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شاخص
استان های رکورددار رشد
قیمت خوراکی در سال 99

در شرایطی که قیمت خوراکی ها در اسفند
سال قبل نسبت به اسفند سال 66.6 ،98
درصد افزایش یافته است ،در  8استان فوق،
این رقم به بیش از  70درصد رسید .در مقابل
مردمقم،سیستانوبلوچستان،گیالن،سمنان
و قزوین ،کمترین میزان رشد ساالنه قیمت
خوراکی ها را در سال گذشته تجرب ه کردهاند.

بازار خبر

یارانه معیشتی «رمضان»
برای هر نفر چقدر واریز شد؟

شنبه  28فروردین 1400
 4رمضان .1442شماره 20637

درپاسخیصریحبهادعاینوبختمبنیبربدهکاریبانکمرکزیبهدولتمطرحشد:

بودجه ۱۴۰۰

روایتهمتیازچاپپولدرسالهای 98و99

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تکذیب ادعای
نوبخت درباره بدهی این بانک به دولت اعالم
کرد« :سال  98و  99عامل مسلط در رشد پایه
پولی ،تبدیل منابع ارزی مسدود و غیرقابل
دسترس به ریــال بــوده اســت ».این اظهارات
نشان می دهــد که در دو ســال گذشته عم ً
ال
دولت اقدام به چاپ پول کرده است.به گزارش
خراسان ،سه شنبه هفته گذشته بود که نوبخت
رئیس سازمان برنامه اظهارات قابل تاملی را
دربــاره حساب و کتاب دولت و بانک مرکزی
مطرح کــرد .وی در پاسخ به ادعــای یکی از
نمایندگان مجلس مبنی بر استقراض دولت
از بانک مرکزی گفت« :بنابر گزارش وزیر نفت
پول حاصل از صــادرات نفت به حساب بانک
مرکزی واریز شده اما این بانک در تبدیل ارز
به ریال دچار تاخیر است و به همین دلیل هم
اکنون بانک مرکزی بزرگ ترین بدهکار دولت
است .در شرایطی که دولت اندوخته مالی در
بانک مرکزی دارد چه نیاز به چاپ پول است؟
اساس ًا بخشی از کسری بودجه دولت به همین
دلیل است که منابع ارزی سریع به منابع ریالی

تبدیل نمیشود ».این اظهارات در شرایطی
بود که او ًال پیشتر رئیس کل بانک مرکزی ،به
صراحت تبدیل ارزهــای صندوق توسعه ملی
به ریال را آن هم در شرایطی که به این ارزها
دسترسیوجودنداردعم ً
البهمعنایاستقراض
از بانک مرکزی (به عبارتی چاپ پول از طریق
افزایش متغیری به نام پایه پولی) دانسته بود.
همچنین آمار و ارقام صورت های مالی بانک

مرکزی از وجــود بدهی بــاالی دولــت به نظام
بانکی و بانک مرکزی حکایت دارد .با این
اوصاف ،شامگاه چهارشنبه گذشته ،رئیس کل
بانک مرکزی در یادداشتی ،ادعای بدهکاری
بانک مرکزی به دولت را رد کرد و نوشت:به
تازگی به نقل از رئیس محترم سازمان برنامه و
بودجه مطلبی در رسانه ها منتشر شده است،
مبنی بر ایــن کــه ،بانک مرکزی بــزرگ ترین

مالیات برخانه ها و ویالهای
گران قیمت
بدهکار دولت است( .در اینخصوص ):
 -۱پرواضح است که بانک مرکزی هیچ گاه به
دولت بدهکار نبوده و نخواهد شد .کافی است
که نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی بیندازید تا
بدهکار مشخص شود.
 -۲سال  ۹۸و 99عامل مسلط در رشد پایه
پولی ،تبدیل منابع ارزی مسدود و غیرقابل
دسترس به ریال بوده است ،در حالی که در
سال های قبل از آن ،عامل مسلط ،بدهی بانک
ها بود که با تالش بانک مرکزی در شرایط
بسیار سخت مهار شد.
-۳اگر روزی برسد که بانک مرکزی بدهکار
دولت باشد ،به معنای آغاز حکمرانی درست
در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود و
معنایش آن است که دولت می تواند نزد بانک
مرکزی سپرده گذاری کند.
 -۴مقاومت بانک مرکزی در برابر تبدیل منابع
ارزی مسدودی به ریال ،برای مقابله با رشد
بیشتر در پایه پولی و نقدینگی و لذا جلوگیری
از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و قدرت خرید
مردم است.

