اخبار

رییس کل بانک مرکزی:

اخبار آزادسازی منابع ایران صحت ندارد

شکستن انحصار الزمه ایجاد اشتغال و
رقابتی شدن کسب وکارها است

عض��و هیئ��ت رئیس��ه مجلس گف��ت :در
مش��اغلی همچون دفاتر ثبت اسناد رسمی،
دفاتر پیش��خوان خدمات دولتی و  ...عالوه
بر انحصار ش��اهد موروثی بودن نیز هستیم
که به ش��دت نس��بت به آن انتق��اد داریم.
حس��ینعلی حاج��ی دلیگانی عض��و هیئت
رئیس��ه مجلس شورای اس�لامی در گفت
وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس
درباره لغو انحصار از برخی مش��اغل گفت:
در مش��اغلی مثل وکالت ،دفاتر ثبت اسناد
رس��می ،داروخانه داری و  ...شاهد انحصار
شدیدی هستیم .شکس��تن انحصار ،قدمی
در راستای ایجاد اش��تغال ،افزایش کیفیت
و رقابتی ش��دن کس��ب وکاره��ای مذکور
اس��ت.وی ادامه داد :درحال حاضر ش��اهد
خری��د و فروش مجوزهای برخی مش��اغل
درگی��ر انحصار در س��ایت ه��ای اینترنتی
ب��ا قیمتهای نجومی هس��تیمعضو هیئت
رئیسه مجلس با بیان اینکه انحصار وکالت
هم باید لغو شود ،گفت :درخصوص وکالت
معتقدی��م ،صالحی��ت علمی بای��د مبنای
پذیرش وکیل باش��د .این که س��االنه فقط
به تع��داد مش��خصی پروانه وکال��ت داده
میشود زمینه انحصار را فراهم کرده است.
بر اس��اس قانون هیچگون��ه انحصاری در
مش��اغل پذیرفته نمی باش��د.وی در پایان
تصریح ک��رد :در مش��اغلی همچون دفاتر
ثبت اسناد رسمی ،دفاتر پیشخوان خدمات
دولتی و  ...عالوه بر انحصار شاهد موروثی
بودن نیز هستیم که به شدت نسبت به آن
انتقاد داریم.
بخشودگی جرایم مالیاتی ابالغ شد

س��ازمان امور مالیاتی به منظور حمایت از
کس��ب و کارها در مقابل تبعات اقتصادی
کرون��ا ،بخش��ودگی جرائم قابل بخش��ش
موض��وع قان��ون مالیات های مس��تقیم و
قان��ون مالیات بر ارزش اف��زوده را در ۱۰
بن��د اب�لاغ کرد.به گزارش مهر ،س��ازمان
امور مالیاتی در بخشنامهای به ادارات کل
ام��ور مالیاتی ،موضوع بخش��ودگی جرایم
قابل بخش��ش موضوع قانون مالیاتهای
مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را
در  ۱۰بند ابالغ کرد.در این بخشنامه آمده
است :در راس��تای حمایت از تولید ،وصول
معوقات مالیاتی و ارتقای س�لامت اداری
و تکریم فعاالن اقتصادی در س��ال تولید،
پش��تیبانیها ،مان��ع زدایی ه��ا و با عنایت
ب��ه اثرات ویروس کرونا بر فضای کس��ب
و کار ،بن��ا ب��ه اختیار حاص��ل از مفاد ماده
 ۱۹۱قان��ون مالیاتهای مس��تقیم ،بدین
وسیله اختیار بخشودگی جرایم قابل بحث
موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون
مالی��ات بر ارزش افزوده برای کلیه فعاالن
اقتص��ادی اعم از تولیدی و خدماتی در هر
منب��ع برای هر س��ال ب��ا دوره در صورت
پرداخت مان��ده بدهی (اصل بدهی ،جرایم
غیر قابل بخش��ش و آن بخش از جرایمی
که مورد بخش��ودگی واقع نش��ده است) تا
پایان اردیبهش��ت ماه ب��ه ادارات کل امور
مالیاتی تفویض میشود.
اجرای قانون مالیات خودروها و
خانههای لوکس از خرداد

