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«ایران» از عبور مبــادالت بازرگانی اتحادیه اروپا با ایران از  ۲.۵میلیارد یورو گزارش میدهد

«ایران» از محاســبات جدید مخارج زندگی در شهرها و روستاها گزارش میدهد

واردات از اروپا  33درصد افزایش یافته است

خوراکیها  71درصد مخارج مردم در شــهر را تشکیل میدهد

رونق  34درصدی تجارت بین ایران و اروپا

گروهاقتصادی/منابع آماری اروپا از رشــد
قابــل توجه تجــارت ایــران با کشــورهای
اروپایــی در نیمــه اول ســال  2022خبــر
دادهانــد .درحالــی که در یکســال اخیر و
همزمان بــا آغاز به کار دولت ســیزدهم،
اولویت اول درتجارت خارجی کشورهای
همســایه و منطقــه اســت و در این زمینه
جهشهای تاریخی به ثبت رسیده است،
امــا این بــه معنــای فراموشــی بازارهای
اروپایی و خارج از همسایگی ایران نیست.
در یکســال اخیــر در مجمــوع در بخش
تجــارت غیرنفتــی رکوردهــای تاریخــی
یکی پس از دیگری شکســته شــده است،
به گونــهای کــه ســال  1400ارزش تجارت
خارجــی ایران به بیش از  101میلیارد دالر
و ارزش صــادرات غیرنفتی به حدود 50
میلیارد دالر نزدیک شد.
در همیــن راســتا طبــق تازهتریــن
گزارشهــا ،مبــادالت تجــاری ایــران و
ل جاری
اتحادیه اروپا در نیمه نخست سا 
میالدی ۳۴درصد رشد کرد و به ۲میلیارد
و ۵۵۰میلیون یورو رسید .جدیدترین آمار
منتشــر شــده از ســوی پایگاه خبــری یورو
استات نشــان میدهد تجارت ایران و ۲۷
عضو اتحادیه اروپا در نیمه نخســت سال
جاری میالدی با رشد ۳۴درصدی نسبت
به مدت مشــابه ســال قبل مواجه شده و
به  ۲میلیــارد و  ۵۵۰میلیون یورو رســیده
اســت .مبادالت تجــاری ایــران و اتحادیه
اروپا در ماههای ژانویه تا ژوئن ســال ۲۰۲۱
بالــغ بر یک میلیــارد و  ۹۰۰میلیــون یورو
اعالم شده بود.
ëëرشد 37درصدیصادراتبهاروپا
هرچنــد بــه روال تاریخی تــراز تجاری
ایــران با اروپا منفی اســت ،اما آمار حاکی
از جهــش قابــل توجه صــادرات کاالهای
ایرانــی بــه بازاراروپا اســت .براســاس این
گــزارش ،واردات اتحادیه اروپــا از ایران در
نیمه نخســت  ۲۰۲۲با رشد  ۳۷درصدی
نسبت به مدت مشابه ســال قبل مواجه
شده و به  ۵۵۰میلیون یورو رسیده است.

این درحالی اســت که در ماههــای ژانویه
تا ژوئن ســال قبل  ۴۰۰میلیون یورو کاال از
ایران توسط کشــورهای اروپایی وارد شده
بود.
ëëافزایش 33درصدیوارداتازاروپا
هماننــد صــادرات بــه اروپــا دربخش
واردات نیــز رشــد چشــمگیری رخ داده
اســت ،بــه طــوری کــه صــادرات اتحادیه
اروپا به ایران در نیمه نخست امسال ۳۳
درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل
افزایش یافته و به  ۲میلیارد یورو رســیده
است .برپایه این گزارش ،اتحادیه اروپا در
نیمه نخست سال قبل یک میلیارد و۵۰۰
میلیون یورو کاال به ایران صادر کرده بود.
ëëآلمانبزرگترینشریکاروپاییایران
بر اســاس آمارهای یورواستات آلمان
بزرگترین شریک تجاری ایران در میان
کشــورهای اروپایی در نیمه نخست سال
جــاری میالدی بــوده و بیش از یکســوم
تجارت ایران با اروپا مربوط به این کشــور
بوده است.
مبادالت تجاری ایران و آلمان در نیمه
ل جــاری میــادی  ۶درصد
نخســت ســا 
افزایشیافتهوبه ۹۵۰میلیونیورورسیده
است .در مدت مشــابه سال قبل تجارت
ایــران با آلمــان  ۸۹۲میلیون یــورو اعالم

