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شماره 5226

اقتصادی

معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز مالیاتستانی از اول بهمن ماه خبر داد

نوبت خانه های خالی

چهره ها

امکان فروش ۲۰۰هزار میلیارد تومان
اموال برای دولت فراهم است
مهرداد بذرپاش ،رییس
کل دیــوان محاســبات
میگوید دولت در ســال
آینده به راحتی می تواند
حــدود  ۲۰۰هزار میلیارد
تومان دارایی بفروشــد،
حتی بسیاری از ساختمان
هــا ،امــوال منقــول و
غیرمنقول ،سهام شرکت
ها قابلیت این موضوع را
دارند.
وی پس از حضور در نشســت کمیسیون اقتصادی گفت :در حال حاضر
در فصل بررســی بودجه سال  1401به ســر می بریم و در نشست اخیر
کمیسیون اقتصادی گزارشی از الیحه بودجه سال آتی تقدیم شد؛ یکی
از موارد مهم در بودجه سال آینده ارز ترجیحی است ،زیرا تصمیم گیری
درخصوص منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی و منابع ریالی حاصل از این
موضوع به برنامه دقیق تری نیاز دارد تا نحوه کمک ها به صورت مستقیم
به معنای پرداخت به دهک های مختلف و به صورت غیرمستقیم به معنای
کمک به بخش های مختلف تولید ،باید دقیق تر بررســی و در مورد آن
تصمیم گیری شود.
رییس کل دیوان محاسبات افزود :کسری تراز عملیاتی بودجه یکی دیگر
از موضوعات قابل اهمیت است که همه ساله به آن دچار بودیم و در سال
آینده نیز این موضوع وجود دارد؛ کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده از
سال جاری حدود  35درصد کمتر است.
وی یکی از بهترین راهکارها برای جبران کسری بودجه را فروش اموال
و دارایی های دولت برشمرد و اضافه کرد :دولت دارایی های زیادی دارد
که هر چند در بودجه سال  1400نیز فروش آن پیش بینی شده بود ،اما باید
مکانیزم های تشویقی و تنبیهی جدی تری برای فروش اموال پیش بینی
کرد تا این امر محقق شود.
بذرپاش ادامه داد :دولت در سال آینده به راحتی می تواند حدود  200هزار
میلیارد تومان دارایی بفروشد ،حتی بسیاری از ساختمان ها ،اموال منقول
و غیرمنقول ،سهام شــرکت ها قابلیت این موضوع را دارند .با تحقق این
موضوع از یکسو دولت از نگهداری این اموال رها می شود و از سوی دیگر
منابع مناســبی به دولت می رسد .همچنین با این روش تمرکز از فروش
اوراق برداشته می شود.
رییس کل دیوان محاســبات با بیان اینکه با فروش اموال و دارایی دولت
سقف درآمدهای مالیاتی که بیش از  530هزار میلیارد تومان پیش بینی
شده را می توان کمتر در نظر گرفته و این درآمد را واقعی تر کرد ،گفت :با
تحقق این امر فاصله حدود  60درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال
گذشته کاهش خواهد یافت .دیوان محاسبات نیز معتقد است که این عدد
باال بوده و باید کاهش یابد.
وی با بیان اینکه بــرای فروش اوراق در صورت عدم فروش نفت یا عدم
تحقق درآمدهای مالیاتی پیشنهاد می شود که مجلس سقفی در نظر گیرد،
افزود :برای انتظام بخشی به حقوق ها پیشنهاد میشود مجلس حکمی را
داشته باشد که سقف و کف حقوق ها در شرکت های مختلف ذیل صندوق
ها ،شــرکت های ذیل بانک ها ،نهادهای عمومی و شهرداری ها با ذکر
نام درج شود که امکان نظارت برای دستگاه های نظارتی فراهم باشد.
بذرپاش تصریح کرد :امیدواریم در زمانی که مجلس الیحه بودجه را در
دست بررسی دارد ،بودجه خوب و کارآمدی را تصویب کند تا سال 1401
را بهتر از سال  1400سپری کنیم.