تسنیم – پیگیری ها از سازمان هدفمندی یارانه
ها نشان میدهد ،حدود  ۲۵۰۰میلیارد تومان به
حساب سرپرستان خانوار  ۶۰میلیون ایرانی به
عنوانبستهحمایتمعیشتیویژهماهرمضانواریز
شد که همان افراد دریافت کننده یارانه معیشتی
هستند .همچنین پیگیری ها نشان می دهد در
این دور رقم کمتری نسبت به یارانه معیشتی به
حساب مشموالن واریز شده است .بر این اساس به
مشموالن عضو کمیته امداد و بهزیستی حدود51
هزار تومان برای هر نفر واریز شده است.

بزرگترینبازارکاالهایلوکسجهان
ایسنا  -چین ب ــزرگ ترین بـــازار و شانگهای
گرانترین بازار کاالهای لوکس جهان شناخته
شــد .چین همچنان بــزرگ ترین بــازار مصرفی
کاالهای لوکس در جهان است .انتظار می رود
تا پایان سال  ۲۰۲۵چین بین  ۴۷تا  ۴۹درصد
از کل بازار جهانی کاالهای لوکس را در اختیار
داشته باشد در حالی که این رقم برای آمریکا ۱۶تا
 ۱۸درصد و اروپا ۱۲تا ۱۴درصد برآورد می شود.

جوجه یک روزه کمیاب شد؛
هشدار گرانی دوباره مرغ
فارس  -یک تولیدکننده مرغ گفت :به رغم قیمت
مصوب 4200تومان ،جوجه به قیمت شش هزار
تومان هم پیدا نمیشود و این زنگ هشداری برای
افزایش دوباره قیمت مرغ در بازار است.

باقی مانده سود سهام عدالت تا
چند روز آینده پرداخت می شود
مهر  -سخنگوی ستاد آزاد سازی سهام عدالت
گفت 50 :درصد باقی مانده سود سهام عدالت
به زودی به دارندگان این سهام پرداخت میشود.
حسین فهیمی افزود :بر اساس تصمیم شورای
عالی بــورس  ۵۰درصــد ایــن ســود در روزهــای
پایانی سال گذشته پرداخت شده است.

محرومیت از ۱۵خدمت اجتماعی درصورت
ثبت نکردن اطالعات درسامانه ملی امالک
با گذشت چند روز از آغاز ثبت اطالعات مسکن
خانوارها در سامانه امــاک ،فهرست 15
خدمت اجتماعی که خانوارها در صورت ثبت
نکردن اطالعات خود در سامانه امــاک ،از
دسترسی به آن ها محروم می شوند ،منتشر
شد.به گــزارش اقتصاد نیوز ،مطابق اعالم
وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون اصالح
موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب
آذر ســال گذشته هــر واحــد مسکونی واقــع
در شهرهای بــاالی  100هــزار نفر جمعیت
که به استناد سامانه ملی امــاک و اسکان
کشور موضوع تبصره  7ماده  169مکرر این
قانون ،در هر سال مالیاتی در مجموع بیش
از  120روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به
عنوان خانه خالی شناسایی می شــود و به
ازای هر ماه بیش از زمان مذکور ،بدون لحاظ
معافیت تبصره  11ماده  53این قانون ماهیانه
مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد
اجــاره سال اول ،معادل شش برابر مالیات
متعلقه ،سال دوم ،معادل  12برابر مالیات
متعلقه و سال سوم به بعد معادل  18برابر
مالیات متعلقه میشود.واحدهای نوساز پس
از  12ماه و در پروژههای انبوهسازی پس از
 18ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات

