گزارش
هدایت یارانهها از جیب 4هزارنفر به جیب 72میلیون نفر

بازار سرمایه و بانک
استفاده از معافیت مالیاتی تنها در صورت تسلیم اظهارنامه تا پایان خرداد

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت :برخورداری از معافیت یا مشوق مالیاتی اشخاص حقیقی ،منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی
یعنی تا پایان خرداد ماه است.به گزارش اقتصادسرآمد ،معاون درآمدهای مالیاتی این سازمان با بیان اینکه خردادماه موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل
است ،گفت :برخورداری از هر نوع معافیت با نرخ صفر و مشوق مالیاتی ،منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است.محمد تقی پاکدامن اظهار داشت:
اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مطابق قانون باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال  ۱۴۰۰خود را تا پایان خردادماه سال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات
به آدرس  my.tax.gov.irارسال و مالیات خود را پرداخت کنند.وی با تاکید بر اینکه برخورداری از هر نوع معافیت نرخ صفر و مشوق مالیاتی ،منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه
مالیاتی در موعد مقرر قانونی است ،خاطرنشان کرد :فعاالن اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوقهای قانونی نرخ صفر و یا هرگونه معافیت دیگر ،باید اظهارنامه مالیاتی خود
را در مهلت مقرر ارائه کنند.

