
ادامه عرضه اوراق سپرده سرمایه گذاری 
بانک ملی ایران

عرضه اوراق گواهی ســپرده مدت دار ویژه سرمایه 
گذاری )عام( بانک ملی ایران تا پایان شــهریور ماه 

در شعب این بانک ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این اوراق 
با سررسید یکساله، قابل انتقال به غیر و با نرخ سود 

18 درصد ساالنه از تاریخ انتشار عرضه می شود.
پرداخت ســود علی الحســاب این اوراق به صورت 
ماهانــه و معــاف از مالیــات اســت و بازخریــد 
قبل از ســر رسید آن در شــعب بانک با نرخ 10 
درصــد ســاالنه خواهــد بود.گواهی ســپرده این 
اوراق به صورت الکترونیکی اســت و برگه سپرده 
بــه مشــتری تحویــل نخواهد شــد، لــذا اطالع 
 حفــظ و نگهداری رســید صادره گواهی ســپرده 

ضروری است.

رشد 127 درصدی اعطای تسهیالت
رئیس شــعبه بیرجند بانک توسعه صادرات ایران 
گفت: این شــعبه بانک ســال گذشته بالغ بر ۵۷8 
میلیارد ریال تسهیالت به مشتریان پرداخت کرده 
که این رقم نســبت به سال قبل از آن 1۲۷ درصد 

رشد داشته است.
به گــزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات 
ایران به نقل از اگزیم نیوز، حســن رســتگار مقدم 
در جلســه بازدید مجازی مدیرعامل بانک توسعه 
صادرات ایــران از شــعبه بیرجند، افــزود: مانده 
تســهیالت بانک توســعه صادرات ایران در شعبه 
بیرجند، بالغ بر ۶1۵ میلیارد ریال بوده که نســبت 
به سال گذشته 1۳۲ درصد رشد داشته است.وی، 
با اعالم رشــد 1۵۶0 درصدی صدور بروات اسناد 
ارزی از شــعبه بیرجند در سال گذشته نسبت به 
سال قبل از آن، اظهار داشت: سال گذشته معادل 
۲ میلیــون و ۲0۷ هزار و ۵۲۹ میلیون دالر بروات 
اســنادی ارزی برای مشــتریان صادر شده است.

رســتگار مقدم از دیگر اقدامات این شعبه را جذب 
مشــتریان جدید برشمرد و تصریح کرد: این شعبه 
با هدف خدمت رســانی بهتر به مشتریان، ارتباط 
مستمر با نهادهای اقتصادی استان اعم از سازمان 
صنعت، معــدن و تجارت، اتــاق بازرگانی و پارک 
علم و فناوری خراســان جنوبی را در دســتور کار 
دارد و طی برنامه های مشترک حضوری و مجازی 
خدمات و تســهیالت بانک توســعه صادرات ایران 
را به مشــتریان معرفی می کند. به گفته رســتگار 
مقدم، خراســان جنوبی رتبه اول تولید زرشــک و 
عناب و رتبه دوم تولید و صادرات زعفران در کشور 
را داراســت.وی گفت: از دیگــر کاالهای صادراتی 
خراسان جنوبی می  توان به مصنوعات پالستیکی، 
انواع شــوینده، لــوازم خانگی، محصــوالت لبنی، 
مصنوعات چوبی، مصالح ســاختمانی، محصوالت 
غذایی و کشاورزی اشاره کرد. رئیس شعبه بیرجند 
بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به اینکه مقصد 
اصلی صادرات اســتان خراســان جنوبی کشــور 
افغانستان اســت، اظهار داشت: مزیت برخورداری 
از بیشترین مرز مشترک با کشور افغانستان نسبت 
به اســتان های همجــوار و قرار گرفتــن در کریدور 
شــمال به جنوب و شرق به غرب است که این امر 
باعث توســعه مبادالت تجاری این منطقه شده و 
در حــال حاضر بازرگانان ایرانــی و افغان در چهار 
بازارچه مرزی فعالیت دارند.به گفته رستگار مقدم، 
پاکســتان، کشور های آســیای میانه، هلند، قطر و 
آلمان از دیگر مقاصد صادراتی محصوالت خراسان 

جنوبی هستند.