بانک مرکزی نرخ های مختلف ارز را
به هم نزدیک کند
محمــد الهوتی ،رییس
کنفدراسیون صادرات با
بیــان اینکــه امیدواریم
بانــک مرکزی نرخ های
موجود در بازار ارز را به هم
نزدیــک کنــد ،گفت:
صادرکننــدگان در بحث
حمل و نقل با مشکالت
جدی مواجه هستند.
وی اظهار کرد :امســال
پنجمین ســالی است که
مســئولیت انتخاب صادرکنندگان نمونه اســتان تهران به اتاق تهران
واگذار شده که نشان میدهد همکاری دولت و بخش خصوصی تعاملی
موفق است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توســعه صادرات اتاق تهران افزود:
امسال  ٤٩شرکت برای حضور در فرایند انتخاب صادرکننده نمونه استان
تهران اعالم آمادگی کردند که از این میان ارزیابی  ٣٩شرکت در کارگروه
با ضوابط موجود آغاز شد که بر این اساس  ١۵شرکت به عنوان صادرکننده
ممتاز ،نمونه و شایسته تقدیر انتخاب شدند.
وی تصریح کــرد :علیرغم خودتحریمی ها و تحریمهــای بین المللی
شرکتهای صادرکننده تالش کرده بودند کاالهای خود را به مقاصد هدف
صادراتی برسانند .بر این اساس یک شرکت به عنوان صادرکننده ممتاز،
 ١١شــرکت به عنوان صادرکننده نمونه و  ٣شــرکت به عنوان شایسته
تقدیر انتخاب شدند.
الهوتی در ادامه گفت :در حال حاضر تغییر دولت و سیاستهای صادراتی
را شــاهد هستیم و در دولت سیزدهم شرایط تنفس صادرات بهتر از سال
قبل است و اگر همین روند ادامه یابد شــاهد رشد صادرات خواهیم بود؛
پس اگر قیود و بندهایی که به پای صادرات در سه سال گذشته بسته شد،
نبود ،صادرات امروز بسیار باالتر از ارقام کنونی میشد .رییس کنفدراسیون
صادرات ایران افزود :با پایش قوانین و رفع برخی موانع شــاهد رشد ٤٠
درصدی صادرات در  ۹ماهه هســتیم ولی افزایــش صادرات یک اتفاق
نیست بلکه مشکالت باید ریشــهای حل شوند و در عین حال رفع موانع
اتفاق افتد تا امیدوار به تداوم رشد  ٤٠درصدی صادرات باشیم .وی ادامه
داد :صادرکنندگان در بحث حمل و نقل با مشکالت جدی مواجه هستند؛
هزینه حمل و نقل  ٣٠درصد هزینه صــادرات را در بر میگیرد پس اگر
سازمان توسعه تجارت و سازمان برنامه و بودجه یارانه حمل و نقل ندهند
مشــکالت صادرات جدی تر خواهد شــد .الهوتی افزود :روند یکپارچه
ســازی تصمیم گیری باید صورت گیرد این در حالی است که یک مرکز
باید فرماندهی تصمیم گیری تجارت خارجــی را به عهده گیرد .رییس
کنفدراســیون صادرات ایران گفت :امیدواریــم بانک مرکزی نرخهای
موجود در بازار ارز را به هم نزدیک کند تا امکان حضور صادرکنندگانی که
از منابع ارزی ارزان برای تولید کاالی صادراتی استفاده نمیکنند در نیما
فراهم شود و برای عرضه ارز در این سامانه حضور جدی تری داشته باشند.

روز گذشته معاون وزیر راه و مسکن از آغاز مالیاتستانی خانههای خالی از اول بهمن ماه خبر داد .همچنین بررسی ها
گروه
نشان می دهد در روزهای اخیر ارسال پیامک به دارندگان مسکن سرعت بیشتری گرفته است .با توجه به هدفگذاری
اقتصادی
صورتگرفته برای بهرهگیری از درآمدهــای غیرتورمی ،دولت بر اخذ مالیات بهمنظور تامین درآمدهای خود تمرکز
کرده و اخذ مالیات از خانه های خالی یکی از راههایی است که سیاستگذار در دستور کار قرار داده است .با این وجود
برای اجرای موفقیت آمیز این قانون ضروری است تا پایگاه های اطالعاتی سریع تر تکمیل شود.