شــده بود .واردات آلمان از ایران در نیمه
نخست امســال  ۸درصد افزایش یافته و
به  ۱۵۱میلیون یورو رســیده است .آلمان
در نیمه نخســت ســال قبــل  ۱۴۰میلیون
یورو کاال از ایران وارد کرده بود.
صــادرات آلمــان بــه ایــران در نیمــه
نخســت امســال نیز بــا رشــد  ۶درصدی
مواجــه شــده و از  ۷۵۲میلیــون یــورو در
نیمه نخســت ســال قبل به  ۷۹۹میلیون
یورو در مدت مشابه امسال رسیده است.
همانگونه که اشــاره شــد ،هرچنــد دولت
سیزدهمتمرکزخودرابرتوسعهمراودات
و تجارت با کشــورهای همســایه قرارداده
است ،اما درجهت توسعه تجارت با سایر
مناطق دنیــا نیز تالش میکنــد .با وجود
این به دلیل ارتباطات سیاسی و فرهنگی،
افزایــش مبــادالت تجــاری با کشــورهای
منطقــه منافع بیشــتری بــرای کشــور به
همــراه دارد .درهمیــن راســتا ،آمارهــای
گمرک ایران نشان میدهد درچهارماهه
اول امسال 46 ،میلیون و  815هزارتن کاال
به ارزش  34میلیــارد و  480میلیون دالر
میان ایران و با شــرکای تجاری دادوســتد
شــد که درهمین مدت تجارت غیرنفتی
ایران با  15کشورهمســایه بــه 27میلیون
تــن بــه ارزش 16.9میلیــارد دالر ،رســیده

اســت .براســاس ایــن گــزارش ،از ابتدای
ل جاری تــا پایان تیرمــاه 27 ،میلیون
ســا 
و 35هــزار تــن کاال بــه ارزش 16میلیارد و
871میلیــون و 873هــزار و 792دالر کاال
بین ایران و کشورهای همسایه تبادل شد
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18
درصد رشــد داشــته است .ازســوی دیگر،
مقایسه تجارت خارجی ایران با  15کشور
همســایه نســبت به کل تجــارت خارجی
کشور درچهارماهه نخست امسال ،حاکی
از ســهم  57.7درصــدی همســایگان
ازتجارتغیرنفتیکشورازنظروزنیاست.
ازلحاظ ارزشــی نیزســهم همســایگان به
 48.9درصــد میرســد .برپایــه آمارهــای
گمرک ایران ،سهم صادرات کاالی ایرانی
در تجــارت بــا همســایگان20 ،میلیــون و
711هزار و 657تن کاال به ارزش 8میلیارد
و 871میلیــون و 733هــزار و  655دالر
بــوده که بــا رشــد 22درصدی نســبت به
مدت مشابه همراه بوده است.
با پیشــتازی صادرات غیرنفتــی ایران
به کشــورهای همسایه نســبت به واردات
از ایــن کشــورها ،تــراز تجــاری ایــران بــا
همســایگان در چهار ماه نخست امسال
مثبــت 871میلیــون و 593هــزار و 518
دالر شد.

سهم 36درصدیمسکنازکلهزینههاییکخانوارشهری
گــروه اقتصــادی  /آمارها نشــان میدهد
کــه در ســال  1400معــادل  73درصــد
کل مخــارج خانوارهــای شــهری کشــور
غیرخوراکــی و  27درصــد نیــز خوراکــی
بوده اســت؛ همچنین  60درصد مخارج
ساکنان روستاها غیرخوراکی و  40درصد
نیز به خوراک اختصاص یافته است.
بــه گــزارش «ایــران» ،بررســی کلــی
گــزارش جدیــد مرکــز آمــار ایــران از
وضعیــت هزینهکرد خانوارهای شــهری
و روســتایی کشــور نشــان میدهــد کــه
هزینههــای مســکن بــه همــراه مخــارج
بخش ســوخت و روشنایی ،حمل و نقل
و ارتباطات و بهداشت و درمان مجموعاً
 56درصــد از کل مخــارج خانوارهــای
ســاکن در شــهرها را تشــکیل میدهــد
کــه در این بین ســهم مســکن به تنهایی
 36درصــد کل مخــارج اســت کــه ایــن
میزان در قالب ســهم از سبد هزینههای
غیرخوراکی تا  49درصد است .همچنین
در بخش روســتایی کشــور نیز هزینههای
بخش مسکن ،حملونقل و ارتباطات و
بهداشت و درمان از کل مخارج به میزان
 41درصد اســت که اگر سهم مسکن را از
ســبد هزینههــای غیرخوراکی خانــوار در
نظــر بگیریم ،مخارج مســکن بــه میزان
 31درصــد هزینههــای غیرخوراکــی را
تشکیل میدهد .بررسی دقیقتر ترکیب
هزینههای خانوار در سال 1400که از سوی
مرکز آمار ایران ارائه شده ،نشان میدهد
کــه در ســال گذشــته خانوارهای شــهری
 92میلیــون و  501هــزار تومــان هزینــه
داشتهاند که  73درصد از کل هزینهها در
ایــن بخش به میزان  67میلیــون و 848
هــزار تومــان غیرخوراکــی و  24میلیون و
 653هــزار تومان معــادل  27درصد نیز
خوراکی بوده است .به بیان دیگر ،هزینه
غیرخوراکی ماهانه زندگی در شهرها طی
سال گذشته 5 ،میلیون و  654هزار تومان
و مخــارج خوراکی ماهانه نیز  2میلیون و
 54هزار تومان بود.