پیام مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
بمناسبت حماسه حضور ۲۸ خرداد

پیــام مدیرعامل بانک توســعه تعاون بمناســبت 
حماســه حضــور ۲8 خرداداعــالم آمادگی بانک 
توســعه تعاون برای مشــارکت با دولت جدید در 

مسیر توسعه تولید.
دســت امداد الهی دگر باره به یاری ملتی آمد که 
علیرغم تهدید و تحریم دشــمنان و وجود سختیها 
و دشــواریها در بیست و هشتم خرداد ماه با ایمان 
به پروردگار و تاکید بر ارزشهای انقالبی در صحنه 
تصمیم برای تغییر سرنوشت خویش گام نهادند و 
انتخابات پرشور دیگری را در تاریخ انقالب اسالمی 
اینجانب، حضــور غیورانه مردم  ماندگار کردنــد. 
گرانقدر میهنم را در سیزدهمین انتخابات ریاست 
جمهــوری قدر و ارج می نهــم و ضمن تبریک به 
رئیس جمهور منتخب ملت، جناب حجت االسالم 
و المســلمین دکتر رئیســی برای ایشــان توفیق 
مســتمر در راه اعتالی میهن اسالمی و شکوفائی 
و آبادانی ایران عزیــز آرزو می کنم. همکاران من 
در بانک توســعه تعاون بعنوان نو پدید ترین بانک 
دولتی کشور، در این مقطع، چون همیشه، آمادگی 
کامــل خویش را بــرای مشــارکت و همراهی در 
توسعه، آبادانی و تولید همسو با برنامه های دولت 

جدید اعالم می دارند.

صدور آنی کارت بانکی جدید با شماره قبلی 
در بانک آینده

به منظــور ارزش آفرینــی هر چه بیشــتر و بهبود 
خدمت رسانی به مشتریان بانک آینده ، امکان جدیدی 

در صدور دوباره کارت بانکی فراهم شده است.
بر این اساس، مشــتریان عزیز هنگام صدور کارت 
جدید، می توانند همان شــماره کارت قبلی خود را 
درخواســت کنند و به صورت آنی دریافت نمایند. 
مرکــز شــبانه روزی ارتباط بانک آینده با شــماره 
تمــاس ۲۷۶۶۳۲00-0۲1 آماده پاســخ گویی به 

هم وطنان عزیز است.

اخبار گزارش

صنعـت آلومینیـوم بـه عنـوان صنعتـی اسـتراتژیک ایـن 
روزهـا بـا مشـکل تامیـن مناسـب مـواد اولیـه بـه ویـژه 
آلومینـا روبـرو اسـت، به طـوری که وابسـتگی بـه واردات 
ایـن مواد اولیه، سـاالنه یـک میلیارد دالر هزینه به کشـور 

می کنـد. تحمیـل 
در  آلومینیـوم  صنعـت  پایه گـذاران  از  یکـی  ایـران   
خاورمیانـه محسـوب می شـود و بـرای تولید ایـن محصول 
اسـتراتژیک برنامه هایـی طی سـال های گذشـته از سـوی 
دسـت انـدرکاران ایـن بخـش تدویـن شـده کـه تولیـد 
سـاالنه 1.۵ میلیـون تـن آلومینیوم تا سـال 1۴0۴ یکی از 
مهمتریـن ایـن برنامه ها اسـت. تحقـق این هـدف نیازمند 
تامیـن مقـدار قابـل توجهی از مـواد اولیه و منابـع معدنی 
ماننـد بوکسـیت بـرای دسـتیابی بـه آلومینـا بـه عنـوان 
مـاده اولیـه تولیـد آلومینیـوم اسـت.به همین منظـور باید 
دسـتورالعمل ویـژه ای بـرای تامیـن این دو مـاده اصلی در 
دسـتور کار متولیـان ایـن بخـش قـرار گیـرد تـا بـه ایـن 
طریـق زمینـه تحقـق هدف گـذاری پیش بینی شـده برای 

تولیـد آلومینیـوم در کشـور فراهم شـود.
کشـورهای  برتریـن  بیـن  شـده  انجـام  بررسـی های 
تولیدکننـده آلومینیـوم حکایت از اسـتراتژی های مختلفی 
در تامیـن آلومینـا و بوکسـیت مـورد نیـاز ایـن کشـورها 
دارد، بـه ایـن صـورت که از بین 10 کشـور برتر، ۷ کشـور 
تجـارت  اهمیـت  امـر  ایـن  و  داشـته اند  آلومینـا  واردات 

