سازمان برنامه و بودجه از بهبود  80درصدی تراز کل بودجه امسال خبر داد

سال بیست و هشتم شماره  7982پنجشنبه  27مرداد 1401
 20محرم Thursday 18 Aug 2022 1444

در  4ماه اول سال  50هزار میلیارد تومان از بدهی دولت
روحانی را تسویه کردیم
سازمان برنامه در گزارش عملکرد بودجه  1401آورده است :در ماههای اخیر برای اداره
کشور نه استقراض کردیم و نه از تنخواه استفاده کردیم،در حالی که دولت قبل برای اداره
کشور فقط در  4ماهه نخست پارسال  54هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه گرفته بود
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«ایران» از عبور مبادالت بازرگانی اتحادیه اروپا با ایران از  2/5میلیارد یورو گزارش میدهد

رونق  34درصدی تجارت
بین ایران و اروپا

دبیر اتحادیه صادرکنندگان
آبزیان در گفتوگو با
«ایران» خبر داد

مدیر نظارت بر طرحهای
عمرانیمناطقنفتخیزشرکت
نفت در گفتوگو با «ایران»:
درخواست هایی نظیر ساخت
 700خانه برای روحانیون جهرم
یا کمک به حرم شاهچراغ در
شیراز ماهها است که رد و از
دستور کار و بررسی خارج شدند
هم اکنون در استان
خوزستان 7هزار و  100میلیارد
تومان پروژههای مسئولیت
اجتماعی در حال اجرا است

در حالیکه از ماه ژانویه تا ژوئن سال قبل ایران  400میلیون دالر به اتحادیه اروپا کاال صادر کرده
بود  ،در نیمه نخست سال جاری میالدی این عدد به  500میلیون دالر رسید
8

افزایش 70
درصدی صادرات
محصوالتشیالتی
در  12ماه گذشته

9

«ایران» از معامالت
هفتگی بازار سهام
گزارش میدهد

طناب کشی
گروههای
معامالتی

گزارش «ایران» از وضعیت ریزش قیمتها در بازار خودرو

وزیرصمت :واردات خودرو نهایی است و روز شنبه
جزئیات را اعالم میکنیم
«ایران» از محاسبات جدید مخارج زندگی در شهرها و روستاها
گزارش میدهد

12

«ایران» با بررسی آمار های
رسمی گزارش میدهد

گزارش «ایران» از جزئیات بسته سیاستهای جلوگیری از
خروج سرمایه از کشور

سهم  36درصدی مسکن
از کل هزینه های یک خانوار شهری

8

مقابله با
خروج سرمایه

بررسی گزارشهای رسمی ،نشان از خروج قابل توجه سرمایه از کشور در قالبهای
مختلف دارد .این گزارشها حاکی از خروج نزدیک به  171میلیارد دالر ســرمایه در
فاصله سالهای  1384تا  1399است که  78میلیارد دالر آن در دولت قبل رخ داده
است ،رقمی بزرگ که میتوانست درخدمت اقتصاد ملی و توسعه آن قرار گیرد ،اما
به دلیل ضعف قوانین و نظارتها راهی سایر کشورها شده است.
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کارنامه  365روزه دولت سیزدهم نشان میدهد