اقبال دوباره به بورس با رشد ۱۰۰درصدی ثبتنام در سجام

تصمیم دولت در اصالح نظام یارانهها سبب شــد تا منافع ارز ترجیحی از
جیب  4120نفر به جیب حداقل  72میلیون ایرانی منتقل شــود و از سوی
دیگر با پرداخت یارانه کمکمعیشتی ،اقشار ضعیف بهرهمندی بیشتری از
یارانههای دولت خواهند داشت.
به گزارش اقتصادســرآمد ،جهشهای اقتصادی بسیاری از کشورهای دنیا
همواره از تصمیمات سخت اقتصادی آغاز شــده است ،تصمیماتی که در
ظاهر ممکن است متولیان اداره کشــور و مردم را تحت فشار قرار دهد اما
در نهایت به اتفاق خوب در اقتصاد کشورها ختم میشود.در این گزارش
فارس آمده است :سختی تصمیمات مهم اقتصادی در هر کشور زمانی دو
چندان میشود که سیاستگذاری در این حوزه منافع ذینفعانی را تهدید
کند .در این صورت است که بهرهبرداران از شرایط بد اقتصادی با ایجاد یک
فضای مسموم رسانهای قصد دو چندان جلوه دادن شرایط بد مردم را دارند
تا همچنان از نقصهای نظام اقتصادی ارتزاق کنند.
در این شــرایط حذف ارز  4200تومانی از چند قلم کاالی غذایی ،یکی از
سختترین تصمیمات اقتصادی اســت که تاکنون توسط دولت سیزدهم
اتخاذ شده است.
ارز ترجیحی چگونه زمینه ایجاد فساد در کشور را مهیا میکرد
به منظور مشخص شــدن ابعاد این تصمیم ســخت دولت مردمی ،در گام
ابتدایی باید بدانیم «ارز  4200تومانی در سنوات گذشته چگونه زمینه تامین
یکرد؟»
منافع اقتصادی یک قشر بسیار محدود و خاص در کشور را فراهم م 
به منظور پاسخ به این مســئله باید از سازوکار ارز ترجیحی در گذشته آگاه
شویم.
توجه به جزئیات مندرج از ارز  4200تومانی ،کاالهایی اساسی در کشور ما
وجود دارد که بخشی از آن با واردات کاال از سایر کشورها تامین میشود .در
سازوکار ارز  4200تومانی دولت به چند واردکننده خاص کاالهای اساسی
ارز  4200تومانی و بسیار ارزان قیمت پرداخت میکرد تا از این طریق زمینه
واردات کاال با دالر ارزان مهیا شود .وارد کننده در صورتی که انسان متعهدی
بود ،ارز  4200تومان را صرف خرید کاال از خارج از کشور کرده و آن کاال
را به ایران میآورد اما با نه با قیمت دالر  4200تومان بلکه با نرخ ارز بازار به
فروش میرساند؛ همین مسئله سبب میشد تا در بهترین شرایط مابهالتفاوت
نرخ ارز  4200تومانی و نرخ ارز بازار آزاد عالوه بر سود واردات ،به جیب
چندین نفر برود.
البته همیشــه واردکنندهها انسانهای شــریفی نبودند ،بلکه مشابه هزاران
پرونده سواســتفاده از ارز  4200تومانی که در قوه قضاییه رسیدگی شده
است ،معموال واردکنندهها بدون اینکه حتی زحمت واردات را به خود بدهند
و کاال وارد کشور کنند ،ارز ارزان قیمت را در بازار آزاد به فروش رسانده و
از این محل به کسب سود پرداختند.
ارز  4200پرداخت شده در سالهای گذشته معادل  10پروژه گران
قیمت تلسکوپ اسپیس ایکس
بر اساس آمار موجود ،برآورد میشــود از ابتدای اخذ تصمیم پرداخت ارز
 4200تومانی توسط معاون اول رئیس جمهور قبل ،نزدیک به  100میلیارد
دالر ارز  4200تومانی پرداخت شده است .برای رسیدن به درک درستی از
عدد یاد شده خوب است ،بدانید ،تلسکوپ فضایی اسپیس ایکس به عنوان
یکی از بزرگترین و گرانقیمتترین پروژههای فضایی دنیا که سالها مرز
علم فناوری را به خود اختصاص داد و در نهایت به فضا پرتاب شد ،تنها 10
میلیارد دالر هزینه داشته است.
به عبارت دیگر ،با هزینه پرداخت شــده برای ارز  4200تومانی نزدیک به
 10پروژه تلسکوپ فضایی اسپیس ایکس میتوانست به فضا پرتاب شود.
بر این اساس این رقم سنگین که بسیاری از مشکالت کشور را رقم زد و نه
تنها زمینه کنترل تورم را به وجود نیاورد بلکه به فساد گسترده در کشور دامن
زد ،به چند نفر پرداخت شده است.
معموال فهرست افراد گیرنده ارز  4200تومانی در هر کاال لیست محدودی
است و دولت قبل با توجه به مناسبات اقتصادی و سیاسی تنها به عده کمی
ارز ترجیحی پرداخت کرده است.
ارز 4200در سال  1400به  4هزارم درصد از جمعیت کشور
پرداخت شد
برآورد این مسئله که دولت گذشته ارز  4200تومانی را به چند نفر پرداخت
کرده مسئلهای دشوار تلقی میشــود اما احصا آمار گمرک در سال ،1400
میتواند زمینه این برآورد آن هم طی فقط یکسال گذشته را مهیا کند.
در همین راستا اگر نگاهی به آمار یاد شده بیندازیم متوجه خواهیم شد که
تنها نام  4120شخصیت حقیقی و حقوقی برای دریافت ارز  4200تومانی به
ثبت رسیده است .این آمار در شرایطی مطرح میشود که بدانیم ممکن است،
افراد گیرنده ارز  4200بسیار کمتر از آمار یاد شده باشد ،زیرا عموما اشخاص
خاصی با ثبت چندین شرکت حقوقی اقدام به اخذ ارز  4200میکردند .اما
در شرایط حداکثری ،تنها  4120شخصیت حقیقی و حقوقی در سال 1400
ارز  4200دریافت کردهاند.
در همین رابطه اگر نگاهی به میزان ارز ترجیحی پرداخت شده در سال 1400
بیندازیم ،متوجه خواهیم شد که بر اساس اعالم معاون اول رئیس جمهور
در سال گذشــته دولت  15.6میلیارد دالر ارز ترجیحی به کاالهای اساسی
پرداخت کرده است.
کنار هم قرار گرفتن دو عبارت یاد شــده مشخص میکند که  15.6میلیارد
دالر از ثروت کشــور در قالب ارز  4200تومانی تنها به  4هزارم درصد از
جمعیت  85میلیونی کشور پرداخت شده است .به معنای دیگر از هر 100
هزار ایرانی ،ارز  4200تومانی فقط به کمتر از  5نفر تعلق گرفته است.
تصمیم دولت برای انتفاع  72میلیون نفر به جای  4120نفر
در چنین شرایط تصویر شده ،دولت تصمیم گرفت تا نظام پرداخت یارانه
را اصالح کند و به جای اینکه یارانه  4200تومانی را تنها به تعداد بســیار
معدودی بپردازد ،این یارانه را به حســاب  9دهــک درآمدی از  10دهک
موجود بپردازد.بر این اســاس به استناد آمار ســازمان هدفمندی یارانهها،
پیش از مهیا شدن شرایط اعتراض مردم و ثبت نام جدید در حداقلیترین
حالت ،یارانه مذکور به حســاب  72میلیون ایرانــی معادل  84.7درصد از
جمعیت واریز شده است.در صورتی که فرض کنیم ،میزان یارانه پرداخت
شده به مردم دقیقا معادل ارزش ارزی باشد که برای دالر  4200تومانی در
سال گذشته به قشــر خاصی از جامعه پرداخت شد ،میتوان این مقایسه را
انجام داد که پول متعلق به همه مردم در گذشــته و با نظام ارز ترجیحی به
جیب تنها  4هزار درصد از جمعیت کشور میرفت ،هم اکنون به جیب 84.7
درصد از مردم میرود.به عبارت دیگر ذینفعان این ثروت ملی با تصمیم
ت به
دولت حدود  17500برابربرابر شده است .در چنین فضایی طبیعی اس 
خطر افتادن منافع عدهای قلیل در کشور سبب شود تا ابعاد مثبت این تصمیم
سخت اما درست دولت توسط پروپاگاندای رسانهای آنها زیر سوال رود و
این جماعت رانتخوار با متوسل شدن به هر ابزاری زمینه تخریب دولت را
فراهم کنند.به هر حال دولت تالش کرده است با اجرای این برنامه ،توزیع
عادالنه یارانهها را در دستور کار قرار دهد و با این شرایط که قید شد مبنی بر
توزیع عادالنه یارانه ،اقشار ضعیف جامعه بهرهمندی بیشتری از این یارانهها
خواهند داشــت و ســفره دهکهای پایین جامعه با پرداخت یارانههای
کمکمعیشتی ،رنگین میشود.
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اقدامات دولت سیزدهم برای اعتماد از دسترفته

