: این میــزان اعتبــار بیش از 
 ۵ برابر کل اعتبــار تخصیص یافتــه این ردیف 

در سال ۱3۹۹ است.
قاسمی، اعتبار تخصیص یافته از این ردیف در سال 

گذشته را 6۵0 میلیارد تومان عنوان کرد.
وی تخصیص مبلغ 3۴۵0 میلیــارد تومان یارانه 
تامین نهاده ها و عوامل تولید محصوالت کشاورزی 
در مدت یاد شده را بیانگر عزم دولت سیزدهم در 

حمایت از تولیدات بخش کشاورزی دانست.
مدیرکل دفتــر برنامــه و بودجــه وزارت جهاد 
کشاورزی اظهار داشــت: این مبلغ برای تامین، 
تدارک، توزیع و فــروش انواع کود شــیمیایی، 
کودهای آلی و زیســتی، تامین و تــدارک انواع 
بذر، تامیــن و تدارک تخم نوغان، بهینه ســازی 
مصرف و کنترل کیفی انواع سم و کود شیمیایی، 
تامین و تــدارک انواع نهــال، اصالح نــژاد دام 
روستایی، اســتفاده بهینه از بقایای محصوالت 
کشــاورزی و صنایع غذایــی در تغذیــه دام و 
اجرای مصوبات شــورای قیمت گــذاری و اتخاذ 
 سیاست های حمایتی بخش کشاورزی تخصیص 

یافته است.

اخبار
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نرخ ســود بین بانکی در بازار باز پس از یک ماه و نیم به 
پایین تر از سطح 2۱ درصد رسید. این رویداد در ادامه 
روند فزاینده بسط نقدینگی در بازار باز و سیر کاهشی 
نرخ سود دراین بازار به ثبت رسیده است. به عبارت دیگر 
تمایل بانک ها از مشارکت در بازار بین بانکی کاسته شده 
و نیاز بیشترشان در بازار باز مرتفع می گردد. به گزارش 
اقتصادنیوز، در هفته اخیر نرخ سود در ۵ بازار مورد بررسی 
قرار گرفت و طی آن مشاهده شد در تمام بازارهای هفته 
دوم دی ماه نرخ سود کشور روندی نزولی داشته است. 
مهم ترین این بازارها در این هفته نرخ سود بین بانکی 
بوده که به کمتر از سطح 2۱ درصد تقلیل پیدا کرده است.

کاهش نرخ سود در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی
از اواخر ماه خرداد بازار فــروش اوراق بدهی دولتی برای 
دومین سال متوالی برگزار شده و اکنون به مرحله بیست 
و ششم خود رسیده اســت. در این بازار بانکها و نهادهای 

سرمایه ای به خرید اوراق بدهی از دولت پرداخته و دولت نیز 
در آمد حاصل از فروش این اوراق را صرف تامین بخشی از 
کسری بودجه خود می کند. از آنجا که خرید و فروش اوراق 
بدهی دولتی به دو پارامتر نرخ سود و تاریخ سررسید آنها 
بستگی دارد تحلیل روند این متغیر ها می تواند میزان تمایل 
مشتریان را مورد بررسی قرار دهد. به این صورت که هر چه 
نرخ سود باالتر و تاریخ سررسید پایین تر باشد، خریداران 
اوراق بیشتر به خرید اوراق تمایل خواهند داشت. در هفته 
های گذشته نرخ سود در سطحی نزدیک به 22 درصد قرار 
داشت اما فروش چندانی را ثبت نکرد. برخی تحلیلگران 
دلیل این اتفاق را تاریخ سررسید باالی اوراق می دانند که 
تقریبا سه ساله بوده است.  در نهایت اما در هفته اخیر اوراقی 

ارائه شد که تاریخ سررسید آن دو ساله بود. سهم این اوراق از 
کل اوراق فروخته شده ۹7 درصد بوده و نرخ سودی معادل 
با 2۱.62 درصد داشت. در نهایت این ترکیب بندی خرید و 
فروش اوراق موجب شد تا نرخ سود از هفته قبل 0.۴ واحد 
درصد کاهش یافته و به 2۱.63 درصد برسد. حجم خرید 
اوراق نیز افزایش چشمگیری داشته که معادل با ۴ هزار و 

۸00 میلیارد تومان بوده است.

بازار ثانویه اوراق بدهی در هفته دوم دی ماه
اوراق فروش رفته در بــازار اولیه در نهایت می تواند در 
بازار ثانویه نیز خرید و فروش شود. در این بازار اوراقی 
با سررسید های یک ساله تا سه ساله وجود دارد. هدف 

از این دادوستد نقد شوندگی اوراق مالی است. بررسی 
رفتار این اوراق نشان می دهد در هفته دوم دی ماه نرخ 
سود در تمام سررسیدها تقریبا ۱ واحد درصد کاهش 
داشته است. در اوراق با بازدهی یکساله نرخ سود در پایان 
هفته به 23.2 درصد رسید و نسبت به هفته قبل ۱ واحد 
درصد کمتر شد. نرخ بازدهی دوساله نیز در بازار ثانویه 
در جهتی موازی با سایرین مسیری همانند را سپری 
کرده و به 2۴.3 درصد رسید. دامنه تغییرات در اوراق با 
بازدهی دوساله تقریبا مشابه با اوراق یکساله بوده است.

نرخ سود بازدهی سه ساله هم درنهایت از مرز 26 درصد 
با روندی اکیدا نزولی به 2۵ درصد رســیده و رفتاری 
کاهشی را از خود برجای گذاشــت. این در حالی بود 
که بازده آتی سال دوم که نرخ سودی پیش نگر در این 
حوزه دارد با اینکه در مسیر نزولی قرار داشت در میانه 
هفته دوباره صعودی شده و درنهایت در سطح 2۵.۵ 

درصد ایستاد.

نرخ سود بین بانکی به زیر 2۱ درصد رسید

کاهش نرخ سود  در تمام بازارهای مالی

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2391| یکشنبه 19 دی ماه1400

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکیــد کرد: با مدیران 
شعبی که تخلفات آنان در زمینه پرداخت تسهیالت 

احراز شود با جدیت برخورد می شود.
به گزارش ایرنا، »سید احسان خاندوزی« در حاشیه 
بازدید سرزده از بانک های دولتی گفت: 2 هفته پیش 
جلســه ای با مدیران عامل بانک های دولتی برگزار 
شــد و وزارت اقتصاد مطالبات و درخواست هایی را 

عنوان کرد.
وی افزود: در آن جلســه وعده دادم که بنای دولت 
سیزدهم بر این است که اگر مصوبه و قاعده ای تصویب 
می شود به طور حتم باید در عرصه اجرا و عمل فعاالن 
اقتصادی، مردم و خانوارها احساس کنند که این اتفاق 
پیگیری می شود و وعده دادیم که نظارت بر مصوبات 

را پیگیری خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: از مصوبه های اخیر این است 
که فعاالن اقتصادی حق دارند نسخه ای از قراردادهای 
بانکی خود را در اختیار داشته باشند، همچنین نرخ 
سود تسهیالت پرداختی و جرایم و دیرکردها به وضوح 

باید پیگیری شود.
وی ادامه داد: در این زمینه سامانه ای در وزارت اقتصاد 
طراحی شده است و همه استان ها می توانند موارد را 
معرفی کنند. در روزهای گذشته مواردی از تخلفات 
عنوان شده اســت و با جدیت با مدیران شعبی که 
تخلفات آنها احراز شــود برخورد و اطالع رســانی 

می شود.
خاندوزی با اشاره به بازدید ســرزده خود از دو بانک 
دولتی، گفت: در بازدید امروز بســیاری از مشتریان 
راضی بودند و در برخی از موارد نیز بی دقتی هایی را 
شاهد بودیم یا اینکه مراجعه کنندگان نسبت به حقوق 

خود مطلع نبودند.
وی اضافه کرد: مقرر شد پیگیری های الزم برای رفع 
مسائل پیش روی مشتریان انجام شــود تا بانک ها 
بیش از گذشــته در خدمت تولیــد و خانوارها قرار 
گیرند تا زحماتی که در شبکه بانکی کشیده می شود 
منجر به رشــد اقتصادی و تسهیل تامین مالی برای 

تولیدکنندگان شود.

اعتبارسنجی جایگزین وثیقه می شود
وزیر اقتصاد در ادامه درباره جایگزینی اعتبارسنجی 
به جای وثیقه و ضامن به ویژه در وام های خرد، گفت: در 
خصوص برخی از شرکت ها اعتبارسنجی ها در پرونده 
وجود داشت، در برخی از موارد نیز فقط به استعالم ها 
در مورد چک برگشتی اشخاص حقیقی بسنده شده 

بود که این نقطه ضعف است.
وی ابراز امیدواری کــرد: در هفتــه آینده موضوع 
اعتبارســنجی و جایگزینی نظام فعلی که موجب 
نارضایتی افراد شده و بسیاری را که سال ها به تعهدات 
خود عمل کردند اما ضامن یا وثیقه الزم را نداشتند 
از دریافت وام محروم کرده است، انجام شود و هفته 

آینده خبر خوبی را اعالم خواهیم کرد.

