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تورم ترکیه باالتر از  83درصد!
فارس-آمارهایدولتیکهامروزمنتشرشدنشان
میدهد نرخ تورم ساالنه در ماه سپتامبر در ترکیه
به  83.45درصــد رسیده اســت .این در حالی
است که اقدام بانک مرکزی ترکیه در پایین آوردن
نرخ بهره آن هم دو بار در دو ماه گذشته یک شوک
به بازار وارد کرده بود .از پاییز سال گذشته روند
افزایش تورم در ترکیه آغاز شد و دلیل آن هم افت
ارزش لیر در سایه سیاست کاهش تدریجی نرخ
بهره توسط بانک مرکزی این کشور بوده است .در
واقع تورم ساالنه در ماه سپتامبر در ترکیه باالترین
میزاندر 24سالگذشتهبهشمارمیرود.آخرین
باری که ترکیه چنین تورم سنگینی را تجربه کرد،
ماه جوالی سال  1998بود که نرخ تورم ساالنه
آن به  85.3درصد رسید .افزایش هزینههای
حمل و نقل و قیمت موادغذایی و نوشیدنیهای
غیرالکلی بیشترین تأثیر را بر افزایش تورم داشته
به گونهای که هزینههای حمل و نقل در ترکیه
نسبت به سال گذشته  118درصد رشد کرده و
قیمت موادغذایی هم بیش از  93درصد افزایش
یافته است.

مبادله برق بین ایران و ترکیه
از سر گرفته شد
مهر  -محرابیان ،وزیر نیرو در حاشیه بازدید و
افتتاح نمایشگاه محصوالت نوآورانه و فناورانه
با اشاره به سفر اخیرش به ترکیه گفت :در سفر
ترکیه دو مسئله در دستور کار قرار داشت .یکی
از این موارد مذاکره با وزارت انرژی ترکیه برای
مــبــادالت بــرق بــود که به تازگی در مــرز ترکیه
سیستم بک تو بک نصب و از طریق این سیستم
امکان مبادله برق فراهم شده است .این مبادله
از روزهای گذشته شروع شده و تا  ۶۰۰مگاوات
مبادله برق انجام شده یعنی مبادله برق ظرفیت
 ۶۰۰مگاواتی دارد.

رشد  27درصدی صادرات
نفت ایران
فارس  -در هشت ماه منتهی به سپتامبر ،2022
صادرات ایران کمتر از  900هزار بشکه در روز
بوده است .در سه ماه اخیر ،صادرات نفت حدود
 27درصد بیشتر از سه ماه قبل از آن بوده است.

وام ودیعه مسکن منوط به
بارگذاری اطالعات در سامانه
امالک
ایسنا  -خضریان ،سخنگوی کمیسیون اصل نود
مجلس شورای اسالمی گفت :براساس گزارش
ارائه شده از سوی وزارت راه ،وام ودیعه مسکن
منوط به بــارگــذاری اطالعات توسط مــردم در
سامانه امالک و اسکان شده است.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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ترمیمکسبوکارهایآسیبدیدهازناآرامیها
بامشوقهایمالیاتی

خروج  10هزار میلیارد ریال
پول حقیقی از بورس به دنبال
ناآرامیهای اخیر
ف ــارس  -سید فرهنگ حسینی ،یــک فعال
اقتصاد ی گفت :ناآرامیهای اخیر اثر منفی
بر بــازار سرمایه گذاشت و موجب کاهش  3تا
 5درصــدی شاخص بورس و کاهش 10تا 15
درص ــدی ارزش سهام کوچک ب ــازار شــد و در
همین مدت بیش از  10هزار میلیارد ریال پول
حقیقیه ا از بازار سرمایه خارج شده است.

افزایش نرخ دالر تا بیش از
 33هزار و  300تومان
خراسان -نرخ دالر در بازار آزاد که در روزهای
اخیر متاثر از عواملی نظیر نــاآرامــی ها روند
صعودی در پیش گرفته است ،دیروز با بیش از
 200تومان افزایش به حدود  33هزار و 350
تومان رسید .در این حال دیروز آیین رونمایی
از درگــاه یکپارچه اعالم نرخ ارز صرافی ها نیز
برگزار شد .در این سامانه نرخ و حجم معامالت
و تقاضاها در بازار ارز توافقی به صورت لحظه ای
اعالم می شود که به گفته رئیس کل بانک مرکزی
نقش مهمی در افزایش شفافیت بازار ارز خواهد
داشت .بر این اساس ،نرخ ارز توافقی دیروز به31
هزار و  440تومان رسید که نسبت به دو روز قبل
اندکی افزایش را نشان می دهد.