تشکیل سرمایه به باالترین رقم  ۴سال اخیر رسید

سهم  80درصدی مناطق محروم نفتی
از طرحهای عامالمنفعه

گــروه اقتصــادی  /در روزهای اخیر ،نامههایی در رســانهها و فضــای مجازی از درخواســتهای واصله وزارت نفت
منتشــر شــد که در ایــن نامهها از صنعت نفت تقاضا شــده بــود که در قالب مســئولیتهای اجتماعــی و اقدامات
عامالمنفعــه بــرای مثــال بــرای ســاخت  700خانه بــرای روحانیون جهــرم یا کمک به حرم شــاهچراغ در شــیراز
هزینههایی اختصاص داده شود.
بابــک دارابی ،مدیر نظارت بر طرحهای عمرانی مناطق نفتخیز شــرکت ملی نفــت ایران در این رابطه با بیان
اینکه این درخواســتها برای ماهها قبل اســت ورد شــده اســت ،میگوید« :مواردی که ارســال میشــود ،بر اساس
دســتورات بایــد به مقامــات تصمیم گیرنده و کمیته بررســی ارجاع داده شــود ،امــا این موارد مــورد موافقت قرار
نگرفته اســت و ماههاســت که از دســتور کار و بررســی خارج شــده اســت .در این میان فقط درخواســت بازسازی و
توسعه مسجد جمکران در فرایند بررسی باقی مانده که آن هم هنوز تصویب نهایی نشده است که البته تصویب
آن بر اســاس مصوبات موجود قانونی اســت و اگر این تصویب انجام شــود ،کار خالف قانونی انجام نشده است».
به گزارش«ایران» ،در تبصره ماده واحده قانون اســتفاده متوازن از امکانات کشــور مجوز کمک به اماکن آموزشی،
فرهنگی و مذهبی از محل اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی نفت داده شده است.

صفحه  14را بخوانید

پس از شروط بانکها برای پرداخت وام بدون ضامن صورت گرفت

هشدار وزارت اقتصاد به بانکهای متخلف

 ۱۴۰۱نیز تفاهمنامه سرمایهگذاری  ۴۰میلیارد دالری
در ایران را امضا کردند .در زمینه جذب سرمایهگذاری
داخلــی نیز انعقــاد قراردادهــای  ۴۸میلیــارد دالری
بــرای اجــرای پروژههای پیشــرانان پیشــرفت ســبب
هدایت نقدینگی به بخش سرمایهگذاری زیرساختی
در کشور شده است .اولین آثار رویکرد دولت سیزدهم
در جــذب ســرمایهگذاری را در آمار تشــکیل ســرمایه

ثابــت ناخالص در زمســتان  ۱۴۰۰شــاهد بودیم که با
رشــد بیش از  ۱۴درصدی مواجه شــد .در حالی که در
ســالهای آخر دولت گذشــته در اکثر فصول ســالها
منفی شــده بود .رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
در زمســتان  ۱۴۰۰به قیمتهای ثابت ســال  ۱۳۹۵از
 ۷۲هزار میلیارد تومان فراتر رفت که باالترین رقم در
 ۴سال اخیر محسوب میشود.

خزانهداری کل کشور خبر داد

تسویه  ۶۸هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل در سالجاری

خزانهداری کل کشور از تسویه  ۶۸هزار میلیارد تومان
برای تســویه اصل و ســود اوراق سالهای گذشته خبر
داد و اعــام کــرد :در جریــان برگــزاری حــراج و اخــذ
سفارشهای خرید اوراق  ۳۶۲۸میلیارد تومان اوراق
در ســیزدهمین هفته عرضه منتهی به  ۲۶مردادماه
امسال فروخته شــد .به گزارش وزارت امور اقتصادی
و دارایــی ،در ادامه اقدامات برای تأمین مالی اقتصاد
کشــور با هدف کاهش تبعات تورمی ،خزانهداری کل
کشــور در ســالجاری نسبت به انتشــار و عرضه اوراق
بهادار دولتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله
انتشــار اســناد خزانه اســامی و برگزاری سیزده هفته
عرضه اوراق بدهی میان بانکها ،مؤسسات اعتباری
غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار ســرمایه (از
قبیلصندوقهایسرمایهگذاریوشرکتهایتأمین

وزیر نفت در گفتوگو با «ایران» به برخی شــبهات در خصوص
پروژ ههای عام المنفعه و مســئولیت اجتماعی پاسخ داد

علی محمدی /ایران

آمارها نشــان میدهد که در سال  1400معادل  73درصد کل مخارج خانوارهای
شهری کشور غیرخوراکی و  27درصد نیز خوراکی بوده است؛ همچنین  60درصد
مخارج ســاکنان روســتاها غیرخوراکی و  40درصد نیز به خوراک اختصاص یافته
است .به گزارش «ایران» ،بررسی کلی گزارش جدید مرکز آمار ایران از وضعیت
هزینهکرد خانوارهای شهری و روستایی کشور نشان میدهد ...

