اخبار
رئیس کل بانک مرکزی

نمایندگان مجلس بودجه ۱۴۰۱را بدون کسری
تحویل دولت دهند

رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه مراسم غرس درخت در محوطه بانک مرکزی از
نمایندگان مجلس خواست بودجه  ۱۴۰۱کل کشور را بدون کسری تحویل دولت
بدهند.به گزارش اقتصادســرآمد ،علی صالح آبادی در این مراسم تصریح کرد:
در آستانه ورود به سال  ۱۴۰۱هســتیم و بودجه کل کشور نیز در مجلس شورای
اسالمی در حال بررسی است و ان شــاهلل نمایندگان تالش کنند بودجه خوب و
بدون کسری در سال جدید تحویل دولت بدهند تا بر اساس آن در سال آینده بر
متغییرهای کالن پولی تسلط بیشتری داشته باشیم.رئیس کل بانک مرکزی با تاکید
بر پیش بینی وضعیت بهتر اقتصادی کشور در سال آینده گفت :کنترل پایه پولی،
نقدینگی و تورم از محورهای اقتصادی سال آینده کشور است بر همین مبنا برنامه
های مفصلی برای دستیابی به این اهداف تدارک دیده شده است و امیدواریم در
سال آینده با تالش مجدانه ،به مرحله اجرا درآید.رئیس کل بانک مرکزی همچنین
در این مراسم که به مناسبت  ۱۵اســفند روز درختکاری برگزار شد ،نهالی را در
محوطه بانک مرکزی غرس کرد و با تبریک اعیاد شعبانیه به هموطنان و کارکنان
نظام بانکی و اقتصادی گفت :روز درختکاری نماد سرسبزی ،طراوت ،شادابی و
زندگی است و امیدواریم در پرتو عنایات ائمه اطهار بتوانیم زندگی سعادتمندانه
ای داشته باشیم.صالح آبادی با ابراز خرسندی از سنت زیبای درختکاری و توفیق
کاشت نهالی در محوطه بانک مرکزی گفت :خوشحال هستیم در بانک مرکزی
که یکی از نهادهای مهم اقتصادی کشور است در جمع همکاران نهالی را غرس
کردیم و امیدواریم که در آینده ،در حوزه اقتصادی کشور قدم های مثبت و موثری
را برداریم.

تخصیص سهام به متولدین سال ۱۴۰۰به بعد در استانهایی
که نرخ باروری در آنها پایین است

نمایندگان مجلس دولــت را مکلف کردند تا به متولدین ســال  ۱۴۰۰به بعد در
استان های که نرخ باروری آنها پایین است سهام اختصاص دهد.تخصیص سهام
به متولدین سال  ۱۴۰۰به بعد در استانهایی که نرخ باروری در آنها پایین است.
به گزارش اقتصادسرآمد ،نمایندگان مجلس در نشســت علنی مجلس شورای
اسالمی در روندبررســی بخش هزینهای الیحه بودجه سال  1401کل کشور ،با
پیشــنهاد الحاقی به تبصره ( )2ماده واحده الیحه مذکور موافقت کردند.در این
پیشنهاد الحاقی به تبصره ( )2ماده واحده الیحه آمده است :دولت مکلف است به
ازای فرزندان از ابتدای سال  1400متولد شده برای استانهایی که میزان باروری
آنها تا  2.5درصد باشد مبلغ  15میلیون ریال تا سقف  15هزار میلیارد ریال از محل
ردیف  130425جدول شماره  5این قانون صرفا جهت خرید واحدهای صندوق
ســرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد و ساز و کار
اجرایی از جمله خانوادهای مشمول نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینههای
مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

برای توسعه به تغییر رویههای موجود نیازمندیم

همایش بررسی عملکرد اداره امور شــعب استان سیستان و بلوچستان با حضور
عضو هیأت عامل و معاون شعب بانک ملی ایران  ،رئیس اداره کل بازاریابی و امور
مشتریان ،رئیس اداره امور شعب استان و دیگر مسئوالن برگزار شد .به گزارش
اقتصادسرآمد ،در این جلسه حسن مونســان عضو هیأت عامل ضمن تقدیر از
عملکرد مثبت این اداره امور شــعب در طرح تالش ملی گفت :شعبی میتوانند
به موفقیت برســند که به تغییر رویه ها  ،تغییر تفکر  ،آغاز حرکت و توسعه باور
داشته باشند و با برنامهریزی و استراتژی درست به سمت دستیابی به هدف گام
بردارند.در ادامه این نشست حسن کاظمی رئیس اداره امور شعب استان به ارائه
گزارشی از عملکرد اداره امور شــعب پرداخت  .همچنین عضو هیات عامل در
این سفر ضمن مالقات با مشتریان ویژه  ،از شرکتها  ،کارخانه ها و برخی شعب
استان نیز بازدید کرد.در پایان همکاران به بیان مشکالت  ،نظرات و پیشنهادهای
خود پرداختند و راهکارهای الزم در این زمینه ارائه شد.

