گزارش
بانکها بیخیال ضامن میشوند؟

با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی
و وزیر اقتصاد بر ســهولت دسترسی
به تســهیالت بانکی تاکید میکنند و
معتقدند در این زمینــه بانکها باید به
جای تاکید بر وثیقه ،اعتبار ســنجی و
رتبه مناسب مشتری را مورد توجه قرار
دهند ،در این زمینه دبیر کانون بانکها
و موسسات اعتباری خصوصی و دبیر
شورای هماهنگی بانکهای دولتی و
نیمه دولتی در پاسخ به اینکه آیا بانکها
میتوانند بدون دریافت وثیقه از مشتریان تسهیالت بپردازند و تحقق این امر
به چه الزاماتی نیاز دارد ،توضیحاتی ارائه کردند.
به گزارش اقتصادســرآمد ازایســنا ،دریافت تســهیالت بانکی یکی از
پرتقاضاترین خدمات شبکه بانکی است اما مشتریان بانکها برای دریافت
یک وام خرد باید از هفت خوان رستم عبور کنند که ارائه وثیقه و ضامن به
بانک بزرگترین سنگاندازی برای آنها در مسیر دریافت تسهیالت است،،
زیرا شــرایط ارائه و تعداد ضامن در هر بانکی متفاوت است و اگر فردی
بخواهد یک وام  ۳۰میلیونی بگیرد و به دو بانــک متفاوت مراجعه کند ،با
شرایط متفاوت و برخورد سلیقهای در زمینه اخذ ضامن مواجه میشود.
در حال حاضر ،مثالی که میتوان در زمینه مشــکالت مردم برای دریافت
وام بانکی زد ،وام ودیعه مسکن است که دولت برای حمایت از مستاجران
تصویب کرد اما معرفی ضامن رسمی با  ۱۰سال سابقه که حداقل پنج سال
تا زمان بازنشستگیاش باقی مانده باشــد ،ایراد به زمان انعقاد اجارهنامه و
امتناع برخی بانکها از پرداخت تسهیالت باعث شده بسیاری از مستاجران
قید دریافت وام را بزنند.
با تمام سختیهای دریافت وام از بانکها ،اکنون علی صالح آبادی بیستمین
رئیس کل بانک مرکزی در اولین صحبتهای تلویزیونی خود بر تســهیل
دسترسی مردم به تســهیالت بانکی تاکید کرده و در این زمینه اعالم کرده
است :در راستای پرداخت تســهیالت باید به جای تاکید بر وثیقه ،بانکها
اعتبار سنجی و رتبه مناسب مشتری را مورد توجه قرار دهند.
در این زمینه ،طبق گفته وی ،باید نظام رتبه بندی در کشور توسعه یابد تا مردم
بتوانند با رتبه مناسب ،خوش حسابی و با وضعیت مطلوب خود شخص،
تسهیالت را دریافت کنند.
عالوه براین ،احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی  -بر تسهیل
دسترســی مردم به تســهیالت بانکی تاکید کرده و گفته کــه اگر بانکی از
وضعیت اعتباری مشتری خود اطمینان خاطر دارد باید شرایطی فراهم شود
تا آن مشتری بدون سفته و ضامن وام خود را دریافت کند.
بدین منظور ،برای بررسی اینکه آیا بانکها میتوانند بدون دریافت وثیقه از
مشتریان تسهیالت بپردازند و تحقق این امر به چه الزاماتی نیاز دارد ،به سراغ
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دبیر شورای هماهنگی
بانکهای دولتی و نیمه دولتی رفتیم .علیرضا قیطاسی در گفتوگو با ایسنا،
در این رابطه گفت :اگر ســازوکاری در این زمینه تعریف و دستورالعملی
صادر شود و در سامانههای اعتبار سنجی نیز به درستی اعتبار سنجی صورت
بگیرد ،این امر برای تســهیالت خرد که آحاد مردم برای رفع نیازهای اولیه
خود به آنها نیاز دارند ،امکان پذیر است.
وی با بیان اینکه وامهای  ۵۰ ،۳۰و  ۱۰۰میلیونی خرد هستند که برای دریافت
آنها ،میزان درآمد افراد برای پاسخگویی به اقساط و اینکه سابقه بدحسابی
نداشته باشند ،مهم اســت ،افزود :اگر قرار باشــد بانکها صرفا بر مبنای
اعتبارسنجی تســهیالت ارائه کنند ،باید قراردادهای بانکی نیز تغییر کند و
متناسب با این تغییر تعیین شــود ،زیرا در قراردادها محلهایی برای ضامن
درنظر گرفته شده است.
از ســوی دیگر ،محمدرضا جمشــیدی  -دبیر کانون بانکها و موسسات
اعتباری خصوصی  -نیز به ایسنا اعالم کرد :بانکها براساس قانون عملیات
بانکی بدون ربا موظف هستند که اعتبارســنجی کنند و این موضوع روال
چند ساله است که قبل از انقالب نیز برای پرداخت تسهیالت اعتبارسنجی
صورت میگرفت .اینکه به متقاضی دریافت تســهیالت از ســوی بانک
گفته میشود که سفته یا سند ملک بیاور ،نتیجه اعتبارسنجی است و از این
طریق ،ریسک اعتباری و تسهیالت درنظر گرفته شده را بررسی میکنند تا
برای پوشش این ریســک نوعی وثیقه تعیین کنند که از بازپرداخت اقساط
تســهیالت اطمینان حاصل شــود .وی افزود :ممکن اســت که بر اساس
اعتبارسنجی به این نتیجه برسند که از کســی وثیقه دریافت نکنند و وثیقه
همان قرارداد الزماجرایی باشــد که بین بانک و مشتری ثبت شده است که
اعتبارسنجی از قدیم تاکنون در حال اجراست .خود من که در سالهای پیش
مسئولیت اعتباری داشتم ،تسهیالت زیادی را به امضا رساندم که به همان
قرارداد الزماالجرا اکتفا شد و وثیقهای دریافت نشد.
جمشــیدی با بیان اینکه اعتبارســنجی تعیین میکند که بــرای پرداخت
تسهیالت وثیقهای دریافت شــود یا خیر ،ادامه داد :بانکها برای مواردی
چون گسترش مترو ،کارخانجات پتروشیمی نیز تسهیالت کالن و درشتی را
میدهند که در این موارد براساس اعتبار و اطمینانهایی که مشتری به خاطر
عملکرد خود در سیستم اعتباری کشور دارد ،تنها به قرار داد الزماالجرا اکتفا
میشود و وثیقهای دریافت نمیشود ،زیرا سفته و سند ملک کفاف ضمانت
این تسهیالت نمیدهد.