گروه بازرسرمایه  -آمار ارائه شده از
سوی شرکت ســپردهگذاری مرکزی
مبنی بر رشــد بیش از  ۱۰۰درصدی
ثبتنــام و افزایــش  ۶۳درصدی احــراز هویت
سهامداران در سامانه ســجام حاکی از تغییر نگاه
سرمایهگذاران به بازار ســرمایه و نیز تصمیم آنها
برای ســرمایهگذاری دوباره در این بازار اســت.
ســهامداران در ســال  ۱۴۰۰به دلیل اعتمادهای
از دســت رفته نسبت به بازار ســرمایه و ترس از
دست دادن ســرمایه های خود در این بازار ،دیگر
تمایل چندانی بــرای ورود به بازار ســهام و نیز
سرمایهگذاری در این بازار نداشتند.
به گزارش اقتصادســرآمد ،ارزش معامالت در آن
زمان و نیز آمارهای ارائه شــده از ســوی شرکت
سپردهگذاری در زمینه احراز هویت سهامداران در
سجام؛ گواه از بدبینی سرمایهگذاران نسبت به بازار
سهام و نیز جایگزین کردن دیگر بازارهای موازی
برای سرمایهگذاری بود.
معامالت بورس بعد از گــذر از دوران هیجان که
طی  ۲سال گذشته تحت تاثیر اقدامات اشتباه دولت
سابق وارد مدار نوسانی شده بود ،از زمان روی کار
آمدن دولت ســیزدهم رنگ آرامش را به خود دید
و به دنبال تصمیمگیریهای درست این دولت تا
حدودی نوسانات کاذب در این بازار فروکش کرد.
مســئوالن حاضر در دولت فعلی از نیمه دوم سال
 ۱۴۰۰و از زمان روی کار آمدن دولت ســیزدهم
از هیچ تالشــی برای تغییر نگاه سرمایه گذاران به
بازار ســرمایه دریغ نکردند و طی این مدت کوتاه
حسننیت و نگاه متفاوت خود به بازار سرمایه را در
مقایسه با دولت دوازدهم از طریق انجام اقدامات
مختلف مانند حــذف قیمتگذاری دســتوری
نشان داد.
ابتدا اثر مثبت اقدامات انجام شده از سوی دولت
سیزدهم بر روی تابلوی معامالت بورس نشان داده
نشد و چندان توجه سرمایهگذاران را به خود جلب
نکرد ،اما بهمرور و از اســفندماه گذشته انعکاس
تصمیمات درست مسووالن دولتی بر بازار نمایان
شد و شاهد بازگشت صعودی دوباره به معامالت