محمود محمودزاده ،معاون وزیر راه روز گذشته از
آغاز مالیاتستانی خانههای خالی از اول بهمن
 ۱۴۰۰خبر داد و گفت :اطالعات خانههای خالی
در ساختار ( MPLSالکترونیکی) یا به صورت
دستی به سازمان امور مالیاتی ارسال میشود.
وی در خصوص مالیات بر خانههای خالی اظهار
کرد :اخیرا جلسهای در رابطه با اشتباه برداشت و
مباحثی که نیازمند هماهنگی بین دو مجموعه
اســت با رئیس ســازمان امور مالیاتی کشــور
برگزار شد.
محمودزاده ادامــه داد :اطالعاتی که در رابطه با
خانههای خالی به سازمان امور مالیاتی داده شده
شامل یک میلیون و  174هزار واحد بوده است.
وی با بیان اینکه اطالعات مربوط به خانههای
خالی حقیقی و حقوقی به ســازمان امور مالیاتی
ارسال شده اســت ،افزود :قرار شــده در اولین
ش واحدهای حقوقی را ظرف یکی دو
فرصت ،بخ 
روز مجدداً برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنیم.
معاون وزیر راه با اشاره به اینکه اطالعات مذکور
در ساختار ( MPLSالکترونیکی) یا به صورت
دستی در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت،
اضافه کرد :تا  30دیماه  1400قانون مهلت داده

و از اول بهمنماه وارد صدور قبضهای مالیاتی
خواهیم شد .این هماهنگی صورت گرفته و همان
اطالعات مجددا ویرایش شده و در اختیار سازمان
امور مالیاتی قرار میگیرد.
اجرای کند قانون
مالیات بر خانه های خالی
از تیرماه  ۱۳۹۴که مــاده  ۵۴قانون مالیاتهای
مستقیم با محتوای دریافت مالیات از خانههای
خالی در شهرهای باالی ۱۰۰هزار نفر جمعیت به
تصویب مجلس رســید ،وزارت راه و شهرسازی
مکلف شد تا ۶ماه بعد از ابالغ قانون ،سامانه ملی
امالک و اسکان را ایجاد کند و دسترسی سازمان
امور مالیاتی به اطالعات این سامانه برای وصول
مالیات از خانههای خالی را فراهم آورد .البته این
تکلیف وزارت راه حداقل تا ۴سال بعد اجرایی نشد
و عاقبت در اواخر سال  ۹۸بود که سامانه شناسایی
خانههای خالی راهاندازی شد.
تا سال  95حدود  2میلیون و  500هزار واحد خالی
شناسایی شد .با توجه به پیشبینی تحلیلگران
امــکان دارد که امروز تعــداد خانههای خالی از
سکنه از مرز  ۳میلیون و  ۵۰۰هزار واحد مسکونی

نیز در کشور گذشته باشد ،در این بین از آنجایی که
اغلب معامالت مسکن از جنس سرمایهگذاری و
سفتهبازی و معامالت مکرر است ،تعیینتکلیف
خانه خالی از ســکنه از اهمیت قابل مالحظهای
برخوردار اســت ،زیرا این احتمال وجود دارد که
خانههای خالی خمیر مایه اولیه معامالت مکرر
مســکن با هدف دســتکاری نرخها در مناطق
مختلف پایتخت به عنوان هسته مرکزی ایجاد
تنش قیمتی در بازار مسکن کل کشور باشد.
همچنین بنا به اظهارات سازمان امور مالیاتی از
مجموع کل خانههای خالی تنها حدود ۲هزار و
 ۴۵۰واحد مسکونی به عنوان خانه خالی از سکنه
محرز شده است.
ســالها بعد از تصویب قانون دریافت مالیات از
خانههای خالی تنها یکمیلیون و ۳۰۰هزار واحد
به عنوان خانه خالی احصا و از این تعداد هم فقط
حدود ۲هزار و۴۵۰هزار واحد به عنوان خانه خالی
از سکنه نهایی شدهاست.
ضــرورت تکمیــل ســامانه های
اطالعاتی قبل از اجرای قانون
پنج پرده مالیات از خانههای خالی نشــان از آن