ساختمانی (مــوضــوع مــاده  100قانون
شــهــرداری مصوب  1334/04/11با
اصالحات و الحاقات بعدی آن) مشمول
مالیات موضوع این ماده می شود .همچنین
مالکان واحدهای مسکونی تمام کشور اعم
از شهری و روستایی موظف اند اطالعات
امــاک تحت تملک خــود را با تعیین نوع
بهره بــرداری ،حداکثر تا مدت دو ماه پس
از انتشار دستورالعمل مربوط ،در سامانه
ملی امالک و اسکان کشور ثبت کنند .ثبت
واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی،
براساس دستورالعمل مصوب شورای عالی
امنیت ملی انجام می شود.براساس این
گــزارش ،پس از پایان مهلت خوداظهاری
موضوع تبصره ( )1این ماده ،دستگاههای
اجرایی مکلف اند دسترسی هر یک از مردم
به خدمات زیر را صرفا براساس کد یکتای
درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در
سامانه امالک و اسکان کشور ارائه کنند.
به این ترتیب افــرادی که اطالعات خود را
ثبت نکنند ،فاقد کد یکتای مذکور خواهند
بــود و از ایــن خدمات بی بهره می شوند،
این خدمات  15گانه عبارت اند از:افتتاح
حساب بانکی و صدور دسته چک ،خدمات
ناشی از اعمال سیاست های حمایتی ،یارانه
ای و کمک معیشتی ،تعویض پالک خودرو،
فروش انشعاب آب ،برق ،تلفن و گاز طبیعی،
ارسال اسناد و مدارک مانند گواهی نامه،
گذرنامه ،مدارک خودرو ،اخطاریه ،ابالغیه،
ثبت نام مــدارس در منطقه محل اقامت،
استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و
امثال آن.

فعاالن صنعت لوازم خانگی درباره احتمال بازگشت شرکت های خارجی
بدعهد به بازار ایران هشدار دادند

صنعت رکورد شکن ،اسیر واردات نشود

با پررنگ شدن احتمال دستیابی به توافق
جدید دربــاره احیای برجام ،برخی فعاالن
صنعت لوازم خانگی از بازگشت شرکت های
خارجی بدعهد به بازار داخلی و بی اعتنایی
به ظرفیت داخلی ایجاد شده در این صنعت
ابراز نگرانی کردند و خواستار شرط گذاری
درباره انتقال فناوری برای ورود شرکت های
خارجی به بــازار داخلی شدند.به گــزارش
خراسان ،صنعت لــوازم خانگی را می توان
موفق ترین صنعت در مواجهه با تحریم ها
دانست به گونه ای که پس از شــروع تحریم
ها و خــروج شرکت هــای خارجی و به ویژه
شرکت های کره ای از بــازار ایــران ،شرکت
های داخلی توانستند رکورد تولید داخلی
لوازم خانگی پس از انقالب را بشکنند به گونه
ای که مدیرکل دفتر صنایع برق ،فلزی و لوازم
خانگی وزارت صمت گفت :سال گذشته ۱۵
میلیون دستگاه لوازم خانگی در کشور تولید
شد که 60درصد بیشتر از سال 98بود .با این
حال فعاالن این صنعت نگران سپردن مجدد
بازار داخلی به خارجی های بدعهد هستند.
حمیدرضا غزنوی ،سخنگوی انجمن صنفی
تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفت و گو با
ایسنا معتقد است نه تنها هیچ نیاز و ضرورتی
برای حضور خارجیها در کشور نیست ،بلکه
باید موانعی ایجاد کنیم تا پنج ســال آینده
شرکتهای خارجی به کشور وارد نشوند و
به ویژه باید برای شرکتهایی که در شرایط
سخت ایران را رها کردند ،تنبیهاتی در نظر
گرفته شود.وی با بیان این که هم اکنون سه
هزار شرکت برای صنایع لوازم خانگی  قطعه
و مواد اولیه تولید میکنند ،اظهار کرد :وقتی