بازار سرمایه بودیم.بهمرور و به دنبال تصمیمات
مثبت اتخاذ شده از ســوی دولت سیزدهم ،نگاه
ســهامداران به این بازار تغییر کــرد و بار دیگر با
ورود سرمایههای خود به بازار سرمایه ،این بازار
را بهعنوان مکان نخست سرمایهگذاریها انتخاب
کردند.طبق ایجاد چنین روندی در بازار ،آمار ارائه
شده از سوی شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق
بهادار و تسویه وجوه حاکی از اتمام دوران بدبینی
نسبت به بازار و بازگشت روزهای خوش به بازار
سرمایه است.
طبق این گزارش منتشر شده ،احراز هویت توسط
سهامداران در سامانه (ســجام) در اردیبهشتماه
 ۱۴۰۱با رشــد  ۶۳درصدی همراه بــود و تعداد
ســهامداران در احراز هویــت از  ۲۰۵هزار نفر
سهامدار عبور کرده است.
بر اســاس اطالعات گــزارش ماهانه شــرکت
سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
در خصوص اردیبهشتماه امســال ،تعداد ۳۰۳
هزار و  ۳۷ثبتنام از سوی سرمایهگذاران حاضر
در بازار سرمایه در سامانه «سجام» صورتگرفته
که در مقایسه با اولین ماه ســال جاری با رشدی

عضو کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱

بیش از  ۱۰۰درصدی (معــادل  ۱۵۱هزار نفر) و
تعداد احراز هویت شدهها نیز با عبور از  ۲۰۵هزار
سهامدار در این ماه به  ۲۰۵هزار و  ۱۶۲مورد رسیده
که در مقایسه با فروردینماه سال جاری با رشدی
بیش از  ۶۳درصدی (معــادل  ۷۹هزار نفر) مواجه
شده است.
بر اساس این گزارش شاخص کل بورس تهران در
پایان معامالت روز شنبه ،هفتم اردیبهشتماه با ۱۱
هزار و ۱۱۰واحد کاهش ،در ارتفاع یکمیلیون و
 ۵۵۳هزار واحدی قرار گرفت.
معاملهگران در دو بازار بورس و فرابورس بیش از
 ۱۴میلیارد و  ۹۳۰میلیون سهم ،حقتقدم و اوراق
بهادار را به ارزش  ۸۸هــزار و  ۳۷۵میلیارد ریال
معامله کردند.
شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت امروز
با  ۱۱هــزار و ۱۱۰واحد کاهــش ،در ارتفاع یک
میلیون و  ۵۵۳هزار واحد ایستاد.
شاخص هموزن با چهار هزار و  ۲۵۲واحد کاهش
به  ۴۳۲هزار و  ۵۴۱واحد و شــاخص قیمت با ۲
هزار و  ۶۲۲واحد افت به ۲۶۶هزار و  ۷۶۳واحد
رسید.

برگزیده ها
معاون رفاهی وزیر تعاون خبرداد

شاخص بازار اول ۱۰ ،هزار و  ۸۰واحد و شاخص
بــازار دوم ۱۶هزار و  ۳۵۸واحــد کاهش را ثبت
کردند.
روز شــنبه در معامالت بورس تهران ،بیش از ۱۱
میلیارد و  ۲۴۰میلیون ســهم ،حقتقــدم و اوراق
بهادار به ارزش  ۵۷هزار و  ۹۳۵میلیارد ریال و در
 ۵۹۷هزار و  ۴۰۵نوبت معامله شد.
در مقابل فوالد مبارکه اصفهان (فوالد) با یک هزار
و  ۱۰۷واحد ،ایرانخودرو (خودرو) با  ۷۶۰واحد،
گروه مپنا (رمپنا) با  ۶۴۴واحد ،صنایع پتروشیمی
خلیجفارس (فــارس) با  ۶۱۶واحــد ،معدنی و
صنعتی چادرملو (کچاد) با  ۵۳۹واحد و شــرکت
سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) با  ۴۹۴واحد
تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.
عالوه بر ایــن در بین همه نمادهــا ،نماد پاالیش
نفت اصفهان (شــپنا) با  ۴۷۸واحد ،پتروشــیمی
پارس (پارس) با  ۲۷۵واحد ،پتروشــیمی پردیس
(شــپدیس) با  ۲۵۶واحد ،پتروشیمی بندرعباس
(شبندر) با  ۲۰۳واحد ،گسترش سرمایهگذاری و
توسعه صنعتی پتروشیمی خلیجفارس (پترول) با
 ۱۱۹واحد و موتوژن (بموتو) با  ۱۱۹واحد با تاثیر
مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.
بر پایه ایــن گــزارش ،نمــاد انتقــال دادههای
آسیاتک (آســیاتک) ،ســیمان آبیک (سآبیک)،
شرکت ســرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا)،
ایرانخودرو (خــودرو) ،پاالیــش نفت اصفهان
(شپنا) ،سایپا (خساپا) و صنایع آذرآب (فاذر) در
نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
گروه خودرو هم در معامالت امروز صدرنشــین
برترین گروههای صنعت شد و در این گروه یک
میلیارد و  ۹۴۰میلیون برگه سهم به ارزش پنج هزار
و  ۹۴میلیارد ریال دادوستد شد.
شــاخص فرابورس نیز بیش از  ۹۰واحد کاهش
داشت و به  ۲۱هزار و  ۳۹۷واحد رسید.
در این بازار ســه میلیارد و  ۶۹۰میلیون برگه سهم
و اوراق مالــی به ارزش  ۳۰هــزار و  ۴۴۰میلیارد
ریال دادوستد شد ،تعداد دفعات معامالت امروز
فرابورس بیش از  ۳۶۳هزار و  ۳۵۳نوبت بود.