آلومینـا در صنعـت آلومینیـوم را نشـان می دهـد.
اهمیـت ایـن مـاده اسـتراتژیک در تولیـد آلومینیـوم بـه 
انـدازه ای اسـت که فعال کـردن ظرفیت های بیشـتر برای 
تولیـد آلومینـا در کشـور می توانـد بخشـی از مشـکالت 
تامیـن مـواد اولیـه آلومینیـوم را برطـرف کند.آلومینـا یـا 
پـودر دی اکسـید آلومینیـوم مـاده اولیـه اصلـی تولید فلز 
آلومینیـوم اسـت. آلومینـا از روش بایـر تولیـد می شـود و 
بـرای تولید هـر تن آلومینیوم بـه ۲ تن آلومینا نیاز اسـت. 
از سـوی دیگـر بـرای تولیـد هـر تـن آلومینا به ۲ تـا ۳ تن 
سـنگ معدنی بوکسـیت نیاز اسـت. آلومینـا دارای مصارف 
متالورژیـک و غیرمتالورژیـک اسـت، امـا مصـرف عمده آن 
در بخـش احیـای آلومینیـوم اسـت.به گفتـه کارشناسـان 
سـال  در  جهـان  در  آلومینـا  تولیـد  آلومینیـوم،  صنعـت 

۲01۹ برابـر بـا 1۳0 میلیـون تـن بـوده اسـت در حالـی 
کـه تولیـد سـاالنه ایـن مـاده مهـم در ایـران حـدود ۲۵0 
هـزار تن اسـت کـه در افـق 1۴0۴ و با تولیـد 1.۵ میلیون 
تـن آلومینیـوم، بـه ۳ میلیـون تـن آلومینـا نیـاز خواهیـم 
داشـت. آمـار منتشـر شـده توسـط وزارت صنعـت نشـان 
می دهـد تولیـد آلومینـا در سـال ۹۹ بـا افـت ۲۲۹.1 هزار 
تـن بوده که در مقایسـه با سـال ۹8 کاهـش 1.8 درصدی 
را تجربـه کـرده اسـت.افت تولیـد آلومینـا خبـر خوشـی 
بـرای هدف گـذاری انجام شـده در تولید آلومینیوم نیسـت 
و ضـروری اسـت تـا مسـئوالن مربوطـه و بـه ویـژه وزارت 
صنعـت فکر جدی بـرای جلوگیری از افت تولیـد این ماده 
مهـم و برنامه ریـزی برای رشـد تولید در ایـن بخش کنند.
یوسـف داوودی نماینـده مجلـس دربـاره تامین مـواد اولیه 
تولیـد آلومینیـم در کشـور می گویـد: سـاالنه یـک میلیارد 

دالر ارز بـرای واردات مـواد اولیـه تولید آلومینیوم از کشـور 
خـارج می شـود.به گفتـه وی، پـودر آلومینـا که مـاده اولیه 
تولید آلومینیم محسـوب می شـود، از طریـق واردات تامین 
می شـود. نیـاز صنعـت آلومینیـوم کشـور بـه پـودر آلومینا 
و اکسـید آلومینیـم حـدود ۲ میلیـون و ۵00 هـزار تـن 
در سـال اسـت و کارخانه هـای تولیـد آلومینیـم جنـوب بـا 
یـک میلیـون و ۲00 هـزار تـن در سـال و کارخانه هـای 
هرمـزان و المهـدی هـر کـدام با ۶00 هـزار تـن بزرگترین 
مصـرف کننـدگان ایـن محصـول در کشـور هسـتند. با در 
نظـر گرفتـن قیمـت جهانی آلومینـا و هزینه حمـل و نقل، 
واردات ایـن ۲ میلیـون و ۵00 هـزار تن، یـک میلیارد دالر 

هزینـه در سـال بـرای کشـور به همـراه دارد.
ایـن نماینـده مجلس با اشـاره بـه محدودیت ارزی کشـور 
و مشـکالت واردات آلومینـا می گویـد: بوکسـیت به عنوان 