اکنون بازار در داخل تامین و تکمیل شده است
و سرمایه گــذاران در این حوزه سرمایهگذاری
کردند ،نیازی به حضور شرکتهای خارجی
نیست .اگر این امنیت از تولیدکنندگان داخلی
گرفته شود دیگر سرمایه گذاری انجام نمیشود.
در این میان البته برخی فعاالن صنعت لوازم
خانگی ورود شرکت های خارجی را با شروطی
قابل دفاع می دانند .رئیس هیئت مدیره انجمن
لــوازم صوتی و تصویری ایــران به ایرنا گفت:
هرچند بدعهدی شرکتهای خارجی ناشی از
مسائل سیاسی بوده و باید در جای خود بحث
شود ،اما مشارکت با خارجیها سبب ارتقای
کیفیت تولیدات داخلی میشود.
علیرضا موسویمجد در گفت و گو با ایرنا افزود:
جامعه نیازمند کاالی باکیفیت است و هرگونه
همکاری با خارجیها باید به گونهای باشد
که تولید با عمق ساخت داخل بیشتر انجام و
کاالی با کیفیت تولید شود تا رقابتی نیز در بین
تولیدکنندگان شکل بگیرد ،به این ترتیب مردم
از مزایای چنین مشارکتهایی منتفع خواهند
شد.عباس هاشمی ،دبیرکل انجمن صنایع
لوازمخانگی ایران نیز معتقد است  :شرکتهای
خارجی ،عالقهمند به بازگشت و حضور مجدد
در بــازار بــزرگ ایــران هستند ،اما این بار باید
هوشمندانه و مشروط با آن ها مذاکره کنیم تا
عمق همکاریها افزایش یابد.
به گفته هاشمی ،امــروز رشد بسیار خوبی در
تعمیقساختداخلانواعلوازمخانگیدرکشور
اتفاق افتاده و بسیاری از اقالم که در گذشته
باید معطل تخصیص ارز آن ها از سوی بانک
مرکزی میبودیم ،به همت و تالش متخصصان
و مهندسان داخلی ساخته میشود.

بــردبــار -قانون بودجه امسال همچون سال
گذشته در تبصره  6بــرای واحدهای مسکونی
و باغ ویالهای گــران قیمت با ارزش بــاالی 10
میلیارد تومان مالیات وضع کرده است ،البته این
بند از تبصره  6در سال گذشته توسط سازمان
امور مالیاتی جنبه عملیاتی پیدا نکرد و مسئوالن
این سازمان وعده تهیه آیین نامه اجرایی آن را در
اواخر سال گذشته مطرح کردند که امیدواریم
با پیگیری نمایندگان و نهادهای نظارتی به ویژه
با تکرار این تبصره در بودجه امسال در راستای
تحقق عدالت اجتماعی جنبه عملیاتی پیدا کند.
بند خ از تبصره  6قــانــون بــودجــه امــســال می
گوید :در ســال  ۱۴۰۰واحــدهــای مسکونی و
باغ ویالهای گرا نقیمت به شرح بندهای زیر
مشمول مالیات بر دارایی (سالیانه) میشوند:
-۱واحدهایمسکونیوباغویالهایگرانقیمت
(با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل
صد میلیارد ریال و بیشتر به نرخهای زیر:
۱ـ -۱نسبت به مازاد صد میلیارد ریال تا صد و
پنجاه میلیارد ریال ،یک در هزار
۲ـ -۱نسبت به مازاد صد و پنجاه میلیارد ریال تا
دویست و پنجاه میلیارد ریال ،دو در هزار
۳ـ -۱نسبت به مــازاد دویست و پنجاه میلیارد
ریال تا چهارصد میلیارد ریال ،سه در هزار
۴ـ -۱نسبت به مازاد چهارصد میلیارد ریال تا
ششصد میلیارد ریال ،چهار در هزار
 ۵ـ -۱نسبت به مــازاد ششصد میلیارد ریــال به
بــاال ،پنج در هزاردرضمن شایان ذکر است که
در محاسبه مالیات موضوع ایــن بند ،هر واحد
مسکونی و بــاغ ویــا یــک مستغل ،محسوب و
جداگانه مشمول مالیات است.البته قانون گذار در
این تبصره دو مورد را مستثنا کرده که عبارت اند از :
واحدهایمسکونیوباغویالهایدرحالساختو
واحدهای مسکونی و باغ ویالهای در سال تملک.