فراخوان مناقصه عمومی احداث ديوار
ساحلی روستای هزاوه (نوبت اول)

دهیــاری هزاوه در نظر دارد مناقصه عمومی احداث دیوار ســاحلی
روســتا به شــماره فراخوان  ۲۰۰۰۰۹۴۶۶8۰۰۰۰۰۴را از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و
بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه
گران در صورت عدم عضویت قبل ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق
سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  ۱۴۰۰/۰۷/۲۱میباشد.
مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت۱۴۰۰/۰8/۰۶ :
ساعت ۱۴
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  ۱۴مورخ ۱۴۰۰/۰8/۱۶
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  ۱۰مورخ ۱۴۰۰/۰8/۱۷
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر
در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :آدرس دهیاری
هزاوه و تلفن ۰۹۱8۷۵۷۶۷۴۱
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس۰۲۱-۴۱۹۳۴ :
دفتر ثبت نام 88۹۶۹۷۳۷ :و 8۵۱۹۳۷۶8
نوبت انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۰۷/۲۴ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۰8/۰۱ :
دهیاری هزاوه

آگهیمفقودی

بدینوسیله اعالم میدارد سندکمپانی(فاکتور فروش) خودرو سواری پژو مدل  ۱۳۹۶به شماره
انتظامی ۹۲8د -۱۷ایران  ۱۷به شماره موتور ۱۶۳۷۴وشاسی  ۹۹۵۴۶۴مفقودگردیده
ارومیه
واز درجه اعتبار ساقط میباشد.
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سقوط شدید نرخ لیر ترکیه ادامه دارد