بانکتوسعهتعاونمهمتریننهادپشتیبانیکننده
در بخش نهاد مالی تعاون

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی با تأکید بر اهمیت رشد
اقتصاد تعاون گفت :اختصاص سهم  ۲۵درصدی به بخش اقتصاد تعاون در اسناد
باالدستی به دلیل اهمیت بخش تعاون در کشور بوده است.به گزارش اقتصادسرآمد،
علیاکبر کریمی در گفتگو با پایگاه اطالعرسانی توسعه تعاون ،با اظهار تأسف از
اینکه این سهم تاکنون تحقق نیافته است ،ادامه داد :یکی از دالیل این عدم تحقق،
بحث عدم آشنایی مردم نسبت به ظرفیتهای بخش تعاون و فرهنگ تعاون محوری
در امور مختلف است.کریمی با اشاره به اهمیت توسعه شرکتهای تعاونی گفت:
از قالب ظرفیت حقوقی تعاونی میتوان برای بسیاری از فعالیتها استفاده کرد از
جمله در عرصه شرکتهای دانشبنیان بایستی تالش کرد از مدل تعاونی استفاده
شود.وی افزود :در ســرمایهگذاریهای گســترده و پر تیراژ در بازار سرمایه نیز
زمینههای جدیدی است که جای بخش تعاون در این نوع فعالیتها خالی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضعفهای موجود در این بخش
عنوان کرد :هماکنون در بازار سرمایه تعداد کمی از تعاونیهای سهامی عام را داریم
که سهمی از بازار سرمایه را به خود اختصاص دهند و بخش تعاون میبایست در
آنجا فعال شود.وی تأکید کرد :مسئوالن امر در بخش تعاون و متولیان در ادارات کل
رفاه استانها و همچنین خود وزارت تعاون و آنهایی که مرتبط با این حوزه هستند
بایستی تالشی مضاعف برای توسعه این بخش داشته باشند.عضو کمیسیون صنایع
و معادن مجلس شورای اسالمی با عنوان اینکه بانک توسعه تعاون مهمترین نهاد
پشتیبانیکننده بخش نهاد مالی تعاون است ،اظهار داشت :در مهر و مومهای گذشته
تالش بسیاری در مجلس داشــتیم تا با راهکارهای مختلف بتوانیم سرمایه بخش
بانک تعاون را بیشتر تقویت کنیم لکن متأسفانه تالشها خیلی نتیجهبخش نبود و
پیشرفت مطلوبی حاصل نشده است.وی گفت :ضروری است که دولت کمک و
تالش کند تا در این زمینه بتوانیم ســرمایه بانک توسعه تعاون را تا حداکثر ممکن
افزایش دهیم.

کارت خودرو ،
حوریه اســمعیلی با کد ملی  6039920203شماره شناسنامه  96فرزند اسمعل خودرو
چانگان رنگ نقره ای متالیک مدل  1397شــماره پالک 91ایران791ی 59شماره شاسی
شماره موتوربه نام حوریه اســمعیلی در تاریخ  1400/12/11مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.

آگهی فقدان سند مالکیت
شناسه آگهی1288219:

خانم بنفشــه طالبی برابــر گواهی حصــر وراثــت  140028390002208919مورخ
 1400/7/10شــعبه  112شــورای حل اختالف حصروراثت همدان احد ازمرحوم اکبر
طالبی احد ورثه مرحوم خیراله طالبی ازندریانی (مالک) برابرگواهی حصر وراثت 72/276
مورخ 1372/1/19با تسلیم دوبرگ استشهاد محلی مصدق به مهردفترخانه  59همدان
برابروارده شــماره  4549 /1400مورخ  1400/11/6مدعی اســت که ســند مالکیت
ششــدانگ پالک  1/612/5062واقع درحومه بخش ســه همدان به شــماره مسلسل
 593151ذیل ثبت  13406دفتر 47صفحه  449بنام مرحوم خیراله طالبی ازندریانی به
علت نزد شخص ثالث می باشد که طبق اخطار شماره  1400856266001018139مورخ
 1400/11/9اخطاروازارائه آن خود داری نموده است ونزد کسی دربیع شرط نیست  ،لذا
به استناد تبصره الحاقی به ماده  120آیین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهی می شود تا هر
کسی مدعی انجام معامله ویا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشاراین آگهی
طی مدت  10روز به اداره ثبت اســناد وامالک مراجعه وضمن ارائه اصل سند مالکیت ویا
سند معامله،اعتراض خود را کتبًا تسلیم نماید.درصورت انقضاء مدت واخواهی ونرسیدن
اعتراض ویا درصورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت المثنی
به نام متقاضی صادروتسلیم خواهد شد .مراتب براساس آخرین اطالعات سیستم جامع
امالک تهیه و گزارش شده است (.م الف)1897
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان – بهرام زارع زادگان