دستورالعملی برای محدودیت پرداخت 
نداشتیم

خاندوزی درباره توقف تسهیالت بانکی در ماه های 
پایانی سال، گفت: در وزارت اقتصاد دستورالعمل و 
ابالغیه ای مبنی بر محدودیت پرداخت تســهیالت 
بانکی، به غیر از مراعات ضوابطی که بانک مرکزی بر 

آنها نظارت کند وجود نداشته است.
وی گفت: امیدوارم با توجه به اینکه نیاز تولیدکنندگان 
و خانوارها در ماه های پایانی ســال افزایش می یابد 
شاهد توقف و تاخیر پرداخت وام ها نباشیم و پیگیری 

می کنیم فشاری به افراد وارد نشود.
وزیر امور اقتصــادی و دارایی درخصــوص وام ۹0 
میلیونی بانــک جهانی نیز گفت: بانــک جهانی در 
اکثر کشورهای عضو برای تجهیزات و لوازم پزشکی 
مقابله با بیماری کرونا تســهیالتی را در نظر گرفته 
بود که در خصوص کشور ما آمریکا موافق پرداخت 

تسهیالت نبود.
وی خاطرنشان کرد: با تالش های انجام شده موافقت 
بانک جهانی و مصوبه هیات دولت برای اعطای حق 
امضای موافقت نامه ها انجام شد، بنابراین برای بخشی 
از تجهیزات و لوازم پزشکی که به ناچار باید وارد شود، 

از طریق ۹0 میلیون دالر مصوب تامین خواهد شد.

وزیر صمت با بیان اینکه به دنبال این هستیم که در 
مدیریت بازار مداخله حداقلی داشته باشیم، گفت: 
ساختار جدید وزارت صمت ظرفیتهای کمک به عرصه 

تولید را فراهم کرده است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید رضا 
فاطمی امین در نشست هم اندیشی با فعاالن اقتصادی 
حوزه نساجی، پوشاک، کفش و چرم با بیان این مطلب 
که ساختار جدید وزارت صمت ظرفیت های کمک به 
عرصه تولید را فراهم کرده است، اظهار کرد: صنعت 
نساجی و پوشاک ظرفیت های بســیار باالیی برای 

تحقق اهداف اشتغال و صادرات دارد.
وی با اشاره به ظرفیت های ســاختار جدید وزارت 
صمت برای کمک به عرصــه تولید، تصریح کرد: در 
ساختار جدید وزارت صمت، همه کسب و کارهای 
درون یک رشته فعالیت، اعم از صنف و صنعت تحت 

یک دفتر، مدیریت می شوند.
وزیر صنعــت، معدن و تجارت با اشــاره به اینکه در 
ساختار جدید وزارت صمت یکپارچگی به وجود آمده 
است، بیان کرد: تمامی موضوعات یک رشته فعالیت 
اعم از تولید، تجارت خارجی، مواد اولیه، قاچاق و … 

درون دفتر آن رشته فعالیت پیگیری می شود.
فاطمی امین در مورد مدیران این ساختار نیز گفت: 
مدیران وزارتخانه در ساختار جدید، خود موضوعات 
مرتبط با کسب و کارها را لمس کرده اند و در این حوزه 

فعالیت داشته اند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خــود به موضوع 
تأمین مالی زنجیره ای اشــاره کــرد و افزود: تأمین 
مالی زنجیره ای را با هفت بانک عامل شــروع کرده 
ایم و تا پایان سال به ســرعت توسعه خواهیم داد، با 
این روش حداقل 30 درصد تأمین مالی با اســتفاده 
از همین منابع موجود بیشتر خواهد شد. وزیر صمت 
همچنین شــفافیت، عدم انحراف از منابع، تزریق 
درســت نقدینگی و پایین آوردن هزینه ها در طول 

زنجیره را از مزایای تأمین مالی زنجیره ای دانست.
فاطمی امین در خصوص دیگر مزایای این نوع جدید 
از تأمین مالی، گفت: رصد این فعالیت به صورت ثبت 

فاکتورهای خرید و فروش در سامانه جامع تجارت 
انجام می شود و پرداختهای بانکی به ازای فاکتورهای 

صادره برای حلقه بعدی صورت می گیرد.

ثبت قیمــت تولیدکننــده در زنجیره 
پوشاک، کفش و چرم در سامانه جامع تجارت

وی ادامه داد: ثبت قیمت تولیدکننده را در زنجیره 
پوشاک، کفش و چرم در سامانه جامع تجارت عملیاتی 
می کنیم. در کاالهایی که این روند عملیاتی شــد، 

قیمتها کاهشی بوده است.
وزیر صمت به دیگر اولویت های وزارت صمت در دوره 
جدید اشاره داشــت و ادامه داد: جریان شفاف کاال 
را برای مبارزه حداکثری با قاچاق ورودی و مداخله 
حداقلی در قیمت گذاری و مدیریت بازار در دستور 
کار داریم. فاطمی امین تصریح کــرد: به دنبال این 
هستیم که با شناســه دار کردن کاال فرایند گردش 
کاال در طول زنجیره را رصد کنیم و در مدیریت بازار 
مداخله حداقلی داشته باشیم. وی با تاکید بر ضرورت 
هم اندیشی با فعاالن بخش خصوصی و کسب نظرات 
آنها، گفت: نشست های هم اندیشی با فعاالن اقتصادی 

به صورت منظم هر فصل تداوم خواهد یافت.
گفتنی است که نشســت هم اندیشی وزیر صمت با 
فعاالن اقتصادی حوزه نساجی، پوشاک، کفش و چرم 
به میزبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. 
فعاالن این حوزه پیشنهاداتی از جمله توجه به توسعه 
برندینگ، مبارزه حداکثری با قاچــاق کاال، تأمین 
سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، ارائه مشوق های 
صادراتی برای حضور در بازارهای جهانی، ساماندهی 
واردات و صادرات با دخیــل دادن عوامل صنعت و 

توسعه زیر ساختهای فعالیتی را مطرح کردند.
نگاه و توجه ویژه بــه بخش خصوصی در تصمیمات 
اتخاذ شده، برگزاری جلسات تخصصی برای حوزه 
چرم، ایجاد پنجره واحد برای تعامل با دستگاه های 
مرتبط از جمله محیط زیست، بروکراسی های زمان 
بر اداری و مدیریت و بازبینی تعرفه های ورودی از دیگر 

پیشنهادات مطرح شده بوده است.

شاخص کل بورس در پایان معامالت روز گذشته ) شنبه ۱۸ دی ماه( 
کاهش 7۵۱ واحدی داشــت و به رقم یک میلیون و 362 هزار واحد 
رسید. به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در پایان معامالت 
روز گذشته شنبه ۱۸ دی ماه با افت 7۵۱ واحدی به کار خود خاتمه داد 

و در رقم یک میلیون و 362 هزار و 3۴۴ واحدی قرار گرفت.
بورس در معامالت روز گذشته ابتدا رشد ۴ هزار واحدی در حدوداً یک 
ساعت نخست معامالت داشــت اما ناگهان روند نزولی در پی گرفت و 
حتی جایگاه ۱ میلیون و 363 هزار واحدی به عنوان توقف گاه بورس در 

آخرین روز کاری هفته گذشته را هم از دست داد و کمتر از هزار واحد 
منفی شد. شاخص هم وزن نیز روند نزولی 337 واحدی را پیش گرفت 

و رقم 3۵۹ هزار و ۱3۴ واحد را رد کرد.
تعداد معامالت روز گذشته 36۹ هزار فقره به ارزش 2.7 هزار میلیارد 
تومان بود و ارزش کل بازار نیز در کانال ۵.۴ هزار هزار میلیارد تومان 

باقی ماند.
نمادهای فارس و فوالد عوامل اصلــی افت و خودرو و وبملت از عوامل 
رشد بازار بودند؛ خودرو رشد حدوداً ۵ درصدی در ارزش سهام را شاهد 

بود و لقب پُرتراکنش ترین نماد معامالت روز گذشته را به نام خود ثبت 
کرد اما برکت در معامالت روز گذشته افت کمتر از ۵ درصدی ارزش 

سهام را به سهامداران نمایش داد.
گروه نمادهای خودرویی در معامالت روز گذشته مجموعاً حدود نیم 
تریلیارد تومان )۴۸0 میلیارد تومان( گردش مالی داشــتند که عماًل 

حدود یک پنجم ارزش معامالت روز گذشته محسوب می شود.
 فرابــورس 2۸ واحد منفی شــد و در رقــم ۱۸ هــزار و 37۴ واحد 

متوقف ماند.

خاندوزی:

با مدیران بانک های متخلف در پرداخت تسهیالت برخورد می شود
وزیر صمت اعالم کرد؛

مداخله حداقلی دولت در مدیریت بازار

شاخص رشد مثبت را تاب نیاورد

 افت ۷۵۱ واحدی بورس

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ۲۵۰ هزار تومان ارزان شد 
قیمت سکه )شنبه، ۱۸ دی ماه( در بازار تهران با ۲۵۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته )پنجشنبه، ۱۶ دی ماه( به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. ارزش هر قطعه سکه 

تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۲۵۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت ۱۲ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۶۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، 

در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۳۵ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال نیز پنج  میلیون و ۳۵۰ هزار تومان شد.