نرخ لیر ترکیه در معامالت امروز ،جمعه ،دوباره سقوط کرد و در ادامه روندی که در این ماه برای چندین بار اتفاق افتاد یک پایینترین رکورد تاریخی جدید به ثبت رساند.به گزارش
اقتصادسرآمد از الجزیره ،نرخ لیر ترکیه در معامالت امروز ،جمعه ،دوباره سقوط کرد و در ادامه روندی که در این ماه برای چندین بار اتفاق افتاد یک پایینترین رکورد تاریخی
جدید به ثبت رساند.نرخ برابری لیر ترکیه با دالر آمریکا تا ساعت  ۱۳:۰۹به وقت تهران به پایینترین رکورد تاریخ خود یعنی  ۹.۲۴واحد رسید.برای یادآوری باید توجه کرد که
نرخ برابری لیر ترکیه با دالر در همین ســال  ۲۰۰۸برابر با  ۳.۷۵واحد بود .این یعنی پول ترکیه  ۶۰درصد از ارزش خود را در این  ۳سال از دست داده است .اگر به کمی عقبتر
نگاه کنیم ارزش لیر ترکیه در برابر دالر از پایان سال  ۲۰۱۲تا کنون بیش از  ۸۰درصد سقوط کرده اســت.طبق جدیدترین دادههای بانک مرکزی ترکیه سرمایهگذاران ترک برای
حفظ ارزش داراییهای خود تنها در هفته منتهی به  ۸اکتبر  ۱.۷میلیارد دالر ارز خارجی خریداری کردهاند.پس از برکناری  ۳سیاستگذار پولی کلیدی ترکیه در چهارشنبه شب
توسط اردوغان ،چشمانداز یک کاهش نرخ بهره دیگر به شدت تقویت شده است و ریسک اینکه خانوارها و شرکتها پولهای خود را به دالر و یورو تبدیل کنند باال رفته است.

برآورد مرکز پژوهشهای مجلس از اما و اگرهای بودجه امسال دولت

کسری ۵۰۰هزارمیلیارد تومانیبودجه۱۴۰۰

گروه اقتصاد  -مرکز پژوهشهای مجلس
میگوید بودجــه  ،۱۴۰۰حدود  ۳۰۷هزار
میلیــارد تومان کســری قطعــی دارد و با
احتساب استقراض ار صندوق توســعه ملی و فروش
اوراق به  ۴۷۰هزار میلیارد تومان می رسد.
به گزارش اقتصادســرآمد ،مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی گزارش عملکرد  ۴.۵ماهه بودجه ۱۴۰۰
تا پایان دولت دوازدهم را اعالم و کسری بودجه غیرقابل
تأمین تا پایان سال جاری را پیش بینی کرد.
بر اســاس این گزارش الیحه بودجــه  ۱۴۰۰همانند
سالهای گذشته با کسری قابل توجه پیش بینی شده بود.
این بخش در حوزه صادرات نفت به شکل جدی تری
قابل پیش بینی بود .با این حال با تقویت درآمدهای دولت
در مجلس اما به دلیل اضافه شدن مخارج و عدم واقعی
سازی منابع کسری بودجه تغییر قابل توجهی نکرد.مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی برآورد کرده که تا
پایان امســال تا حدود  ۳۰۰هزار میلیارد تومان کسری
غیرقابل تأمین در بودجه رخ دهد.
در گزارش مذکور بر اساس دولت دوازدهم تا پایان ۱۵
مرداد  ۴۶ ،۱۴۰۰درصد از منابع پیش بینی شــده محقق
شده است.
همچنین بیش از  ۵۰درصد منابعی که باید در  ۴.۵ماهه
ابتدایی امسال محقق میشد وصول نشده است .از نقاط
قوت بودجه  ۴.۵ماهه ابتدایی امسال در دولت دوازدهم
تحقق صددرصدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی است در
حالی که تنها سه درصد از منابع حاصل از فروش نفت و
فرآوردههای نفتی که در قانون بودجه امسال آمده ،محقق
و در مدت  ۴.۵ماهه ابتدایی امســال تنها  ۱۵درصد این
منابع وصول شده است.
فروش اسناد خزانه در  ۴.۵ماه؛  ۲۰درصد بیشتر از
کل بودجه ۱۴۰۰
از دیگر اتفاقات رخ داده در بودجه یک فروردین تا ۱۵
مرداد  ۱۴۰۰فروش  ۶۴هزار میلیارد تومان اوراق اسناد
خزانه اسالمی است .در حالی که باید تا پایان سال جاری
 ۵۲هزار میلیارد تومان از این اوراق به فروش میرسید
و دولت دوازدهم  ۲۰درصد بیشــتر از کل اوراق پیش
بینی شــده در بودجه  ،۱۴۰۰اســناد خزانه منتشر کرده
اســت .دولت دوازدهم تا نیمه مرداد امسال نتوانسته به