رشد تسهیالتدهی بانکی باید هدفمند باشند

امکان افزایش یارانه نقدی
وجود دارد

معرفی 4میلیونمتقاضی
جدید یارانه به سازمان هدفمندی

بانکمرکزیبایدبهگونهایتسهیالت
بدهد که نرخ تورم را پوشش دهد

عضو کمیســیون تلفیق بودجه  ۱۴۰۱با تأکید بر اینکه
دولت نبایــد منابع حذف ارز ترجیحــی را در بخش
دیگری هزینه کند ،گفت :در مــورد مبلغ یارانه کمی
نگرانی وجود دارد و این رقم باید افزایــش پیدا کند.به گزارش
اقتصادســرآمد ،با توجه به اینکه سیاست ارز چند نرخی در سال
های اخیر موجب مسکالت متعددی بر پیکره اقتصاد کشور شد،
تصمیم دولت و مجلس بر آن شــد که با حذف آن و انتقال یارانه
از ابتدای زنجیره ارزش بــه انتهای آن اصالحاتــی در این نظام
اقتصادی انجام دهند .هرچند برخی معتقدند که در شرایط فعلی
و با توجه به افزایش شدید قیمت مواد غذایی و به ویژه گندم در
جهان ،دولت حق انتخابی در این زمینه نداشت و مجبور بود به این
جراحی اقتصادی تن دهد.در این رابطه ،حبیب اهلل دهمرده ،عضو
کمیسیون تلفیق بودجه  ۱۴۰۱و آموزش مجلس شورای اسالمی
در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معایب سیاست ارز ترجیحی
تصریح کرد :یک اصل وجود دارد و آن اینکه هر جا ارز چند نرخی
وجود داشته باشد ،حتم ًا فضا برای سوءاستفاده و رانت شکل می
گیرد .این یک اصل اجتناب ناپذیر است و جزو معایب سیاست ارز
ترجیحی به شمار می رود.وی ادامه داد :سیاست ارز ترجیحی در
واقع باعث اختالف شدید قیمت ها در داخل و خارج از کشور شد
و عده ی زیادی را وسوسه کرد که از این فضا بهره برداری کنند.
واقعیت این است که ارز خیلی زیادی در حد  ۱۷الی  ۱۸میلیارد
دالر برای ارز ترجیحی اختصاص داده شــد ،با این فرض که این
مبالغ در سفره ی مردم تأثیرگذار باشد و افراد به کاالهای اساسی
با قیمت مناسب دسترسی داشته باشند .اما این تأثیرگذاری وجود
نداشت و سیاست ارز ترجیحی به هدف مشخص شده اش نرسید.
الزم به ذکر است بر اساس محاســبات و با توجه به منابع موجود
در تبصره  ۱۴قانون بودجه ،امکان افزایش یارانه نقدی همه افراد
تا  ۵۰۰هزار تومان وجود دارد در این زمینه نمودار زیر از تغییرات
منابع تبصره  ۱۴هدفمندی یارانهها امکان افزایش یارانه نقدی از
این محل وجود دارد.گفتنی است فلسفه وجودی منابع تبصره ۱۴
یا همان هدفمندی یارانه ها پرداخت مستقیم به مردم بوده است
که با مرور زمان و افزایش هزینــه های جاری درصد پرداختی به
مردم کمتر شده است .در حال حاضر طبق جداول بودجه که اوایل
اردیبهشت ماه ابالغ شــد ،۱ ،مجموع ردیف منابع جدول تبصره
 ۱۴بودجه  ،۱۴۰۱حدود  ۶۳۶هزار میلیارد تومان نهایی شــده که
از این میزان  ۷۳.۸هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی
و معیشتی تخصیص داده شده است که حدود  ۱۲درصد است ،از
همین رو کارشناسان معتقدند امکان افزایش این یارانه وجود دارد.