بانک ها



3 اقتصاد
ایران

فعاالن صنعت فرش ضمن 
مخالفت بــا انتقــال مرکز 
ملی فرش به وزارت میراث 
فرهنگی، تاکیــد کردند که 
فرش دستباف جنبه صادراتی 
دارد در حالیکه وزارت میراث فاقد رویکرد صادراتی و 

اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری با حضور رؤسای 
اتحادیه های تولیدکننده و صادرکننده فرش ایران به 
منظور اعالم موضع فعاالن صنعت فرش نسبت به انتقال 
مرکز ملی فرش ایران از وزارت صمت به وزارت میراث 

فرهنگی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
حمید ذواالنواری رئیس اتحادیــه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان فرش دستباف اســتان فارس در این 
نشســت اظهار کرد: فرش دســتباف ایرانی همچون 
بیماری است که در بیمارســتان وزارت صمت به این 
حال و روز افتاده و حاال می خواهد این بیمار بدحال را به 
بیمارستان درجه ۲ وزارت میراث فرهنگی انتقال دهد. 
مطمئن هستیم که وزارت میراث فرهنگی تخصصی در 
حوزه فرش ندارد و هنر – صنعت فرش در این وزارتخانه 

از دست خواهد رفت.
وی افزود: دولت باید فرصتی دهد تا ســازمان فرش 
و صنایع دســتی زیرمجموعه دولت تشکیل شود تا 
متخصصان و فعاالن این حوزه وضعیت صنعت فرش 

را بهبود دهد.
ذواالنواری گفت: متأسفانه تاکنون هیچ کدام از رؤسای 
مرکز ملی فرش ایران موفقیتی نداشــته اند زیرا هیچ 
یک از آنها تجربه و تخصصی در فــرش ندارند و فقط 

تحصیالت مرتبط دارند.

وزارت میراث رویکرد اقتصادی و صادراتی 
ندارد

در ادامــه ایــن نشســت ابوالفضل رجبیــان رئیس 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف استان 
قم اظهار کرد: با تصمیمات ناصوابی که در مورد انتقال 
مرکز ملی فــرش از وزارت صمت بــه وزارت میراث 
فرهنگی گرفته شده، مخالف هستیم؛ این مسئله تیر 
خالص را به پیکر بی جان فرش که ســابقه فرهنگی، 

اقتصادی و هنری در دنیا دارد، می زند.
وی افــزود: با تصمیمــات غیرتخصصی که با شــعار 

»رسیدگی تخصصی به فرش« سر داده شد، نمی توان 
کار را جلو برد. وزارت صمــت در حالی به دنبال تنزل 
درجه فرش دستباف است که باید این صنعت را ارتقا 
دهد و مرکز ملــی را تبدیل به ســازمان کند تا فرش 

دستباف به دوران اوج خود برگردد.
رجبیان گفت: در مورد انتقال مرکز ملی فرش به وزارت 
میراث فرهنگی هیچ مشــورتی با فعاالن این حوزه و 
بخش خصوصی انجام نشده درحالی که فرش ایران جنبه 
صادراتی دارد و باید در وزارت صمت که یک وزارتخانه 
اقتصادی است، باقی بماند. وزارت میراث فرهنگی نه 

جنبه اقتصادی و نه سابقه ای در این حوزه دارد.

مسئوالن متوجه جایگاه فرش ایران نیستند
همچنین سعید عصاچی نایب رئیس اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان فرش اســتان اصفهان در این نشست 
گفت: مسئولین ما اصاًل اطالعی از منزلت فرش ایران 
ندارند. در این صنعت دو میلیون نفر بافنده فعال هستند 
که با خانواده هایشان، هشت میلیون نفر می شوند. فرش 
ایران سفیر فرهنگی ما است و هنر – صنعت محسوب 
می شود. یک زمانی بعد از نفت، بیشترین صادرات ایران 

مربوط به فرش دستباف بود.
وی افزود: در تحریم ها تنها کاالیی که به صورت مستقیم 
از آن نام برده شد، فرش دســتباف بود چرا که آمریکا 
می دانست وقتی فرش دستباف به مشکل بخورد، تبعات 
سنگینی به دنبال خواهد داشت. متأسفانه مسئولین ما 

به این مسائل توجه نکرده اند.
عصاچی گفت: بعد از انقالب با تعدد سازمان های متولی 
در مورد فرش مواجه شــدیم درحالی کــه ما همواره 
فقط یک متولی واحد زیر نظر نهاد ریاست جمهوری 
می خواستیم. با این حال مرکز ملی تشکیل شد و قرار 
بود رئیس مرکز، معاون وزیر باشد اما هرگز این اتفاق 
نیفتاد. هم اکنون نیز بدون هماهنگی با بخش خصوصی 
و فعاالن فرش تصمیم اشتباهی گرفته شده که نه تنها 

اوضاع را بهتر نمی کند، بلکه بدتر هم می کند.
به گفته وی، مهاجرت روســتاییان، افزایش بیکاری، 
کاهش تولید و … از جمله تبعات این گونه تصمیمات 
است. ما خواستار این هستیم که سازمان مستقل زیر نظر 
ریاست جمهوری تشکیل شود تا مشکالت را به صورت 

مستقیم با رئیس جمهور مطرح کنیم.

فرش دستباف باید معاف از رفع تعهد ارزی 
شود

در ادامه این نشســت احمد کریمی اصفهانی رئیس 

اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان فرش ایران 
اظهار کرد: زادگاه اصلی فرش در دنیا، ایران اســت اما 
امروز کشورهای دیگر متوجه اهمیت این صنعت شده اند 
و در حال کنار زدن ما هستند. اردوغان رئیس جمهور 
ترکیه شخصاً اعالم کرده که باید صادرات فرش ترک به 

یک میلیارد دالر افزایش یابد.
وی افزود: مــا بارها با دســتگاه های مختلف از جمله 
وزارت امــور خارجه رایزنی کردیم تا صــادرات ایران 
به بازارهای مختلــف را هموار کنــد و فقط صادرات 
 به آمریــکا، اروپا و ژاپن نباشــد اما هرگــز این اتفاق 

نیفتاد.
کریمی گفت: رقبای ما در حال ســبقت گرفتن از ما 
هستند و امتیازات مختلفی را به صادرکنندگان خود 
می دهند درحالی که ما هر روز موانع را نیز بر سر راه آنها 

بیشتر می کنیم.
وی ادامه داد: آنچه که تراز اقتصادی را مثبت می کند، 
صادرات است. شعار ســال »رفع موانع تولید« بود اما 
مسئوالن پاسخ دهند که کدام یک از موانع را از سر راه 

صنعت فرش برداشته اند؟
رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
فرش ایران اظهار کــرد: فقط ما توانســتیم از طریق 
دیوان عدالــت اداری مالیات تســعیر ارز را لغو کنیم 
که وزارت اقتصاد باز هم بــه بهانه مختلف می خواهد 

این موضوع را برقرار کند. متأســفانه از ابتدای ســال 
 تاکنــون هیچ نوع مانعی از ســر راه فرش دســتباف 

برداشته نشد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد مشکالت 
فعاالن حوزه فرش در زمینــه رفع تعهد ارزی تصریح 
کرد: فرش کاالیی نیســت که بتوان مســتقیم آن را 
فروخــت و ایــن کاال بــه صــورت امانــی فروخته 
 می شــود؛ بنابراین به صــورت طبیعــی نمی تواند 

تعهد ارزی کند.
کریمی گفت: ســازمان برنامه و بودجه برای هر یک 
نفر اشــتغال باید ۳۰۰ میلیون تومان هزینه کند. این 
در حالی است که دولت با این قبیل تصمیمات، فرش 
دستباف را با دو میلیون نفر شــاغل نادیده می گیرد. 
پیشنهاد ما این بود که فرش دســتباف از تعهد ارزی 
معاف شــود چرا که هم صادرات رونق می گیرد و هم 

درآمدی برای دولت تلقی می شود.
وی اظهار کرد: ما تاکنون حدود ۳۰۰ نامه در مورد این 
مسئله به وزارت صمت ارســال کرده اما هنوز به هیچ 

نتیجه ای نرسیده ایم.

برخی از تولیدکنندگان به جای ابرشیم از 
مواد مصنوعی استفاده می کنند

همچنین در ادامه این نشســت حامد چمن رخ عضو 

هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
فرش ایران در مورد تأمین مواد اولیه این صنعت گفت: 
بیشتر مواد اولیه صنعت فرش از داخل تأمین می شود و 
ابریشم های مرغوب و انواع پشم وارداتی است. با توجه 
به محدودیت های ارزی، پروسه واردات دچار مشکل 

شده است.
وی افزود: از سوی دیگر، علی رغم پیگیری های انجام 
شده در دو ســال اخیر مبنی بر رساندن تعرفه واردات 
ابریشــم به ۲۰ درصد و تصویب در هیئت دولت، این 
مصوبه هرگز ابالغ نشد و ابریشم همچنان با نرخ باالیی 
وارد می شود. تا دو سال قبل تعرفه ترجیحی داشتیم 
که تعرفه باال را جبران می کرد اما از وقتی مدت زمان 
تعرفه ترجیحی تمام شد، ابریشم با قیمت باالیی وارد 
کشور می شود که همین مســئله باعث شده برخی 
از تولیدکنندگان به جای ابریشــم از مواد مصنوعی 
 استفاده کنند که آسیب جدی به حیثیت فرش ایرانی 

وارد می کند.
همچنین یکی از اعضای اتحادیــه صادرکنندگان و 
تولیدکنندگان فــرش در مورد قاچــاق فرش گفت: 
صادرات قاچــاق نداریــم بلکه صادرات مســافری 
به میزان محــدود انجام می شــود امــا از آن طرف، 
 فــرش غیرایرانی بــه صــورت قاچاق وارد کشــور 

می شود.