بازار سرمایه و بانک
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دولت اگر بخواهد ارز ۴۲۰۰تومانی را حذف کند باید کاالبرگ الکترونیکی ارایه کند

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با تکذیب حذف ارز ترجیحی تاکید کرد :این ارز حذف نشــده بلکه با مصوبه مجلس ،اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند باید مابه
التفاوت آن را به صورت کاالبرگ الکترونیکی به مردم پرداخت کند.به گزارش اقتصادسرآمد ،رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه  1401کل کشور در جمع خبرنگاران در
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حذف شدن ارز ترجیحی در مجلس تصویب شده است؟ گفت :خیر ،مجلس چنین مصوبه ای نداشته و این ارز حذف نشده است ،بلکه بر اساس
مصوبه مجلس این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند.سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد :اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال
 1401حذف کند بر اساس مصوبه مجلس ،موظف است مابه التفاوت آنرا از طریق کاالبرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد به نحوی که قیمت کاالهای اساسی و دارو به نرخ
شهریور  1400به دست مردم برسد.

رشیدیکوچی ،نماینده نماینده مجلس به«اقتصاد سرآمد»میگوید :بانکها باید در کنار تولیدکنندگان باشند ،نه در برابر آنها

دولت در برابر رویکرد ضدتولید بانکها خواهد ایستاد

گروه بانک بیمه بورس  -محمد آیتی  -روزهای پایانی
سال  1400در حال سپری شدن است و به نظر نمیرسد در
هفتههای انتهایی سال جاری به لحاظ اقتصادی ،اتفاقی که
باعث تحول اقتصاد کشور و معیشت مردم شود ،بیفتد و بیشتر باید با
امیدواری انتظار سال  1401را کشید.
با نظر رهبــر انقالب ،ســال  1400به نــام «تولید؛ پشــتیبانیها و
مانعزداییها» مزین شــده بود ،ولی اینکه خروجیها چه بوده و آیا
اثرات مثبتی هم دیده شده یا نه؟ را از جالل رشیدیکوچی ،نماینده
مردم مرودشــت و عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس
یازدهم پرسیدیم.
او به اقتصاد سرآمد گفت :در این مدت کوتاهی که دولت سیزدهم در
راس کار قرار گرفته ،اتفاقات خوبی در جهت تحقق شعار سال رخ
داد و انشاا ...این مسیر ادامهدار هم خواهد بود.
این عضو مجمع نمایندگان استان فارس افزود :کمک به تولید ،رفع
موانع و حمایت مادی و معنوی دولت از تولیدکنندگان تنها معطوف
به سال  1400نیســت و قطع ًا هم ،نظر رهبر معظم انقالب این است
که این دغدغه همیشه با مسئوالن باشد ،مخصوص ًا که در تحریمهای
ســخت اقتصادی قرار داریم و باید مسیر خودکفایی و قوی شدن را
با قدرت دنبال کنیم.
نماینده مردم مرودشــت به خبرنگار اقتصاد ســرآمد ،تصریح کرد:
دغدغه بنده به عنوان یک نماینده این اســت که خط تولید در کشور
با بیشــترین توان ادامه پیدا کند و واقع ًا حیف است که خبردار شویم
تولیدکننده به خاطــر برخی موانع از جمله مســائل مالی ،کارش را
تعطیل کرده یا سیستم دولتی باعث تعطیلی کارش شده است.
نباید هیچ واحد تولیدی به خاطر بدهی به سیستم بانکی تعطیل
شود
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس یازدهم اظهار
داشــت :اینکه هیچ واحد تولیدی به خاطر بدهی به سیســتم بانکی
تعطیل نشود ،دغدغه آقای رئیسی چه در زمان ریاست ایشان بر قوه
قضاییه و چه در دوران ریاست جمهوریشان بوده و هست .من این
دغدغه را در دولت قبل هم پیگیری کردم ،امــا به لطف خدا و اراده
دولت سیزدهم ،دو ،سه مورد از واحدهای تولیدی در حوزه انتخابیه
خودم از جمله کارخانه آزمایش ،تا حدودی موانعش برطرف شده و
انشاا ...در سال آینده شاهد این باشیم که کار تولیدشان را با قدرت
ادامه دهند.
رشیدیکوچی در ادامه بیان کرد :اینکه رییس قوه مجریه حرفی بزند و
پای حرفش بایستاد ،خیلی مهم است .آقای رئیسی تا امروز و در چند
نوبت از خود من پیگیری کردند که آیا مشــکالت کارخانه آزمایش