اندازه الزم اوراق مالی اسالمی بفروشد و تنها  ۱۸درصد
این اوراق مذکور تا نیمه مرداد منتشــر شده و به فروش
رسیده است.
تنخواه گردان  ۵۵هزار میلیارد تومانی دولت
دوازدهم؛ متهم اصلی تورم ۱۴۰۰
مرکز پژوهشهای مجلس میافزاید :بر اساس ماده ۲۴
قانون محاسبات عمومی تنخواه گردان دولت سه درصد
بودجه عمومی اســت اما بر اســاس مصوبه  ۲۹خرداد
امســال هیأت وزیران (دولت دوازدهم) تنخواه گردان
دولت از  ۴۱.۲هزار میلیارد تومان به  ۵۴.۹هزار میلیارد
تومان افزایش یافت که معادل  ۴درصد بودجه عمومی
امسال اســت و دولت همه این رقم را در  ۵ماهه امسال
مصرف کرد.این مرکز اعالم کرده است که افزایش تنخواه
گردان دولت به رشد شدید پایه پولی در ماههای ابتدایی
امســال و خلق نقدینگی و نهایت ًا تورم منجر شده است.
از دیگر موارد مورد اشاره در مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اســامی تحقق  ۶۰درصد پرداخت اعتبارات
هزینهای مصوب و مصرف شدن  ۷۲درصد از مصارف
مصوب در بودجه امسال طی  ۴.۵ماهه ابتدایی سال است
همچنین  ۹۲درصد پرداخت اعتبارات تملک داراییهای
سرمایهای (بودجه عمرانی) در  ۴.۵ماهه ابتدایی امسال
محقق شد .مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
در خصوص پیش بینی عملکرد منابع بودجه تا پایان سال

جاری میافزاید :سقف دوم بودجه امسال  ۱۲۷۷هزار
میلیارد تومان تعیین شده ،البته شرط استفاده از سقف دوم
بودجه منوط به تحقق درآمدهای شش ماهه دوم امسال
تعیین شده است.
 .۱مالیات :با این حال با توجه به تحقق باالی  ۹۰درصدی
درآمدهای مالیاتی در دو سال اخیر و از سوی دیگر تالش
دولت ســیزدهم برای بهبود نحوه مالیات ستانی نشان
میدهد فرارهای مالیاتــی کاهش یافته و  ۹۵درصد این
منبع تا پایان امسال محقق خواهد شد.مرکز پژوهشها
در خصوص تحقق منابع نفتی پیش بینی کرده این منبع
در  ۴.۵ماهه امسال تنها  ۱۵درصد رقم مصوب در بودجه
وصول شده است.
 .۲نفت :از آنجایی که تحریمها و رفتــار آمریکا تغییر
خاصی نخواهد داشــت پیش بینی میشود درآمدهای
نفتی و فروش فرآوردهها تا پایان امسال چه برای سقف
اول و چه برای ســقف دوم بودجه حداکثر  ۲۰درصد
محقق باشد.
 .۳اوراق :پیش بینی مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی از فروش اوراق بدهی تا پایان سال بیشتر از ۵۰
درصد نیست چرا که تنها  ۲۷درصد این منبع در  ۵ماهه
اول سال محقق شد و با توجه به باال بودن تورم انتظاری
بازیگران اقتصادی در ســال  ۹۹اقــدام خاصی در این
خصوص اجرایی نمیشود مگر اینکه دولت جدید قواعد