در نشست بررسی انتقال مرکز فرش به وزارت میراث مطرح شد؛

هشدار در مورد از بین رفتن فرش ایرانی

قیمت مرغ به زیر نرخ مصوب رسید
جمع آوری مرغ مازاد از سوی دولت

مدیرعامــل اتحادیــه سراســری مرغداران 
گوشــتی از کاهش قیمت مرغ بــه زیر نرخ 
مصوب خبــر داد و گفت: 15 روز اســت که 
شــرکت پشــتیبانی امــور دام مــرغ مازاد 

تولیدکنندگان را جمع آوری می کند.
حبیب اسداهلل نژاد در گفتگو با مهر از کاهش 
قیمت مرغ به زیر نرخ مصوب در بازار خبر داد 
و گفت: قیمت هر کیلوگرم مرغ هم اکنون در 
بازار خرده فروشی بین ۲۷ تا ۳1 هزار تومان 
است و بســیاری از مرغداران از حاشیه سود 

خارج شده و زیان می کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر توزیع اینترنتی 
مرغ منجمد ادامه دارد، افــزود: واردات تخم 
مرغ نطفه دار به کشور نیز در حال انجام است.

اسداهلل نژاد تاکید کرد که اگر این روند ادامه 
یابد با انباشــت مرغ در بــازار داخل مواجه 
می شویم و مسئوالن باید این مساله را مدیریت 
کنند. وی اضافه کرد: حدود 15 روز است که 
شرکت پشــتیبانی امور دام به بازار مرغ ورود 
کرده و مرغ های مازاد تولیدکنندگان را جمع 

آوری می کند.
اســداهلل نژاد قیمت جوجه یک روزه گوشتی 
را نیــز ۹ هــزار تومــان اعالم کــرد و گفت: 
قیمت مصوب جوجه ۶ هزار تومان اســت و 
تولیدکننــدگان همچنان ناچارنــد که آن را 
سه هزار تومان باالتر از نرخ مصوب خریداری 

کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصالح نظام 
یارانه ای کشور افزود: این مساله منتظر دستور 
رئیس جمهور است ولی هنوز زیرساخت های 
آن فراهم نیست به محض اینکه زیرساخت ها 
فراهم شــود به طوری که کمتریــن تبعات را 
داشته باشد و تولیدکننده و مصرف کننده دچار 

خسارت نشوند، این کار انجام خواهد شد.

آمادگی برای سوآپ روزانه ۴۰ میلیون 
مترمکعب گاز

وزیر نفت در دیدار با هیئت ترکمنســتان با بیان 
اینکه زیرســاخت برای واردات و سوآپ گاز وجود 
دارد، گفت: برای انتقــال ۴۰ میلیون مترمکعب 
گاز در روز یا 1۰ تا 15 میلیارد مترمکعب در سال 
آمادگــی داریم. وزیر نفت با هیات ترکمنســتان 
به ریاست ســردار بردی محمداف، معاون رئیس 
کابینه وزیران ترکمنستان و رشید مردوف، وزیر 
امور خارجه ترکمنستان در ســاختمان مرکزی 
وزارت نفت دیدار کرد. جواد اوجی پس از پایان این 
نشست، ضمن تشریح عملیاتی شدن سوآپ گاز از 
ترکمنستان از مسیر خاک ایران به کشور آذربایجان 
از ابتدای ماه ژانویه ســال جــاری میالدی گفت: 
همکاران ما که در ایستگاه میترینگ منطقه سرخس 
ترکمنستان مستقر هستند بر اجرای سوآپ با شروع 
۴ تا 5 میلیون مترمکعب در روز یا به عبارتی 1.5 تا ۲ 

میلیارد متر مکعب در سال نظارت دارند.

امضای اســناد همکاری بین ایران و 
ترکمنستان

وزیر نفت با بیان اینکه امروز و فردا اســنادی بین 
دو طرف امضا می شــود، گفت: این اسناد از سوی 
کارشناسان ایرانی و کارشناسان کشور دوست و 
برادر، ترکمنستان، تهیه شــده است و مربوط به 
حوزه های نفت و گاز می شود که دو طرف ظرفیت 
خوبی برای همکاری در این زمینه ها دارند. اوجی 
افزود: در قراردادهایی که امروز و فردا امضا می شود، 
برای احیای قرارداد گازی و نیز بحث افزایش سوآپ 
با کشورهای همسایه تمرکز می کنیم، همچنین در 
حوزه های انرژی، تهاتر فرآورده های نفتی و تبادل 
خدمات فنی - مهندســی مذاکرات خوبی انجام 
شد. وی بر تمرکز برای افزایش سهم تجارت انرژی 
تأکید کرد و گفت: بیشتر تمرکز در اسناد پیش رو، 
افزایش سهم تجارت انرژی در بعد گاز، فرآورده های 
نفتی و محصوالت پتروشــیمی است. وزیر نفت 
با بیان اینکه زیرســاخت کافی تا ظرفیت روزانه 
۴۰ میلیون مترمکعب گاز برای واردات و سوآپ 
گاز از ترکمنستان وجود دارد، تصریح کرد: امروز 
به کشور دوســت و برادر اعالم کردیم که آمادگی 
واردات و ســوآپ گاز با کشورهای همسایه تا ۴۰ 
میلیون مترمکعب در روز یــا به عبارتی 1۰ تا 15 

میلیاردمکعب ساالنه را داریم.
اوجی از عزم دولت ســیزدهم و وزارت نفت برای 
توسعه روابط بین المللی یاد کرد و گفت: ان شاءهلل 
با توجه به عزم و اراده ای کــه در وزارت نفت ایران 
و وزارت انرژی ترکمنســتان وجود دارد، بتوانیم 
باالترین میزان روابط را با کشور ترکمنستان به ویژه 

در حوزه انرژی داشته باشیم.

خبر

طی روزهای گذشته، شــایعاتی مبنی بر کمبود و گرانی روغن 
و احتمال تشــکیل صف های طوالنی برای خرید این محصول 

مطرح شده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان -  از هفته های گذشــته 
با زمزمه های جدی شــدن اصالح نظام یارانه بار دیگر نگرانی 
هایی مبنی بر کمبود روغــن، گرانی و صف های طوالنی خرید 
وجود دارد، هر چند بسیاری از مسئوالن این موضوع را تکذیب 
می کنند، اما برخی فعاالن بازار و فروشندگان خبر از کمبود و 

افزایش مجدد  قیمت ها می دهند.

 ۸۰ درصد روغن مصرفی وارداتی است
قائم مقــام نظــام صنفــی کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
گفــت: هــم اکنــون بیــش از ۷۰ تــا ۸۰ درصد دانــه های 
 روغنی و روغــن خــام مــورد نیــاز از طریــق واردات تامین 

می شود. به گفته ملک زاده  با توجه به ضعف نظارت، رانت و فساد 
حاصل از واردات، راهی جز تغییر اصالح نظام یارانه وجود ندارد.

گرچه با تغییر تخصیص ارز و اصالح نظام یارانه در بحث بازار مدتی 
دچار اختالل می شــویم، اما این موضوع کشاورزان را به سمت و 
سوی خوداتکایی سوق می دهد. طرح خود اتکایی دانه های روغنی 
به عنوان یکی از هشت طرح خوداتکایی محصوالت اساسی از نیمه 
دوم سال ۹۴ توسط وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد که براساس 
اجرای این طرح 1۰ ســاله تا افق 1۴۰۴ حداقل ۷۰ درصد نیاز 

کشور به روغن در داخل باید تامین شود.

کمبودی در عرضه روغن نداریم
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: تاکنون کمبودی 

در عرضه روغن به بازار احساس نشده است.
به گفته حسنی، روغن بر مبنای قیمت مصوب درج شده بر کاال 
عرضه می شــود و قیمت آن در بازار تغییری نداشته است.  با 
اصالح نظام یارانه و افزایش قیمت روغن پیش بینی می شود که 

مصرف روغن ۲5 درصد کاهش یابد.
بررسی های میدانی نشان می دهد که کمبودی در عرضه روغن 
در فروشگاه های زنجیره ای وجود ندارد، هر چند در برخی مغازه 

ها محدودیت هایی برای خرید وجود دارد.

کمبود عرضه روغن از شایعه تا واقعیت
پیکیری از تولیدکنندگان روغن نشان می دهد که عرضه روغن 

نسبت به ماه های اخیر تا حدودی کاهش یافته است.
یکی از تولیدکنندگان روغن گفت: قبل از تخصیص ارز ترجیحی 
به واردات روغن، سالیانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن روغن در 

داخل مصرف و 1۰۰ هزار تن به بازارهای هدف صادر می شــد 
که از ســال ۹۷ با تخصیص ارز ترجیحی، مصرف به ۲ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تن رسید. افزایش سرانه مصرف روغن از سال ۹۷ 
بدان معناست که بخشی از روغن از کشور قاچاق و بخشی دیگر 
توسط صنایع کنسرو، شیرینی و شــکالت و ... که روغن مورد 

نیازشان است، صادر می شود.
به گفته این تولیدکننده در اواخر ســال گذشته به رغم رکورد 
تولید، باز هم شــاهد کمبود در بازار بودیم که علت اصلی این 
موضوع به جو روانی بازار باز می گردد. با اصالح نظام یارانه پیش 
بینی می شود که به ســبب افزایش نیاز نقدینگی کارخانجات، 
ظرفیت تولید کاهش یابد، اما امکان مجدد صادرات به عراق و 
افغانستان مزیت این امر به شمار می رود که تا حدودی به فضای 

بازار کمک می کند.
ماجرای کمبود روغن در مغازه و فروشگاه ها به اواسط مهرماه 

سال گذشته بر می گردد که با خالی شدن یکباره قفسه ها، در 
شرایط کرونا مردم  ساعت ها منتظر در صف دریافت خرید بودند 

که این موضوع ماه ها ادامه داشت.
علی رغم  تالش مســئوالن تنظیم بــازار و کارخانجات روغن 
نباتی، اما مشــکالت سیســتم توزیع منجر به ایجاد بازار سیاه 
روغــن و عرضــه چندبرابر نرخ درج شــده بر روی کاال شــد 
که در تیرماه امســال بازار به آرامش رســید، هر چند قیمت 
 روغن حلب با چندین بــار افزایش قیمت بــه ۹1 هزار تومان 