رئیس س��ازمان امور مالیاتی کش��ور گفت:
اف��راد مش��مول مالیات خودروه��ا و منازل
لوک��س تا خرداد شناس��ایی و این موضوع
به آنان ابالغ میش��ود.به گ��زارش صدا و
س��یما ،امید علی پارس��ا ،در حاشیه جلسه
هیئت مقررات زدایی افزود :بر اساس قانون
بودجه امسال خانههای با ارزش بیش از ۱۰
میلیارد تومان مشمول مالیات میشوند.وی
افزود :همچنین ب��رای خودروهای لوکس
اگر ارزش مجم��وع خودروهای یک فرد و
فرزن��دان کمتر از  ۱۸س��ال او بیش از یک
میلیارد تومان باشد مشمول مالیات هستند.
این مالی��ات به ص��ورت پلهای محاس��به
میش��ود و از ی��ک میلیارد تا ی��ک و نیم
میلیارد تومان یک درصد مالیات و رقمهای
باالتر درصد باالتری را ش��امل میشود .با
این ح��ال اگر ارزش خ��ودروی هر یک از
زوجی��ن در خان��واده کمتر از ی��ک میلیارد
تومان باش��د مش��مول مالیات نمیش��ود.
ب��ه گفته این مقام مس��ئول مراحل اجرایی
ثب��ت اظهارنامهها و همچنی��ن راه اندازی
پایانههای فروش��گاهی و س��امانه مودیان
تا خرداد و عملیاتی ش��ود.وی با بیان اینکه
امس��ال مجموع��های از سیاس��تها برای
حمای��ت از تولید پیگیری میش��ود ،اظهار
داشت :افزایش بخشودگیجرایم و تقسیط
بدهیها از جمله این موارد است .در جلسه
ام��روز هیئ��ت مقرراتزدایی ب��ر موضوع
کاهش زم��ان رس��یدگی ب��ه پروندههای
مالیاتی در هیئتهای ح��ل اختالف تاکید
و مقرر شد با هوشمندسازی فرآیند مالیاتی
درص��د باالی��ی از اظهارنامهه��ای مالیاتی
بدون رسیدگی تأیید شود.

رئی��س کل بانک مرکزی ب��ا بیان اینکه
اظهارات افراد غیر مس��ئول در مورد منابع
ایران در بانکهای خارجی سندیت ندارد،
گف��ت :چند ماه اس��ت که ب��ازار ارز ثبات
نس��بی به خود گرفته ک��ه حاصل تالش

مضاع��ف بانک مرک��زی در این عرصه و
همراهی صادرکنندگان و چشم انداز بهتر
اقتص��اد ایران اس��ت .به گزارش ایس��نا،
عبدالناص��ر همت��ی در صفحه ش��خصی
اینس��تاگرام خود نوشت :چند ماه است که
بازار ارز ثبات نس��بی به خود گرفته است
که حاصل تالش مضاعف بانک مرکزی
در این عرصه و همراهی صادر کنندگان و
چش��م انداز بهتر اقتصاد ایران است .وی

افزود :این روزها اش��خاص مختلفی راجع
به ارزهای ای��ران در بانکهای خارجی و
سرنوش��ت آنها اظهار نظر و اطالع رسانی
میکنند .از آنجایی که اطالعات مربوط به
این منابع و وضعی��ت آنها در اختیار بانک
مرکزی است ،اظهارات افراد غیر مسئول
در این مورد س��ندیت ن��دارد .همتی ادامه
داد :بانک مرکزی سیاستها و برنامههای
تأمین ارز خود را همانند ماههای گذش��ته،

بر مبنای ارزهای در دسترس و بدون تکیه
بر منابع مسدودی تنظیم کرده است .طبعا
دسترس��ی به این منابع قدرت بازار سازی
بانک مرکزی را افزایش خواهد داد .رئیس
کل بانک مرکزی بی��ان کرد که گزارش
اخیر صندوق بی��ن المللی پول از تخمین
می��زان ذخایر ارزی بان��ک مرکزی ،یک
خطای فاحش و گزارش��ی غلط و ناش��ی
از اطالعات ناقص آنها اس��ت .انتشار یک
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تخمین اشتباه ازسوی صندوق  ،بدون اخذ
تایید از بانک مرکزی ،همانند رفتار همراه
با تبعیض آنها ،زیبنده صندوق بین المللی
پ��ول نیس��ت .وی در پای��ان گفت :بانک
مرکزی ب��ه دور از هیجانات غیر منطقی
و بصورت تدریجی متناسب با عوامل مؤثر
بر عرضه و تقاضای ارز در بازار ثانویه ،این
بازار را به سمت تعادل راهبری و مدیریت
خواهد کرد.