مـاده اولیـه آلومینـا بـا کمبـود ذخیـره در کشـور مواجـه 
اسـت، بـه طـوری کـه میـزان ذخایـر آن در کشـور بـه ۶ 
زیسـت  مشـکالت  آن  برداشـت  و  رسـیده  تـن  میلیـون 
محیطـی بـه همـراه دارد، اما نفلین سـینیت بـا حدود ۲۴ 
میلیـارد تـن ذخیـره انتخـاب خوبـی بـرای تولیـد آلومینا 
در کشـور اسـت .وی بـا بیـان اینکه در این راسـتا فـاز اول 
پـروژه بـزرگ تولیـد آلومینـا از ذخایر نفلین سـینیت آغاز 
شـده کـه ظرفیـت ۲10 هـزار تنـی دارد، ادامـه می دهـد: 
بیـش از ۵ هـزار میلیـارد تومـان در ایـن خصـوص هزینه 
شـده کـه باید طی ۴ سـال به بهـره برداری برسـد. در هر 
حال تولید آلومینیوم در کشـور اقدامی اسـتراتژیک اسـت 
و اهمیـت ایـن محصـول در صنعتـی شـدن کشـور، لـزوم 
توجـه بـه تامیـن مـواد اولیـه و رفع مشـکالت پیـش روی 

ایـن صنعـت را دوچنـدان می کنـد.  فارس

معاون درآمد های مالیاتی ســازمان امورمالیاتی کشــور از تمدید مهلت پرداخت 
مالیات مقطوع دریافت کنندگان سکه در سال ۹۹ تا 1۵ تیر ماه خبر داد.

محمد مســیحی معاون درآمد های مالیاتی ســازمان امورمالیاتی کشور گفت: با 
تصویب ســتاد ملی مدیریت کرونا، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد ســال 
1۳۹۹ صاحبان مشــاغل تا 1۵ تیرماه تمدید شــد که بر این اســاس، دریافت 
کنندگان سکه در سال 1۳۹۹ نیز تا تاریخ مذکور فرصت دارند نسبت به پرداخت 
مالیات مقطوع ســکه و یا حسب مورد نسبت به تســلیم اظهارنامه مالیاتی خود 

اقدام کنند.
وی با اشاره به دستورالعمل ابالغی تبصره ماده )100( قانون مالیات های مستقیم 
اظهار داشــت: تمامی اشخاص حقیقی خریدار ســکه از بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران که در سال 1۳۹۹ نســبت به دریافت حداکثر )1۵۵( قطعه سکه 
اقدام نموده اند، تا 1۵ تیرماه مهلت دارند از تســهیالت مالیات مقطوع برخوردار 
شــوند.وی در ادامه با بیان اینکه این گروه از خریداران ســکه از نگهداری اسناد 
و مدارک موضوع قانون مزبور و تســلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند، تصریح 
کرد: با اســتناد به قســمت اخیر تبصره ماده )100( قانون مالیات های مستقیم 

اصالحی مصوب 1۳۹۴، مالیات اشخاص موضوع این گروه از مودیان که اظهارنامه 
مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم کنند، بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک 
ارائه شــده تعیین خواهد شد.مســیحی افزود: براساس دستورالعمل های ابالغی، 
خریداران ســکه مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات 
متعلق به شــرح بند )۲( این دستورالعمل اقدام کنند تا مشمول جریمه دیرکرد 
موضوع ماده )1۹0( قانون مالیات های مســتقیم اصالحی مصوب 1۳۹۴ نشوند.

معاون درآمد های مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشور به میزان مالیات مقطوع 
قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه بر اساس تعداد سکه تحویلی 
طی سال 1۳۹۹ نیز اشاره کرد و گفت: تا ۵ قطعه سکه مشمول مالیات نمی باشد، 
نســبت به مازاد ۵ سکه تا میزان 1۵ ســکه به ازای هر قطعه سکه ۹.۶00.000 