رسید.
به گفته دبیر انجمن روغن نباتی در 1۹ تیرماه امسال، بازار روغن 
نباتی پس از چند ماه پر تنش به آرامش رسیده است و همواره 
صنعت روغن نباتی آمادگی دارد تا تمامی نیاز کشور در بخش 

خانوار، صنف و صنعت را به طور کامل برطرف کند.
بنابر آمار ســالیانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن تا ۲ میلیون تن 
روغن در کشور تولید می شــود که یک میلیون و ۳۰۰ تا یک 

میلیون و 5۰۰ هزار تن آن از طریق واردات تامین می شود.
بیرشــک دبیرانجمن روغن نباتی پیش از این گفته بود ساالنه 
۳5۰ تا ۴۰۰ میلیون دالر ارز برای واردات روغن مورد نیاز بخش 

خصوصی است.
همچنین چنــدی پیش با مطرح شــدن اصالح نظــام یارانه 
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد گفت: تغییر روش 
تخصیص ارز ابتدا از روغن خام، ذرت و کنجاله صورت می گیرد، 

اما به یکباره این امر اتفاق نمی افتد.
عباســی معروفان می گوید: با اصالح نظام یارانه قیمت روغن 
۲۰۰ تا ۲5۰ درصد افزایش می یابد که با ایجاد زیرساخت الزم، 

نگرانی در این رابطه نداریم.

عرضه روغن سهمیه ای می شود؟

زمزمه کمبود و گرانی روغن
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دولت تمامی مالــکان حقیقی و حقوقی بــاغ ویالها و واحدهای 
مسکونی گران که ارزش ملک آنها 1۰ میلیارد تومان و باالتر است 
را مکلف کرده تا قبل از پایان بهمن 1۴۰1 مالیات ساالنه مربوطه 

را پرداخت کنند.
به گزارش مهر دولت در الیحه بودجه سال آینده تمامی مالکان 
حقیقی و حقوقی باغ ویالها و واحدهای مسکونی گران که ارزش 
ملک آنها 1۰ میلیارد تومان و باالتر اســت را مکلف کرد تا قبل از 

پایان بهمن 1۴۰1 مالیات ساالنه مربوطه را پرداخت کنند.
نحوه محاسبه این گونه است که نســبت به مازاد یکصد میلیارد 
تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال یک در هزار و نسبت به مازاد 15۰ 
میلیارد ریال تــا ۲5۰ میلیارد ریال دو در هزار مشــمول مالیات 

می شود.
در این الیحه دولت متذکر شده اســت که باغ ویالها و واحدهای 

مسکونی در حال ساخت مشمول مالیات نمی شود.

همچنین در الیحه بودجه دولت آمده اســت مالیات باغ ویالها و 
واحدهای مسکونی مشمول مالیات، نسبت به مازاد ۲5۰ میلیارد 
ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال ســه در هزار، و نســبت به مازاد ۴۰۰ 
میلیارد ریال تا ۶۰۰ میلیارد ریال چهار در هزار، و نسبت به مازاد 
۶۰۰ میلیارد ریال به باال پنج در هزار محاســبه مالیاتی ســاالنه 

خواهند شد.
در این الیحه وزارت راه و شهرســازی مکلف شــده است امکان 
دسترســی برخط به اطالعات مالکیت امالک مورد نیاز سازمان 
امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار سازمان قرار دهد. 
ســازمان امور مالیاتی نیز مکلف است نســبت به تعیین دارایی 
مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1۴۰1 اقدام 

کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطالع اشخاص برساند.
تمــام اشــخاص حقوقــی و حقیقی مکلــف هســتند مالیات 
ســاالنه مربوط به هر یک از واحدهای مســکونی و باغ ویالهای 

 تحت تکفــل را حداکثــر تا پایــان بهمــن ماه ســال 1۴۰1 
پرداخت کنند.

همچنین ثبت نقل و انتقال امالکی که به موجب این بند برای آنها 
مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال 

شامل مالیات بر دارایی نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است.
از ســوی دیگر مطابق الیحه بودجه 1۴۰1، مجموع ارزش انواع 
خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی 
اعم از اشخاص حقیقی )خود و فرزندان کمتر از 1۸ سال و محجور 
تحت تکفــل( و حقوقی بیش از 1۰ میلیارد ریــال )یک میلیارد 

تومان( مشمول مالیات است.
این مالیات به گونه ای است که ارزش خودرو تا مبلغ 15 میلیارد 
ریال نسبت به مازاد 1۰ میلیارد ریال به میزان یک درصد، تا مبلغ 
۳۰ میلیارد ریال نســبت به مازاد 15 میلیارد ریــال به میزان ۲ 
درصد، تا مبلغ ۴5 میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳۰ میلیارد ریال به 

میزان سه درصد و نسبت به مازاد ۴5 میلیارد ریال به میزان چهار 
درصد در نظر گرفته شده است.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو، قیمت روز انواع خودرو با توجه به 
تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی 

کشور تا پایان سال 1۴۰۰ تعیین و اعالم می شود.
مأخذ مزبور برای انواع خودرو که پس از اعالم سازمان تولید یا وارد 
می شوند، بالفاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور 

تعیین و اعالم خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی مکلف است نســبت به تعیین دارایی های 
مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1۴۰1 اقدام 
کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطالع اشخاص مشمول برساند.

همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالیانه مربوط به 
خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از 1۸ سال و محجور 

تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه 1۴۰1 پرداخت کنند.

کدام خودروها و خانه ها در سال ۱۴۰۱ باید مالیات بپردازند؟



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2391| یکشنبه 19 دی ماه1400
ی

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

تم
  تک

پ:
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w
w
w
.k
A
SB

O
kA

RN
Ew

S.
iR  :

ت
ساي

ب 
و

ne
w

sk
as

bo
ka

r@
gm

ai
l.c

om
ي: 

يك
رون

كت
س ال

در
آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   2
39

ه  1
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

40
ه 0

ی ما
1  د

9  |
به

شن
یک

ش
رنو

 مه
ينا

ر م
دكت

ل: 
سئو

رم
دي

 و م
ياز

امت
ب 

اح
 ص

ئی
 بابا

ریم
ر: م

ردبي
س

انه
رس

ن 
یرا

مد
 و 

تی
دول

ير
  غ

ای
ه ه

نام
وز

ی ر
صنف

ن 
جم

و ان
عض

ش،
مای

 آز
 پل

د از
، بع

مد
ل اح

ل آ
جال

راه 
زرگ

ن ب
يابا

ن، خ
هرا

ي:ت
شان

ن
م  

سو
قه 

،طب
ع(

ضا )
م ر

 اما
ان

ختم
 سا

ی،
نوب

ز ج
سب

سر
ن 

يابا
ی خ

رو
روب

 1
55

79
17

11
3 :

تي
پس

كد
 

كار
ب و 

كس
ع:  

وزي
ت

w
w
w
.k
A
SB

O
kA

RN
Ew

S.
iR

ی :  
ه ا

رف
ق ح

خال
ه ا

 نام
ين

آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

09
12

39
06

05
ه  4

زاد
ت 

ريع
د  ش

عو
مس

ت: 
يغا

 تبل
ی و

گه
ا، آ

ن ه
ستا

ور ا
ی ام

نگ
ماه

ه

آخر
 کسب و کار

دريافت سود مازاد اقدام غير قانونی  بانك ها 
مجید قاسم کردی - مشاور حقوقی کسب و کارها

شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیالت بانکی نســبت به سود مازاد بر 
مصوبات مذکور باطل اســت.تامین برخی از منابع مالی جهت گذران مشکالت 
اقتصادی شهروندان را ناچار می کند تا به بانکها و موسسات مالی مراجعه و تحت قالب 