شاخصهای سنجشپذیر صحت رفع تحریمها

چرا راستی آزمایی رفع تحریمها حداقل  ۳ماه زمان میبرد؟

گروه اقتصادی :راس��تیآزمایی چندساعته و چندروزه رفع
تحریمها ،اساس�� ًا مغایر با اصل و ضرورت «راستیآزمایی
واقعی» است و نمی تواند تضمین کننده منافع اقتصادی
ایران باشد زیرا به طور مثال ،صرفا حدود  ۳ماه طول می
کش��د که خریدار نفت ایران ،پول این معامله را به حساب
کشورمان واریز نماید .به گزارش فارس ،نگاهی به دوران
پسابرجام نش��ان میدهد که آمریکا ،ابزارهای اقتصادی،
سیاس��ی و حقوقی متع��ددی را بهکار میگیرد که حتی در
صورت رفع حقوقی تحریمها ،باز هم بتواند مانع از انتفاع
اقتصاد ایران شود.در نتیجه ،اتخاذ رویکرد حقوقی صِ رف
به هیچوجه نمیتواند تأمین کننده منافع ملی کشور باشد و
بهصورت مشخص ،عالوه بر پافشاری بر روی رفع حقوقی
تحریم ،باید ش��اخصهای عملیاتی و سنجشپذیر نیز در
موضوع انتفاع از رفع تحریمها که مبنای راس��تیآزمایی
ایران قرار گیرد ،مورد مطالبه قرار گرفته و بهعنوان شرط
پایبندی به مفاد تعهدات مطرح ش��ود .البته بررسی میزان
انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریمها و سنجش ادواری
شاخصهای آن ،نیاز به سپری شدن بازه زمانی حداقل ۳
تا  ۶ماهه اس��ت و ضرورت دارد تداوم انتفاع اقتصاد ایران
از محل رفع تحریمها در بازههای زمانی معین (مثال هر ۶
ماه یکبار) مورد راستیآزمایی قرار گیرد.

مهمترین ش�اخصهای س�نجشپذیر راستیآزمایی

رفع تحریمها

از دیدگاه مرکز پژوهشهای مجلس ،برخی شاخصهای
سنجشپذیر برای راس��تیآزمایی رفع تحریمها عبارتند
از -1:بازگش��ت تعامالت عمده تجاری بینالمللی ایران
به ش��رایط قبل از تحریم ،بدون امکان بازگش��ت مجدد
تحریمها ( :)Snapbackمختصات روال عادی روابط
تجاری ایران عبارتس��ت از:الف) صادرات و تحویل حجم
حداقلی مشخصی از نفت و فراورده به:شرکتهای دولتی
چینی -،مشتریان سابق و جدید نفت ایران در کشورهای
شرق آس��یا (کره جنوبی ،ژاپن و -، )...مشتریان سابق و
جدید نفت ایران در اروپا؛ بهطور خاص کشورهای ایتالیا،
اس��پانیا و یونان.ب) دریافت آزادانه س��پردههای حاصل
از صادرات نفت ،س��پرده ش��دن منابع مال��ی حاصل در
بانکهای مورد تواف��ق طرفین تجاری و انجام عملیات
کامل و بیقیدوشرط توسط بانک مرکزی ایران بر روی
منابع مالی حاصل :توضیح اینکه براساس دستورالعملهای
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا،
در موضوع دسترسی ایران به منابع مالی حاصل از صادرات
نفت ،باید محدودیتهای سختگیرانهای وضع شود.ضروری
اس��ت کلیه این محدودیتها بهصورت عملیاتی رفع شوند
بهط��وری که او ًال بان��ک میزبان مناب��ع مالی حاصل از
ص��ادرات نف��ت ،ب��دون هیچگونه محدودیت��ی و صرف ًا
براس��اس توافق طرفین معامله انتخاب شود و ثانی ًا منابع
سپرده شده ،بهصورت آزادانه و بدون محدودیت ،قابلیت