ریال مالیات مقطوع، نســبت به مازاد 1۵ ســکه تا میزان ۲۵ ســکه به ازای هر 
قطعه ســکه 1۲.800.000 ریال مالیات مقطوع و نهایتا نسبت به مازاد ۲۵ سکه 
تا میزان 1۵۵ ســکه به ازای هر قطعه ســکه 1۶.000.000 ریال مالیات مقطوع 
تعلق می گیرد.وی افزود: در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع 
را بــه صورت کامل تا 1۵ تیرماه ندارند، مالیات مقطوع تعیین شــده حداکثر تا 
چهارماه به صورت مساوی تقســیط می شود.مسیحی خاطرنشان کرد: اشخاصی 
که در ســال 1۳۹۹ نسبت به دریافت بیش از )1۵۵( قطعه سکه از بانک مرکزی 
اقدام و همچنین مشاغلی که حسب سوابق پرونده با مجوز صادره از سوی مراجع 
ذی ربط به شــغل خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل 
نبوده و مکلف به تســلیم اظهارنامه مالیاتــی و پرداخت مالیات متعلق در موعد 
مقرر )1۵ تیرماه 1۴00( است. مسیحی در پایان با تاکید بر اینکه آخرین مهلت 
پرداخت مالیات مقطوع عملکرد ســال 1۳۹۹ دریافت کنندگان ســکه از بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، روز سه شنبه 1۵ تیرماه است، گفت: در صورت 
عدم پرداخت مالیات و یا حســب مورد عدم تســلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت 

مقرر، مشمول جرایم خواهند شد.  باشگاه خبرنگاران

بررســی وضعیت بازار کار ســال ۹۹ بیانگر آن است که 
با ریــزش ۷۴۳ هزار نفری نیــروی کار بخش خدمات، 
1۷ هــزار نفــری بخش صنعــت و ۲۵0 هــزار نفری 
 بخش کشــاورزی، حوزه خدمات رکــوردار ریزش نیرو 

بوده است.
با توجه به محدودیت هایی که ناشــی از شیوع ویروس 
کرونــا در ســال ۹۹ برقــرار و بعضاً منجر بــه تعطیلی 
یــا تعدیل نیــرو در محیط هــای مختلف کاری شــد، 
شــاخص های بازار کار به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند 
بطوری که طبق آمار رســمی کشور در مجموع ۴ فصل 
ســال ۹۹ بیش از یک میلیون و 10 هــزار نفر از گروه 
شاغالن خارج شدند.بررسی وضعیت بخش های مختلف 
اقتصاد کشــور در سال ۹۹ بیانگر آن است که اگرچه در 
بخش کشاورزی و صنعت نیز ریزش نیروی کار را شاهد 
بودیم اما بیشــترین ریزش نیروی کار در بخش خدمات 

بوده است.

در بخش کشاورزی حدود ۲۵0 هزار نفر در سال ۹۹ به 
نسبت سال ۹8 بیکار شدند. در بخش صنعت نیز شاهد 
ریزش 1۷ هزار و ۵00 نفر از شــاغالن بودیم. بیشترین 
ریــزش نیروی کار نیز در بخــش خدمات رقم خورد به 
گونه ای که حدود ۷۴0 هزار نفر فعاالن حوزه خدمات در 
ســال ۹۹ بیکار شدند.غیرفعال شدن 1.۲ میلیون زنطی 
ســال گذشــته بیش از ۲ میلیون نفر از بازار کار خارج 
شدند و در زمره جمعیت غیرفعال قرار گرفتند که سهم 

زنان بیشتر از مردان بوده است.
به این ترتیب در حالی که جمعیت غیرفعال کشــور در 
ســال ۹8 برابر با ۳۴ میلیــون و ۴۹8 هزار و ۴11 نفر 
بود، در ســال ۹۹ به ۳۶ میلیون و ۶۳8 هزار و ۶۲۵ نفر 
افزایش یافت؛ یعنی شاهد خروج ۲ میلیون و 1۴0 هزار 
و ۲1۴ نفر از جمعیت فعال )شــاغل و بیکار( از بازار کار 
بودیم که از این تعداد، ســهم زنان یک میلیون و ۲8۴ 

هزار و ۶۷۴ نفر بوده است.  مهر

جزئیات ریزش نیروی کار در سال ۹۹

پیچ و خم تأمین مواد اولیه تولید آلومینیوم

ارزبری یک میلیارد دالری واردات آلومینا
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معاون درآمد های مالیاتی سازمان امور مالیاتی خبر داد؛