عقود و قراردادهای مختلف از تسهیالت بانکی استفاده کنند.
 از این رو به جهت نیاز شهروندان و شرکتهای تجاری عدم اطالع از قوانین و مصوبات بانک 
مرکزی برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری برخالف مصوبات بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران و شورای پول و اعتبار، قرارداد هایی مشــتمل بر دریافت سود و جریمه 
تسهیالت بانکی بیشتر از نرخ سود اعالمی بانک مرکزی با مشتریان منعقد می کنند که 
در مرحله دریافت وام مورد توجه و دقت واقع نمی شود و در صورت ایراد توسط مشتریان 
نیز  منطبق بر  بندهای ۱ و ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۱۵ و بندهای ۱ و ۳ 
ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ناظر بر قراردادهایی است که مطابق قانون مذکور 
تنظیم گشته اند و اینکه بانک ها نمی توانند در سایه عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به 
درج شروط تحمیلی در قراردادها نماین  اما نهایتا شعبه مذکور نسبت به عدم پرداخت وام 
در صورت عدم امضاء قرارداد موضوع را به نفع بانک به جلو می برد و مشتری ناچار است 
شروط را بپذیرد.دعوا از آنجایی شروع می شود که مشتری حقیقی یا حقوقی بانک در 
بازپرداخت اقساط با مشکل مواجه می شود و به جهت تاخیر در پرداخت اختالف حادث 
می شود و ناچار موضوع به دادگاه  ارجاع خواهد شد در مقام رسیدگی به این موضوع توسط 
محکام قضایی با بررسی قرارداد و سود حاصله در بعضی از قراردادها شاهد این خواهیم 
بود که  بانکها و موسسات مطابق ماده ۲۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ 
با آخرین اصالحات و ماده ۷ آیین نامه فصل ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا،  به دستورها 
و بخشنامه های بانک مرکزی عمل نکرده اند و میزان ســودی مازاد سود اعالمی بانک 
مرکزی در قراردادها از مشتریان دریافت نکرده اند هرچند به عقیده بعضی مستند به 
ماده ۱۰ قانون مدنی به اصل آزادی اراده در توافقات حاصله بین اشخاص  اعالم می کنند 
و قرارداد را صحیح می دانند لیکن همین ماده شرط نفوذ قراردادهای خصوصی را عدم 
مخالفت صریح قانون دانسته است در حالی که  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
در حین اجرای نظام پولی و بانکی کشور می تواند در امور بانکی و پولی دخالت و نظارت 
نموده و به تعیین نرخ رسمی بهره وام ها مبادرت ورزد . از اینرو مطابق ماده ۹۷۵ قانون 
مدنی که اعالم داشته است محکمه نمی تواند قراردادهای خصوصی را که بر خالف اخالق 
حسنه بوده یا به علت دیگری مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد 
به جهت تأثیر مستقیم و آشکار آثار ناشی از قراردادهای بانکی بر نظم عمومی و اقتصادی 
کشور نمی توان مستند به اصل حاکمیت اراده این قرارداد را رسیدگی کرد و جهت حافظ 
منافع و حقوق اساسی با توجه به گستردگی شبکه بانکی و تأثیر مستقیم این دسته از 
قراردادها بر نظام اقتصادی جامعه مستنداً به مقررات و قوانین مذکور بایستی از اجرایی 
شدن جزئی و یا کلی قراردادهایی که بر خالف مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور تنظیم 
شده اند جلوگیری به عمل آید تا حقوق شهروندان دچار تعرض نشود و خدشه ای بر نظم 
عمومی و اقتصادی کشور وارد نگردد.بدین جهت با ابالغ و صدور رأی وحدت رویۀ شماره 
۷۹۴ جلسه ی هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱، که منطبق بر ماده 
۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است ، مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و 
۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصالحات و الحاقات بعدی و ماده 
۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳6۲ با اصالحات بعدی، و ماده واحده قانون 
تاسیس بانک های غیردولتی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای 
آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و مؤسسات 
اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده 6 قانون 
آیین دادرسی مدنی، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیالت بانکی نسبت به سود مازاد 
بر مصوبات مذکور باطل است. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و 
سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن ابالغ و  دستور به الزم االتباع بودن آن داده شده است 
تا اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت مواجه با این اقدام غیر قانونی بانک ها و موسسات 

بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.

تبعات  سركوب  نرخ ارز
  عباس آرگون،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

نرخ ارز از متغیرهای اصلی اقتصاد است که تاثیر آن بر بخش های مختلف اقتصاد 
از جمله صادرات، واردات و تورم غیرقابل انکار است. طی سال های اخیر زمانی 
که مذاکرات به سمت مثبت حرکت کرده، نرخ ارز روند کاهشی به خود گرفته 
و در مقابل با هر پالس منفی، افزایشی شده است. در شرایط فعلی نیز نرخ ارز به 
مذاکرات و رفع تحریم ها گره خورده است و سیگنال و پالس های مثبت از روند 

مذاکرات باعث شده دالر روندی کاهشی پیدا کند.
از آنجایی که صادرات ایران بیشتر متکی به نفت است، در سال های تحریم به 
دلیل مشکالتی که برای صادرات نفت پیش آمد، درآمدهای ارزی دولت کاهش 
پیدا کرد. طی این ســال ها اگر صادراتی هم در این بخش صورت گرفت؛ با نرخ 
پایین بود و به دلیل مشــکالتی که در بحث انتقال و تبدیل پول وجود داشت و 
همچنین به دلیل محدودیت دامنه خریداران و فروشندگان، هزینه صادرات و 
واردات افزایش پیدا کرد. این موضوع در کنار بلوکه شدن منابع ارزی، باعث شد 
منابع ارزی دولت به طرز چشــم گیری کاهش پیدا کند و نرخ ارز به دلیل عدم 
عرضه، در مسیر افزایشی قرار گیرد و از ۴۲۰۰ به باالی ۳۰ هزار تومان صعود کند.
نهایتا و در مجموع به دلیل تاثیرگذاری متغیرهایی همچون رشد نقدینگی، تورم، 
تحریم و عدم دسترسی به منابع ارزی و مشکالت دولت در صادرات نفت، روند 
افزایشی دالر ادامه پیدا کرد. در حل حاضر و در صورتی که مذاکرات به نتیجه 
برسد و امکان صادرات نفت و سایر کاالها به صورت کم هزینه تر ایجاد  شود، منابع 
ارزی دولت افزایش پیدا می کند و همین موضوع می تواند به عنوان عامل کاهش 
دهنده نرخ ارز باشد.همچنین اگر اقتصاد کشور به شرایط عادی برگردد و تامین 
مواد اولیه تولید با سهولت و هزینه کمتری صورت بگیرد و هزینه های مضاعف 
نقل و انتقال پول حذف شود، رونق واردات و صادرات را به دنبال خواهد داشت.
اما موضوعی که باید مورد تاکید و توجه قرار گیرد این است که دولت دست از 
ســرکوب ارزی باید بردارد و اجازه دهد با توجه به نرخ تورم و سایر مولفه های 
تعیین کننده نرخ ارز، این نرخ تعدیل شــود.عرضه ارز با رفع تحریم ها مطمئنا 
افزایش پیدا خواهد کرد و دولت می تواند منابع ارزی را به شــیوه مناسب تری 
مدیریت کند. اما باید توجه داشت نرخ ارز را نمی شود و نباید ثابت نگه داشت. 
نرخ ارز به متغیرهای متعددی بستگی دارد. بخشی از افزایش نرخ ارز و متغیر 
تاثیرگذار بر آن مربوط به تحریم است و با رفع تحریم ها تنها این متغیر است که 
اثرکاهشی دارد و کنترل می شود.تجربه سال های ۹۲ و ۹۳ نشان می دهد در آن 
زمان با رفع تحریم ها، فرصت خوبی برای صادرات ایجاد شــد، اما سرکوب نرخ 
ارز از سوی دولت و تعدیل نشدن نرخ ارز با توجه به تورم، باعث خروج سرمایه 
و رونق واردات و کاهش صادرات شد. بنابراین در بحث ارز، مدیریت کالن الزم 
است.در صورتی که نرخ ارز متاثر از متغیرهایی همچون تورم، نقدینگی و ..است. 
وقتی تورم و نقدینگی روندی افزایشی دارد، مطمنا، نرخ ارز نیز افزایشی خواهد 
بود یا زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه است، نمی توان انتظار کاهش نرخ 
ارز را داشــت. بنابراین به غیر از تحریم، برای ثبات نرخ ارز باید سایر متغیرها و 

مولفه های تاثیرگذار نیز کنترل شود. 

يادداشت

سرمقاله

دولت قصــد دارد ازمحل 
افزایش قیمت ســوخت و 
مالیات ها،پولی به صندوق 
پیشــرفت و عدالت واریز 
کند تا هــر اســتاندار در 
استان خود اشتغال و رشــد ایجاد کند امااین یک 
منبع جدید توزیع رانت خواهد بود.نشست شورای 
راهبری با موضوع بررســی الیحــه بودجه ۱۴۰۱ 
برگزار شد. در ابتدای این نشست زائری دبیر شورای 
راهبری بهبود محیط کسب وکار با بیان اینکه بعضی 
از تبصره ها در الیحه بودجه ۱۴۰۱، محل اختالف 
بین کمیســیون های اتاق و فعاالن اقتصادی است 
گفت: افزایش قیمت حامل هــای انرژی در صنایع 
پتروشــیمی و صنایع مادر، حــذف ارز ترجیحی، 
افزایش ســن بازنشســتگی، عوارض صادرات بر 
مواد خام و نیمه خام و ... از جمله مواردی هستند 
که کمیســیون ها باید درباره آنها به نظر مشترکی 
برســند تا موضع نهایی اتاق یکصدا اعالم شود.در 
ادامه نوروزی مدیر پژوهش هــای اقتصادی مرکز 
پژوهش های اتاق ایران با بیــان اینکه بودجه کل 
کشور ۲6 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته 
بیان کرد: بودجه شــرکت های دولتی ۴۲ درصد و 
بودجه عمومی دولت نیز ۹,6 درصد رشد را تجربه 
کرده اند.او ادامه داد: قیمت نفت 6۰ دالر و نرخ ارز 
۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده که ۱۱۰ درصد 
نسبت به سال جاری رشد داده شده است. همچنین 
در بخش درآمدها ۴۸ درصد و واگذاری دارایی های 
سرمایه ای ۸۱ درصد نســبت به سقف اول بودجه 
سال جاری رشد داشته است که جای تأمل دارد. در 
بخش هزینه ها نیز ۳۸ درصد و تملک دارایی های 
ســرمایه ای ۷۳ درصد نسبت به ســقف اول رشد 

داشته است.