برخی الزامات کاهش ریسک تعامل با اقتصاد ایران


انتقال به سایر حسابها در سایر بانکها داشته باشند.ج) تأمین
بیقیدوشرط نیازمندیهای فناورانه اقتصاد ایران (در حوزه
هوانوردی ،حملونقل ،تولید داخلی و  :)...به عنوان مثال،
انعقاد قرارداد خاص برای برقی کردن قطار تهران مشهد
با کش��ور هدف ،توسعه مجتمعهای پتروشیمی خاص با
ش��رکتهای خارجی هدف.د) فعالی��ت آزادانه و بیقید و
ش��رط بنادر تجاری ایران :به عنوان مثال ،ضروری است
محدودیتهای مربوط به بنادر ایران (به طور خاص بندر
شهید رجایی و بندر امام خمینی) بهصورت علمیاتی رفع
ش��وند بهطوریکه کشتیهای خارجی بتوانند در این بنادر
لنگر بیندازند -2.تحقق حدود آستانهای در روابط مالی و
بانکی :هر معامله تج��اری ،نیازمند حداقل یک تراکنش
بانکی است لذا محاسبه و اندازهگیری میزان تراکنشهای
بانکی در یک بازه زمانی مشخص و مقایسه آن با شرایط
پیش از تحریم ،نش��ان خواهد داد که در آن دوره زمانی،
معامالت تجاری ایران تا چه حد رش��د کرده است.الف)
ضرورت حفظ میزان تراکنش ماهیانه بانک  EIHآلمان
در حد میانگین تراکنشهای نیمه اول سال  2018؛ یعنی
تراکنش حداقل ماهیانه  4.2میلیارد دالری؛ب) ضرورت
حفظ تراکنش ماهیانه بان��ک تجارت پاریس در حد 1.5
میلیارد دالر -3بازنگری اساسی در قواعد و آییننامههای
تعامل تجاری با اقتصاد ایران :شاخص ریسک ،مهمترین
مؤلفهای است که به حرکت کنشگران اقتصادی و تجار
بینالمللی جهت میدهد؛ تعیین شاخص ریسک (که ذات ًا
یک مقوله ذهنی است) منبعث از پارامترهای مهمی است
که تنها یکی از آنها ،زیرساختهای حقوقی تحریم است.
بهنظ��ر میآید که درحال حاض��ر ،مهمترین عامل تعیین
کننده ریس��ک تعامل با ایران ،رفتارهای گذش��ته ،فعلی
و آتی س��ردمداران کش��ور تحریم کنن��ده در حوزههای
سیاس��ی ،امنیتی و اقتصادی است .دو مورد از مهمترین
عوامل مؤثر بر تعدیل شاخص ریسک (ایجاد شده توسط

آمریکا) در تعامل کشورها با اقتصاد ایران عبارتند از:الف)
بازتعریف موضوع شناس��ایی بایسته مش��تری و تعریف
قواعد جدید مرتبط با آن در رویههای شبکه اجرای جرائم
مالی آمریکا :حذف روی��ه  Based Riskو جایگزینی
رویه  Rule Basedبه جای آن ،بهطوریکه اش��خاص
حقیقی و حقوقی خارجی ملزم نباشند در تعامل با اشخاص
حقیق��ی و حقوقی ایرانی ،ابتدا تا انتهای زنجیره تعامل را
مورد شناس��ایی قرار دهند.ب) بازنگری دفعی ،اساسی و
حداکثری در کلیه فهرس��تهای تحریمی :تنها در صورت
بازنگری دفعی در همه فهرس��تهای تحریمی است که
میتوان انتظار داش��ت شاخص ریس��ک تعامل با اقتصاد
ایران کاهش یافته و بهتبع ،اش��خاص حقیقی و حقوقی
ایران��ی ،قادر به کس��ب انتف��اع اقتص��ادی از محل رفع
تحریمهای باش��ند .این فهرست ها عبارتند از :فهرست
وزارت خزانهداری آمریکا ،فهرست وزارت خارجه آمریکا،
فهرست تحریمی اتحادیه اروپا ،فهرست تحریمی سازمان
ملل متحد.
چرا راس�تیآزمایی واقعی رفع تحریمها ،امری زمانبر

است؟

از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس ،بررسی میزان انتفاع
اقتصاد ای��ران از محل رفع تحریمها و س��نجش ادواری
ش��اخصهای مرتبط ،نیازمند س��پری ش��دن بازه زمانی
حداقل  ۳تا  ۶ماهه است .حال این سوال مطرح می شود
که چرا این بازه زمانی مورد نیاز است؟برای فهم زیربنای
پیشنهاد این بازه زمانی ،باید به مقولهای بسیار مهم توجه
ش��ود و آن هم ،تفاوت جنس اقدامات ایران و طرفهای
مقابل در برجام اس��ت؛ آنچه ایران ذیل برجام انجام داده
مجموعهای از الزامات فنی و فیزیکی بوده و ازاینرو کام ً
ال
ملموس و رصدپذیر هستند ،اما تعهدات طرفهای مقابل،
از جنس کاهش ریسک و به تبع ،دستیابی به عایدیهای
ملموس اقتصادی است.