برگزیده ها
رئیس کل بانک مرکزی خواستار شد

رییس سازمان بازرسی کل کشور

خرید اوراق از سوی بانکها را تغییر داده و آنها را مکلف
به نگهداری اوراق به میزان درصد مشخصی از مجموع
سپردهها ،محدودیت گذاری بر رشد ترازنامه بانکها و
الزام صندوقهای با درآمد ثابت بورســی به نگهداری
حداقلی از اوراق کند.
 .۴واگذاریها :چهارمین منبع در نظر گرفته شــده در
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی منابع حاصل
از واگذاری شرکتهای دولتی است.
در این خصوص روند دولــت دوازدهم در خصوص
واگذاری این شرکتها چه در  ۴.۵ماهه ابتدایی امسال
و چه در ســال  ۱۳۹۹ضعیف برآورد شده و پیش بینی
میشود که در ســقف اول بودجه حداکثر  ۳۰درصد از
منابع واگذاری شرکتهای دولتی محقق شود .در سطح
دوم نیز این منبع شامل  ۱۳۰هزار میلیارد تومان واگذاری
سهام و  ۳۰هزار میلیارد تومان فروش اموال دولتی پیش
بینی شده که پیش بینیها از تحقق  ۷۰هزار میلیارد تومانی
از منابع مذکور حکایت دارد.
 .۵صندوق توســعه :پنجمین منبع نیز از منابع حاصل
از صندوق توسعه ملی اســت که با توجه به اینکه منابع
ارزی این صندوق با نرخ نیمایی و نه ارز  ۴۲۰۰تومانی
تسعیر میشود پیش بینیها از تحقق صددرصدی منابع
صندوق مذکور است .جمع بندی حاصل از این گزارش
نشان میدهد بودجه سال  ۱۴۰۰حدود  ۳۰۷هزار میلیارد
تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت که باید یا از
محل افزایش منابع یا کاهش مخارج جبران شود .در غیر
این صورت احتمال تأمین این منابع از محل پایه پولی و
ایجاد تورم بسیار زیاد است.
پیشنهاد برخی درآمدهای تحقق نیافته در بودجه
از ســوی دیگر این مرکز برای افزایش منابع درآمدی
بخشهایی چون مالیات بر خانهها و ماشینهای لوکس،
مالیات بر خانههای خالی ،پایین بــودن رقم مالیات بر
شرکتها ،اصالح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی
کاالهای وارداتی برای تحقق درآمدهای گمرکی ،کاهش
واردات آن دسته از کاالهای اساسی که نرخ جهانی آنها
افزایش یافتــه ،افزایش  ۲۰درصــدی قیمت گازوئیل،
صادرات فرآوردههای نفتی ،حذف ارز ترجیحی کاالهای
اساسی ،جایگزینی فروش اوراق به جای تنخواه گردان و
مواردی از این دست ذکر شده است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور

ضرورتانتقالتجربیاتصندوقبینالمللی
پولبرایاستقاللبانکهایمرکزی

وصول ۷هزار میلیارد تومانی فرارمالیاتی از
برخی شرکتهایپتروشیمیوبانکها

تقویت بازار بورس از اولویتها
و سیاستهای جدی دولت است

رییس کل بانــک مرکزی گفــت :تالش بــرای اجرای
اقدامات و سیاســتهای مورد نیاز به منظور محدود کردن
اثرات پاندمــی در دســتور کار قــرار دارد .به گزارش
اقتصادسرآمد،علی صالح آبادی در جلســه مجازی با مدیر منطقهای
خاورمیانه صندوق بینالمللی پول با اشاره به کمکهای فنی صندوق بین
المللی پول به کشورهای عضو به بحث پول دیجیتال پرداخت و گفت:
کمک فنی صندوق در این خصوص که پدیده نوینی است میتواند در
بحث اعمال سیاستهای پولی و کنترل و نظارت و کاهش نقش پول نقد
در اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد .رئیس کل بانک مرکزی خواستار
استفاده از تجربیات صندوق بین المللی پول در زمینه استقالل بانکهای
مرکزی شد و گفت :استفاده از تجربیات اســتقالل بانکهای مرکزی
میتواند نقش مهمی در حداکثرســازی اثرگذاری سیاســتهای بانک
مرکزی در اقتصاد را ایفا کند.بهره مندی از نحوه به کارگیری سیاستهای
ارتباط جمعی و مدیریت افکارعمومی ســومین موضوع کمک فنی
رئیس کل بانک مرکزی از مدیر منطقهای خاورمیانه صندوق بود .وی
خاطرنشان کرد :نحوه تعامل بانک مرکزی با افکارعمومی در اجرایی
کردن سیاستهای پولی و بانکی حائز اهمیت است بنابراین بازتعریف
و نحوه تعامل و مواجهه با افکارعمومی بر اساس تجربیات کشورهای
موفق عضو صندوق بین المللی پول میتواند برای سایر اعضا مفید باشد.
وی در ادامه به آســیب اقتصادی از بیماری کرونا اشاره کرد و گفت:
تالش برای اجرای اقدامات و سیاستهای مورد نیاز به منظور محدود
کردن اثرات پاندمی در دســتور کار قرار دارد .صالحآبادی با انتقاد از
عدم پرداخت تسهیالت ابزار تامین مالی سریع ( )RFIبرای واردات
واکسن کرونا به دلیل فشارهای غیرمنطقی آمریکا خواستار تامین مالی
برای واردات اقالم پزشکی شد و تاکید کرد :کمک به کاهش تنگناهای
پیش روی شرکتها و خانوارها الزم است مورد توجه قرار گیرد .رئیس
کل بانک مرکزی در این جلسه ارسال هر چه سریعتر پرونده ایران به
هیئت مدیره صندوق برای تصویب پرداخت وام مانند روال معمول
برای ســایر کشــورها را از مدیر خاورمیانه صندوق بین المللی پول
خواستار شد .صالحآبادی با بیان اینکه ایران از طرح تأسیس صندوق
انطباق و تثبیت ( )RSTبرای کمک مالی به کشــورها با درآمد کم و
کشورهای نیازمند با درآمد متوسط اســتقبال میکند ،افزود :اطمینان
دارم این صندوق به منظور پوشش نیازهای کشورهای متقاضی برای
مدیریت اقتصاد و مشــکالت پیش آمده از بیماری کرونا کارا و مفید
خواهد بود .رییــس کل بانک مرکزی با تاکید بر تــاش برای ایجاد
شفافیت بیشتر درباره نحوه استفاده از منابع صندوق خاطرنشان کرد:
منابع استفاده نشده از کشورهای غنی به کشورهای ضعیف و نیازمند
باید اجرایی و عملیاتی شود.