از فروردین  1401اجرایی می شود

Eghtesadsaramad.ir

حل شد یا نه؟ اینگونه دغدغه داشتن ،مایه امیدواری به آینده است.
«بانکها» دلیل عدم تحقق شعار کلیدی
امسال هستند
وی با اشاره به اینکه شعار سال  1400به شایستگی محقق نشد ،گفت:
من فکر میکنم در حدود  50درصد شعار ســال به واقعیت رسید و
عمده دلیلی که این شعار زیبا و کلیدی به منصه ظهور نرسید «بانکها»
بودند .متاســفانه بانکها بزرگترین مانع بر سر راه تولیدکننده بوده
و هســتند ،اما به امید خدا و اراده دولت ،در آینده نخواهند توانست
رویکرد گذشــته خود را ادامه دهند .با عزم و همت دولت ،انشاا...
دیگر بانکها نخواهند توانســت به خاطر رسیدن به سود حداکثری
خود ،جلوی تولید را بگیرند.
بانکها باید در کنار تولیدکنندگان باشند ،نه در برابر آنها
این عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی کشور در مجلس افزود:
بانکها باید در کنار تولیدکنندگان زحمتکش ما باشــند ،نه در برابر
آنها .اینکه یک واحد تولیدی نتواند قسط خود را به موقع پرداخت
کند ،باید درب آنجا را تخته کرد؟ این کمک به تولید و اشتغال است؟