باید توجه داش��ت که باال بودن ریس��ک تعامل با ایران،
نتیج��ه مجموعهای از اقدامه��ا و محدودیتهای آمریکا
علی��ه ایران اس��ت که تنها یکی از آنها ،زیرس��اختهای
حقوقی تحریم است .کاهش ریسک تعامل با ایران ،امری
زمانبر اس��ت و تنها زمانی ،کنش��گران تجاری در سطح
بین المللی تصمیم به تعام��ل با ایران خواهند گرفت که
زنجی��ره ای از عالمتهای مثب��ت (اعم از توالی زمانی و
تکثر اقدامهای س��ازنده) را ازسوی دستگاه حاکمه آمریکا
در موض��وع امکان تعامل اقتصادی با ایران دریافت کنند.
این عالمتهای مثبت ،حداقل باید ش��امل اقدامات زیر
باش��ند -:رفع واقعی (لغو) زیرساختهای تحریمی اعم از
قوانین و دستورهای اجرایی -،بازنگری دفعی و حداکثری
در کلیه فهرستهای تحریمی -،تغییر ماهوی در عملکرد
شبکه اجرایی جرائم مالی و دفتر کنترل داراییهای خارجی
وزارت خزان��هداری آمریکا در پرونده ایران -،ملغی کردن
گزارشهای هشدارآمیز و دستورالعملهای سختگیرانه در
موضوع تعامل با ایران نظیر توصیهنامه در مورد مخاطرات
تج��ارت دریایی با ایران و دس��تورالعمل نح��وه صادرات
کاالهای بشردوستانه به ایران -،عدم لفاظی علیه ایران در
تریبونهای رسمی و در مقابل ،اذعان به امکان ازسرگیری
روابط تجاری با ایران -،عدم تهدید رس��می و غیررسمی
(از طریق رسانههای همسو و گماشتهها) اشخاص حقیقی
خارجی راغب به تعامل ب��ا اقتصاد ایران،موارد
و حقوق��ی
ِ
ف��وق ،تنها بخش کوچک��ی از الزامات کاهش ریس��ک
تعامل با اقتصاد ایران بوده و تنها از رهگذر همین کاهش
سطح ریسک است که اقتصاد ایران میتواند عایدیهای
ملموس اقتصادی از ناحیه رفع تحریمها بهدست آورد.
چرا امکان راستی آزمایی واقعی به صورت چندساعته

یا چندروزه وجود ندارد؟

بدیهی اس��ت که پیاده س��ازی تدابیر و اقدامات فوق ،در
بهترین حالت ،حداقل به چند ماه زمان نیاز دارد .لذا طرح
موضوعاتی نظیر راس��تیآزمایی چندس��اعته و چندروزه،
اساس�� ًا مغایر با اصل و ضرورت «راس��تیآزمایی واقعی»
است؛ برای مثال رد و بدل شدن پیغام سوئیفت ،باز کردن
تعدادی اعتبارنامه اس��نادی در تعامل با بانکهای خارجی
مشخص ،آزادسازی بخشی از منابع مالی بلوکه شده ایران
در کش��ورهای خاص و  ...همگی ،حتی بهصورت صوری
و س��اختگی نیز قابلیت پیاده س��ازی دارند و اجرای آنها،
بههیچ وجه دال بر انتفاع واقعی اقتصاد ایران از ناحیه رفع
تحریمها نیست.برای مثال در موضوع روابط مالی و بانکی،
ت��ا زمانی که بانکهای طرف تج��اری با ایران ،اطمینان
خاطر الزم را پیدا نکرده و نس��بت به این موضوع که در
آینده ،تحت مجازات ایاالت متحده آمریکا قرار نخواهند
گرفت مطمئن نش��وند قطع ًا ش��روع به برقراری تعامل با
اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی نخواهند کرد.