رییس ســازمان بازرسی کل کشــور گفت :از چند
شرکت پتروشیمی و شرکتهای وابسته به بانکها،
هفت هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است.
به گزارش اقتصادســرآمد ،حجتاالسالم حســن درویشیان
با اشاره به ســالگرد چهلمین سال تاسیس ســازمان بازرسی
گفت :نظارتهای الکترونیک و هوشــمند بر سامانههای موثر
دســتگاههای اجرایی از رویکردهای جدید این سازمان است.
وی بیان کرد :طرح جامع مالیاتی ،طرح بزرگی است که با اجرای
آن ،از فرارهای مالیاتی زیادی جلوگیری میشود .رییس سازمان
بازرسی کل کشور یکی از بندهای ماده قانونی برای سازمان را
اطالع رسانی دانســت و بیان کرد :رئیس قوه قضائیه هم تاکید
داشــتند که در اطالع رســانی برخی از اقدامات سازمان منعی
وجود ندارد.حجتاالسالم حســن درویشیان گفت :در طول
سالهای گذشته سازمان بازرســی اقدامات خود را به اطالع
مردم رسانده است مگر در مواردی که منع قانونی داشته است.
وی افزود :براساس ماده  ۲و  ۱۰تشــکیل سازمان بازرسی کل
کشور ،همه دستگاهها و سازمانها (دولتی و غیر دولتی) مشمول
نظارت و بازرسی هستند و در نتیجه بازرسیها و تهیه گزارشات
به مراجع تخلف اداری ارسال میشود.رییس سازمان بازرسی
کل کشور با اشاره به ماده  ۱۲بیان کرد :همه مسئولین حراستها
و حفاظتها موظف به ارائه گزارش موارد تخلفات به سازمان
بازرسی هستند .حجتاالسالم حسن درویشیان گفت :در سال
جدید ،سازمان بازرسی کل کشور تصمیم دارد بیشتر به مسائل
اصلی کشور بپردازد و در این خصوص  ۳۰۰طرح و برنامه را در
دستور کار خود قرار داده است.وی یکی از رویکردهای سازمان
بازرسی کل کشــور را رصد و نظارت بازرســی الکترونیکی
دستگاههای اجرایی کشــور اعالم کرد و افزود :تاکنون ازبیش
از سه هزار سامانه موثر شناسایی شده دستگاههای اجرایی ،به
 ۵۰۰سامانه دسترسی داریم و دســتگاههای اجرایی موظف به
اجازه دسترسی به سازمان بازرسی کل کشور هستند.درویشیان
به وجود اشکاالت جدی در سامانه بازارگاه نهادههای کشاوری
اشــاره و بیان کرد :معتقدیم در حوزه توزیع ایرادات فراوانی
وجود دارد و نظارت بر دستگاههای متولی تولید و توزیع ،یکی
از اولویتهای سازمان بازرسی کل کشور است.رییس سازمان
بازرسی کل کشور از شناسایی و وصول هفت هزار میلیارد تومان
مالیات خبر داد و گفت :در حوزه شناسایی و وصول مالیات از
چند شرکت پتروشیمی و شرکتهای وابسته به بانک ها ،هفت
هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است.