دولــت ســیزدهم برخالف دولت گذشــته کــه جذب
ســرمایه را معطــل برجام کرده بود ،از ابتدای شــروع
به کار نســبت به جذب سرمایههای داخلی و خارجی
برای پروژههای زیرســاختی و مولد کشور اقدام کرده و
در این مسیر به موفقیتهایی هم رسیده است.
به گزارش ایرنا ،دولت قبل با شعار اینکه سیاست
خارجی باید در خدمت اقتصاد باشــد بر سر کار آمد،
اما ضعیفترین عملکرد را در جذب ســرمایهگذاری
داخلی و خارجی داشــت؛ حال آنکه دولت سیزدهم
در ســال نخست خود در جذب ســرمایهگذاری بسیار
موفق عمل کرده است.
دولت سیزدهم برای تحقق و تداوم رشد اقتصادی
 ۸درصدی ،جذب انواع مختلف سرمایهگذاری ،اعم
از داخلــی و خارجــی را در دســتور کار قــرار داده و در
عمل نیز آمارهای منتشــر شده از رشد سرمایهگذاری
در کشور حکایت دارد.
در  ۱۰ماه نخســت ســال  ۱۴۰۰بالغ بر  ۳۴۰میلیون
ب شــده یعنــی وارد
دالر ســرمایهگذاری خارجی جذ 
کشــور شده و ســرمایهگذاری خارجی قطعی در کشور
انجا م شــده اســت؛ اما از ایــن رقــم  ۲۷۶میلیون دالر
آن در دولــت ســیزدهم و فقــط  ۶۴میلیــون دالر آن
در  ۴ماه نخســت ســال بوده که دولت قبلی عهدهدار
مســئولیت بــود .شــایان ذکر اســت در بخــش تأمین
منابــع مالــی ،دو موافقتنامه وام دولتی با فدراســیون
روســیه جمعاً به مبلغ  ۲/۲میلیــارد یورو و تخصیص
وام برای چهار پروژه دیگر نیز از روسیه درخواست شد
که نهایتاً پس از ســفر رئیسجمهور با افزایش وام به
رقــم  ۵میلیارد یورو موافقت شــد و پیگیریهای الزم
در حــال انجام اســت و بخــش اولیه آن را نیز روســیه
پرداخــت کرده اســت .شــرکتهای روســی هماکنون
در صنعــت نفت و گاز ایران در حال اجرای  ۴میلیارد
دالر ســرمایهگذاری هســتند .آنهــا همچنین در ســال
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مالــی) و یــک مرحلــه پذیرهنویســی اوراق از طریــق
کارگزاری بانک مرکزی و سیســتم مظنهیابی شرکت
مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرد.
حســب تصمیمــات اتخــاذ شــده در راســتای تأمین
مالــی بهینه ،ســیزدهمین هفته عرضــه اوراق بدهی
برگزار شــد که پس از اخذ ســفارشهای خریــد اوراق
از متقاضیان یادشده در ســامانههای بازار بینبانکی
کارگزاری بانک مرکزی و مظنهیابی شرکت مدیریت
فنــاوری بورس تهران مجموعاً مبلــغ  ۳۶۲۸میلیارد
تومان اوراق به صورت نقدی به فروش رسید.
براســاس این گزارش ،از ابتدای ســال  ۱۴۰۱تاکنون در
مجموع  ۳۰هزار و  ۲۰۷میلیارد تومان از طریق انتشار
اوراق نقــدی( ،حدود  ۳۸درصــد از طریق بازار پول و
 ۶۲درصــد از طریق بازار ســرمایه) تأمین مالی شــده

است.
عالوه بر مبالغ فوقالذکر مبلغ ۳۵هزار میلیارد تومان
اسناد خزانه اسالمی نیز منتشر شده که به مرور توسط
دســتگاههای اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد.
با احتساب اســناد خزانه اســامی ،مجموع عملکرد
انتشــار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوقالذکر
معادل  ۶۵.۲۰۷میلیارد تومان است.
در مقابــل مبلــغ تأمیــن شــده از طریق انتشــار اوراق
نقــدی در ســال  ۱۴۰۱به مبلغ  ۳۰هــزار و  ۲۰۷میلیارد
تومــان ،مبلــغ  ۶۷هــزار و  ۹۷۰میلیارد تومان توســط
خزانهداری کل کشــور برای تســویه اصل و سود اوراق
در سالجاری پرداخت شده است که بر همین اساس
مجموع نقدینگی جذب شــده توسط دولت از طریق
انتشار اوراق نقدی منفی است.

