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اخبار

استقراض دولت از صندوق توسعه ملی صفر شد

ســازمان برنامــه و بودجه اعــام کرد :منابــع درآمدی حاصل از اســتفاده از
صندوق توســعه ملی در چهار ماه نخســت سال گذشــته در دولت روحانی
شــش هــزار و  ۳۳۷میلیــارد تومــان بــوده کــه ایــن رقــم در ۴ماهه نخســت
ســالجاری بــه صفر رســیده اســت .بــه گــزارش ســازمان برنامــه و بودجه،
دولت ســیزدهم برای کنترل تورم و البته عادالنه کردن یارانهها اقدامات
اساســی انجام داد تا هم ریشه فساد بخشــکد و هم همه مردم از یارانهها
بهرهمند شــود؛ این تصمیم در کنار افزایش ســه بــاره قیمتهای جهانی
منجــر بــه افزایش نرخ تورم شــده ،آنها کــه بدون توجه به رکورد ســنگین
تورم در اقتصادهای بزرگ جهان بهدنبال برداشــتهای جناحی سیاسی
هســتند به بیراهــه رفتهاند؛ چون با اقدامات دولــت در بهبود تراز بودجه؛
اضافه برداشت بانکهای نقدینگی کنترل و نرخ تورم دوباره روند نزولی
گرفته اســت .بررســی گزارش عملکرد بودجه در چهار ماه نخســت امسال
نشــان میدهد منابع درآمدی نسبت به مدت مشــابه سال قبل  ۶۳درصد
رشــد پیدا کرد .با تالش مســئوالن بخش نفت در چهار ماه نخســت ســال ،
منابــع حاصل از فروش نفــت و فرآوردههای نفتی  ۴۸۱درصد افزایش پیدا
کرده اســت .در جهت چابکســازی دولت و فروش اموال مــازاد  ،واگذاری
داراییهای ســرمایهای  ۴۷۰درصد و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۱۰۴
درصد در چهارماهه نخســت امسال نســبت به مدت مشابه سال قبل رشد
داشته است .استفاده از تنخواهگردان خزانه و ظرفیت ماده  ۱۲۵بیش از ۳۶
درصــد در این مدت کاهش پیدا کرده اســت ،از ســوی دیگــر منابع درآمدی
حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماه نخست سال گذشته
شــش هــزار و  ۳۳۷میلیــارد تومــان بــوده کــه ایــن رقــم در ۴ماهه نخســت
ســالجاری به صفر رسیده اســت .با وجود این و با اتکا به درآمدهای پایدار،
منابع حاصل از انتشار اوراق خزانه اسالمی در این مدت  ۸۳درصد کاهش
ت دیگر دولت در چهار ماه نخســت سال حدود ۵۰
پیدا کرده اســت؛ بهعبار 
هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق قبل را تسویه کرده و کمتر از نصف این
رقم اوراق جدید منتشر شده است.
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گزارش «ایران» از رشــد  6،7درصدی شاخص تولید صنعتی درمرداد امسال

درج شماره اقتصادی در صورتحسابها از مهر

معــاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشــور از الزام اســتفاده از
شــماره اقتصــادی در مراودات مالی اشــخاص حقوقی و صاحبان مشــاغل
از ابتــدای مهرماه ســالجاری خبــر داد .به گزارش ســازمان مالیاتی کشــور،
«محمدتقی پاکدامن» با بیان اینکه برای همه مؤدیان نظام مالیاتی شماره
اقتصادی صادر شــده اســت ،گفت :از ابتدای مهرماه سالجاری استفاده از
شــماره اقتصــادی در مراودات مالی اشــخاص حقوقی و صاحبان مشــاغل
الزامی اســت .معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشور اظهار
داشت :با توجهبه ماده  ۱۶۹قانون مالیاتهای مستقیم ،اشخاص حقوقی و
صاحبان مشاغل مکلفاند برای انجام معامالت خود ،صورتحساب صادر
و شــماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحســابها ،قراردادها و
سایر اسناد مشابه حسب مقررات آییننامه ماده فوق درج کنند .وی با ذکر
این مطلب که صاحبان مشــاغل میتوانند برای اطالع از شــماره اقتصادی
خود به درگاه ســازمان امور مالیاتی کشور به نشانی  my.tax.gov.irمراجعه
نمایند ،یادآور شــد :شــماره اقتصادی اشــخاص حقوقی همان شناسه ملی
آنهــا اســت .پاکدامــن گفــت :عــدم درج شــماره اقتصــادی توســط فعاالن
اقتصادی در صورتحســاب ها ،قراردادها و ســایر اسناد مشابه موجب تعلق
جریمه موضوع ماده  ۱۶۹قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
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رشد تولید صنعتی رکورد یک ساله را شکست