معاون اقتصــادی رئیس جمهور بــا تاکید بر اینکه
بازار ســرمایه برای دولت و شخص رئیس جمهور
اهمیت زیادی دارد،گفت :دولت بــه تقویت بازار
ســرمایه کمک می کند و از ســرمایهگذاران خرد
حمایت خواهد کرد .باید از تجارب قبلی درس بگیریم و اجازه
ندهیم رویدادهای تلخ گذشــته دوباره تکرار شوند.به گزارش
اقتصادسرآمد ،محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور
در دیدار اعضای جدید شورایعالی بورس ،با بیان اینکه بازار
و صنعت بورس یکــی از بهترین ابزار و منابع تامین ســرمایه
است ،گفت :حضور مردم در بازار بورس یکی از صحیحترین
روشهای سرمایهگذاری به ویژه برای سرمایههای خرد است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه تا ۱۰سال پیش۹۰،
درصد تامین سرمایه برای اقدامات و پروژهها از سوی بانک ها
و ۱۰درصد را بازار ســرمایه تامین می کرد،گفت :امروز سهم
بازار سرمایه به  ۲۰درصد افزایش یافته ولی این سهم هنوز رقم
ایدهآلی نیست و با توجه به ظرفیت باالی فعالیتهای اقتصادی
در کشــور امکان افزایش آن تا  ۴۰درصد ،شدنی است.رضایی
بیان اینکه هدف گذاری اعضای جدید شــورایعالی بورس
باید افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی پروژههای بزرگ
باشد،گفت :اولین شرط تحقق این هدف ترمیم و تقویت اعتماد
مردم به بازار سرمایه است .تقویت بازار سرمایه از سیاستها و
اولویتهای جدی رئیس جمهور و دولت است تا از این طریق
اعتماد مردم به این بازار و ابزار مناســب سرمایهگذاری ،ترمیم
شــود.وی همچنین در توضیح الزامات تقویت بازار ســرمایه
گفت :اولین نکته در این مسیر ،عمقبخشی به بازار است .در این
زمینه باید بازار اولیه جدی گرفته شــود .افزایش و رشد ارزش
بازار سرمایه ابتدا باید متکی بر ورود سهام اولیه به بازار باشد تا
از ایجاد حباب جلوگیری و ارزش و بازدهی بازار را واقعیتر
کند.معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه مردم براساس
اعتماد ،سرمایههای خود را به بازار سرمایه وارد میکنند و ما باید
با دلسوزی از ســرمایههای آنها مراقبت کنیم ،گفت :ضرورت
دارد همه راهکارهای مختلف برای کاهش خطر سرمایهگذاری
در بازار سرمایه بررسی و طرحهای عملی موثر از جمله ایجاد
بیمههای سرمایهگذاری ارائه و اجرا شــود.رضایی خطاب به
اعضای جدید شورایعالی بورس،گفت :نسبت به صیانت از
سرمایه سرمایهگذاران خرد حساسیت بیشتری داشته باشید زیرا
الزم است سرمایهگذاران خرد با شما ارتباط نزدیک و مستقیم
داشته باشند.
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اخبار

امضاتفاهمنامه همکاریمابینبانک
تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری

تفاهمنامــه همکاری بانــک تجــارت و معاونت علمی
و فنــاوری ریاســتجمهوری به امضــای دولتآبادی
مدیرعامل این بانک و دکتر ستاری معاون رییسجمهور
رسید.به گزارش اقتصادســرآمد ،در مراسمی به میزبانی
معاونت علمی و فناوری ریاســتجمهوری و با حضور
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییسجمهوری و
دولتآبادی مدیرعامل بانک تجارت تفاهمنامه همکاری
بین این دو مجموعه به امضا رسیددولتآبادی مدیرعامل
بانک تجارت در این مراســم با اشــاره بــه عملکرد این
بانک در همــکاری با صنــدوق نوآوری و شــکوفایی
ریاســتجمهوری گفــت :مجموعه بانــک تجارت با
دیدگاه آیندهنگر و از طریق شــبکه شعب سراسر کشور
و ظرفیتهــای فنی و تخصصــی در راســتای تقویت
زیســت بوم اقتصاد دانش بنیان ،همــکاری همهجانبه با
این شرکتها را در دستور کار خود دارد.مدیرعامل بانک
تجارت با اشاره به سهم  32هزار میلیارد ریالی این بانک
در صدور ضمانتنامه برای شرکتهای دانش بنیان معرفی
شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی افزود :اعتقاد
ما بر این است که ظرفیتهای فراوانی در استارتآپها
و شرکت های دانش بنیان در مسیر توسعه پایدار اقتصاد
کشور وجود دارد و همکاران من با این نگرش همواره در
صدد طراحی خدمات و راهکارهای جدید برای توسعه
این شرکتها هستند.ستاری معاون علمی و فناوری رییس
جمهوری نیز در این مراسم بر ضرورت حمایت و پشتیبانی
هرچه بیشتر از شرکتهای دانش بنیان در راستای توسعه
پایدار اقتصاد کشــور تاکید کرد.بر اساس این تفاهمنامه
نحوه اجرای تبصرههای  16و  18قانون بودجه سال 1400
کل کشور مبنی بر اعطای تسهیالت به شرکتهای دانش
بنیان و فناور و اعطای تسهیالت تلفیقی به اشخاص حقیقی
و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی شــامل برنامههای
ایجاد ،توسعه ،تولید و اشتغال و کارآفرینی تعیین شد.