مســکن به همراه سوخت و روشنایی
ســهم قابل توجهــی از ســبد هزینههای
خانــوار را در اختیــار دارد به نحوی که 36
درصد کل هزینههای ماهانه خانوارهای
ساکن در شهرهای کشور طی سال گذشته
به مســکن مربوط بوده اســت .بنابراین،
ایــن مســأله نشــان دهنــده آن اســت که
دولت در این زمینه باید اقدامات ویژهای
را در دستور کار داشته باشد و به سرانجام
رســیدن پروژههــای مســکن ملــی را بــا
جدیت دنبال کند.
بررســی هزینههای بخش مسکن در
قالــب ترکیــب هزینههــای غیرخوراکــی
خانوارهــای شــهری ،اهمیــت مســأله
مسکن و مخارج مرتبط با آن را در شهرها
بویژه کالنشــهرهای کشــور بیشتر نمایان
میکنــد بــه نحــوی کــه طبــق آمارهــای
موجود 49،درصدکلمخارجغیرخوراکی
شهرنشینان را مســکن تشکیل میدهد.
به بیان دیگر ،در صورت اعمال مدیریت
مناسب و سیاستگذاریهای مؤثر دولت
در بخش مسکن ،میتوان شاهد کاهش
فشار مخارج خانوار از ناحیه مسکن بود.
عالوهبرمسکن،سوختوروشناییها
که حــدود نیمــی از مخــارج غیرخوراکی
خانوارهای شهرنشین را شامل میشود،

بانکمرکزی ۹:بانکبهدلیلخلقنقدینگیجریمهشدند

مدیر ارزیابی ســامت بانکی بانک مرکزی گفت :طبق بررســیهای انجام شده
 ۶بانــک در مــاه گذشــته و تاکنــون  ۹بانــک و مؤسســه اعتبــاری ،ســپرده قانونی
خــود را افزایش دادهاند .به گزارش تســنیم ،میرعمادی گفت :سیاســت کنترل
دارایــی شــبکه بانکــی از ســال  99بــه تصویب رســیده اســت .هدف اصلــی این
سیاســت کنترل خلق نقدینگی بانکها از طریق رشــد ترازنامه است .همچنین
میــزان تورم در کشــور هم تا بــه االن از این طریق کنترل میشــود .مدیر ارزیابی
سالمت بانکی بانک مرکزی گفت :بانک مرکزی در بخشنامهای کنترل مقداری
داراییهای شــبکه بانکی متناســب با امتیاز احصا شــده بر مبنای شــاخصهای
ســامت بانکی و براســاس نقدینگی هدفگذاری شــده را تعیین و ابالغ کرد .او
میگویــد :اجــرای این طرح در زمینه اقتصاد باعــث جلوگیری از خلق نقدینگی
و مهار تورم اســت .طبق بررســیهای انجام شــده تاکنون  6بانک در ماه گذشته
و تاکنــون  9بانــک و مؤسســه اعتباری ،ســپرده قانونــی خود را افزایــش دادهاند.
بانک مرکزی در بخشــنامهای کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی متناسب
با امتیاز احصاشــده بر مبنای شاخصهای ســامت بانکی و براساس نقدینگی
هدفگذاری شده را تعیین و ابالغ کرد.