دارد که به موجب قانون ،دولت از سال ۹۴مکلف
به راه اندازی سامانه «امالک و اسکان کشور»
برای شناسایی خانههای خالی شد.
در گام دوم بعد از راه اندازی این سامانه احصای
خانههــای خالــی از طریق پایــگاه دادههای
دستگاههای دولتی بود .در مرحله بعد نیز دولت
باید از طریق ارسال پیامک فراخوان خوداظهاری
را به مالکان صادر میکرد .مرحله چهارم ارسال و
ارائه اطالعات پایش شده به سازمان امور مالیاتی
بود و مرحله پنجم هم دریافت مالیات از خانههای
خالی به شمار میرود.
براســاس آنچه مقام مسئول در ســازمان امور
مالیاتی اعالم کردهاست ،وزارت راه و شهرسازی
۶میلیونرکورد اطالعاتی شناســایی خانههای
خالی را به این ســازمان ارســال کردهاست که
از این تعــداد در نهایت به دلیــل تکراری بودن
رکوردها ،حدود یکمیلیــون و۳۰۰هزار رکورد
(واحد) احصا شدهاست.
به گفته پروانه اصالنی ،مدیــرکل دفتر اقتصاد
مســکن وزارتراه و شهرســازی وزارت راه و
شهرســازی مطابق با قانون و زمانبندیهای
قانونی مشخص شده کاررا جلو برده است ،اما تنها
۴۰درصد از اطالعاتی که از پایگاههای اطالعاتی
درباره کدپســتیهای مربوط به خانههای خالی
دریافت کردهاست درســت بوده و در این زمینه
مشکل وجود دارد.
اظهارات این مسئوالن نشان میدهد بعد از دو بار
ارسال پیامک خوداظهاری به مالکان واحدهای
مسکونی خالی از سکنه تنها ۱۲۰هزار مالک به
این موضوع واکنش نشان داده و اطالعات خود
را در سامانه ثبت کرده اند.
در نهایت هم ۳هزار و  ۷۷۹واحد مســکونی به
عنوان واحدهای قطعی خالی از ســکنه از سوی
وزارت راه و شهرســازی به سازمان امور مالیاتی
معرفی شدهاســت که به دلیل وجود اطالعات
مربوط به واحدهای غیرمسکونی خالی در آنها
در نهایت حدود ۲هزار و  ۴۵۰واحد مسکونی به
عنوان خانه خالی نهایی شدهاست.
مهدی طغیانــی ،عضو کمیســیون اقتصادی
مجلس در حالی معتقد اســت که سیاستگذار در
اجرای این سیاست کوتاهی کرده که در عین حال
هشدار دوم و مهمتری در این باره ارائه میکند.
طغیانی در اظهارات خود اعالم کرد تا زمانیکه
همه اطالعات مربوط به خانههای خالی تکمیل
نشود و همه مالکان اقدام به خوداظهاری نکنند
عمال اجرای این قانون امکان پذیر نیست؛ چراکه
نمیتوان قانون را با اطالعات ناقص و غیرموثق
اجرایی کرد.

رشد ۲۵درصدی تجارت در پاییز
سخنگوی گمرک گفت :ارزش تجارت کشور در پاییز امسال
نســبت به پاییز ســال قبل  ۲۵درصد از لحاظ ارزش رشد
داشته است.

سیدروح اهلل لطیفی اظهار داشت :کل تجارت کشور در  ۹ماهه امسال
 ۱۲۲میلیون و  ۴۵۲هزار تن کاال به ارزش  ۷۲میلیارد و  ۸۳میلیون دالر
بود که سهم فصل پاییز  ۴۳میلیون و  ۳۱۸هزار تن به ارزش  ۲۷میلیارد
و  ۱۵۶میلیون دالر بوده است.
وی افزود :تجارت پاییزی کشور (مجموع صادرات و واردات) نسبت به
فصل سوم سال قبل ،کاهش  ۹درصدی در وزن و افزایش  ۲۵درصدی
در ارزش را تجربه کرده است و نسبت به فصل تابستان  ۷درصد در وزن
و  ۱۴درصد در ارزش و نسبت به بهار  ۱۲درصد در وزن و  ۲۸درصد در

ارزش رشد داشته است.
لطیفی در خصوص میزان صادرات در فصــل پاییز گفت :از مجموع
صادرات  ۹۲میلیون و  ۳۳۳هزار تنی کشور به ارزش  ۳۵میلیارد و ۱۴۱
میلیون دالر در  ۹ماه سال ۳۲ ،میلیون و  ۳۳۷هزار تن کاال به ارزش ۱۳