درپنجمین ماه سال ،تولیدصنعت خودرو  22.1درصد ،ماشین آالت و تجهیزات  19.6درصد ،منسوجات  17.7درصد و فلزات اساسی  8.5درصد رشد کرد

بــا تغییر شــرایط اقتصــاد کالن و تغییر
سیاســتهای دولــت ،شــاهد بهبــود
وضعیــت تولید درکشــور هســتیم .این
درحالــی اســت کــه تازهترین آمــار ارائه
شده ازســوی پژوهشــکده پولی و بانکی
درخصــوص شــاخص تولیــد صنعتــی
نشان دهنده تغییر جهت دراین بخش
اســت .براســاس این گزارش ،شــاخص
تولیــد صنعتی شــرکتهای بورســی در
مرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه
سال قبل  6،7درصد رشد داشته است.
رشــد شــاخص تولیــد صنعتــی در ســه
ماهه اخیر روند صعودی به خود گرفته
اســت .در بین صنایــع ،خودروســازی و
ساخت قطعات با رشد باالی  20درصد
بیشــترین رشــد را داشــته اســت .اگرچه
رشــد دو صنعــت بــزرگ کشــور یعنــی
محصوالت شــیمیایی و فلزات اساســی
نیز دراین بازه مثبت بوده است.
طبــق دادههــای مــرداد مــاه
شــرکتهای بورســی ،رشــد شــاخص
تولیــد شــرکتهای صادراتــی بعــد از
 22مــاه بیشــتر از شــاخص تولیــد ســایر
شــرکتها شــده اســت .همچنین رشــد
تولیــد کاالهــای نهایــی (مصرفــی و
ســرمایهای) در ماههــای اخیر بیشــتر از
رشــد تولیــد کاالهــای واســطهای شــده
اســت .آمار مرداد ماه نشان میدهد که
بجز صنعت خودروسازی و محصوالت
دارویی در سایر صنایع رشد تولید بیشتر
از فــروش بــوده کــه منجــر بــه افزایــش
موجودی انبار این صنایع شده است.
بیــش از  280شــرکت صنعتــی
پذیرفته شــده در بــورس و فرابورس که
بهصــورت ماهانه گــزارش تولید خود را
منتشــر میکنند ،بیشتر از نیمی از تولید
کشور را دراختیار دارند .بنابراین با توجه
به بررســی آمــار این شــرکتها میتوان
وضعیت تغییرات تولید صنعتی کشور
را رصد کرد .بررسیها نشان میدهد که

شاخص اســتخراج شــده این شرکتها
هم راســتا با شاخص تولید صنعتی کل
کشــور اســت .بدین ترتیب این شاخص
در زمانــی کــه مقایســه شــاخص تولیــد
صنعتــی شــرکتهای بورســی و آمــار
مرکزآمــار از تولیــدات صنعتــی نشــان
میدهــد بعــد از کاهــش قابــل توجــه
تولید صنعتی در نیمه دوم سال 1397
و ابتــدای ســال  ،1398رشــد تولیــد این
بخــش از فصل چهــارم  1398صنعت
روند صعودی به خود گرفته و این روند
صعــودی تا خــرداد  1400ادامه داشــته
است .روند افزایشی رشد شاخص تولید
در تابســتان ســال گذشــته متوقف شده
و تیــر و مــرداد به ترتیب بــه  3،1درصد
و صفر رســید .امــا در پاییز دوبــاره روند
رشــد شاخص تولید صنعتی نزولی شد
و درماههــای پاییز ســال گذشــته به بازه
منفی یک تا صفر درصد رســید .در دی
و بهمن ماه ســال گذشته رشد شاخص
تولید صنعتی نسبت به سال قبل از آن
بــه ترتیب بــه منفی  0،1درصــد و منفی
 0،7درصد رسید.
درادامه روند نزولی مالیم شــاخص
تولید صنعتی شرکتهای بورسی ،این
شــاخص در اســفند مــاه ســال گذشــته
حــدود  1،2درصــد کاهــش یافــت .بعد
از کاهــش بیش از  5درصدی شــاخص
در فروردین ماه امســال ،روند رشــد این
شــاخص در دو ماه اردیبهشت و خرداد
صعودی شد به طوری که در اردیبهشت
رشد شاخص تولید صنعتی به نزدیک
صفــر درصــد بازگشــت و از خــرداد ماه
روند افزایشی رشــد این شاخص شروع
شــد و درخــرداد ،تیر و مــرداد به ترتیب
 5،8 ،2،5و  6،7درصــد نســبت بــه
مدت مشــابه ســال قبل رشــد پیدا کرد.
رشــد مثبــت بــاالی  6درصــد درمــرداد
ماه امســال در یک ســال اخیر بیسابقه
بوده اســت .شــاخص تولید محصوالت

رشد شاخص تولید صنعتی بورسی و شاخص تولید صنعتی مرکز آمار ایران (نسبت به مدت مشابه سال قبل)