برخــی اقــام ماننــد بهداشــت و درمان
بــه میــزان  14درصــد و حمــل و نقــل و
ارتباطات نیز به میزان  13درصد مخارج
غیرخوراکــی خانــوار را تشــکیل میدهد.
طــی ســال گذشــته ،مخــارج خانوارهای
شهری در برخی اقالم مانند تفریحات و
سرگرمی به میزان  2درصد یا در پوشاک
و کفش  5درصد بوده است.
نگاهــی بــه ترکیــب مخــارج خوراکی
ســاکنان در شــهرها حاکــی از آن اســت
که برخــی اقالم مانند گوشــت ،میوهها و
ســبزی ،آرد و نان و شــیر و تخم پرندگان
مجموعاً  71درصــد کل مخارج خانوار را
در این بخش تشکیل داده است.
همچنیــن بررســی ترکیــب مخــارج
خانوارهای روستایی کشور در سال گذشته
نیز حاکــی از آن اســت که در روســتاهای
کشــور ،از کل رقــم  51میلیــون و  911هزار
تومــان متوســط هزینــه کل ســاالنه60 ،
درصــد مخــارج بــه میــزان  31میلیون و
 208هزار تومان برای اقالم غیرخوراکی و
 40درصد نیز به میزان  20میلیون و 703
هــزار تومان ،بــرای اقالم خوراکی اســت.
به عبارتــی ،مخارج ماهانــه غیرخوراکی
روستایی کشور در سال گذشته 2 ،میلیون
و  600هــزار تومان و مخــارج خوراکی نیز

یک میلیون و  725هزار تومان بود.
در مجمــوع ،مســکن در روســتاها 19
درصد کل سبد مخارج را شامل میشود و
بهنوعیمیتوانگفتساکنانروستاهای
کشــور طی ســال  ،1400حدود یک پنجم
درآمد ماهانه خود را برای تأمین مسکن
اختصاص دادهاند که از این منظر نسبت
به ساکنان در شهرها و بویژه کالنشهرهای
کشــور ،وضعیت به مراتب بهتری دارند
و فشــار ســنگینی از ناحیه مخارج تأمین
مســکن متوجه آنها نیســت .امــا نگاهی
دیگر به آمارهای ارائه شده از سوی مرکز
آمار ایران در بحث مربوط به هزینههای
خوراکی و دخانی روســتایی کشــور نشان
میدهد که  21درصد کل مخارج خوراکی
برای گوشــت 22 ،درصد برای خرید آرد،
غالت ،نان و فرآوردههای آن و همچنین
 18درصد نیز برای تأمین میوه و ســبزی
هزینه شده است.
در بررســی ســبد هزینههــای
غیرخوراکی خانوارهای ساکن در روستاها
طی سال 1400باید گفت که سهم مسکن
چشــمگیرتر و به میــزان  31درصد از کل
مخارج است .در سایر بخشها نیز حمل
و نقل و ارتباطات  19درصد و بهداشت و
درمان هم  16درصد سهم داشتهاند.

فقط۱۳درصدشرکتهاحسابرسیمیشوند

رئیس سازمان حسابرســی میگوید :کمتر از  ۱۳درصد صورتهای مالی شرکتها
حسابرسی میشــوند .به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،موسی بزرگ اصل رئیس
ســازمان حسابرســی گفت :از میان بیش از  ۳۳۰هزار شــرکت فعال که اظهارنامه
مالیاتــی تکمیل کردهاند فقط حدود  ۴۵هزار شــرکت حسابرســی شــدهاند .رئیس
ســازمان حسابرســی گفــت :ایــن آمار فقط بــ ه صورت تعــدادی اســت درحالی که
بایــد اطالعــات درآمــدی شــرکتها را داشــته باشــیم کــه در ایــن حــوزه اطالعات
شــفاف نیســتند و اطالعــات بخشهای مختلف بــ ه صورت جزیرهای اســت .طبق
قانــون شــرکتهایی که مجموع درآمــد آنها بیش از  8میلیارد تومــان و یا مجموع
داراییهایشان بیش از  15میلیارد تومان است ،مشمول الزام حسابرسی میباشند.
غالمحسین دوانی گفت :راهحل جلوگیری از فساد در حسابرسی صورتهای مالی
شــرکتهای دولتی و خصوصی بهرهگیری از دانش روز و نرمافزارهای حسابرســی
طبق تجربه کشــورهای پیشــرفته است به طوری که در کشــورهای اروپایی ،امریکا و
اســترالیا حسابرسی از یک شــرکت به مدد نرمافزارهای پیشرفته حسابرسی در ۳۰
دقیقــه و بــا صددرصد اطمینان انجام میشــود در حالی که حسابرســی ب ه صورت
دستی از یک شرکت در کشورمان به طور میانگین  ۳ماه زمان میبرد.