در شــرایطی کــه برخــی بانکها بــرای پرداخت وام
بدون ضامن شــروطی متفــاوت از بخشــنامه وزارت
اقتصــاد مطرح میکننــد ،معاون امــور بانکی وزارت
اقتصــاد با تأکید بر اینکه کلیــه بانکهای دولتی باید
مفاد بخشــنامه را رعایــت کنند ،گفت :بــا بانکهای
متخلف برخورد قانونی میشود.
بــه گــزارش ایســنا ،بررســی وضعیــت پرداخــت وام
بــدون ضامــن در بانکها نشــان میدهد کــه برخی
از بانکهــا شــرایط متفــاوت و عجیبــی نســبت بــه
بخشنامه وزارت اقتصاد در این زمینه اعالم میکنند.
به این گونه که برخی بانکها میانگین مانده حساب
متقاضــی در بانــک مربوطه را طی ســه تا شــش ماه
مورد بررسی قرار میدهند.
حتی یک بانک میگوید که کارکنان دولت میتوانند
ی و  6برابر
معــادل  ۱۰برابــر میانگیــن حســاب جــار 
معــادل حســاب کوتاه مــدت خود بــدون ضامن وام
بگیرند.
عــاوه بر این ،یک بانک دیگر شــرط اصلی پرداخت
وام بدون ضامن را بررسی گردش حساب میداند و
اینکه آن فرد در بانک مربوطه مانده حســاب داشته
باشد ،حائز اهمیت میداند.
این در حالی اســت که شــروط اعالمی از سوی برخی
بانکهــا خــاف مفــاد بخشــنامه اعالمــی وزارت
اقتصاد است و در این زمینه ،عباس حسینی معاون
امور بانکی وزارت اقتصاد در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کرد :کلیه بانکهای دولتی مکلف هستند کلیه مفاد
بخشــنامه وزارت اقتصاد را رعایــت کنند و هر بانکی
کــه مغایــر با بخشــنامه فــوق عمل کنــد بــا توجه به
اعــام متقاضــی در ســایت شــکایت وزارت اقتصاد،
پیگیــری الزم از طریق بخش نظــارت وزارت اقتصاد
انجام و برخورد قانونی با متخلف انجام میشود.
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه تــا پایــان تیرمــاه ۱۴۰۱
بــه بیــش از  ۵۰۰هــزار نفر بــه مبلغ بیــش از  ۱۵هزار
میلیــارد تومــان تســهیالت طبــق بخشــنامه وزارت
اقتصاد پرداخت شده اســت ،تأکید کرد :الزم به ذکر
است که پرداخت تسهیالت در نظام بانکی متناسب