نرخ تسعیر برای گزارشگری ۶ماهه بانکها
تغییرنکردهاست

بانک مرکزی نرخ تســعیر برای گزارشگری شش ماهه
بانکهــا را هیچگونه تغییــری نداده اســت.به گزارش
اقتصادسرآمد ،بانک مرکزی به تازگی در بخشنامه ای ،نرخ
تسعیر اقالم پولی دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها و
موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری دوره شش
ماهه منتهی به پایان شــهریور  1400را به ازای هر یورو
 19000تومان و به ازای هر دالر  15900تومان اعالم کرده
اســت که این نرخ ،دقیقا معادل نرخ تسعیر ابالغی برای
پایان ســال  99بوده و هیچگونه تغییری نداشته است.از
این رو ،طرح برخی موضوعات در فضای مجازی مبنی بر
افزایش  1.5برابری نرخ تسعیر ارز از سوی بانک مرکزی
به هیچ وجه صحت ندارد.الزم به ذکر است بانک مرکزی
در اسفند سال  ،99ابتدا نرخ تسعیر برای گزارشگری پایان
سال  99بانک ها و موسسات اعتباری را به ازای هر یورو
 12900تومان و به ازای هر دالر 11000 ،تومان اعالم کرده
بود ،اما در اردیبهشت  1400با صدور بخشنامه جدیدی،
این نرخ را اصالح و به ازای هر یورو 19000 ،تومان و به
ازای هر دالر  15900تومان تعیین کرد که در بخشــنامه
اخیر بانک مرکزی درخصوص نرخ تســعیر برای دوره
شش ماهه منتهی به شــهریور  1400نیز دقیقا همین نرخ،
بدون تغییر بــه بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی
ابالغ شده است.

آکهی تحدید حدود اختصاصی
ثبت اسناد شهرستان خرم آباد

نظــر باینکــه برابــر رای صــادره شــماره
مورخــه
۱۴۰۰۶۰۳۲۵۰۰۱۰۰۲۵۷۰
1400/4/3هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی
و امالک فاقد سند رسمی ششدانگ یکباب ساختمان
مسکونی مفروز از پالک  ۲فرعی از  ۲اصلی واقع در
بخش  ۴خرم آباد به مساحت  100،64متر مربع در
مالکیت خانم فریبا ظفری مطلق فرزند حسین قرار
گرفته ومطابق سوابق ثبتی تحدید حدود پالک فوق
به عمل نیامده اســت واجرای تبصره ذیل ماده ۱۵
قانون ثبت نیز امکان پذیر نمیباشـــد ،برابر تبصره
ماده  ۱۳قانون تعیین تکلیف عملیات تحدید حدود
اختصاصی پالک فوق در روز یکشــنبه 1400/8/9
ســاعت  11/30در محل وقوع ملک شروع وانجام
خواهد شــد لذا به مالکین ومجاوریــن و دارندگان
حقوق ارتفاقی و انتفاعی اخطار میشوددر ساعت و
تاریخ مقرر در محل حضور بهم رساند چنانچه هریک
از صاحبان امالک یا نمایندگان قانونی آنها در وقت
در وقت تحدید حضور نداشته باشند برابر ماده ۱۵
قانون ثبت تحدید حدود از ردیف خارج خواهد شد .
اعتراض نسبت به تحدید حدود طبق ماده  ۲۰قانون
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید به مدت
 ۳۰روز خواهد بود که با اســتناد ماده  ۸۶اصالحی
قانون ثبت میبایست در مهلت مقرر در آگهی ضمن
تســلیم اعتراض به اداره ثبت شهرستان خرم آباد
 ،دادخواســت به مراجع ذیصــاح قضائی تقدیم و
گواهی مشعر بر طرح دعوی را از مراجع مذکور اخذ
وبه این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت حق آنها
ساقط خواهد شد .تاریخ انتشار 1400/7/24
سید آقا نجفوند دریکوندی -رئیس ثبت
اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

