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 5عاملایجاد 270هزارمیلیاردتومانمعوقاتبانکی

یک مقام وزارت اقتصاد آمار معوقات بانکی را  270هزار میلیارد تومان اعالم کرد ،چه عواملی باعث محبوس ماندن چنین رقمی
در دست بدهکاران بانکی شده است؟

مقایسه حجم صـــادرات و تجارت خارجی
مناطق آزاد در ایران (آمارهای سال )1399و
ترکیه (آمارهای سال )2021نشان می دهد
که نسبت صــادرات به حجم تجارت خارجی
اینمناطقدرایرانحدود 45درصدودرترکیه
حدود  56درصد است .این یعنی صادرات
مناطق آزاد ترکیه به نسبت بیش از ایران بوده
اســت .از ســوی دیگر امــا مطلق ارقــام در دو
شاخصیاد شده،قابلتاملاست.درشرایطی
تجارتخارجیوصادراتمناطقآزاددرایران
بهترتیب 2و 0.9میلیارددالربودهکهاینارقام
درترکیه 25و 14میلیارددالرثبتشدهاست.
(آمارهاازنوداقتصادی)

بازار خبر

وام ودیعه مسکن افزایش یافت
باشگاه خبرنگاران -قمری وفا ،روابط عمومی
بانک مرکزی دیروز اعالم کرد« :بر اساس مصوبه
اصالحی امروز شورای پول و اعتبار ،تسهیالت
کمک ودیعه مسکن در تهران به  ۱۰۰میلیون
تومان ،در مراکز استانها به  ۷۰میلیون تومان
و در شهرهای بــاالی  ۲۰۰هــزار نفر جمعیت
هم به  ۴۰میلیون تومان افزایش یافت .دوره
بــازپــرداخــت ایــن تسهیالت نیز حداکثر پنج
ســال اســت ».به گــزارش خــراســان ،سقف وام
ودیعه مسکن در سال  ،1400برای تهران ،کالن
شهرها و سایر شهرها به ترتیب  40 ،70و 25
میلیون تومان تعیین شده بود.

فرزندان خانوادهها میتوانند
ِ
یارانه خود را جدا کنند
فارس -وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :اگر
فرزندیبهسنقانونیرسیدهوتمایلنداشتهباشد
کهدرآمدشدرسرجمعدرآمدخانوارلحاظشود،
میتواند در سایت هدفمندی یارانهها درخواست
دهدوخودرابهعنوانخانوادهایجدامعرفیکند.

ماء الشعیر هم گران شد
اقــتــصــادنــیــوز  -بــنــابــر اعــــام دبــیــر انجمن
تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت ،قیمت این
نوشیدنی  20تا  25درصد گران شد .حمیدرضا
کمال علوی با بیان این که بخش قابل توجهی از
مواد اولیه تولید ماءالشعیر وارداتی است ،تاکید
کرد :دانههای مالت ،جو ،رازک ،اسانسها و
قوطی آلومینیوم وارداتی است.

مردم پزشکان بدون پوز را به
سازمان مالیاتی معرفی کنند

مهر  -رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت:
پزشکانی که از دستگاه پوز در مطب ها استفاده
نمی کنند ،عــاوه بر وصــول مالیات ،مشمول
جــرایــم مالیاتی هــم مــی شــونــد .داود منظور
گفت :مطبهای بسیاری از پزشکان میگویند
دستگاه پوز ندارند و بیمار را مکلف به کارت به
کارت یا ارائه پول نقد میکنند اما امسال در قانون
بودجه همه پزشکان مکلف شدهاند که حتم ًا از
دستگاههای پوز استفاده کنند در غیر این صورت
تخلف محسوب شده و قانون ضمانت اجرا برای
آن تعریف کرده است.

