گام سوم شفافیت در دولت سیزدهم با انتشار صورت های مالی حسابرسی شده  132شرکت بخش
عمومی کشور برداشته شد

 55هزار میلیارد تومان دارایی روی پیشخوان مردمی

سال بیست و هشتم شماره  7914دوشنبه  2خرداد 1401
 21شوال Monday 23 May 2022 1443

در سالروز اجرای قانون اصل  ،44سومین گام بلند شفافسازی بخش دولتی با انتشار صورتهای مالی شرکتهای
بخش عمومی کشور برداشته شد .در دولت سیزدهم اقدامات بیسابقهای در جهت شفافیت اقتصادی از جمله انتشار
لیست ابربدهکاران بانکی ،صورتهای مالی شرکتهای دولتی و درتازهترین اقدام شرکتهای بخش عمومی انجام
شده است .بدین ترتیب تمام جزئیات عملکرد و دخل و خرج شرکتهایی که به نوعی از بیت المال استفاده میکنند
برای آگاهی عموم و کارشناسان انتشار عمومی پیدا کرده که در طول تاریخ کشور سابقه نداشته است.
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جوادصالحیاصفهانی،استاداقتصاددانشگاهویرجینیاتکامریکادرمقالهایدروبسایتشخصیاشدربارهپیامدهایاصالحنرخارزترجیحینوشت:

نرخ فقر بشدت کاهش داشته
و نصف مردم ایران سود میبرند

گروه اقتصادی /جواد صالحی اصفهانی ،استاد اقتصاد در دانشگاه ویرجینیاتک
و پژوهشگر ارشــد در مؤسسه بروکینگز با تحلیل وضعیت اقتصادی دهکهای
دهگانــه درآمــدی در ایــران پس از اجرای طــرح مردمیســازی و توزیع عادالنه

یارانهها در مقاله ای در وبسایت شخصی اش نوشته است که بیش از نیمی از
مردم از این طرح منتفع میشــوند و درباره سایر دهکها هم افزایش هزینهها
بسیار ناچیز خواهد بود.
صفحه  13را بخوانید

«ایران» از ارزش افزوده تعمیر لکوموتیوهای باری در داخل کشور گزارش میدهد

مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره در گفتوگو با «ایران» خبر میدهد

محاســبات شــرکت راهآهن حاکی از آن اســت هر لکوموتیو جدید که وارد ناوگان
ریلی شــود در ســال اول حداقل  ۳برابر قیمت خرید ،برای کشــور ارزش افزوده
ایجاد خواهد کرد.

شرکتنفتفالتقارهایرانازبزرگترینشرکتهایتولیدکنندهنفتدریاییجهاناست
کهوظیفهاستخراجوبهرهبرداریازمیادیننفتیکشوردرطولبیشازهزارو 200کیلومتراز
گسترهآبهاینیلگونخلیجفارسوهمچنیندریایعمانرابرعهدهدارد.

5هزار میلیارد تومان درآمدزایی ورود
 60لکوموتیو به چرخه ناوگان باری

ایران

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت در گفت گو با «ایران» در تشریح دستاوردهای سفر هیأت تجاری به عمان مطرح کرد

عمان جای امارات را برای ایران میگیرد

بهدنبال تأکیدات دولت بر توســعه همکاری با کشــورهای همسایه و منطقه،
رئیس جمهور کشــورمان در رأس هیأتی بلندپایه به عمان ســفر کرده اســت.
ســفری که دستاوردهای اقتصادی بسیاری برای ایران بهدنبال دارد .درهمین
خصوص علیرضا پیمان پاک ،معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه

مدیــر اداره اطالعــات بانکــی بانــک مرکــزی ،با اشــاره
بــه مطالبــات معــوق برخــی از اشــخاص حقیقــی و
حقوقــی دریافتکننــده تســهیالت و تعهــدات کالن،
گفت :متأســفانه عده کمی از اشــخاص و شــرکتهای
دریافتکننده تســهیالت کالن نســبت بــه بازپرداخت
تســهیالت بموقــع اقــدام نمیکننــد و در ســرفصل
تســهیالت غیرجاری قرار گرفتهاند که در انتشار اسامی
نیز تفکیکی با عناوین «تســهیالت کالن» و «تسهیالت
غیرجاری» لحاظ شده است.
به گزارش ایسنا ،محبوب صادقی ضمن اشاره به
انتشــار لیست اسامی بدهکاران تسهیالت و تعهدات
کالن گفــت :این دســته اشــخاص حقیقی یــا حقوقی
هســتند که تسهیالتی را با مبلغ مشخص به میزان ۱۰
درصد ســرمایه پایه یک بانک دریافت کردهاند که به
این افراد حقیقی یا حقوقی دریافتکننده تســهیالت
و تعهدات کالن اطالق میشود.
وی افــزود :ایــن افــراد به ایــن منظور نبایــد تلقی
شــوند کــه تســهیالت را اخــذ کردهانــد و نســبت بــه
بازپرداخت اقدامی نکرده باشــند ،درحالی که خیلی
از این افراد با تســهیالت دریافت شــده بانی اشتغال
و تولیــد در کشــور و گرداننــدگان شــرکتهای بــزرگ
فــوالدی و نفتــی ،صنایع ســنگین و ســیمانی هســتند
کــه در راســتای فرمایشــات مقــام معظــم رهبری در