مهلت پرداخت مالیات سکه تمديد شد

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان تهـران بـا 
ایـن  بارش هـا و ذخایـر سـدهای  بـه وضعیـت  اشـاره 
اسـتان گفت: امسـال شـهر و اسـتان تهران در قسـمت 
نارنجـی قـرار گرفتـه و تـا بـه ایـن لحظـه وارد شـرایط 

نشـده ایم. قرمـز 
محمدرضـا بختیـاری، مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان تهـران گفـت: اولویـت اول مـا اخطـار و سـپس 
بـه  بی توجهـی  ایـن حـال  بـا  و  اسـت  فشـار  کاهـش 
ایـن هشـدارها قطـع آب را بـه دنبـال دارد. بـه زودی 
در مناطـق پرمصـرف هـم کاهـش فشـار آب را اعمـال 
و  جیره بنـدی  بـرای  برنامـه ای  ولـی  کـرد،  خواهیـم 
تهـران  اسـتان  در  لحظـه  ایـن  تـا  آب  سـهمیه بندی 
نداریـم. امسـال مـا برنامـه ای بـرای قطع یـا نوبت بندی 
آب تـا بـه امـروز نداشـته ایم و نخواهیـم داشـت، ولـی 
وضعیـت نگران کننـده ای را در سـدهای اسـتان تهـران 

شـاهد هسـتیم.

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان تهـران  در 
خصـوص نوبت بنـدی آب در تهران تصریح کرد: امسـال 
بـه لحـاظ کاهـش بارندگـی در کشـور سـال ویـژه ای 
اسـت، در مقایسـه بـا ۵0 سـال اخیـر میـزان بارش هـا 
در سراسـر کشـور بـه پایین تریـن میـزان خـود رسـیده 
اسـت. میـزان مصـرف اسـتاندارد معـادل 1۴ مترمکعب 
برابـر بـا 1۴ هـزار لیتـر در ماه اسـت کـه اگر ایـن عدد 
بیـش از چهـار برابـر افزایـش پیدا کند، اخطـار و قطعی 

آب را در پـی دارد.
بـه گفتـه این مقام مسـئول سـه وضعیت سـبز، نارنجی 
سـال  کـه  کرده ایـم  تعریـف  تهـران  بـرای  را  قرمـز  و 
گذشـته به دلیـل وضعیت مناسـب بارش ها در قسـمت 
سـبز قـرار داشـتیم و وضعیت ذخایر سـدها خـوب بود، 
امـا امسـال شـهر و اسـتان تهـران در قسـمت نارنجـی 
قـرار گرفتـه و تـا بـه ایـن لحظـه وارد شـرایط قرمـز 

نشـده ایم.  میـزان

استان تهران در وضعیت نارنجی آب

 از شوک تورمی ابتدای سال 
تا بالتکلیفی گمرک هوایی کشور

در آخریــن روزهای فعالیت تیــم مدیریتی دولت دوازدهــم در وزارت اقتصاد، 
مباحث مختلفــی از جمله تامین منابع بودجــه و همچنین برخی انتصابات در 

زیرمجموعه های وزارت اقتصاد به گوش میرسد.
  انتشــار گزارشــی از ســوی بانک مرکزی در خصوص افزایش ۲8 هزار میلیارد 
تومانی پایه پولی در اردیبهشت ماه یکی از اخباری بود که محافل کارشناسی را 

با شوک جدی رو به رو کرد. 
همزمان با اعالم نتایج انتخابات ریاســت جمهوری و نزدیک شــدن به روزهای 
پایانی دولِت روحانی، بانک مرکزی تــازه ترین گزارش از تحوالت اقتصاد کالن 
را منتشر و اعالم کرد که رشد نقطه به نقطه نقدینگی در اردیبهشت ماه، ۳8.8 

درصد شده است.
بنابراین حجم نقدینگی در اردیبهشــت ماه ســال جاری به ۳ هزار و ۶01 هزار 
میلیارد تومان رســیده اســت، همچنین رشــد ماهانه این متغیر تورم ساز در 
اردیبهشت ۳.۲ درصد اعالم شده که معادل افزایشی به ارزش 11۲ هزار میلیارد 

تومان است.
نکته مهم  در این گزارش، رشد ۶ درصدی پایه پولی آنهم فقط در یک ماه است. 