موسایی:

یک اقتصاددان کاهش مصرف گوشت قرمز
را زنگ خطر برای سالمت جامعه عنوان کرد
و گفت :خوراکی های ارزان جایگزین گوشت
قرمز شده است .میثم موس��ایی ،اقتصاددان
و اس��تاد دانش��گاه در گفت و گو با خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری ف��ارس ،درباره کاهش
مصرف گوش��ت قرمز در کشور گفت :زمانی
که تورم افزایش و قدرت خرید مردم کاهش
پی��دا می کند ابت��دا کااله��ای غیرضروری،
لوکس و غیرخوراکی از س��بد مصرفی خانوار
حذف و پس از آن نوبت به کاالهای خوراکی
میرسد.وی ادامه داد :در مراحل بعدی نوبت به
حذف اجباری خوراکیهای گران میرسد که

تیم اقتصادی دولت در حال تولید فقر است

در حال حاضر گوشت قرمز از نمونه آن است.
این اقتصاددان کاهش مصرف گوشت قرمز
را زنگ خطری برای س�لامتی جامعه عنوان
ک��رد و گفت :نمی توان ب��ا جایگزین کردن
خوراکی دیگر حذف گوش��ت قرمز از س��فره
خان��وار را توجیه کرد؛ چ��را که پروتئین های
خاصی در گوشت وجود دارد که در سایر اقالم
خوراکی همانند آن نیست.این استاد دانشگاه
با اشاره به گرانی ها گفت :در این شرایط مرغ
جایگزین گوشت می ش��ود و با گرانی مرغ،
ماهی جای آن را می گیرد و سپس حبوبات و
سویا.موسایی ضمن هشدار نسبت به کاهش
مصرف گوش��ت قرمز گفت :این مس��اله بر

س�لامتی جامعه و به وی��ژه نوجوانان و زنان
اثرات مخربی خواهد داشت و منجر به ضعیف
شدن و مساعد شدن بدن برای ورود باکتری
ها و میکروب ها می ش��ود که در نهایت بر
کارآیی و می��زان بهره وری جامع��ه اثرگذار
است.این اقتصاددان ضمن هشدار نسبت به
حذف طبقه متوسط از کشور در شرایط تورم
فزاینده گفت :جامعه ای که طبقه متوسط آن
زیر  50درصد باشد و حذف شود ،تعادل خود
را از دس��ت می دهد و این مساله عامل دور
شدن جامعه از سطح عقالنیت است.موسایی
در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به
کاهش قدرت خرید مردم گفت :این مس��اله

در پ��ی افزایش بیکاری ،رک��ود و حوادث به
وجود آمده اس��ت.وی کاهش کیفیت تولید را
از اثرات مخ��رب کاهش قدرت خرید عنوان
کرد و گفت :در جامعه ای که مردم توان خرید
ندارند ب��ه کاالهای بی کیفیت و ارزان خری
روی می آورند.این استاد دانشگاه با بیان اینکه
باید نگران افزایش فقرا در کشور بود تصریح
کرد :گس��ترش فقر به تنش و جرائم مالی و
غیرمالی منجر می شود.به گفته موسایی ورود
سالیانه  15میلیون پرونده به قوه قضائیه گواه
همین مساله است.این استاد دانشگاه با بیان
اینکه متاس��فانه تیم اقتصادی دولت پذیرفته
که بای��د به تولید فقر بپ��ردازد گفت :در این

شرایط کارخانه قدرتمندی تاسیس می شود
که به تولید فحش��ا ،چک بی محل و ارتشا و
 ....م��ی پردازد.وی با بیان اینکه رقم خط فقر
در تهران  9میلیون تومان اعالم ش��ده گفت:
حق��وق کارگران کفاف هزینه های آن ها را
نمی دهد.موسایی با بیان اینکه کشور ما فقیر
نیست و از کش��ورهای ثروتمند است گفت:
اگر توزیع درآمد عادالنه بود دچار این لش��کر
بیکاران و افزایش حاش��یه نش��ینی نبودیم.
به گفته این استاد دانش��گاه در صورت عدم
اصالح سیاستها و ادامه چرخه معیوب ،فقر
به نسلهای بعدی منتقل و همواره جامعه ای
فقر خواهیم داشت.

استقراض دولت از بانک مرکزی؛

با وجود اینک��ه پیش از این رئی��س کل بانک مرکزی
استقراض دولت از این بانک را تایید کرده ،وزیر اقتصاد
همچنان این موضوع را رد میکند و معتقد است با انتشار
اوراق و خصوصی سازی نه تنها تورم و نقدینگی را کنترل
کرده اس��ت بلکه حقوقها را نی��ز از این محل پرداخته؛
درحالیکه شواهد از س��وی مقامات بانکی این اظهارات
را تایی��د نمیکند .به گزارش ایس��نا ،هنوز چند روزی از
اظهارات جنجال برانگیز فرهاد دژپسند ،وزیر اقتصاد مبنی
براینکه دولت حتی یک ریال هم از بانک مرکزی قرض
نگرفته است ،نگذشته بود که دژپسند اعالم کرد با فروش
بیش از  ۱۵۴هزار میلیارد اوراق و  ۳۴هزار میلیارد تومان
خصوصی توانسته اس��ت حقوقها را پرداخت کند و در

چرا دژپسند همچنان انکار میکند!