دلیل رکوردشکنی تجارت
خارجی  6ماهه چیست؟

خاندوزی :کاالبرگ الکترونیک به جای یارانه نقدی تا پایان سال اجرایی می شود

سخنگوی اقتصادی دولت خبرهای مهمی به
خصوص در حوزه های ترمیم کسب و کارهای
آسیب دیــده از ناآرامی ها ،اجــرای کاالبرگ
الکترونیک ،بهبود اوضاع مالی دولت و نیز وام
های با نرخ سود صفر قرض الحسنه اعالم کرد.
سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی
اقتصادی دولت در نشست رسانه ای دیروز
خود درباره تاثیر ناآرامی ها و اغتشاشات اخیر
بر کسب و کارها اظهار کرد :متاسفانه ناآرامی
های اخیر بر فضای اقتصادی و محیط کسب
و کارها اثر منفی داشته است .دولت اهتمام
دارد که شرایط هرچه سریع تر رو به بهبود
رود .وی گفت :وزارت اقتصاد آمادگی دارد
از مشوق های مالیاتی استفاده کند تا کسب
و کارهای آسیب دیده ترمیم شوند .در همین
خصوص مصوباتی داشته است که به زودی
یشود.
اعالم م 
▪جایگزینی کاالبرگ به جای یارانه نقدی
امسال انجام می شود

سخنگوی اقتصادی دولت درباره اختصاص
کاالبرگ به جای یارانه نقدی گفت :این طرح
لغو نشده و همچنان در دستورکار قرار دارد اما
بنا بود گزارش عملکرد دوره آزمایشی به دولت
ارائــه شود که خوشبختانه این اتفاق افتاد.
دوستان حــوزه اجرایی و فنی در وزارت کار
که مسئولیت کاالبرگ بر دوش آنان قرارداده
شده است ،پیشنهاد دادنــد تا در ماه مهر بار
دیگر یک طرح آزمایشی را در این خصوص
داشته باشند تا پس از تعمیم آن به کل کشور
برای مردم مشکلی پیش نیاید و مردم مراجعه
و شکایت نداشته باشند که دستگاههای خرید
همچنان متصل نیست یا در فروشگاهها امکان
خدماتدهی وجود ندارد .بنابراین اجرای آن
قدری به تاخیر افتاد تا وزارت کار بتواند مرحله
جدید آزمایشی را انجام دهد و امیدوارم قبل از
پایان سال عملی شود.
▪دولت سیزدهم ترمز زیان بانک ملی را
کشید

یکی از اقدامات دولت ،تنظیم مقررات سفت
و سخت بــرای کنترل ترازنامه بانک هاست
که به انضباط مالی بانک ها منتهی می شود.

هزار میلیارد تومان اوراق مالی دولت را واگذار
کردیم ،در شش ماهه اول امسال در مجموع
 ۶۳هزار میلیارد تومان واگذاری اوراق مالی
دولت را داشتیم.
▪برای رصد تورم منتظر پایان اسفند
نمی مانیم

خاندوزی در این راستا و در خصوص بهبود
کیفیت ترازنامه بانکها گفت :با توجه به
سرریز تقاضاها به بانکها و اضافه برداشت
آن ها از بانک مرکزی ،تالش شد این مسئله
را با افزایش سرمایه بانکهای دولتی کاهش
دهیم ،بنابراین مقرر شد  ۳۵هــزار میلیارد
تومان به این موضوع اختصاص یابد .خاندوزی
درباره زیان انباشته بانک ملی ایران نیز گفت:
بانک ملی در سال ۹۹حدود 6.7هزار میلیارد
تومان زیان داشت که در  ۱۴۰۰به ۲۴۰۰
میلیارد تومان کاهش یافت.
▪توافقاتی با چین برای فروش نفت صورت
گرفته است

وی درباره قرارداد 25ساله ایران و چین با بیان
این که سیاست دولت در دیپلماسی اقتصادی
فعاالنه اســت ،اف ــزود :در عمل ،دیپلماسی
اقتصادی با محوریت کشورهای همسایه
دنبال میشود .از طرفی اقتصادهای موثری
مانند اقتصاد چین در نگاه ما مهم هستند و نگاه
دولت این است که فارغ از این که هر اتفاقی
بین ایران و کشورهای دیگر در حوزه اقتصاد
رخ دهد ،روابط خود را با چین گسترش دهیم.
خاندوزی با اشــاره به دیــدار روســای جمهور
ایران و چین تصریح کرد :مسئوالن دو کشور
بر اجرای این قــرارداد و توافق تأکید کردند.
درباره موضوع فروش نفت بین ایران و چین