مدیر کل دفتر امور بانکی وزارت اقتصاد ،با
اعالم رقم  270هزار میلیارد تومان به عنوان
مجموع معوقات بانکی در کشور ،استمهال
بدهی تسهیالت گیرندگان و نیز شوک های
ارزی و اقتصادی را که موجب رشد بدهی های
ارزی تولیدکنندگان می شود از جمله مهم
ترین دالیــل رشد بدهکاران در نظام بانکی
برشمرده است .با این حال ،به نظر می رسد
تا زمانی که نرخ بهره منفی در نظام بانکی
برقرار باشد ،بخش های دولتی و شبه دولتی
به دنبال جبران کسری بودجه از محل منابع
بانکی باشند و نظارت دقیق بر نحوه تسهیالت
دهی بانک ها به خصوص ارائــه تسهیالت به
شرکت های زیرمجموعه در نظام بانکی وجود
نداشتهباشد،پنجعاملتولیدبدهکارانبانکی
همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
به گزارش خراسان ،همزمان با انتشار فهرست
جدید ابر بدهکاران بانکی در روزهای اخیر،
این سوال مهم مطرح شده است که دلیل به
وجود آمدن چنین پدیده ای در نظام بانکی
چیست؟دیروزمدیرکلدفتراموربانکیوزارت
اقتصاد ،به تشریح این موضوع پرداخت .به
گزارش ایرنا ،قربان اسکندری با بیان این که
کل مطالبات غیر جاری شبکه بانکی 270
هــزار میلیارد تومان معادل  3.5درصــد کل
دارایی های نظام بانکی ( 7600هزار میلیارد
تومان) است ،مهم ترین دلیل به وجود آمدن
بدهکاران بانکی را استمهال بدهی تسهیالت
گیرندگان بانکی دانست .به گفته اسکندری،
دلیل تولید ابربدهکاران بانکی تشویق مردم
به عدم بازپرداخت تسهیالت اســت .به این

صورت که به جای مجازات بدهکاران ،بارها
بــه آنــان فرصت داده مــی شــود .بــه گــزارش
خراسان ،در سال های گذشته این روال در
نظام بانکی وجود داشته که بانک ها ،بدهی
معوق تسهیالت گیرندگان بانکی را به همراه
جریمه دیرکرد  6درصد ،در قالب یک بسته
تسهیالتی جدید ،به بدهکاران اختصاص می
دادند و به این ترتیب هم خود را از شر افزایش
بدهی های مشکوک الوصول و سوخت شده
رها می کردند و هم با افزایش سطح دارایی ها
در ترازنامه ،تصویری غیر واقعی از عملکرد خود
را به نمایش می گذاشتند.
این مقام مسئول بانک مرکزی دلیل دوم ایجاد
بدهکاران بانکی را شوک ارزی و اقتصادی
در بــازار دانست و اظهار کــرد :تولیدکننده

معیارهایتفکیکحسابهایتجاریوشخصی
حساب های بانکی با 45تراکنش غیر متعارف در سال مورد
بررسی مالیاتی قرار می گیرد
یک کارشناس مالیاتی ضمن بیان جزئیات
تفکیکحسابهایشخصیوتجاری،گفت:
از این به بعد اگر یک حساب بانکی در یک
سال بیش از  ۴۵مورد تراکنش غیرمتعارف
داشته باشد ،مــورد بررسی ســازمــان امور
مالیاتی قرار میگیرد تا تکلیف مالیات آن
مشخص شود.
سیاوش غیبیپور در گفتوگو با ایسنا ،درباره
فرارهای مالیاتی اظهار کــرد :استفاده از
کارتخوان توسط صاحبان مشاغل و اصناف
الزامی است اما در مــواردی دیده میشود
که برخی از این قشر ،از کارتخوان استفاده
نمیکنند و هزینه ارائه خدمات و کاالهای
خود را از طریق حساب بانکی شخصیشان
دریافت میکنند .بــرای پیشگیری از این
موضوع ،سازمان امور مالیاتی با همکاری
بانک مرکزی در حــال ابــاغ بخشنامهای
است تا اگر حساب جاری فردی در طول یک
سال بیش از  ۴۵مورد تراکنش یا بستانکاری
غیرمتعارف داشته باشد ،مشمول بررسی
مالیاتی شود.
این کارشناس مالیاتی با بیان این که این

اقدام از استفاده حسابهای شخصی برای
فــرار مالیاتی جلوگیری میکند ،افــزود:
عالوه بر این ،حسابهای تجاری و شخصی
قرار است تفکیک شوند که در این زمینه،
به عنوان مثال بانک مرکزی یا سازمان امور
مالیاتی اعالم میکند که شما پنج حساب
بانکی دارید و صاحب این حساب باید اعالم
کند که کدام یک از این حسا بها شخصی
یا تجاری (حسابی که به کارتخوان متصل
است) است.
وی ادامـــه داد :پــس از ایــن تفکیک ،اگر
صــاحــبــان ایـــن حــســابهــا بـــرای تفکیک
حسابهای خود اعالم نکنند هم در صورتی
که یک حساب بانکی در یک سال بیش از ۴۵
مورد تراکنش غیرمتعارف داشته باشد ،مورد
بررسی سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد تا
تکلیف مالیات آن مشخص شود.
غیبیپور در ادام ــه گفت :از ســوی دیگر،
سازمان امور مالیاتی امکانی فراهم کرده
است تا مردم بتوانند فرار مالیاتی را گزارش
دهند که با اجــرای مجموعه این برنامهها،
میزان فرار مالیاتی بسیار کم میشود.