گزارش خبری

صندوق بین المللی پول تخمین خود
از منابع ارزی ایران را اصالح کرد

ذخایر ارزی ایران  ۱۱۵میلیارد
دالر شد
صندوق بین المللی پول تخمین خود از «کل ذخایر
رسمیناخالص»کشوررااصالحومیزانآنرا۱۱۵
میلیارد دالر اعالم کرد .به گزارش خراسان هفته
گذشته بود که صندوق بین المللی پول در آماری
عجیب ،اعالم کرد که کل ذخایر ارز و طالی ایران
از  121.6میلیارد دالر در سال  ،2018به 12.4
میلیارددالردرسال 2019ودرنهایتبه 4میلیارد
دالر در سال 2020رسیده است .همچنین در این
گزارش پیش بینی شده بود که روند نزولی ذخایر
ارزی ایران در سال  2021متوقف شود و در پایان
این سال حجم ذخایر ارزی و طالی ایران به 12.2
میلیارد دالر و در سال  2022به  21میلیارد دالر
برسد .این آمار ،تعجب کارشناسان اقتصادی را
به همراه داشت چرا که تنها اخبار ماه های اخیر
نشان می دهد که ذخایر بلوکه شده ایران در کره
جنوبی  7میلیارد دالر است .به همین دلیل  ،این
گمانه تقویت شد که ذخایر مد نظر گزارش مذکور،
ذخایر در دسترس و غیر بلوکه شده کشور باشد.در
هرحال،اینآمارها،واکنشهمتیرئیسکلبانک
مرکزیرادرپیداشت.ویدراظهاراتیاعالمکرد:
گزارش اخیر صندوق بین المللی پول از تخمین
میزان ذخایر ارزی بانک مــرکــزی ،یک خطای
فاحشوگزارشیغلطوناشیازاطالعاتناقصآن
هاست.انتشاریکتخمیناشتباهازسویصندوق،
بدون دریافت تایید از بانک مرکزی ،همانند رفتار
همراه با تبعیض آن ها ،زیبنده صندوق بین المللی
پول نیست.با این اوصــاف ،دیــروز روابــط عمومی
بانکمرکزیاعالمکردکهصندوقبینالمللیپول
تخمینخوداز«کلذخایررسمیناخالص»کشوررا
اصالح و میزان آن را  ۱۱۵میلیارد دالر اعالم کرده
است .در خبر اعالمی بانک مرکزی آمده است :به
دنبالاعتراضبانکمرکزیبهصندوقبینالمللی
پول در تخمین میزان ذخایر ارزی ایران ،صندوق
بین المللی پول در ایمیلی رسمی به بانک مرکزی،
ضمن ابــراز تاسف از ســوء بــرداشــت پیش آمــده،
عدد اعالمی پیشین را تخمینی مبنی بر فروض از
ذخایر «قابل استفاده کشور» اعالم و تخمین خود
از «کل ذخایر رسمی ناخالص» ایران را به میزان
 115میلیارد دالر اصــاح کــرد .گفتنی است
اشکال درخصوص دیگر موارد برآوردی صندوق
همچنان پابرجاست که برای رفع این اشکاالت
نیز پیگیری های الزم از طرف بانک مرکزی انجام
می شود.گفتنی است در سال های اخیر ،بخشی
از منابع بلوکه شده کشور بدون دسترسی به آن
ها ،عم ً
ال تبدیل به ریال شده و اصطالح ًا پیش خور
شده اند ،برای همین ،در صورت آزادسازی فرضی
این منابع ،باید گفت تاثیر چندانی بر وضعیت
متغیرهایی نظیر دارایی های ارزی بانک مرکزی
نخواهند داشت .هر چند امکان به مصرف رساندن
آن ها بــرای واردات دست سیاست های تجاری
کشور را بازتر خواهد کرد.