برگزیده ها
میزان تراکنش کارتخوان ها تاثیری بر میزان مالیات ندارد

داراییهای مالی بازار سرمایه
وثیقهوامهایبانکیمیشوند

نگرانی استفاده از دستگاههای پایانه
پرداخت یا پوزها ،درست نیست

رئیس ســازمان بــورس از امــکان وثیقه شــدن انواع
داراییهــای مالــی از جملــه اوراق و ســهام بــرای
وامهای بانکــی از فروردین  1401خبــر داد.به گزارش
اقتصادسرآمد ،مجید عشقی در مراســم رونمایی و افتتاح مرکز داده
(دیتاسنتر) بازار سرمایه با بیان اینکه یکی از دغدغههای من در سازمان
بورس ،بهرهبرداری از امکانات و ارتقاء سیستمهای بورس تهران بود،
اظهار داشت :بازار سرمایه در  6سال اخیر گسترش زیادی پیدا کرده
و امروز جمع سهامداران کشور به  50میلیون نفرمیرسند از این رو
ارائه خدمات الکترونیکی به سهامداران وارد فاز جدیدی شده است.
وی افزود :در حال حاضر  95درصــد معامالت به صورت آنالین و
توسط معاملهگران انجام میشــود از این رو با توجه به این حجم از
ذینفعان باید یک مرکز داده اختصاصی راهاندازی و ایجاد میکردیم
تا بتوانیم به  50میلیون ســهامدار خدمات پایدار و ایمن ارائه دهیم.
رئیس سازمان بورس با بیان اینکه تمام خدمات ،ارکانهای بازار باید
در این مرکز داده تجمیع شود ،گفت :توصیه من این است که این مرکز
داده به تمام ارکان و نهادهای بازار سرمایه اختصاص پیدا کند و ارکان
بازار که سرویسهای اصلی را ارائه میدهند و همچنین شرکتهای
کارگزاری ،تامین سرمایهها ،سبدگردانها و پردازش اطالعات مالی
باید بتوانند در این مرکز سرور داشته باشــند و از طریق دیتاسنتر به
صورت تجمیعی تمام خدمات به سهامداران ارائه شود.عشقی ادامه
داد :انتظار ما از بورس تهران این اســت که حرفهایترین خدمات را
به گروههای بهرهبردار ارائه دهد و حرفهایترین گروههای بهرهبردار
در این مرکز مستقر شوند و از نظر امنیتی ،باالترین پروتکلها رعایت
شود و به اجرا برسد.وی با بیان اینکه توسعه سامانههای معامالتی در
دســتور کار قرار دارد ،اذعان کرد :به زودی سامانه معامالت بومی و
ســامانههای جدید نظارتی رونمایی میشوند.رئیس سازمان بورس
از امکان ارائه توثیق اوراق بهادار برای وامهای بانکی و اجرای آن از
ســوی تمام بانکها خبر داد و گفت :در سال گذشته در حوزه توثیق
بحث امکان توثیق اوراق بهادار را داشتیم که به صورت الکترونیکی به
اجرا برسد اما بانکها از این موضوع استقبال نکردند .در حال حاضر
قرار بر این است از فروردین  1401با همکاری شرکت سپردهگذاری
مرکزی ،این امکان فراهم شود تا اوراق بهادار ،سهام و تمام داراییهای
مالی در بازار مالی بتوانند پشــتوانه و توثیق وامهای بانک به صورت
الکترونیکی باشــند.همچنین در این مراســم محمــود گودرزی،
مدیرعامل بورس تهران با اشاره به سیاستهای راهاندازی مرکز داده
در بورس تهران و برنامهریزیهای آینده این مرکز اظهار کرد :در حال
حاضر استانداردهای  TL3در مرکز داده جدید رعایت میشود اما این
مرکز بر اساس استانداردهای  TL4طراحی شده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی بــا بیان اینکه هراس و نگرانی
استفاده از دســتگاههای پایانه پرداخت یا پوزها ،درست
نیست ،گفت :تراکنش این دســتگاهها مبنای تشخیص
مالیات ،واقع نخواهد شــد.به گزارش اقتصادســرآمد ،سید احسان
خاندوزی با موضوع بهبود کسب و کار و رفع موانع تولید افزود :به اعتقاد
بسیاری از مردم ،آغاز فرایند یک کسب و کار بسیار پر هزینه ،طوالنی و
آلوده و ناسالم و دافع فعاالن اقتصادی است.او ادامه داد :امروزه نیازمند
افزایش فضای تولید و حضور جدی مردم در این محیط هستیم و الزمه
عملی هم این است که فرایند راه اندازی کسب و کار برای هر فعالیت
اقتصادی قانونی و مولدی که در کشور قصد راه اندازی آن وجود دارد،
باید جذاب باشد.آقای خاندوزی گفت :باید دست کسانی را که با انگیزه
کار تولیدی در کشور فعالیت میکنند ،بوسید و با پهن کردن فرش قرمز،
هزینه پایین راه اندازی کسب و کار را تضمین کرد.او ادامه داد :متأسفانه
برغم همه شعارها و حرفها؛ در عمل موانع پیش رو آن قدر زیاد بوده
است که بسیاری از سرمایه گذاران خسته و از ورود به فعالیت اقتصادی
پشیمان شدند ،زیرا برخی از آنها حدود  ۶ماه تا یک سال معطل دریافت
مجوز فعالیت ماندهاند.وزیر اقتصاد گفت :این مسأله شناسی در قانون
اجرای اصل  ۴۴حدود  ۱۳ســال قبل به عنوان یک آسیب شناسایی و
احکامی هم برای آن در نظر گرفته شــد ،اما متأســفانه بعد از  ۱۲سال
علیرغم تالشهایی که صورت گرفــت کار به صورت مطلوب پیش
نرفت و مردم و کارآفرینان راضی نبودند و نیســتند.خاندوزی گفت:
اجرای نامناسب یا ناکافی قانون بهبود کسب و کار سبب شد تا بهمن
سال قبل مجلس مصوبهای واقع گرایانه و انقالبی در مورد قانون کسب
و کار وضع نماید که ما اآلن در حال چیدن ثمرات آن هستیم.وی افزود:
در اجرای این قانون ،بسیاری از دستگاهها حتی اعالم نمیکردند که چند
نوع مجوز و در چه قالبهایی ارائه میکنند و به خاطر همین ناهمکاری،
مســیر به کندی پیش میرفت ،اما در مصوبه سال  ۹۹این امکان فراهم
شد تا مسیر عوض شود و بر جریان  ۱۲ســاله قبل از آن غلبه کند.وی
گفت :مخالفان و سنگ اندازان در اجرای قانون بهبود فضای کسب و
کار را میتوان به سه دسته تقسیم کرد؛ اول آنهایی که سیاست گذاران و
دستگاههای اجرایی کشور در یک اقتصاد احساس بین نیازی میکردند
از اینکه فعالیت تولیدی و … در کشور باشــد ،زیرا نیازمندیشان را با
فروش نفت جبران میکردند.خاندوزی افزود :دسته دوم انحصارگرانی
بودند که خوش نداشتند تعداد تولید کنندگان در کشور افزایش یابند.
وی گفت :دسته سوم هم مأمورانی بودند که در نهایت میخواستند حق
امضای طالیی خود را حفظ نمایند و با طوالنی کردن مراحل کسب و
کار ،متقاضیان را در نهایت میطلبیدند و برای درج امضای طالیی خود
رشوهای دریافت میکردند.