میلیارد و  ۳۳۵میلیون دالر در فصل پاییز به سایر کشورها صادر شد که
نسبت به پاییز سال قبل از لحاظ ارزش  ۱۷درصد ،نسبت به تابستان سال
جاری  ۲۰درصد و نسبت به فصل بهار  ۲۵درصد افزایش داشته است.
سخنگوی گمرک در خصوص واردات کشور در فصل سوم سال گفت:
از مجموع  ۳۰میلیون و  ۱۱۹هزار تن کاالی وارده به کشــور به ارزش
 ۳۶میلیارد و  ۹۴۲میلیون دالر در  ۹ماه سال جاری ۱۰ ،میلیون و ۹۸۱
هزار تن کاال به ارزش  ۱۳میلیــارد و  ۸۲۱میلیون دالر مربوط به پاییز
بوده که نسبت به پاییز سال قبل  ۳۰درصد در وزن و  ۳۷درصد در ارزش
افزایش داشته است.
وی افزود :واردات کشور در فصل پاییز نسبت به تابستان ،چهار درصد
در وزن و پنج و نیم درصد در ارزش بیشتر شده و نسبت به فصل بهار نیز
 ۲۸درصد در وزن و  ۱۶درصد در ارزش رشد داشته است.

کالن

نظر کارشناسان درباره بودجه 1401
مسعود میرکاظمی ،رییس ســازمان برنامه و بودجه گفت:
دولت تالش کرده اســت تا در بودجه ســال آینده منابع و
مصارف را به گونهای در نظر بگیرد که کسری بودجه به حداقل
برسد و هزینهها را تا حد امکان کاهش داده است .حتی دولت
در برخی موارد هزینهها را تــا  15درصد کاهش داده و تنها
حقوقها بوده که به طور متوسط  10درصد رشد داشته است.

معاون رییس جمهور تاکید کرد که ســعی دولت بر این بوده تا جلوی
کسریهای ناشی افزایش حقوقها را بگیرد و چرخه افزایش حقوق و
تورم را قطع کند .دولت در گذشته برداشتهایی از بانکها انجام میداد
که در نهایت سبب اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی میشد.
در بودجه سال  1401این اختیار به شورای پول و اعتبار داده شده تا با
در نظر گرفتن شاخصهایی که سازمان برنامه و بودجه ارائه میکند،
رابطه بین بانکهــا را به گونهای تنظیم کند که به هیچ عنوان اضافه
برداشتی از منابع بانکها صورت نگیرد.
غالمحســین رضوانی ،عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس
شورای اسالمی در پاسخ به سوالی در مورد کسری بودجه در سال 1401
و احتمال استفاده دولت از پایه پولی در سال آینده گفت :آنچه که در حال
حاضر مطرح شده ،الیحه دولت است در نتیجه این خروجی مجلس و
قانون بودجه است که مالک عمل خواهد بود.
ایــن نماینده مجلس در ادامه گفت :براســاس آن چیزی که تا کنون
بررسی شــده ،به نظر میرســد که درآمدها قابل تحقق است و آن
چیزی که پیشبینی شده جای نگرانی ندارد .به نظر میرسد که حتی
درآمدهای مالیاتی نیز محقق خواهد شد .برخی که ارقام مالیات سال
جــاری را با الیحه بودجه  1401مقایســه میکنند و به این دلیل که
اختالف معنا داری بین آنها وجود دارد نگرانیهایی را در مورد تحقق
این درآمدها مطرح میکنند.
رضوانی گفت :مســئوالن دولت تاکید دارند که برای ســال آینده دو
میلیون مودی جدید شناســایی کردند ضمن اینکه تورم نیز افزایش
یافته و متناسب با آن مالیات ارزش افزوده نیز افزایش خواهد یافت.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص درآمد پیشبینی شده از محل فروش
نفت گفت :خوشبختانه دولت به صراحت اعالم کرده است که مسائل
را به مذاکرات ربط نخواهد داد و براساس آنچه گفته میشود در حال
حاضر فروش نفت ایران افزایش یافته و با این روند به نظر میرسد که
امکان تحقق این درآمدها نیز وجود داشته باشد.