پایه پولی در پایان اردیبهشــت با ۶ درصد افزایش نسبت به فروردین، به حجم 
بالغ بر ۴8۹ هزار میلیارد تومان رســیده اســت. یعنی در ماه مذکور بالغ بر ۲8 
هزار میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده است.رشد نقطه به نقطه 
این متغیر پولی در اردیبهشــت ماه نیز حدود ۳0.۶ درصد اعالم شده است. این 

رشد ماهانه در 1۴ ماه گذشته بی سابقه بوده است!
در همیــن خصوص چندی قبل عبدالناصر همتی گفته بود برای پرداخت حقوق 
کارمندان در اردیبهشــت ماه از تنخواه بانک مرکزی استفاده شده است. هرچند 
وزارت اقتصاد در خصوص این موضوع یک واکنش مشــخص دارد و مدعی است 
اســتفاده از تنخواه طبق قانون )و مجوز( بودجه سنواتی بوده و مشکل قانونی در 
ایــن خصوص وجود ندارد. نکته ای که در اینجا حائز اهمیت اســت این بود که 
آیا مجموعه وزارت اقتصاد متوجه این نکته میباشــد که استفاده از تنخواه بانک 
مرکزی، در نهایت افزایش پایه پولی و رشــد نقدینگی میتواند به تداوم شــرایط 
تورمی فعلی که یقینا بســیاری از خانوارهای ایرانــی را با چالش رو به رو کرد، 

منجر شود؟
آیا راهکار دیگری برای پوشــش کســری بودجه و عدم تراز منابع و مصارف در  
ابتدای ســال وجود نداشــت؟  به عنوان یک ســوال بودجه ای دیگر در حیطه 
وظایــف وزارت اقتصاد، دلیل ناکامی در فروش اوراق نقدی که فرایند  از خرداد 
ماه آغاز شــده چه بوده اســت؟ آیا ظرفیتهای معطل مانده مالیاتی  مثل مالیات 
خودروهــا و خانه های لوکس و قوانینی که از ســال قبــل احکام آن در بودجه 

1۳۹۹ لحاظ شده بود نمیتوانست به کمک بودجه دولت بیاید؟ همچنین وزارت 
اقتصاد مجوز فروش 100 هزار میلیارد تومان سهام را نیز دریافت کرده و تاکید 
دارد کــه به صورت بلوکی این فرایند انجام خواهد شــد، آیــا این روزها امکان 
فروش بلوکی ســهام به جای استفاده از تنخواه مهیا نبود؟از طرف دیگر موضوع 
انتصابات در گمرک ایران بار دیگر حاشیه ساز شده است، از یک سو در تاریخ ۲۹ 
خرداد ماه حکمی در خصوص انتصاب علی ســلیمانی به عنوان مدیر کل جدید 
گمرک فرودگاه امام خمینی منتشــر شد که نشان میداد بعد از حدود یک سال 
قرار اســت فرد جدیدی سکان دار مدیریت مهمترین مرز هوایی کشور شود. این 
درحالی اســت که روز یک شنبه اعالم شد که فعال خبری از اجرای حکم نیست 
و عمال حکم منتشر شده محلی از اعراب نداشته و مدیریت گمرک فرودگاه امام 
همچنان بر عهده غالمرضا صفاری است. موضوع تاجایی پیش رفت که مصاحبه 
ای نیز به نقل از وی در حالی که روز قبل حکم مدیر کل جدید صادر شــده بود 

در اختیار رسانه ها قرار گرفت.
جــدای از موضوع انتصابات با دوره زمانی کوتاه مــدت در دوره جدید مدیریت 
گمــرک ایران که شــاهد مثال تغییرات گمــرکات مهمی مثل تهــران، البرز، 
فرودگاه امام و... اســت اتفاقــات رخ داده در خصوص مدیریــت مهمترین مرز 
هوایی کشــور حاشیه ساز شــده و به نظر میرســد اتخاذ یک رویکرد واحد در 
 روزهای اخر حضور تیم فعلی مدیران ارشــد در مجموعه وزارت اقتصاد، یک امر 

ضروری است.  تسنیم