این رویکرد در گذشــته چه ارزش افزودهای برای ما ایجاد کرده که
بخواهیم این مسیر را ادامه دهیم؟
رشــیدیکوچی تصریح کرد :جلســات شــورای رفع موانع بسیار
بااهمیت و تاثیرگذار است .بنده در هیمن جلسات توانستم پنج ،شش
مورد از واحدهای تولیدی حوزه انتخابیه خودم را به مصوبه برسانم.
امیدوارم این جلسات تنها با هدف کمک به تولید و اشتغال ادامه پیدا
کند تا مردم اثرات آن را در زندگی روزمره خود ببینند.
وی در پایان خاطرنشان کرد :موضوع پشتیبانی هم خیلی مهم است.
به اعتقاد من ،بیشتر موضوع پشتیبانی به حمایت مالی سیستم دولتی از
تولیدکنندگان برمیگردد .بسیاری از واحدهای تولیدی برای رسیدن
به اهدافشــان ،نیاز به ســرمایه در گردش دارند ،پس دولت باید با
مدیریت منابع موجود ،این هدف را محقق کند .ســال  ،1400سال
تغییر دولت دوازدهم به سیزدهم بود و این موضوع تا حدی وقتگیر
شد ،اما با اتحاد و انسجامی که شــکل گرفته است به امید خدا سال
 1401و پس از آن ،روزهای خوبی برای اقتصاد کشــور و مردم رقم
خواهد خورد.

حذف مشروط ارز ترجیحی توسط دولت

دولت راهکارهای جایگزین حذف ارز
ترجیحیراارائهکند

ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس گفت که
دولت هر زمان کــه راهکارهــای جایگزینی برای
حذف ارز ترجیحی ارائه کــرد می تواند آن زمان ارز
ترجیحی را حــذف کند پس این بدان معنا نیســت
که از فردا ارز ترجیحی پرداخت نمی شــود بلکــه باید دولت
راهکارهای جایگزین حذف ارز ترجیحی را ارائه کند.به گزارش
اقتصادسرآمد ،غالمرضا مرحبا با اشاره به مصوبه مجلس درباره
ارز ترجیحی گفت :با این مصوبه نحوه پرداخت یارانه برای برخی
از کاالها تغییر پیدا می کند بــدان معنا که دیگر ارز  ۴۲۰۰تومانی
داده نمی شــود بلکه ارز به نرخ ســامانه معامالت الکترونیکی
( )ETSمی دهند و ما به التفاوت آن ریالی پرداخت می شود.وی
اضافه کرد :این موضوع هم به شرطی است که سطح قیمت ها از
سطح قیمت های شهریور  ۱۴۰۰باالتر نرود ،یعنی مردم سر سفره
شان چیزی احساس نکنند پس این صرفا یک نوع تغییر در نحوه
پرداخت یارانه است.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر
نشــان کرد :با این مصوبه بیمه ها تقویت شده و کارت کاالبرگ
الکترونیک داده می شود .از این رو هر زمان که دولت راهکارهای
جایگزین طراحی و ارائه کند مــی تواند آن زمان ارز ترجیحی را
پرداخت نکند .لذا تا آن زمان پرداخــت ارز ترجیحی ادامه دارد.
وی در جمع بندی گفت :اختیار به دولت دادیم که جایگزین ها را
معرفی کند به طوری که نباید سر سفره مردم و کف بازار احساس
شود .دولت باید راهکارهای جایگزین حذف ارز ترجیحی را ارائه
کرده و بعد اقدام کند نه اینکه از فردا پرداخت نشــود .دولت در
صورت ارائه راهکارهای جایگزین مجاز به حذف ارز ترجیحی
است آن هم بدین ترتیب که ارز آزاد با نرخ  ETSبه وارد کننده
داده تا کاال وارد شــود و ما به التفاوت نرخ به ریال به مردم اعطا
شود.به گزارش ایسنا ،در جلســه علنی صبح امروز مجلس و در
جریان بررسی بخش هزینه ای بودجه ،مجلس تصویب کرد که «
به دولت اجازه داده می شود در سال  ۱۴۰۱تا معادل سقف ردیف
 ۱۸جدول مصارف تبصره  ۱۴ایــن قانون را از طریق تأمین منابع
مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی ،دارو،
تجهیزات مصرفی پزشکی ،چنانچه دولت قصد دارد کاالیی را از
ســبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبال ترتیبات قانونی جبران
زیان رفاه مصرف کننده برای کاالهای اساسی را از طریق کاالبرگ
الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمهها و یا طرق جایگزین
مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کاال و
خدمات را به نرخ پایان شهریور  ۱۴۰۰و در سقف سهمیه تعیین
شده تهیه کنند».
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گزارش
پیشنهادهای مرکز تحقیقات اسالمی مجلس برای بودجه