علی جمالی ،استاد دانشــگاه و پژوهشگر حوزه پول و بانک نیز گفت:
بودجه به نوعی پیشبینی اســت و نمیتوان انتظار داشت که همان
پیشبینی رخ دهد و شاهد کسری نباشیم ضمن اینکه کسری بودجه
عملیاتی سال آینده در حدود  300هزار میلیارد تومان است.
وی در ادامه افزود :این کسری شامل اختالف بین درآمدهای عمومی
دولت(بیشتر شــامل مالیات) و هزینههای جاری دولت به  300هزار
میلیارد تومان میرسد .نقدی که به کلیه لوایح وجود دارد این است که
بیشــتر اعداد بودجه خوشبینانه در نظر گرفته میشود .متاسفانه این
اعداد محقق نمیشود.
جمالی با بیان اینکه در ســالهای گذشته مشــاهده کردیم که عدم
تحققها منجر به تامین مالی از طریق فروش داراییهای مالی(اوراق) و
یا داراییهای سرمایهای(نفت) میشود ،گفت :یکی از موارد مناسبی که
در الیحه بودجه میتوان دید ،این است که دولت  10تا  15دستورالعمل
جدید در بودجه در نظر گرفته که باید تدوین شود.
وی در گفتگو با رادیــو افزود :وقتی یک رقمــی را از هزینه و درآمد
میدهید باید برای آن برنامه داشــته باشید .وقتی اعالم میکنید که
میخواهید رشــد  62درصدی درآمدهای مالیاتی را داشته باشید باید
دستورالعملهای مناسبی را برای آن در نظر بگیرید .در بحث شناسایی
مودیان جدید و کاهش فرارهای مالیاتی در بودجه ذکر شده است که
همه وکال ،پزشکان و همه کســانی که خدمتی ارائه میکنند باید از
دستگاه پوز استفاده کنند.
این پژوهشــگر حوزه پولی و بانکی تاکید کرد :در شرایطی که چنین
مســئلهای را در بودچه مطرح میکنید باید ساز و کار اجرایی آن را نیز
مشــخص کنید .مالیات بر ارزش افزوده نیز مالیاتی است که مصرف
کننده نهایی به صورت مستقیم پرداخت میکند و در چنین شرایطی
افزایش این مالیات خود به خود تورم ایجاد خواهد کرد و فشــار را بر
اقشار مختلف جامعه افزایش میدهد.
وی گفت :در نتیجه اگر دســتورالعملهایی که بودجه دیده شــده به
درســتی نگراش و اجرا شــود ،میتوان بخش زیادی از درآمدهای
پیشبینی شده را محقق کرد اما عقیده شــخصی بنده این است که
بودجه ســال آینده نیز مانند دیگر بودجههای کشور با کسری مواجه
خواهد شد.
کاووسی در پاسخ به ســوالی در خصوص ریشه اصلی تورم در کشور
گفت :کسری بودجه به تنهایی عاملی نیست که منجر به تورم میشود.
در واقع این تصمیمات اقتصادی است که ما را دچار مشکل میکند .به

عنوان مثال در حال حاضر بحث حذف ارز ترجیحی را شروع کردیم تا
بتوانیم سال آینده آن را اجرا کنیم.
وی معتقد اســت :تغییر نرخ ارز کاالهای اساسی از  4200به نرخ نیما
و همچنین پنج برابر شــدن عوارض ورودی کاالهــای وارداتی ،در
نهایت منجر به افزایش قیمت خواهد شد که مصرف کننده نهایی آن
را میپردازد .در بحث مالیاتها نیز گفته میشــود که همه باید از پوز
اســتفاده کنند اما وقتی عدهای این کار را نمیکنند ،مالیات بر ارزش
افزوده مطرح میشود.
کاووسی در ادامه با اشــاره به کاهش تورم نقطه به نقطه در ماههای
اخیر گفت :تورم یک شبه نیامده که بخواهد یک شبه نیز از بین برود.
در حــال حاضر دولت جلوی برخی پرداختهــا را گرفته و این خوب
اســت .این اقدام به اقتصاد پیام میدهد که دولت قصد دارد تا جلوی
رشد هزینهها را بگیرد.
وی تاکید کرد :سیاستی که اعالم میشود ،انتظارات تورمی را کاهش
میدهد حتی اگراقدام عملیاتی انجام نشــده باشــد .در سال جاری
دولت اوراق و اموال خود را فروخته و همچنان در حال فروش اســت.
در نتیجه چیزی که باعث کاهش تورم شده کاهش انتظارات تورمی
ناشی از اخبار مثبت مذاکرات ،سیاســت کاهش هزینههای دولت و
انضباط مالی است.
مدیر کل اســبق بانک مرکزی گفت :این در حالی است که اگر دولت
اقدامی برای حــذف ارز  4200تومانی انجام دهــد این کاهش 0.7
درصدی تورم میتواند به صورت ناگهانی تــا  7.5درصد باال برود و
این عددی است که خود سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده است.
کاووسی با اشاره به اینکه متاســفانه در کشور تصمیمات تک بعدی
گرفته میشــود .به این معنا که گفته میشود اگر ارز  4200تومانی را
حذف کنیم فالن رقــم در اختیار دولت قرار خواهد گرفت ،گفت :تک
نرخی کردن ارز شــروط و پیشنیازهای متعــددی دارد .یکی از آنها
میتواند بحث کاهش تنش در روابط خارجی باشد که در سال 1381
نمونه آن را شاهد بودیم.
وی تاکید کرد :اگر عوامل در جهت مثبت حرکت کند میتوانیم بگوییم
سال آینده ســال خوبی است و کسری بودجه کمتر خواهد شد .دولت
هدف واقعی خود را در بهبود شــرایط و تحقق فرمایشات مقام معظم
رهبری برای حفظ و تقویت ارز پول ملی میبیند و در این جهت حرکت
میکند اما اینکه تا چه اندازه میتواند موفق باشد به شروطی که به آن
اشاره شد بستگی دارد.