معاون رفاهی وزیر تعاون بــا بیان اینکه امالک فرد
فعال مبنای محاسبه پرداخت یارانه نیست ،از ارسال
دو فهرست شامل یک فهرست سه میلیون نفری و
یک فهرست یک میلیون نفری به ســازمان هدفمندی یارانهها
برای واریز یارانه معیشــتی خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد،
داریــوش ابوحمزه ،معاون رفاهــی وزیر تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،امروز در حاشیه معارفه سرپرست حراست وزارت
کار اظهار داشت :تاکنون  4میلیون نفر از شهروندان درخواست
بازنگری دهک درآمدی خود شدند و اعتراض خود را در سامانه
حمایت وزارت کار ثبت کردهانــد ،اعتراضات عمدت ًا مربوط
به ساختار خانوار اســت که باید در دفاتر پلیس  10 +خانوار
یارانهای تفکیک و جدا شــوند.وی افزود :طی  10روز گذشته
دو فهرست از متقاضیان یارانه را به سازمان هدفمندی یارانهها
ارســال کردیم و بعد از دســتور رئیسجمهور کسانی که قب ً
ال
یارانه  45500تومان میگرفتند اما یارانه معیشتی به حسابشان
واریز نشد و درخواست بازنگری دادهاند یک ماه یارانه معیشتی
به حسابشان واریز شد اما فع ً
ال مسدود است تا تقاضای آنها
رسیدگی شود.معاون رفاهی وزیر کار گفت :تاکنون اسامی چهار
میلیون نفر شــامل دو فهرســت یعنی یک فهرست سه میلیون
نفری و یک فهرســت یک میلیون نفری به سازمان هدفمندی
یارانهها برای واریز یارانه معیشتی معرفی شده است؛ از بین آنها
کسانی بودند که نسبت ساختار خانواده و دارایی خود اعتراض
داشــتند این افراد قبال یارانه ماهانه دریافت میکردند اما چون
جز دهک پردرآمدی  10شده بودند یارانه آنها حذف شده بود و
این افراد درخواست بازبینی داشتند.ابوحمزه این را هم گفت:
رئیسجمهور یک مهلت یک ماهه برای بررســی تقاضای این
افراد داده است و تالش میکنیم ظرف یک ماه که  10روز از آن
گذشته است بازبینیها انجام شود و کسانی که جزو  90درصد
یارانهبگیر قرار بگیرند یارانه آنها برقرار میشود.معاون رفاهی
وزیر کار همچنین در مورد کسانی که مسؤول خرید در ادارات
هستند اما از حساب شخصی اســتفاده میکنند گفت :ما سعی
میکنیم مسأله آنها را بعد از اعتراض حل کنیم اما در بلندمدت
باید حسابهای شــخصی از حســابهای اداری و تجاری
تفکیک شود که به شفافیت اقتصادی میانجامد و افراد نباید با
حساب شــخصی خود کار تجاری کنند.وی همچنین در مورد
بیماران خاص و معلوالن نیز گفت :کسانی که به خاطر بیماری
خاص مبلغی به حسابشان واریز میشــود شرایط آنها را هم
در نظر میگیریم.