زمینــه ایجاد اشــتغال و تولید فعالیــت میکنند و در
موعد مقرر نیز نسبت به بازپرداخت تسهیالت اقدام
کردهاند.
این مدیر بانک مرکزی با بیان اینکه عموم تأمین
مالــی کشــور توســط بانکها انجــام میگیــرد ،افزود:
صنایع بزرگ و اشخاص تولیدکننده چارهای جز اخذ
تســهیالت از شبکه بانکی ندارند و برای گردش مالی
از ظرفیت بانکها بهرهمند میشوند.
طبــق اعــام بانک مرکــزی ،صادقــی با اشــاره به
مطالبات معوق برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی
دریافتکننــده تســهیالت و تعهــدات کالن گفــت:
متأســفانه عــده کمــی نیز از اشــخاص و شــرکتهای
دریافتکننده تســهیالت کالن نســبت به بازپرداخت
تســهیالت بموقــع اقــدام نمیکننــد و در ســرفصل
تســهیالت غیرجــاری قــرار گرفتهانــد کــه در انتشــار
اســامی نیز تفکیکــی با عناویــن «تســهیالت کالن» و
«تسهیالت غیرجاری» لحاظ شده است.
وی افــزود :بــه ایــن معنــا کــه برخــی از افــراد چه
حقیقی یا حقوقی ،تسهیالتشــان به هر دلیلی معوق
شــده اســت و تحــت عنــوان تســهیالت غیرجــاری
ردهبندی شدهاند و لذا در مرتبه دوم انتشار اطالعات
بــرای آگاهی هــر چه بیشــتر جامعه دو مــورد فوق از
یکدیگر تفکیک شدهاند.

با ز ا ر

خودکفایی شکر با رشد  70درصدی خرید تضمینی
چغندر قند

«ایران»ازمعامالتبازارسهامگزارشمیدهد

جزئیات بهروزرسانی فهرست بدهکاران بانکی
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«ایران»ازبرنامههایحمایتیدولتسیزدهمبرایخودکفاییدرتولیدشکرگزارشمی دهد

توگو با «ایران» اعتقاد دارد که این سفر نقطه عطف جدی
تجارت ایران درگف 
در روابط فیمابین دو کشــور با تمرکــز بر جایگاه ژئوپلیتیکی عمان در منطقه
خواهد بود.
صفحه  12را بخوانید

اشتهای بازار برای بازگشت کامل به نقطه حمایت
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بازگشت ظرفیت تولید نفت از میادین
دریایی به سطح پیش از تحریم ها
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اجرای صدور قبوض تجمعی
در سامانه مالیات تکلیفی
پزشکان

معــاون فناوریهــای مالیاتــی ســازمان امــور
مالیاتی کشــور گفــت :صدور قبــوض تجمعی
در ســامانه مالیات تکلیفی پزشکان ،عملیاتی
شد.
به گــزارش ســازمان امور مالیاتی« ،افشــین
خدامرادی» اظهار کرد :در اجرای قانون بودجه
ســال  ،۱۴۰۱امــکان صــدور قبــوض تجمعی در
ســامانه مالیــات تکلیفی پزشــکان پیادهســازی
شــده و از تاریخ بیستم اســفندماه سال گذشته،
عملیاتی شــده و مورد بهرهبــرداری قرار گرفته
است.
وی افــزود :از ایــن پــس مراکــز درمانــی
میتوانند با ثبت اطالعات پرداخت پزشــکان و
با انتخاب عملیات صــدور قبوض تجمعی ،بر
اســاس اطالعات ثبتنام پزشــکان و پراکندگی
آنهــا در ادارات کل امور مالیاتی سراســر کشــور،
نســبت به صدور قبــوض تجمعی اقــدام کنند
و بهواســطه ابزارهــای پرداخت تعبیه شــده در
این ســامانه نظیر پرداخت آنالین از درگاههای
مختلــف ،چــک و ...پرداخــت ایــن قبــوض را
انجام دهند.

قیمت گوشت قرمز درگیرودار شایعهسازی دالالن!

صفحه  9را بخوانید