با منابع و مصارف بانکها انجام خواهد شد.
طبــق ایــن گــزارش ،وزارت اقتصاد در ســال گذشــته
بانکهــای دولتــی را مکلــف کــرد کــه بــه متقاضیان
وامهــای خــرد تــا ســقف  ۱۰۰میلیــون تومــان بــا
اعتبارسنجی بدون دریافت ضامن ،تسهیالت بدهند
و در مرحله اول مشــموالن آن ،حقوقبگیران دولتی
و خصوصی و بازنشســتهها اعالم شــد که قرار بود در
مراحل بعدی همه مردم مشــمول این طرح شــوند
کــه تاکنون وضعیت این موضوع مشــخص نشــده و
بر اســاس اعالم مســئوالن بــا متنوعســازی تضامین
بانکی ،دریافت وامهای خرد تسهیل شده است.
ضوابــط پرداخــت تســهیالت بــه مشــموالن طــرح
ایــن گونــه اســت کــه بــرای کارکنــان و بازنشســتگان
دســتگاههای اجرایــی دولتــی ،نهادهــای عمومــی
غیردولتــی و ســایر شــرکتهای معتبــر بخــش
خصوصی( ،صرفــاً از همان شــعبه بانکی که حقوق
خــود را دریافــت میکننــد) ،تــا ســقف  ۵۰میلیــون
تومان ،بدون ضامن با نامه کســر از حقوق و تا سقف
 ۱۰۰میلیــون تومــان نیــز بــدون نیــاز به ارائــه ضامن
و فقــط بــا نامه کســر از حقوق به همــراه اخذ چک یا
سفته خواهد بود.
کارکنــان ســایر شــرکتهای بخــش خصوصــی از
کارگاههــا ،شــرکتها و بنگاههــای اقتصــادی کوچک
گرفته تا متوسط نیز چنانچه نزد بانک دریافتکننده
حقــوق خــود( ،بــه تشــخیص بانــک) دارای رتبــه
اعتباری  Aو  Bباشــند ،برای دریافت وام  ۵۰میلیون
تومانــی نیــاز به ضامن ندارنــد و با ارائه نامه کســر از
حقــوق ،همراه اخذ ســفته یــا چک میتواننــد اقدام
کننــد .همیــن افــراد بــرای گرفتــن وام  ۱۰۰میلیــون
تومانــی عالوه بر موارد فوق ،باید یک نفر ضامن نیز
ارائه کنند.
البتــه ،بر اســاس اعالم وزارت اقتصــاد چنانچه رتبه
اعتبــاری افــراد مذکور ،بنا بر تشــخیص بانــک ،برابر
 Cارزیابی شــود ،چــه برای وام  ۵۰و چــه  ۱۰۰میلیون
تومانــی ،بایــد یــک نفر ضامــن معتبر و نیز ســفته یا
چک ،حسب مورد ،به بانک ارائه کنند.
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احیای بیش از  830واحد
راکد و نیمه فعال

نماینده معاون اول رئیس جمهور
در نهضــت احیــای واحدهــای
اقتصــادی از برگــزاری نخســتین
رویــداد ملــی احیاگــران واحدهــای
اقتصادی و تولیدی خبرداد.
به گزارش فارس ،سیدامیرحسین
مدنــی افــزود :هــدف ایــن رویداد
که بــا حضــور و ســخنرانی معاون
اول رئیــس جمهــور و تعــدادی از
وزرا و مســئوالن ارشد کشور برگزار
میشــود ،معرفــی اهــداف دولت
در نهضــت احیــای واحدهــای
اقتصــادی و شناســایی و بــه
همرســانی بازیگــران فعــال در
حوزه احیــای واحدهای اقتصادی
بــا تمرکــز بــر بخــش خصوصــی
توانمند و مردم است.
مدنــی با اشــاره بــه اینکه تــا کنون
بیــش از  830واحــد راکــد و نیمــه
فعال در کشــور احیا شــده اســت،
موضــوع احیــای واحدهــای
اقتصــادی را نزدیکتریــن راهحل
تحقــق هــدف توســعه اشــتغال،
افزایــش بهــرهوری و رشــد
اقتصــادی در کشــور دانســت ،چرا
کــه در بســیاری از ایــن واحدهــا
زیرســاخت فیزیکی ،ماشینآالت
و حتــی منابــع انســانی توانمنــد
موجــود بــوده و بــا حل مشــکالت
مدیریتی و مالی شــرکت ،میتوان
این واحدها را به چرخه اقتصادی
کشور بازگرداند.

میزان بخشودگی مالیاتی
اعالم شد

ســازمان امــور مالیاتــی جزئیــات
بخشودگی جرایم اشخاص حقیقی
و حقوقی را اعالم کرد.
سازمان امور مالیاتی در اطالعیهای
اعالم کرد :به مناسبت گرامیداشت
هفتــه دولــت و تکریــم مؤدیــان
محترم مالیاتی ،بخشودگی جرایم
مالیــات و عــوارض هــر ســال /دوره
برای مؤدیانی که تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۰
نســبت به پرداخــت بدهی مالیاتی
ســال یــا دوره مربوطه اقــدام کنند،
دربــاره اشــخاص حقیقی تا ســقف
 ۲۰۰میلیــون تومــان و در مــورد
اشــخاص حقوقــی تــا ســقف ۳۰۰
میلیون تومان بدون پیششــرط به
مدیــران کل امــور مالیاتــی تفویض
میشود.