الیحه بودجه ۱۴۰۱ در بخــش درآمدها با 
بیش برآورد مواجه است

مدیر پژوهش های اقتصــادی مرکز پژوهش های 
اتاق تأکید کرد: پیش بینی ها نشان می دهد تحقق 
درآمد نفتی دولت از ســقف اول بودجه هم کمتر 
اســت. بنابراین می توان گفت در بخش درآمدها با 
بیش برآورد مواجه هســتیم. نسبت به پیش بینی 
عملکــرد قانون ۱۴۰۰، درآمدها 66 درصد رشــد 
داشته اســت. در مورد تحقق واگذاری دارایی های 
سرمایه ای هم نسبت به ســقف اول درصد تحقق 
۲۷ درصد بوده اســت. اگر بخواهیم الیحه بودجه 
۱۴۰۱ را با این میزان درصد تحقق در قانون بودجه 
۱۴۰۰ مقایسه کنیم باید گفت که در این مورد ۵۸۰ 
درصد رشد داشتیم که جای تأمل دارد. همین طور 
تملک دارایی های سرمایه ای نیز ۲۱۵ درصد رشد 
را نشان می دهد. بنابراین به نظر می رسد دولت در 
این ارقام دچار بیش برآورد شــده است.نوروزی با 
اشاره به ترکیب منابع در الیحه بودجه سال آینده 
بیان کرد: صرف نظــر از اوراق نفتــی، حدود ۳۸ 
درصد از منابع بودجه ۱۴۰۱ به صورت مســتقیم 
و غیرمســتقیم و با در نظر گرفتن منابع صندوق 
توســعه ملی، وابســته به صادرات نفت است. ۷,۱ 
درصد از منابع وابسته به فروش امالک و واگذاری 
شرکت ها و ۱6 درصد وابســته به منابع حاصل از 
اســتقراض. درآمدهای مالیاتی و گمرکی هم ۳۸ 
درصد ســهم دارند. اگر دولت اوراق نفتی را هم به 
منابع حاصل از نفت اضافه کند ســهم منابع نفتی 
در بودجه ۱۴۰۱، ۴۴ درصــد خواهد بود.او با بیان 
اینکــه در بودجه ۱۴۰۰ قیمت نفــت ۴۰ دالر در 
نظر گرفته شده اما با افزایش آن دولت می تواند در 
حال حاضر ۷۰ دالر به فروش برساند تأکید کرد: اما 
پیش بینی ها نشان می دهد در بودجه ۱۴۰۱ چنین 
 اتفاقی نخواهــد افتاد که دولت بتوانــد از افزایش

 قیمت نفت درآمدزایی کند.

رشــد ۱۴۶ درصدی مالیات شرکت های 
غیردولتی در بودجه سال آینده

نوروزی ادامه داد: در بخش درآمدها، سهم درآمدهای 
مالیاتی در بودجه ســال آینده ۸۰ درصد اســت که 
نسبت به ســقف دوم بودجه ۱۴۰۰ رشد 6۲ درصدی 
داشته است. همچنین مالیات شرکت های غیردولتی 
نسبت به سقف دوم ۱۴6 درصد رشد پیدا کرده است 
که این یعنی فشار زیاد به بخش خصوصی. در بودجه 
۱۴۰۱ سهم مالیات های مســتقیم ۴۷ درصد و سهم 

مالیات های غیرمستقیم ۵۳ درصد است.
او تأکید کرد: نکتــه مهم مالیات بر ثروت اســت که 
میزان آن در الیحه پیشنهادی نسبت به قانون بودجه 
۱۴۰۰، ۲۰ درصــد کاهش یافته که نشــان می دهد 
به جای اصالح نظام مالیاتی فشــار بیشــتر بر بخش 
خصوصی خواهد بود. در بخــش واگذاری دارایی های 
سرمایه ای، ســهم منابع حاصل از نفت و فرآورده های 
نفتی ۹۳,۵ درصد اســت. همچنیــن منابع حاصل 
از فروش و واگــذاری اموال منقــول و غیرمنقول هم 
ســهم کمی دارد و هم نسبت به ســقف دوم بودجه 
سال جاری ۴۲ درصد کاهش داشــته است.نوروزی 
تأکید کرد: ایــن ارقام و برآوردها در حالی اســت که 
بر اساس گزارشــات بین المللی، تا اواخر سال ۲۰۲۲ 
اتفاق خاصی در اقتصاد ایران نخواهد افتاد که چنین 
پیش بینی هایی انجام شده است. بنابراین نگاه به نفت 
در بودجه سال آینده نیاز به بازنگری دارد.او ادامه داد: 
در بخش واگذاری دارایی های مالی، فروش انواع اوراق 
مالی اسالمی نسبت سقف دوم ۳۴ درصد کاهش یافته 
است. منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی هم 
منفی ۷۲ درصد شده است. اما در مقابل منابع حاصل 
 از استفاده از صندوق توســعه ملی ۲۸۰ درصد رشد 

داشته است.

کدام هزینه هــا به بودجــه ۱۴۰۱ افزوده 
شده اند؟

نوروزی با بیان اینکه هزینه ها نســبت به ســقف اول 
۳۸ درصد و نســبت به ســقف دوم ۵ درصد رشــد 
داشــته گفت: یک ســری هزینه ها به بودجه ســال 
آینده اضافه شــده اند؛ از جملــه ردیف های مربوط به 
اجرای قانــون جمعیت و تعالی خانــواده، رتبه بندی 
معلمان، صندوق های بازنشستگی، صندوق پیشرفت 
و عدالت، افزایش پرداختی های حقــوق و تأمین آب 
و آب رسانی شــهرها و روســتاها. تملک دارایی های 
ســرمایه ای در الیحه ســال آینده نســبت به سقف 
 دوم ۴۳ درصد و نســبت بــه ســقف اول ۷۳ درصد 

رشد داشته است.

بودجه ۱۴۰۱ تورم زا بوده و فشار زیادی به 
بخش تولید وارد می کند

او درباره حذف ارز ترجیحی از الیحه بودجه بیان کرد: 
هم زمان در بخش مصارف حــدود ۱۰۰ همت تحت 
عنوان جبران اصالح نرخ کاالهای اساسی، دارو، یارانه 
نان و خرید تضمینی گندم پیش بینی شــده است. اما 
درباره نحوه هزینه کرد این رقم و اینکه این سیاســت 
جبرانی چگونه اعمال خواهد شد موضوع روشن نیست.

نوروزی ادامه داد: مسئله دیگر افزایش نرخ ارز مبنای 
محاسبه ارزش گمرکی بر اساس نرخ روز ارز است. 
اگر این اتفاق بیفتد هزینه تأمین مالی تولید افزایش 
خواهد یافت و هزینه های دولت هم با توجه به اینکه 
بزرگ ترین تولیدکننده و مصرف کننده است افزایش 
خواهد یافت و مجدداً فشــار دیگری بر تولید وارد 
می شود.او افزود: منوط شدن معافیت های مالیاتی و 
جایزه های صادراتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات 
یکی دیگر از مشــکالت بودجه ۱۴۰۱ است. باید 
توجه داشت که به واسطه شرایط تحریمی آوردن 
ارز به کشور به این سادگی نیست و برای همه کاالها 
مدت زمان بازگشت ارز یکســان نیست و به دلیل 
ماهیت متفاوت فعالیت های صادراتی و تفاوت در 
مقاصد صادراتی الزم اســت که دولت به این توجه 
کند که همه کاالها به یک شکل نمی توانند ارز خود 
را وارد کنند.نوروزی در پایان گفت: الیحه بودجه 
۱۴۰۱ با شوک های قیمتی زیادی مواجه و به شدت 
تورم زاست. همچنین به بخش تولید هم هزینه های 

زیادی تحمیل می کند.

هشدار نسبت به ایجاد منبع جدید توزیع 
رانت

در ادامه این نشســت محمد قاسمی رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس با بیان اینکه اتاق های سه گانه 
باید موضع هماهنگی درباره بودجه داشــته باشند 
ادامه داد: نــگاه ارباب-رعیتی دولــت در بودجه 
۱۴۰۱ تشدید شده است. برخالف سال های قبل که 
بخش خصوصی ولو به شکل صوری دعوت می شد، 
امسال در فرآیند تدوین بودجه از اتاق های سه گانه 
هیچ دعوتی در ستاد تدوین بودجه به عمل نیامد.

او ادامه داد: نکتــه مهم اینکه در بنــد الف تبصره 
۱۸ به منظور توسعه ســرمایه گذاری ها بر مبنای 
آمایش ســرزمینی دولت تصمیم گرفته صندوق 
کارآفرینی امید را به صندوق پیشــرفت و عدالت 
ایران با ۳۱ صندوق اســتانی تابعــه تغییر بدهد. 

منبع مالی همه طرح ها در ســطح استان و نظارت 
بر حســن اجرای طرح ها با شــورای برنامه ریزی 
استان است. به نظر می رســد ممکن است توزیع 
 رانــت در شهرســتان ها و اســتان ها از این محل

 اتفاق بیفتد.
قاسمی تأکید کرد: در واقع دولت قصد دارد از محل 
افزایش قیمت سوخت و از محل افزایش مالیات ها 
پول را از جیب مردم برداشــته و بــه صندوقی در 
اســتان ها واریز کند تا اســتاندار به عنوان رئیس 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان اشتغال و رشد 
ایجاد کند. ایــن اتفاق جدیدی اســت. دولت هم 
کمبود منابــع خود را از جیــب بخش خصوصی و 
تولیدی کشور بر می دارد و هم آن را در فرآیند کار 
مشارکت نمی دهد. در حالی که دولت باید ۴۰ درصد 
از درامد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می کرد 
تا رشد و توســعه ایجاد کند. اما تصمیم گرفت این 
مبلغ را به صندوق واریز کند تا شورای برنامه ریزی 
و توســعه اســتان رشــد ایجاد کند.او با تأکید بر 
اینکه این نگاه هــا، نگاه دولت گرایانه اســت بیان 
کرد: برای اولین بار حتی یک بار هم عبارت بخش 
خصوصی در الیحه بودجه نیامده اســت. برخالف 
ســال های قبل که دســت کم عبارت مشــارکت 
عمومی-خصوصی را به کار می بردند امســال آن 
هم حذف شده و هیچ اســمی از بخش خصوصی 
 برده نشده اســت. اما به جای آن عبارت غیردولتی

را استفاده کرده اند.