نیز توافقاتی صورت گرفته است که در صورت
محقق شــدن ،گ ــزارش عملکرد آن را ارائــه
خواهیم کرد.
▪ 75درصد از درآمدهای دولت در  6ماهه
امسال محقق شد

خــانــدوزی بــا اشـــاره بــه اقــدامــات دول ــت در
خصوص انضباط مالی افــزود :در شش ماهه
نخست امسال کمتر از  10هزار میلیارد تومان
از تنخواه استفاده کرده ایم که این عدد در سال
گذشته  50هزار میلیارد تومان بوده است.
وی با بیان این که در شش ماه اول امسال 75
درصد از درآمدهای دولت محقق شده است،
افــزود  :البته در برخی حوز هها تحقق 100
درصدی درآمدهای دولت را داشتهایم.
ِ
▪کارنامه مثبت در اوراق بدهی

به گزارش ایسنا ،وزیر اقتصاد تاکید کرد :با
دقتی که در حوزه انضباط مالی صورت گرفته،
از این نظر شرایط کامال تحت مدیریت دولت
است و حــدود  ۷۰هــزار میلیارد تومان اصل
اوراق بدهی دولت گذشته را در شش ماه سال
 ۱۴۰۱بازپرداخت کردیم که با سود آن عدد
بیشتری می شود اما اصل آن به این ترتیب
است .وی افــزود :انتشار اوراق هم نسبت به
سال گذشته بسیار کاهش یافته است و در
حالی که در شش ماه اول سال گذشته ۱۳۸
استفاده شده و در صورت آزادسازی ،این منابع
در اختیار دولت قرار نخواهد گرفت و متعلق به
بانک مرکزی است ،گفت :منابع ارزی مسدود
شده جزو منابع بانک مرکزی است و در اختیار
این بانک قرار خواهد گرفت .البته بخشی از
منابع صندوق توسعه نیز داخل همین مبلغ
است که بانک مرکزی می تواند در بازار از این
منابع استفاده کند.

افزایش حقوق کارمندان
به سال آینده موکول شد؟
خبرآنالین  -پس از گذشت حدود دو ماه از اعالم
خبر احتمال افزایش دوباره حقوق کارمندان ،به
نظر میرسد افزایش حقوق به سال آینده موکول
شــد .گــزارشهــا نشان مـیدهــد کــه در جلسه
اخیر مسئوالن ارشد سازمان برنامه و بودجه،
افزایش حقوق سال  ۱۴۰۲در قالب ساختار و
مبانی اقتصادی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲
بررسی شد.

شاخص

▪توافق برای انتقال منابع ارزی آزادشده
ایران به یک کشور همسایه

گامنهاییبرایپولهایبلوکهشده
ایراندرکرهجنوبی
نورنیوز:پولهابهحسابیککشورمنطقهواریزمیشود

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که پیشرفت
های خوبی در زمینه آزادسازی پول های بلوکه
شده ایران در خارج از کشور انجام شده ،وعده
داد که در روزهــای آینده خبرهای خوبی از
آزادســـازی پــول هــای بلوکه شــده اعــام می
شود .در این حال نورنیوز پایگاه خبری نزدیک
به شورای عالی امنیت ملی ،همزمان با برخی
ابهامات درباره آزادسازی این پول ها گزارش
داد که تنها مانع برای انتقال وجوه آزاد شده
ایــران در کره جنوبی ،تعیین حساب و بانک
عامل پذیرفته شده از سوی دوطرف بود که این
بانک هم در یکی از کشورهای منطقه تعیین
شده و دوطرف بر سر آن توافق کرده اند.
به گــزارش خبرگزاری فــارس ،صالح آبادی
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اخبار
منتشر شده دربــاره آزادســازی قریب الوقوع
 7میلیارد دالر ارزهــای بلوکه شده ایــران در
کره جنوبی گفت :با هماهنگی و همکاری با
وزارت امــور خارجه پیشرفتهای خوبی در
زمینه آزادســازی پولهای بلوکه شده ایران
در خارج کشور انجام شده که فع ً
ال جزئیات را
اعالم نمیکنم ولی در روزهای آینده خبرهای