اخبار کوتاه

افزایش سقف پرداختهای پایا
به  100میلیون تومان

بانک مرکزی در بخشنامهای به شــبکه بانکی سقف مبلغ دستور
پرداخت پایا را به  ۱۰۰میلیون و کف مبلغ دستور پرداخت ساتنا را به
 ۵۰میلیون تومان افزایش داد.
بانک مرکــزی اعالم کرد :در راســتای اجرای دقیقتر رســالت
ســامانه ســاتنا در انتقال وجوه کالن و همچنین مدیریت حجم
دستورپرداختهای سامانه یاد شده ،از روز شنبه  ۲۵دی ماه ۱۴۰۰
تغییراتی به شرح زیر در سامانههای ساتنا و پایا اعمال خواهد شد:
• کف مبلغ دستورپرداختهای بین مشتری ( )C۲Cساتنا ،از ۱۵۰
میلیون ریال به  ۵۰۰میلیون ریال ،افزایش خواهد یافت.
• ســقف مبلغ دســتورپرداختهای پایا ،از  ۵۰۰میلیون ریال به ۱
میلیارد ریال به ازای هر دستورپرداخت ،افزایش خواهد یافت.
• درخصوص چرخههای تسویه پایا در روزهای عادی (غیرتعطیل
رســمی) ،چرخــه جدیــدی در ســاعت  ۱۷:۴۵جهت تســویه
دستورپرداخت های غیرشاپرکی افزوده خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری اســت که دســتورپرداختهای ساتنا و پایا
با مبــداء و مقصد بانک مرکزی و همچنین دســتورپرداختهای
مربوط به تســویه وجوه پرداخت یاران ،از شمول محدودیتهای
مبلغی ذکر شــده مستثنی هستند .بدیهی اســت در صورت عدم
رعایت کنترلهای برشــمرده ،وجه التزام سامانههای ساتنا و پایا
اعمال خواهد شد.

واریز یارانه نقدی

یکصد و سی و یکمین مرحله از یارانه نقدی در ساعت  ۲۴دوشنبه
 ۲۰دی ماه واریز شد .واریز این مرحله از یارانه نقدی ،مانند سنوات
گذشــته به ازای هر نفر  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومــان به همراه افزایش
حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد
امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کل کشور است.
همچنین نوزدهمین بخش از اقساط تسهیالت قرض الحسنه ۱۰
میلیون ریالی مرحله اول وام کرونا ،از یارانه نقدی دی ماه سال جاری
سرپرستان خانواری که این تسهیالت را دریافت کرده اند ،کسر شد.

تمدید تخفیف  ۵۰درصدی
هزینه وام مسکن

طبق اعالم بانک مســکن ،طرح کاهش  ۵۰درصدی هزینه خرید
اوراق مسکن تا پایان بهمنماه سال جاری تمدید شد.
بانک مسکن اعالم کرد :یک ماه پیش و در جریان افزایش قیمت
اوراق مســکن بود که مســئوالن این بانک به مناسبت هشتاد و
سومین سالگرد تأســیس آن ،به کاهش  ۵۰درصدی هزینه خرید
اوراق مسکن اقدام کردند.
این طرح که با عنوان طرح  ۸۳بانک عامل بخش مسکن منتشر شد،
از  ۲۳آذرماه آغاز و قرار بود تا پایان دیماه به اتمام برسد اما با استقبال
انجام شده از سوی مشتریان ،این طرح تا پایان بهمنماه تمدید شد.
بر اســاس این طرح ،تمامی متقاضیانی که قصــد بهرهمندی از
تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق ممتاز به تنهایی و یا همزمان
با تســهیالت جعاله تعمیر را دارند ،میتوانند از سقف تسهیالت به
صورت  ۵۰درصد از محل اوراق ممتــاز و  ۵۰درصد از محل منابع
بدون سپرده بانک ،برای خرید مسکن استفاده کنند .همچنین این
شرایط شامل تسهیالت جعاله (تعمیر مسکن) نیز است.
الزم به ذکر است نرخ سود تســهیالت خرید مسکن بدون سپرده
و جعاله تعمیر مسکن بدون ســپرده  ۱۸درصد بوده ،حداکثر مدت
بازپرداخت تسهیالت خرید مسکن بدون ســپرده مذکور  ۹۶ماه
(هشت ســال) و جعاله تعمیر مسکن بدون ســپرده  ۶۰ماه (پنج
سال) است.