هیچ سیاست توســعه ای در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ دیده نمی شود

در ادامه جلسه مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف گفت: 
در الیحه بودجــه ۱۴۰۱ بنا را بر این گذاشــته اند 
که وضــع موجــود را حفظ کنند. هیچ سیاســت 
توسعه ای در آن نیست و حتی جایی مانند صندوق 
توســعه ملی را تضعیف کــرده و در حالی که باید 
۴۰ درصد درآمد فروش نفت به آن واریز می شــد 
این میزان را به ۲۰ درصد کاهــش داده اند. وقتی 
منابــع را در اختیار اســتانداران می گذارند همان 
ناهماهنگی های دوره احمدی نــژاد ایجاد خواهد 
شد. از جمله اینکه شــهرهایی که نمایشگاه الزم 
 نداشــتند نمایشــگاه برگزار می کردنــد و اتالف

 منابع اتفاق می افتاد.

افزایش سن بازنشستگی نقطه قوت بودجه 
۱۴۰۱ است

نجفی منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار 
اتاق تهران با بیان اینکه باید در شــوراهای استانی 
نمایندگان اتاق های ســه گانه حضور داشته باشند 
گفت: نقطه مثبــت بودجه ۱۴۰۱، افزایش ســن 
بازنشستگی است. در دنیا مالک بازنشستگی سن 
است و نه ســابقه کار.وفایی یگانه معاون اقتصادی 
اتاق تعاون هم گفت: بودجه ۱۴۰۱ ابهاماتی دارد که 
پیش بینی پذیری را کاهش داده است. اگر قرار باشد 
ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و دولت قیمت گذاری 
دستوری در پیش بگیرد تولیدکنندگان با مشکالت 
زیــادی مواجه خواهند شــد. ایــن قیمت گذاری 
دستوری باید اصالح شــود. همچنین سرمایه در 
گردش واحدهای تولیدی با حذف این ارز به دلیل 
افزایش هزینه های دولت کاهش خواهد یافت. و در 
بودجه پیشنهادی هنوز معلوم نیست چه تصمیم 
برای این موارد گرفته شده اســت.صدر نژاد هم با 
اشاره به بند »و« تبصره 6 الیحه بودجه سال آینده 
گفت: برمبنای این بند فهرســتی از کاالهای قابل 
بازیافت به ســازمان امور مالیاتی داده می شود که 
قرار است یک در هزار ارزش این ها توسط سازمان 
امور مالیاتی از واردکننده یا صادرکننده این کاالها 

اخذ شده و به ردیف درامدی شــهرداری ها واریز 
شــود. این بند فاجعه بار است و وضع یک سیستم 
اخذ مالیات مضاعف است که در بودجه راه خود را 

پیدا کرده است.

بودجه اختصاص داده شده به فصل صنعت 
و معدن منفی ۲۱ است

جلیلی از کمیســیون صنعت و معــدن در ادامه 
جلســه گفت: در الیحــه بودجــه ۱۴۰۱، بودجه 
اختصاصــی صنعت و معدن تقریبــاً صفر و حدود 
۵ میلیارد تومان اســت. بودجه عمومی این بخش 
هم حدود ۲۳ درصد رشــد دارد و بودجه متفرقه 
آن ۳۳۹ درصد رشــد داشته اســت. اما این بخش 
نه معلوم اســت که در کجا و نه معلوم است توسط 
چه دســتگاه می تواند هزینه شود بنابراین چندان 
نمی توان بر روی آن حســاب کرد. بنابراین آنچه 
قابل اعتناست بودجه عمومی این بخش است که 
برای ۲۹ پروژه ای که ســازمان برنامه لیست کرده 
تنها ۲۳ درصد رشــد کرده اســت. البته این رشد 
اسمی است و اگر با در نظر گرفتن تورم نقطه به نقطه 
رشد واقعی آن را محاسبه کنیم به عدد منفی ۲۱ 
درصد می رســیم. بنابراین در الیحه ســال آینده 
بودجــه اختصاص داده شــده به فصــل صنعت و 
معدن انقباض اساسی دارد و از ۲۹ پروژه فقط سه 
مورد رشد واقعی مثبت داشته اند.اسالم زاده عضو 
هیات مدیره شهرک صنعتی عباس آباد با اشاره به 
اینکه شــهرک های صنعتی حدود یک میلیون و 
۹۰۰ هزار نفر اشتغال مستقیم وچهار میلیون غیر 
مستقیم ایجاد می کنند گفت: مشکل شهرک های 
صنعتی زیرساخت های فرسوده است. شهرداری ها 
به شهرک های صنعتی خدمات نمی دهند و اگر به 
همین روال ادامه یابد چند سال دیگر از بین خواهند 
رفت. هزینه های باالی نگهداری آن قدر باالســت 
که با حق شارژ واحدهای صنعتی تأمین نمی شود 
 و ما احتیاج داریم ردیف مشــخصی در بودجه به

 این امر اختصاص یابد.

افزایــش درآمد مالیاتی بــدون افزایش 
پایه های مالیاتی یعنی فشــار بیشتر به بخش 

خصوصی
حمیدرضا فوالدگر رئیس شــورای راهبری بهبود 
محیط کســب وکار هم در پایان گفت: نرخ رشــد 
۸ درصدی وقتــی در برنامه های گذشــته محقق 
نشــده چطور در این بودجه محقق خواهد شد به 
خصوص که نرخ بهره وری در ســال گذشته حدود 
۰,۱۱ درصد بوده است.او ادامه داد: نکته دیگر منابع 
درآمدی و مالیات اســت. با افزایــش 6۲ درصدی 
نســبت به الیحه ۱۴۰۰ و 6۸ درصدی نســبت به 
قانون ۱۴۰۰، باید تأمین این درامد از محل پایه های 
جدید مالیاتی مثل مالیات بر عایدی سرمایه باشد 
و نبود پایه های جدید مالیاتی یعنی فشــار بیشتر 
به بخش های تولیــدی و بخش خصوصی.فوالدگر 
افزود: نکته دیگر اینکــه درآمد از محل واگذاری ها 
واقع بینانه بــوده و میزان آن کاهش یافته اســت. 
اما عجیب اینکه در بودجه ســال آینده تأکید شده 
چنانچه بازار ســرمایه آمادگی جذب ســهام این 
بخش را نداشته باشد معادل ســهام فروش نرفته 
را به دســتگاه های اجرایی ذی نفع منتقل و واگذار 
کند. یعنی اگر ســهام بنگاهی فروش نرفت معادل 
آن را باید به دستگاه اجرایی واگذار کنند.او درباره 
تبصره ۱۸ بودجه ســال آینده گفت: قرار اســت 
بر اســاس این تبصره تفویض اختیار به اســتان ها 
داده شــود که الزم اســت نماینــدگان اتاق های 
 ســه گانه در آن حضور داشــته و بخش خصوصی

 فعال تر شود.

محمد قاسمی در نشست شورای راهبری بهبود محيط كسب وكار مطرح كرد
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از نکات مهم الیحه بودجــه ۱۴۰۱ می توان به برقراری 
حق النظاره منابع آب زیرزمینی، لزوم توجه به اثربخشی 
طرح های آبیاری تحت فشار و اتمام طرح های توسعه 
منابع آب در حوضه های آب های مرزی اشــاره کرد.به 
گــزارش خبرگزاری مهر، مرکــز پژوهش های مجلس 
در گزارشی به بررســی الیحه بودجه ۱۴۰۱ در بخش 
آب پرداخته است.فصول مربوط به بخش آب در الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱، مشابه ســایر بودجه های سنواتی، 
فصل منابع آب )از امور اقتصادی و فصل آب و فاضالب )از 
امور مسکن، عمران شهری و روستایی( است. مجموع 

اعتبارات فصول مذکور در الیحه معادل ۱۳6٬۲۷۵٬۳۲۰ 
میلیون ریال است.در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعتبارات 
تملک دارایی های ســرمایه ای فصل منابع آب و فصل 
آب و فاضالب نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ به ترتیب حدود یک درصد کاهش و ۷/۲۱ درصد 
رشد داشته اند. در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعتبارات 

مربوط به برنامه های تأمین آب و عرضه آب رشد داشته 
و اعتبارات سایر برنامه های ذیل فصل منابع آب، از جمله 
برنامه مهندسی رودخانه ها و ســواحل و برنامه بهبود 
بهره برداری و حفاظت از منابع آب کاهش داشته است.

همچنین در فصل آب و فاضالب، برنامه ارائه خدمات آب 
شهری و روســتایی در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ رشد 

چشمگیری داشته اســت. از نکات مهم و قابل توجه در 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ مرتبط با بخش آب می توان به 
گام مثبت و قابل تأیید در جهــت برقراری حق النظاره 
منابع آب زیرزمینی که از سال گذشته در قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ لحاظ شــده بود، لزوم توجه به اثربخشی 
طرح های آبیاری تحت فشــار و نوین در صرفه جویی 
واقعی آب، لزوم توجه به چالش های مختلف مربوط به 
تکمیل و اتمام طرح های توسعه منابع آب در حوضه های 
آبریز رودخانه های مرزی و مشــترک و لــزوم توجه به 

تأمین آب شرب شهرهای دارای تنش اشاره کرد.

در گزارش مركز پژوهش های مجلس عنوان شد؛

گام های مثبت قانون بودجه ۱۴۰۱ در بخش آب