مدیر اطالعات بانکــی بانک مرکــزی گفت :بانک
مرکزی باید به گونهای تسهیالت بدهد که نرخ تورم
را پوشش دهد.پیامدهای تورمی رشد نقدینگی یکی
از موضوعات مهمی که به عنوان دغدغه رهبر انقالب
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به آن اشاره شد.به
گزارش اقتصادسرآمد ،اشعری کارشــناس مسائل حوزه بانکی
افزود :عدد تســهیالت دهی بانکها باید کنترل شــود به طوری
که تسهیالتی ارائه شــده قابلیت برگشــت به بانک ها را داشته
باشد ،زمانی که بانکها تســهیالتی میدهند که بازگشتی ندارد
خود بانک دچار کسری و باعث افزایش تورم خواهد شد.امروز
در این شرایط اقتصادی کشور مقدار تســهیالت کمتری باید از
سوی بانکها صورت گیرد ،ما باید رشد تسهیالت دهی بانکها
کاهش پیدا کند اگر تصور شود ســرمایه گذاری در بازار بهتر از
سپرده گذاری در بانک است ،این موضوع میتواند موج عظیمی
از افزایش نقدینگی در جامعه و در پی آن تورم را در کشور ایجاد
کندو در این زمان باید شــاهد افزایش قیمتها و تورم در بازار
مسکن ،خودرو و سایر بازارها بود.با توجه به اینکه بانک مرکزی و
وزارت اقتصاد به عنوان دو نهاد مهم در کشورند به نظر شما بانک
مرکزی چه کارهایی باید برای کنترل تورم داشــته باشد؟وی در
ادامه گفت  :میزان تسهیالت دهی بانکها باید متناسب با شرایط
اقتصادی کشور باشــد ،برنامه بانک مرکزی این است که تورم را
به شدت کاهش یابد ،پارسال ما حدود  ۵۵درصد رشد تسهیالت
پرداختی داشته ایم؛ به طوری که سال  ۹۹این رقم  ۹۰درصد بوده
است.اولویت شبگه بانکی برای ارائه تسهیالت بانکی باید هدایت
وام ها به سمت بخش های مولد باشد و با اصالح نظام بانکداری
و ایجاد تحول در آن و نیز توجه بیشتر به اصول بانکداری اسالمی
باید در این مســیر گام برداریم باتوجه به شرایط اقتصادی کشور
ما تصمیم گیــری خواهیم کرد ماباید نرخ تورم را تا پایان ســال
کاور کنیم.پورابراهیمی نماینده مجلس شــورای اسالمی نیز در
این گفت  :باید روند و ارائه تسهیالت بانکی افزایش پیدا کند و
متناسب با شرایط بنگاههای اقتصادی تامین مالی کنند ،بانکهای
دولتی و اقتصادی باید شــاخصهای بین المللی را رعایت کنند،
ولی متاسفانه تســهیالت دهی بانکهای ما اصالح نشده است.
تعیین نرخ سود بانکی بیشتر مبتنی بر میزان نرخ تورم در اقتصاد هر
کشوری است ،بنابراین هرچه نرخ تورم در اقتصادی پائینتر باشد
طبق قاعده نرخ سود سپردهها نیز پائینتر است ،سود سپردههای
بانکی یکی از عوامل بازدارنــده فعالیتهای اقتصادی در تمامی
کشورها به ویژه ایران است.
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اخبار
 ۱۴۰۱سال شکوفایی در حوزه فناوری
اطالعات در بانک سپه

مدیرعامل بانک سپه سال  1401را سال جهش این بانک
در حوزههای فناوری اطالعــات ،عملیاتی کردن برنامه
تحول راهبردی ،انجــام ماموریتهای خطیر ملی ،بهبود
وضعیت کارکنان ،گســترش فعالیتهای ارزی ،انسجام
بخشی شرکتها ،مدیریت بهینه منابع و مصارف و حرکت
به سمت سودآوری دانســت.به گزارش اقتصادسرآمد،
آیت اله ابراهیمی در مراسم رونمایی از سیستم یکپارچه
بانکداری و سند برنامه تحول راهبردی بانک سپه در افق
 1404که روز سه شنبه سوم خردادماه و همزمان با سالروز
آزادسازی خرمشهر ،با حضور دکتر خاندوزی وزیر امور
اقتصادی و دارایی ،اعضای هیئــت مدیره و هیئت عامل
و مدیران مناطق و اســتانهای بانک سپه در سالن آمفی
تئاتر ساختمان نگین برگزار شد ،با گرامیداشت حماسه
آزادسازی خرمشهر ،تجلیل از مجاهدتهای رزمندگان
اســام دعملیات بیت المقدس و تاکید بر الهام از درس
های این رخداد معجزگــون که با الطــاف و امدادهای
الهی رقم خورد ،گفت :اقدامات مجاهدانه بانک ســپه و
مأموریتهای محوله به این بانک در تاریخ اقتصاد کشور
ماندگار خواهد بود.دکتر ابراهیمی با اشــاره به اهمیت
حوزه فناوری اطالعات به عنوان حوزه پیشــران بانک،
اظهار داشت :در موضوع مهاجرت سیستمهای بانک های
ادغامی و یکپارچه سازی آنها ،علیرغم مشکالت زیادی
که در این راه وجود داشت ،با تالش شبانهروزی کارکنان
این حوزه و همراهی اعضای هیئت مدیره ،به نقطه قابل
اتکایی رسیدیم.مدیرعامل بانک سپه با قدردانی از دست
اندرکاران حــوزه فناوری اطالعات ،خاطر نشــان کرد:
الزم است در مسیر دیجیتال شــدن بانک ،با فراهم کردن
زیرساختها و حذف فرآیندهای اضافی ،حوزه فناوری
اطالعات را تقویت و پیشرفت آن را دائم ًا رصد کنیم.دکتر
ابراهیمی عملیاتی کردن برنامه تحول راهبردی بانک سپه
در افق  1404را میثاق امروز مدیران و کارکنان برشــمرد
و اظهار داشت :بانک ســپه برای تداوم فعالیتهای خود و
نقشآفرینی در حوزه اقتصــاد نیازمند ارتقای ویژگیها
در الیهها و ابعاد گوناگون اســت و به همین منظور و در
پاسخ به این نیاز ،طرح تحول راهبردی بانک سپه طراحی
شده است.وی از طراحی  2هزار و پانصد پروژه ،برنامه و
فعالیت در الیههای مختلف از شعبه تا مرکز و ستاد خبر داد
و افزود :الزم است همه کارکنان به طرح تحول راهبردی
بانک به عنوان یک تکلیف شرعی و مأموریت انقالبی نگاه
کنند ،زیرا نتیجه این طرح برای مردم و کشور است و این
مهمترین انگیزه برای کارکنان یک بانک پیشــرو و مردم
پایه است.مدیرعامل بانک ســپه بر ضرورت جلوگیری
از طوالنی شدن مســیر و فرایندهای اجرای طرح تحول
تأکید کرد و گفت :امیدوارم بــا همدلی و اتحاد کارکنان،
با ســرعت عمل و با حداکثر توان در افق  1404به همه
دستاوردهای پیشبینی شــده این طرح همزمان با جشن
یکصد سالگی نخستین بانک ایرانی دست یابیم.