صورت عدم تامین مالی از این راه مجبور به اس��تقراض
از بانک مرکزی بوده است .این در حالی است که پیش
از این عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی مطرح
کرده بود که در س��الهای  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹بخش��ی از
بودجه دولت از تس��عیر منابع صندوق توسعه ملی تامین
شده و در شرایطی که منابع این صندوق در خارج مسدود
اس��ت ،این اقدام به معنی چاپ پول اس��ت و حداقل در
کوتاه مدت به افزایش تورم منجر شده است .وزیر اقتصاد
نیز در واکنش به این اظهارات ضمن تکذیب استقراض
از بان��ک مرکزی گفت که این بان��ک تنها برای ایفای
تعهدات برخ��ی از اجزای بودجه ،ارز را خریداری کرده و
در مقابل ،پول تزریق کرده است.همچنین ،طبق اعالم

دژپسند اگر هرچه زودتر آن وجوه به داخل کشور منتقل
یا قابل حواله و معامله شود ،همان مقدار ارز قابل معامله
و مبادله شده و به تاجران حواله داده میشود و متناسب
با آن هم ریال جمع خواهد ش��د؛ بنابراین اس��تقراض از
بانک مرکزی صحیح نیست .درحالیکه این اظهارات وزیر
اقتصاد با این سوال کارشناسان که دریافت پول از بانک
مرکزی به پش��توانه ارزی که معلوم نیست چه زمانی به
دس��ت ایران میرسد و بر اس��اس دالری که به حساب
بانک مرکزی ریخته نشده و فقط ریال به دولت داده شده
است ،اگر استقراض از بانک مرکزی نیست پس چیست؟
مواجه شده؛ اکنون نه تنها دژپسند ادعا کرده است که با
مدیریتهای صورت گرفته در منابع خزانه و تامین مالی

از اوراق و سهام مانع افزایش تورم و نقدینگی شده ،بلکه
حقوقها را نیز بدون استقراض از بانک مرکزی از همین
محل پرداخت کرده اس��ت .از سوی دیگر ،در این زمینه
یک مقام مسئول بانکی میگوید که میانگین درآمدهای
ارزی بانک مرکزی در  ۲۰سال گذشته معادل  ۴۵میلیارد
دالر بوده ،درحالیکه درآمدهای ارزی سال  ۱۳۹۹نسبت
سالهای گذشته کمتر شده و در سال گذشته کمتر از ۵
میلیارد دالر ارز به حساب بانک مرکزی واریز شده است.
وی افزود :از آنجایی که در س��ال گذش��ته بودجه کشور
متورم بود و کس��ری داش��ت و درآمدهای دولت هم به
ش��دت کاهش پیدا کرد ،بانک مرکزی مجبور شد برای
پرداخت حقوق بازنشستگان پول چاپ کند.
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اخبار
راه اندازی سدهای الستیکی در کشور
برای حل مشکل آبی ضروری است