اشکاالتمرکزتحقیقات اسالمیمجلس
به الیحه بودجه۱۴۰۱

رئیس مرکز تحقیقات اســامی مجلس شــورای اســامی
گفت :این مرکز با هدف بررســی الیحه بودجه  ۱۴۰۱از نگاه
تحول ساختاری بر پایه مبانی اســامی ،کارگروه ویژهای از
محققان اقتصاد اســامی را تشــکیل داده و ضمن برشمردن
اشکالت این الیحه ،پیشنهادهای اصالحی را ارائه داده است.
به گزارش اقتصادســرآمد ،عطاء اهلل رفیعــی آتانی در گفت
و گویی خاطرنشــان کرد :این کارگــروه مبتنی بر ارزشهای
اســامی همچون معنویت ،عدالت توزیعــی و کارایی و بر
اســاس محورهای تغییر رویکرد ،اصــاح فرآیندها ،اصالح
ی جامعی نسبت به الیحه
سند و اصالح منابع و مصارف ،بررس 
بودجه  ۱۴۰۱انجام داده است و در نهایت خروجی کار کارگروه
اصالح ساختار بودجه مرکز تحقیقات اسالمی مجلس در قالب
یک گزارش علمی شــامل برخی چالشها و اشکاالت الیحه
و در نهایت پیشنهادهای اصالحی تقدیم مجلس شده است.
وی به ایرنا بیان داشت :حاکمیت نگرش و رویکرد اقتصاد بازار
آزاد و نهفتگی رویکرد تعدیل ساختاری و شوکدرمانی قیمتی،
روند مداوم کوچکســازی دولت بدون تفکیک حوزههای
حاکمیتی و تصدیگری ،ناســازگاری با اهــداف برنامههای
توسعه ،تامین نامناسب منابع بودجه و هزینهکرد نامناسب بودجه
و مشکالت عدالت توزیعی از اشــکاالتی است که کارگروه
اقتصادی مرکز تحقیقات اسالمی مجلس به الیحه بودجه ۱۴۰۱
وارد دانسته است.
رئیس مرکز تحقیقات اســامی مجلس ،حاکمیت نگرش و
رویکرد اقتصاد بازار آزاد و نهفتگی رویکرد تعدیل ساختاری
و شوکدرمانی قیمتی را از اشــکاالت وارده بر الیحه بودجه
دانست و گفت :این رویکرد در قالب استمرار کوچکسازی
غیرهدفمند دولت با واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی،
تمرکز بر کاهش ناترازی بودجه و غفلت از ناترازی بانکها،
افزایش نرخ تســعیر تبدیــل درآمد ارزی از  ۱۷بــه  ۲۳هزار
تومان(شوک ارزی) ،افزایش نرخ تسعیر گمرکی از  ۴۲۰۰تومان
به  ۲۳هزار تومان علیرغم کاهش نرخ تعرفه ،حذف یا کاهش
ارز ترجیحی  ۴۲۰۰تومانی حمایت از تولید (یارانهزدایی)  ،و
تعدیل دستمزدها زیر نرخ تورم (متوسط ۱۰درصد) در الیحه
اجرایی شده است.وی گفت :هر سال بخشی از اموال غیرمنقول
و سهام دولت در شرکتهای مختلف واگذار میشود .بخشی
از این منابع برای تهاتر بدهیهای دولت به نهادهایی مانند تامین
اجتماعی واگذار میشوند .این در حالی است که نسبت بودجه
دولت به تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از شاخصهای
میزان مداخله دولت در اقتصــاد در ایران در حدود  ۱۷درصد
است.رفیعی آتانی ادامه داد :در الیحه بودجه  ،۱۴۰۱درآمدهای
نفت و گاز ۶۴درصد بیشــتر از از هدفگذاری برنامه ششــم
توسعه(هدف برنامه۱۳۲ :هزار میلیارد تومان؛ الیحه  ۳۸۱:هزار
میلیارد تومان) اســت.رئیس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس
خاطرنشان کرد :در سنوات گذشته به تدریج سهم استقراض
در تامین منابع بودجه افزایش یافته اســت .این رقم ،در الیحه
بودجه  ۱۴۰۱برابر با  ۲۲۸هزار میلیارد تومان با سهم  ۱۷درصدی
است .افزایش میزان اســتقراض باعث کاهش توان دولت در
بازپرداخت بدهیهای دولت میشود.