تسهیالت ارزی دریــافــت میکند در حالی
که درآمد ریالی دارد و با نوسانات ارزی دیگر
توان بازپرداخت ندارد.مدیر کل دفتر امور
بانکی و بیمه وزارت اقتصاد دو راهکار را هم
برای ایجاد نشدن بدهکاران بانکی بیان کرد
و اصالح بودجه ،خروج نفت از بودجه سالیانه
و شناسایی تضاد منافع در نظام بانکی را در
مقابله با ایجاد بدهکاران بانکی مؤثر دانست.
به گــزارش خراسان ،به نظر می رسد دالیل
مستقیم و غیر مستقیم دیگری را نیز بتوان به
فهرست دالیل ایجاد بدهکاران در نظام بانکی
اضافه کرد .به عنوان مثال ،با وجود آن چه نرخ
بهره منفی در اقتصاد ایران گفته می شود یعنی
مث ً
ال نرخ  18درصدی تسهیالت و  6درصدی
وجه التزام ،در برابر نرخ حدود  40درصدی

تورم ،اساس ًا انگیزه اقتصادی برای دریافت وام،
سفته بازی در بازار دارایی ها و نیز برنگرداندن
تسهیالت به وجود آمده است.
عامل دیگر در شکل گیری پدیده بدهکاران
بانکی را می تــوان ناترازی دولــت و دستگاه
های حاکمیتی نظیر تامین اجتماعی و برخی
شرکت های دولتی دانست که با استقراض از
بانک مرکزی ناترازی بودجه ای خود را پوشش
می دهند به گونه ای که بــراســاس گــزارش
اخیر بانک مرکزی از بدهکاران بانکی ،شستا
بیشترین بدهی معوق بانک ملت و شرکت
بازرگانی دولتی بیشترین بدهی معوق بانک
های رفاه کارگران و توسعه تعاون را به خود
اختصاص داده است.
از سوی دیگر می توان گفت که پدیده تولید
بدهکاران نظام بانکی را می توان در بخش
بانک های خصوصی کشور جست وجو کرد.
گزارش دو روز قبل خراسان در همین صفحه
نــشــان مــی دهــد کــه در بین  17بانکی که
اطالعات معوقات کالن آن ها به تازگی توسط
بانک مرکزی منتشر شــده  ،باالترین ارقــام
معوقات( 5.5هزارمیلیاردتومان)وهمینطور
تسهیالت ( 153هزار میلیارد تومان) ،مربوط
به بانک پاسارگاد یا شرکت های زیرمجموعه
این بانک است.جدای از عملکرد بانک های
خصوصی در تخصیص میزان تسهیالت و
تسهیالت معوق ،مدل تسهیالت دهی آن ها
که بعضا به طور قابل توجهی متمایل به شرکت
های زیرمجموعه بانک است نیز می تواند به
عنوان یکی دیگر از عوامل تولید بدهکاران
کالن در نظام بانکی به شمار آید.

معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد:

 62شرکتمادرتخصصیدولتیزیاندههستند
معاون امور بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی
و دارایــی گفت 62 :شرکت مادرتخصصی
دولتی در شمول ماده 141و زیانده هستند.
به گــزارش فــارس ،عباس حسینی در جمع
خبرنگاران در محل وزارت اقتصاد اعالم
کــرد 62 :شرکت مادرتخصصی دولتی بر
اساس گزارشهای حسابرسی اعالم شده
در شمول ماده  141قانون تجارت هستند
یعنی میزان زیان انباشته آن ها بیش از 50
درصد سرمایه ثبت شده آن هاست که در واقع
ورشکسته و زیانده به شمار میروند.
وی افزود 40 :درصد صورتهای مالی اعالم
شده مــورد قبول سازمان حسابرسی قرار
گرفته و  55درصد مشروط بوده است.
به گفته حسینی ،هم اکنون  451شرکت
دولتی هستند که  379شرکت دارای ردیف
بــودجــه و  72شرکت بــدون ردیــف بودجه
هستند.حسینی همچنین گفت :بودجه
عمومی دولت ،امسال  3700هزار میلیارد
تومان است که از این رقم  2هزار و  200هزار