طرح مسدود کردن مبلغ چک در کلیه
حسابهای بانکی در بانک توسعه تعاون
اجرایی شد

بانک توسعه تعاون همگام با سیستم بانکی از امروز طرح
مسدودی مبلغ چک در کلیه حســابهای بانکی را که در
راســتای عملیاتی نمودن قانون جدید چک ابالغ شــده
است اجرایی خواهد کرد.به گزارش اقتصادسرآمد ،بانک
مرکزی این طرح مهم قانونی را با همکاری مجلس شورای
اسالمی از امروز (هفتم خرداد) به صورت «تدریجی» و با
مشارکت تمام بانک های دولتی و خصوصی اجرا می کند.
بر اساس این طرح ،تاپیش از این اگر چکی برگشت می
خورد از وجوه صادر کننده چک در همان بانک برای پاس
کردن مبلغ چک استفاده می شد ولی از امروز این موضوع
به کلیه بانک ها تسری پیدا می کند.این گزارش می افزاید،
مسدود شدن وجوه در حساب های فرد از حساب های با
مانده موجودی باالتر شروع می شود و به تدریج پایین می
آید تا جایی که مبلغ کسری چک برگشتی را بتوان پوشش
داد .در این طرح خود حساب مسدود نخواهد شد بلکه
مبلغ مانده ای که در حساب وجود دارد مسدود می شود.
بر اساس طرح جدید ،حد نهایی همان مبلغ چک برگشتی
است .در این طرح از برگشــت خوردن چک جلوگیری
نمی شــود بلکه وجوهی که فرد در تمام بانک ها دارد به
اندازه مبلغ آن چک برگشتی مسدود خواهد شد .یعنی اگر
شخصی بخشــی از مبلغ را در حساب دارای چک دارد،
این میزان از حساب وی برداشت و کسری چک برگشتی
از سایر حســاب های صادر کننده چک در کلیه بانک ها
مسدود می شود.بعد ازاین ،فرایند مربوط به مراجعه ذینفع
به مراجع قضایی و سایر مواردی که باید انجام می شد طی
خواهد شد .مبالغ طی دستوری از سوی قوه قضاییه صادر
و برداشت می شود پس از آن با اعالم رضایت فرد ذینفع
چک ،وجوه مسدود شده هم آزاد خواهد شد.

بنگاههای کوچک و متوسط ،بهرهمند از
تسهیالت بانک ملی ایران

بانک ملی ایران معتقد است بنگاه های کوچک و متوسط
توانایی زیادی در تولید با بهره وری باال و ایجاد اشــتغال
فراوان دارند ،از این رو حمایــت از آنها را همواره مورد
توجه قرار داده است.به گزارش اقتصادسرآمد ،این بانک
طی دو سال گذشته دست کم  ۳هزار و  ۸۸۱فقره تسهیالت
به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است.کل
تســهیالت پرداختی به این پروژه ها به مبلغ  ۱۷۴هزار و
 ۹۹میلیارد ریال بوده که از منابــع داخلی بانک پرداخت
شده است.بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان پیشران
اقتصاد ،نقش قابــل توجهی در اشــتغالزایی ،نوآوری،
آموزش نیروی کار ،توســعه صادرات و سرمایه گذاری
و در نهایت رشــد اقتصادی کشــورها دارند .در شرایط
کنونی اقتصاد جهانی ،بســیاری از کشــورها با اقدامات
مختلف حمایتی ،سیاست تقویت و توسعه این بنگاه ها
را دنبال می کنند.