خوبی در عمل منتشر خواهد شد.
وی تصریح کرد :منابع ارزی ،جزئی از دارایی
های ملت ایران است و باید در راستای منافع
کشور استفاده شود .در همین راستا هم بانک
مرکزی با همکاری دستگاه دیپلماسی از
ابتدای استقرار دولت ،پیگیری این موضوع
را به طور جدی در دستور کار قرار داد که در
یک مرحله ،خوشبختانه به آزادسازی بخشی
از منابع مسدودی در انگلیس پس از بیش از
 ۴۰سال منجر و به طور رسمی در این خصوص
اطالع رسانی شد .صالحآبادی اضافه کرد:
درخصوص دیگر منابع مسدودی هم مذاکرات
فشرده و مستمری با هدف استیفای حقوق
قانونی ملت ایران انجام شد و طی هفته های
اخیر در این زمینه پیشرفت خوبی داشتیم.
البته برخی مالحظات بانکی در این زمینه
باقی مانده که به طرف های مقابل اعالم شده
است و نمایندگان دوطرف در حال پیگیری این
موضوع هستند.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامــه همچنین
در پاسخ به این سوال که معادل ریالی هفت
میلیارد دالر مسدود شده توسط دولت قبل

در این حال نورنیوز (پایگاه خبری نزدیک به
شورای عالی امنیت ملی کشور) با بیان این
که تنها مانع برای انتقال وجوه آزاد شده ایران
در کره جنوبی ،تعیین حساب و بانک عامل
پذیرفته شده از سوی دوطرف بود ،افزود :این
بانک هم در یکی از کشورهای منطقه تعیین
شده و دوطرف بر سر آن توافق کرده اند .این
پایگاه روز شنبه از آزادسازی هفت میلیارد دالر
از منابع ارزی مسدود شده ایران در کره جنوبی
خبر داده بود.
بر اســاس ایــن گــزارش ،مــذاکــرات مربوط به

وی با بیان این که کنترل تورم به عنوان اولویت
اول اقتصاد کالن دولت مطرح است ،درباره
کمیته رصد تورم تصریح کرد :دولت به این
مسئله اهتمام ویژهای دارد .بعد از تأکید اخیر
رهبری معظم انقالب ،بنا شد به شکل هفتگی
متغیرهایی که می تواند موجب بیانضباطی
دولت و خلق پول و نوسانات ارز و انتظارات
تــورمــی بــشــود ،پــایــش و نتیجه آن بــه ستاد
هماهنگی دولت ارائه شود.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود :قرار است
به هر دستگاهی که در این زمینه مصوبات را
رعایت نمیکند ،تذکر داده شود تا رفتار خود را
اصالح کند .از نظر ما نباید حتما تا پایان اسفند
منتظربمانیموبفهمیمچهعواملیموجبرشد
تورم شده است.
▪اعالم جزئیات نرخ صفر وام های
قرض الحسنه در هفته جاری

به گزارش مهر ،خاندوزی دربــاره صفر شدن
سود بازپرداخت وام قرض الحسنه تا سقف ۱۰
میلیون تومان در برخی بانکها اظهار کرد :این
اقدام برای وامهای زیر  ۱۰میلیون تومان در
دو بانک قرض الحسنه است که بانک مرکزی
جزئیات آن را این هفته اعالم میکند.
▪اعطای  ٧٩٣هزار وام خرد و بدون ضامن
تا  15شهریور 1401

وی افــزود :تا نیمه شهریور در مجموع ۷۹۳
هزار فقره وام خرد تا سقف  ۱۰۰میلیون تومان
بدون ضامن به افــراد واجد شرایط پرداخت
شده است .البته متقاضیان بسیاری هم هنوز
نتوانسته اند وام دریافت کنند که به بانکهای
دولــتــی تاکید کــردیــم پــرداخــت را سرعت
ببخشند .وی بانکهای سپه ،رفاه کارگران و
مهر ایران را سه بانک در رتبه نخست پرداخت
تسهیالت خرد بدون ضامن اعالم کرد.
تبادل زندانیان و آزادسازی منابع ارزی ایران
در کشورهای خــارجــی ،مــا ههــا قبل انجام
شده بود اما طرف آمریکایی پس از چند بار
کارشکنی ،به تازگی بــرای اجــرای توافقات
قبلی اعالم آمادگی کرده است .تنها مانع در
اینزمینه،تعیینحسابوبانکپذیرفتهشدهاز
سوی دو طرف بود که اخبار رسیده به «نورنیوز»
حاکی است این بانک هم در یکی از کشورهای
منطقه تعیین شده و دوطرف بر سر آن توافق
کرده اند .گفتنی است ،طی روزهای گذشته
برخیمقاماترسمیورسانههایغربیبابیان
این نکته که آزادسازی باقر نمازی در قبال رفع
انسداد منابع ارزی ایران در کره جنوبی بوده،
سعی کردند خبر آزادسازی وجوه ارزی بلوکه
شده ایران در کره را به حاشیه ببرند.
این در حالی است که «نورنیوز» از یک منبع
مطلعامنیتیکسباطالعکردکهبرای«تبادل
چهار زندانی در ایران با چهار زندانی در آمریکا
به عالوه آزادســازی منابع ارزی ایران در کره
جنوبی» توافق شــده اســت امــا آزادی «باقر
نمازی» که به دالیــل انسان دوستانه انجام
شده ،ارتباطی به توافق ذکر شده ندارد.