میلیارد تومان مربوط به بودجه شرکتهای
دولتی ،بانکها و مؤسسات دولتی است که
 60درصد بودجه عمومی را شامل میشود.
معاون امور بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی
و دارایی گفت :در شش سال گذشته به طور
میانگین  66درصد بودجه عمومی دولت
مربوط به شرکتهای دولتی بوده است.
حسینی ادامه داد:در حالی که بودجه کل
کشور در شش سال گذشته با 26درصد رشد
همراه شده اما بودجه شرکتهای دولتی
کمتر از آن با  23درصــد رشد همراه شده
است.به گفته وی ،بودجه بانکهای ملی و
سپه در سال گذشته به ترتیب  616و 597
هزار میلیارد تومان بوده است.
وی همچنین گفت  354 :شرکت دولتی هم
اکنون فعال و  62شرکت در حال تسویه و 38
شرکت غیرفعال هستند.

گفت و گو

جزئیات حمایت مپنا از شرکت های
دانش بنیان
حسین بردبار :معاون مهندسی و نظارت بخش
پروژههای سرمایهگذاری گروه مپنا از حمایت
این گروه مهندسی از شرکت های دانش بنیان
از جمله در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات
نیروگاهی ،طرح های ریلی و نفت و گاز خبر می
دهد؛ جزئیات بیشتر را در گفت وگو با فریبرز
موتمنی می خوانید:
آیا گروه مپنا برنامه ای برای حمایت از شرکت
های دانش بنیان دارد؟
استفاده از شرکت های دانش بنیان در طراحی
و ساخت تجهیزات نیروگاهی جزو اهداف گروه
مپنا بوده است و در راستای دستورات مدیریت
ارشد گروه مپنا ،ما از شرکت های دانش بنیان
تاکنون نیز استفاده هــای بسیاری کــرده ایم،
خوشبختانه حتی تجهیزاتی که از خارج تامین
می کردیم و ارزبــری داشــت نیز تاکنون از این
طریق تامین شده است یا می شود ،بنابراین هر
محصولی که شرکت های دانش بنیان بتوانند
تولید کنند و ما بتوانیم در صنعت از آن استفاده
کنیم مورد حمایت گروه مپناست.
حمایت شما به چه صورتی است؟
حمایت ما در قالب قراردادهایی است که با آنها می بندیم و خریدهایی که از آن ها می کنیم،
در راستای تجهیزات نیروگاهی یا صنعت ریلی
که گروه مپنا در آن فعال است یا صنعت نفت و گاز
اگر شرکت های دانش بنیانی باشند که بتوانند
در تامین تجهیزات به ما کمک کنند  ،گروه مپنا بر
اساس هدف راهبردی که دارد از این شرکت ها
استفاده و از آن ها حمایت می کند.
آیا استفاده از روش های دانش بنیان منجر به
کاهش استفاده از سوخت و آب در نیروگاه ها
نیز می شود؟
مادرچارچوبقراردادهایبیعمتقابلیکهبستهایم در سه نیروگاه پرند ،توس(فردوسی) و عسلویه
با استفاده از حرارت دود خروجی بخش گازی
نیروگاه توانسته ایم واحد بخار را راه اندازی کنیم
که  160مگاوات ظرفیت دارد که برای نیروگاه
پرندسهواحدبخارهماکنونبهشبکهمتصلشده
و برای نیروگاه های فردوسی و عسلویه نیز یک
واحدبهشبکهسنکرون(متصل)شدهاست.بهاین
ترتیبدودخروجیکهقبالبهاتمسفرواردمیشد
اکنون با درجه حرارت 540درجه سانتی گراد به
سمت بویلرها هدایت می شود و با بخار تولیدی از
بویلر  ،توربین ها می چرخند و برق تولید می شود.
به همین ترتیب این روش موجب  870میلیون
لیتر صرفه جویی گازوئیل در سال برای سه واحد
بخار و درنتیجه کاهش خروج گازهای دی اکسید
کربن و صرفه جویی آب می شود.

دیوان عدالت اداری :بورس اجازه
بستن کد سهامداران را ندارد
تــســنــیــم  -ط ــب ــق ح ــک ــم دیـــــــوان ع ــدال ــت
اداری ،ســازمــان بــورس باید در نحوه تعیین
مجازات،حقوق مدنی سهامداران مانند عدم
سلب حق کلی را رعایت و نمی تواند اقــدام به
بستن کد معامالتی کند.