ریزش  4هزار واحدی
شاخص بورس

شــاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار ســرمایه با افت ۴
هزار واحدی روبرو شد .در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه
بیش از 5میلیارد و 352میلیون ســهم و حقتقدم بهارزشی بالغ بر
3هزار و 173میلیارد تومان در بیش از 354هزار نوبت مورد دادوستد
قرار گرفت و شاخص بورس با افت 4هزار و 180واحدی در ارتفاع
یکمیلیون و 332هزار و 640واحد قرار گرفت.
بیشــترین اثر منفی بر دماسنج بازار ســهام در روز گذشته به نام
نمادهای معامالتی شرکتهای پتروشیمی پارس ،ملی صنایع مس
ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس شد و در مقابل شرکتهای
ایران خودرو ،بانک ملت و بانک صادرات ایران با رشد خود مانع افت
بیشتر نماگر بازار سهام شدند.
بر اســاس این گزارش ،در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله
 3میلیارد و 567میلیون ورقه بهارزش یک هزار و 455میلیارد تومان
در 166هزار نوبت ،شاخص فرابورس (آیفکس) 99واحد افت کرد و
در ارتفاع 18هزار و 18واحد قرار گرفت.

کاهش  320هزار تومانی بهای سکه

در معامالت دیروز بازار تهران قیمت ســکه و دالر کاهش یافت.
روز یکشنبه بهای سکه طرح جدید حدود  300هزار تومان کاهش
یافت و دیروز هم قیمت سکه  320هزار تومان افت قیمت داشت.
باوجود افت قیمت انواع ســکه ،بهای هر گرم طالی  18عیار با 32
هزار تومان افزایش به یک میلیون و  260هزارتومان رســید .البته
بهای هر گرم طالی  18عیار در چند روز گذشــته کاهشی بوده و
دیروز هم تا ساعاتی کاهشی بود بهطوری که بهای هر گرم طال به
کمتر از یک میلیون و  200هزار تومان رسیده بود.

گرانفروشی حبوبات بسته بندی

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه در بخش حبوبات
گران فروشی میشــود گفت :حبوبات بسته بندی حدود  ۲۵درصد
باالتر از قیمت واقعی خود به فروش میرسد.
قاسمعلی حسنی اظهار داشت :قیمت حبوبات بسته بندی شده به
ویژه در فروشــگاه های زنجیره ای با قیمت های باالیی به فروش
می رسد که بسیار باالتر از قیمت واقعی و حتی قیمت جهانی است.
وی افــزود :فاصله قیمت واقعــی این محصول با قیمت بســته
بندی ،حدود بیست و پنج درصد است که دریافت این مبالغ توسط
واحد های بســته بندی منطقی نیســت؛ از طرفی این شرکت ها
حبوبات را به جای بســته های یک کیلوگرمی در بسته های 900
گرمی عرضه میکنند.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد :از دســتگاه های
مربوطه بار ها خواســته ایم اوزان حبوبات اصالح شود و به صورت
رند نیم و یک کیلوگرم در بازار عرضه شود اما تغییری ایجاد نشده
است و حبوبات با قیمت گران تر از قیمت های واقعی و از طرفی 10
درصد با وزن کمتر به فروش می رسد.
وی تصریح کرد :این اوزان نامتعــارف در محصوالت دیگری نیز
باب شده است و به طوری که رب گوجه فرنگی در بسته های 800
گرمی عرضه می شــود که از نظر ذهنی کم فروشی به حساب می
آید ،زیرا مردم این محصوالت را با حساب کاالیی یک کیلوگرمی
خریداری می کنند.