وزیر نیرو با اشاره به راه اندازی سدهای الستیکی
در کشور گفت :راه اندازی سدهای الستیکی
در کشور برای حل مشکل آبی ضروری است.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،رضا
اردکانی��ان وزیر نی��رو در هفته دوم پویش هر
هفته الف_ب ایران که در سال  ۱۴۰۰برگزار
شد ،گفت :امروزه یکی از شیوههای ساخت و
ساز در امر سد سازی ،سدهای الستیکی است
که این خود میتواند در گردشگری ،ورود آب
شور دریا و باز چرخه آب در اراضی کشاورزی
بسیار مهم باش��د.او ادامه داد :یکی از راههای
سریعی که ما را به هدف جمع آوری آبهای
س��طحی کمک میکن��د ،احداث س��دهای
الستیکی است.وزیر نیرو با بیان اینکه سدهای
الس��تیکی با هزینه و تخریب کم راه اندازی
میش��ود ،گفت :جلوگیری از س��یالب ،ایجاد
اشتغال و بهرهمندی از جریان پویای رودخانهها
از مهمترین مزایای احداث سدهای الستیکی
است.اردکانیان تصریح کرد :بیش از  ۳۰درصد
سال گذشته ما انرژی به صنایع عرضه کردیم،
امیدوارم این پویش امسال هم به اجرا دربیاید.
او ادامه داد ۸:طرح عمده با س��رمایه گذاری ۳
هزار و  ۴۰۰میلیارد تومانی هفته گذشته به اجرا
درآمد و قرار اس��ت تا پایان سال ۲۹۰ ،طرح با
س��رمایهگذاری  ۶۵هزار میلیارد تومانی افتتاح
ش��ود.وزیر نیرو گف��ت :امیدواریم نحوه عمل
پویشها با کیفیت باالتری نس��بت به س��ال
گذش��ته به ثمر برس��د ،طرحهای س��اخت و
سازی و ساز و کاری اجرایی شود.اردکانیان در
خصوص افتتاح طرحها در سال  ۱۴۰۰افزود:
 ۳شبکه آبرسانی ۱۳ ،تصفیه خانه آب تصفیه
خانه فاضالب ،نیروگاه حرارتی ،برق رسانی به
 ۲۰۶روستا در سراسر کشور و آبرسانی به بیش
از  ۴۰۰روستا با جمعیتی بالغ بر  ۳۰۰هزار نفر از
برنامههای ما در دولت دوازدهم است.
ایجاد  ۲۶هزار شغل جدید توسط بنیاد
برکت در استان کرمان

با انعقاد دو تفاهمنامه ،تعداد مش��اغل جدید
بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در استان
کرمان به بیش از  ۲۶هزار ش��غل در س��ال
 ۱۴۰۰میرس��د .به گزارش تس��نیم ،معاون
توسعه کارآفرینی اجتماعمحور بنیاد برکت با
اعالم این خبر اف��زود :با انعقاد دو تفاهمنامه
جدید در استان کرمان ،امسال  8هزار و 750
طرح اشتغالزایی اجتماعمحور در این استان
ی میش��ود که ایجاد  26هزار و 250
راهانداز 
فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم را برای
متقاضی��ان به دنبال خواهد داش��ت.مرتضی
نیازی با اشاره به حضور و فعالیت بنیاد برکت
در سراسر اس��تان کرمان اظهار داشت :برای
س��ال  1400ایجاد  5هزار طرح اشتغالزایی
را پیشبین��ی ک��رده بودیم که ب��ا انعقاد دو
تفاهم نامه جدید ،تعداد طرحها افزایش یافته
و به  8هزار و  750طرح رس��یده اس��ت.وی
درباره مفاد این دو تفاهمنامه نیز توضیح داد:
تفاهمنام��ه اول ب��ه ارزش  500میلیارد ریال
میان بنیاد برکت ،اس��تانداری کرمان و مس
سرچش��مه و با هدف ایجاد یکهزار و 250
طرح اشتغالزایی منعقد ش��ده است .قرارداد
دوم ه��م ب��رای راهان��دازی  2ه��زار و 500
طرح اش��تغالزایی جدید می��ان بنیاد برکت،
استانداری ،س��ازمانهای جهاد کشاورزی و
مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان و بانک
قرض الحسنه مهر به ارزش یکهزار میلیارد
ریال به امضا رسیده است.
آخرین جزئیات از تهاتر بهای برق
مصرفی شرکتهای تولیدی

مدیرعام��ل توانیر در خصوص جزئیات تهاتر
به��ای برق مصرفی ش��رکتهای تولیدی با
محصوالت این شرکتها توضیحاتی را ارائه
داد .محمدحسین متولی زاده مدیرعامل توانیر
در گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران جوان ،با
اشاره به تهاتر بهای برق مصرفی شرکتهای
تولیدی گفت :این پیش��نهاد از سوی وزارت
نیرو در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی
و روان س��ازی گردش مال��ی در پروژههای
زیرساختی صنعت برق کشور از طریق تهاتر
بهای برق مصرفی با محصوالت شرکتهای
تولیدکننده انجام میشود.او ادامه داد :در واقع
این روش باع��ث رونق تولید در صنعت برق
کشور میشود و از سوی دیگر نیز این تهاتر
باعث س��رعت بخش��یدن و اتمام پروژههای
صنع��ت ب��رق میش��ود.مدیرعامل توانیر در
خص��وص تامین ب��رق نطنز ،تصری��ح کرد:
خوشبختانه به ش��بکه برق کشور هیچ گونه
آسیبی وارد نشده و تامین برق در این منطقه
پایدار است.