آمارهای تجاری کشور از رسیدن سرجمع
ارزش صادرات و واردات که از آن به عنوان
حجم تــجــارت خــارجــی یــاد مــی شــود ،به
بیش از  50میلیارد دالر حکایت دارد.
رقمی که حداقل از سال  95تاکنون بی
سابقه اس ــت .آمــارهــای گمرکی نشان
می دهد تا پیش از این ،بیشترین میزان
تجارت خارجی کشور مربوط به سال 96
با حدود  45.7میلیارد دالر بوده است.
ســال گذشته نیز ایــن رقــم به حــدود 45
میلیارد دالر رسید .نکته قابل تامل دیگر
در این راستا ،رسیدن همزمان صادرات
غیر نفتی و واردات به بیشترین میزان خود،
حداقل از سال  95اســت .بر این اساس
صادرات غیرنفتی در شرایطی به بیش از
 24میلیارد دالر رسیده که پیشتر ،این رقم
در سال  97به بیشترین میزان خود از سال
 95یعنی  23.1میلیارد دالر رسیده بود.
حجم واردات نیز در حالی به  26میلیارد
دالر افزایش یافته که سال  ،96این رقم
بیشترین میزان خود در سال های اخیر
یعنی  25.2میلیارد دالر را تجربه کرده
بود .این ها همه در شرایطی است که وزن
کاالهای صادراتی و وارداتی در شش ماه
امسال افت داشته است .در این میان این
سوال مطرح می شود که دلیل این رشد
تجارت خارجی چیست؟ به نظر می رسد
افزایش تورم جهانی که همزمان با جنگ
روسیه و اوکراین آغــاز شــده ،در این آمار
نقش اساسی ایفا می کند .هر چند برای
مشخص شدن این که این رشد به دلیل
تجارت کاالهای با ارزش افزوده باالتر بوده
یا نه ،باید منتظر جزئیات بیشتر بود.

بازخوانی بودجه 1401

تکلیف  500میلیارد تومانی
برای شرکت های بیمه ای
بردبار -قانون بودجه امسال ،شرکت های بیمه
ای را مکلف به واریز  500میلیارد تومان از حق
بیمه ثالث دریافتی از صاحبان وسایط نقلیه به
حساب خزانه کرده است تا صرف امور منجر به
کاهش تصادفات و مرگ و میر و فرهنگ سازی
دراین خصوص شود.
بــراســاس بند الــف تبصره  10قــانــون بودجه
 ،1401شرکت های بیمهای مکلف اند مبلغ
پنج هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص
ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش
بیمه (پرتفوی)هر یک از شرکت ها تعیین می
شود و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد به
صورت ماهانه نزد خزانهداری کل کشور واریز
کنند .وجوه واریــزی شرکت های بیمه موضوع
این بند بهعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
محسوب میشود.
بر این اساس منابع به دست آمــده ،در اختیار
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور،
فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران،
سازمان اورژانــس کشور ،جمعیت هالل احمر
جمهوری اسالمی ایران و سازمان صدا و سیمای
جمهوری اسالمی ایــران قــرار میگیرد تا در
ردیف های مربوط به این دستگاه ها در جدول
شماره  ۷این قانون ،در امــور منجر به کاهش
تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامههای
فرهنگی و آگاهی بخشی به منظور کاهش
حـــوادث رانــنــدگــی مطابق برنامه عملیاتی
آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح
رانندگی مصوب  1400.10.29هیئت وزیران
هزینه شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی
جمهوری اسالمی ایــران موظف به نظارت بر
اجرای این بند است .دستگاه های موضوع این
بند موظف اند گزارش عملکرد خود را در قالب
برنامه عملیاتی هر سه ماه یک بار به کمیسیون
های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات
مجلس شورای اسالمی ،بیمه مرکزی جمهوری
اسالمی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور
ارسال کنند.
تخصیص اعتبار سهماهه به دستگاه های اجرایی
ذکر شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور
براساس عملکرد صورت می گیرد .مبلغ 250
میلیارد ریال از منابع این بند به سازمان پزشکی
قانونی اختصاص می یابد.