وی ادامه داد :در الیحه بودجه  ،۱۴۰۱ســهم مالیات بر ثروت
از نســبت  ۳۵هزار میلیارد تومان در بودجه  ۱۴۰۰به  ۲ ۸هزار
میلیارد تومان در الیحه بودجه  ۱۴۰۱کاهش یافته اســت.وی
گفت :وابستگی بودجه به نفت در الیحه بودجه  ۱۴۰۱نسبت
به بودجه  ۱۴۰۰از  ۳۰درصد به  ۳۸درصد افزایش یافته است.
رئیس مرکز تحقیقات اســامی مجلس با اشاره به اینکه سهم
بودجه عمرانی در الیحه بودجه  ۱۴۰۱نسبت به قانون بودجه
 ۱۴۰۰افزایش یافته و از  ۱۳به  ۱۸درصد افزایش یافته اســت
افزود :با این وجود ،سهم کم بودجه عمرانی نسبت به بودجه
جاری باعث بروز مشکالت مزمن در اجرای طرحهای عمرانی
و افزایش طرحهای نیمهتمام میشود.رفیعی آتانی با اشاره به
اینکه سهم بودجه متوازن نیست ،خاطرنشان کرد :طبق الیحه
بودجه سال  ۱۴۰۰باید ۴درصد از محل درآمدهای هدفمندی
یارانه ها به فرهنگ اختصاص مییافت که در سال جاری عملی
نشد و در بودجه سال آینده نیز این بند از بودجه حذف گردید.
وی عدالت توزیعی را از دیگر اشکاالت الیحه بودجه دانست
و گفت :بــا توجه به ضرورت انکار ناپذیــر تحقق عدالت در
چارچوب مبانی اقتصاد اسالمی ،الیجه بودجه از این منظر با
اشکاالتی مانند فقدان شاخص توزیع عادالنه بودجه بین استانها،
طرحهای مطالعاتی زیاد و حذف بند مرتبط با کاهش شکاف
دستمزد و مزایا روبرو می باشد .رئیس مرکز تحقیقات اسالمی
مجلس با اشاره به پیشنهادهای اصالحی مرکز تحقیقات اسالمی
مجلس ،بیان داشت :اصالح ترکیب کمیسیون تلفیق و آیین نامه
آن ،قاعدهگذاری برای محدودکردن مداخله در الیحه بودجه،
هماهنگسازی با اهداف برنامههای توسعه از طریق روشهایی
همچون درج شاخصهای برنامههای توسعه در ابتدای سند
بودجه و نسبتسنجی میزان اثرگذاری سند بودجه به تحقق آن،
تعیین شاخصهای عملکردی برای وزارتخانهها و تخصیص
ی غیربودجهای و
بودجه بر اســاس عملکرد ،حذف تبصرهها 
زائد و حذف ردیفهای درآمدی فاقــد عملکرد یا عملکرد
پایین کمتر از  ۵۰درصد از جمله پیشنهادهای اصالحی کارگروه
اقتصادی این مرکز نسبت به الیحه بودجه می باشد.رفیعی آتانی
گفت :ســامانددهی ردیفهای متفرقــه در قالب بودجههای
مقطعی ذیل دستگاه و الحاق آن به بودجه دستگاههای متولی
در جدول شماره  ۷ماده واحده بودجه ،تبدیل احکام تکراری به
قوانین دائمی ،ایجاد ضمانت اجرایی برای احکام بودجه ،تجمیع
منابع درآمدی بودجه (واردکردن منابع خارج از منابع کل بودجه
در بودجه مانند منابع تبصره  ،)۱۴پیگیری تصویب ترتیبات
اجرایی در اصالح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت،
دالرزدایی از بودجه با تفکیک بودجه ریالــی از ارزی ،اعالم
طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی در یک پیوست مستقل،
کاهش تعداد موارد الزام به تصویب آییننامه در هیات وزیران،
تعریف و شاخصبندی دقیق مولدسازی داراییهای دولت به
منظور جلوگیری از تفسیر آن به فروش دارایی و هزینهکرد در
بودجه جاری ،کاهش و شفافســازی معافیتهای مالیاتی و
گمرکی ،افزایش بودجه عمرانی با اولویت بخشهای پیشران
و تبدیل یارانه واردات به یارانه تولید از دیگر پیشنهادهای مرکز
تحقیقات اسالمی مجلس می باشد.