رشد تولید کاالهای واسطهای ،مصرفی و سرمایهای (درصد) نسبت به مدت مشابه سال قبل

شیمیایی در مرداد امسال مشابه تیرماه
رشــد بــاالی  3درصــد را تجربــه کــرده
اســت .همچنین رشــد صنعــت فلزات
اساســی در مــرداد همچــون تیــر مــاه
درمحدوده  8درصد بوده اســت .رشــد
قابــل توجــه تولید شــرکتهای فوالدی
از مهمتریــن عوامل رشــد این صنعت
بوده است.
ëëوضعیت تولید کاالهای واسطهای
در ســالهای  1397و  1398تولیــد
صنعتی با کاهش روبهرو شد و بیشترین
کاهــش تولیــد در ایــن دوره مربــوط بــه
کاالهای نهایی (مصرفی و ســرمایهای)
بــوده و تولید کاالهای واســطهای دراین
دوره کاهــش بــه مراتــب کمتــری را
تجربــه کرده اســت .امــا از ابتدای ســال

 1399وضعیــت تغییــر کرد بــه گونهای
کــه از اردیبهشــت ســال  1399تا انتهای
ســال  1400رشــد تولیــد کاالهــای نهایی
اعــم از مصرفــی و ســرمایهای بــه دلیل
محدودیتهای وارداتی ناشی از تحریم
و ثبت ســفارشها روی این محصوالت
و همچنیــن رشــد نــرخ ارز کــه منجر به
ارزانتر شدن کاالهای داخلی نسبت به
وارداتی شــد ،در بیشــتر دورهها بیشتر از
رشد کاالهای واسطهای بوده است.
براســاس ایــن گــزارش ،رشــد تولید
کاالهــای مصرفی که از نیمه دوم ســال
 1399تــا انتهــای ســال  1400همــواره
مثبت بوده در دو ماه ابتدایی سال 1401
منفی شــده بود .اما در خرداد ماه رشــد
تولیــد این نوع محصوالت مثبت شــده

نرخ رشد تولید صنایع منتخب (درصد)
صنعت

ضریب اهمیت
درشاخص کل

صنایع شیمیایی

رشد نسبت
به دوره مشابه سال قبل
تیر 1401

مرداد 1401

28،1

3،9

3،2

فلزات اساسی

20،8

8

8،5

خودرو و قطعات

13،8

16

22،1

صنایع غذایی

9،6

-8،2

-6،8

کانیهای غیرفلزی

6،5

5،3

5،9

صنایع دارویی

5،1

0،9

1،7

دستگاههای برقی

3،1

-6،4

-2،2

الستیک و پالستیک

3،1

3،4

4،7

ماشین آالت و تجهیزات

2،7

16،5

19،6

فرآوردههای نفتی

2،3

0،1

5،2

منسوجات

1،9

12،1

17،7

محصوالت فلزی

1،8

-2،3

3،5

محصوالت کاغذی

1،2

11،5

-12،2

شاخص کل شرکتهای
بورسی

100

و درتیرماه به رشــد  5درصدی رســید و
درمرداد رشــد این شــاخص به نزدیک
 9درصــد افزایــش پیــدا کــرد .همچنین
رشــد تولید کاالهای واســطهای در نیمه
دوم سال قبل بین منفی  3تا منفی 1،5
درصــد بوده اســت .شــاخص تولید این
محصــوالت در فروردین بعــد از  10ماه
به رشــد مثبــت  4درصد رســید و در دو
ماه اردیبهشــت و خرداد نیز رشد تولید
ایــن محصوالت مثبت و زیر  2،5درصد
باقــی مانــد .شــاخص تولیــد کاالهــای
واســطهای در تیرمــاه و مــرداد امســال
بیــن  4،5و  5درصد رشــد کرد .ازســوی
دیگــر ،رشــد تولیــد کاالهای ســرمایهای
در ماههای اخیر نوسانات قابل توجهی
داشته اســت .در چهار ماهه اخیر یعنی

5،8

6،7

از اردیبهشت تا مرداد ،با توجه به مثبت
بــودن رشــد بــاالی تولیــد در صنعــت
ماشــینآالت و تجهیــزات رشــد تولیــد
کاالهــای ســرمایهای نیــز مثبــت و قابل
توجه بوده است.
ëëسودآوریشرکتها
براســاس آمــار رشــد اســمی ســود
شــرکتها در  9ماهــه  1400نســبت بــه
مدت مشــابه ســال قبل  64درصد بوده
است .اما براســاس گزارشهای دوازده
ماهه ســود اسمی  484شــرکت بورسی
در ســال گذشــته حــدود  42،8درصــد
بیشــتر از ســال قبل از آن بوده است .در
ســه ماهه ابتدایی ســالجاری نیز رشــد
اســمی شرکتها نسبت به سال قبل به
 45،4درصد رسیده است.

