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 كاهش 4834 واحدي شاخص 

بورس تهران
ش�اخص بورس ته�ران در پای�ان معام�ات روز گذش�ته در یك 
رون�د نوس�اني ب�ا کاه�ش 4ه�زارو834 واح�د هم�راه ش�د. 
به گزارش فارس، بورس اوراق بهادار ته��ران اين هفته عملكرد خوبي 
از خود به جا نگذاشت، به گونه اي كه روز گذشته هم گرچه در ابتداي 
س��اعات معامالت روند رو به رش��د به خود گرفت، اما بعد از آن دچار 
نوسان شد و در نهايت با كاهش 4هزارو834 واحد به رقم يك ميليون و 

386 هزار و 401 واحد رسيد. 
همچنين شاخص كل بورس با معيار هموزن با كاهش 6هزارو23 واحد 
به 415 هزار و 495 واحد رسيد. ارزش بازار در بورس تهران به بيش از 

5 ميليون و 571 هزار ميليارد تومان رسيد. 
معامله گ��ران در ب��ورس ته��ران بي��ش از 7/9ميليارد س��هام، حق 
تق��دم و اوراق مالي در قال��ب 1/5ميلي��ون نوبت معامل��ه و به ارزش 
7هزارو25 ميلي��ارد تومان داد و س��تد كردند. همچني��ن امروز همه 
ش��اخص هاي بورس قرمز بودند به گونه اي كه شاخص كل و شاخص 

قيمت با معيار وزني � ارزشي هر كدام 35 /0درصد كاهش يافتند. 
اما اين دو ش��اخص با معيار هموزن با 1/4درصد كاهش همراه شدند. 
شاخص آزاد شناور 0/36 درصد كاهش يافت، شاخص بازار اول بورس 
0/2درصد افت كرد و شاخص بازار دوم بورس 0/52درصد كاهش يافت. 
در فرابورس ايران هم شاخص كل با ريزش 157 واحد به رقم 20 هزار 
و 564 واحد رسيد. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ايران به بيش از يك 
ميليون و 148 هزار ميليارد تومان رسيد. ارزش بازار پايه فرابورس به 

بيش از 375 هزار ميليارد تومان رسيد. 
معامله گران بيش از 4 ميليارد س��هام، حق تقدم و اوراق مالي در قالب 
1/4ميليون فقره معامله و به ارزش 7هزارو315 ميليارد تومان داد و ستد 
كردند كه با اين حس��اب ارزش معامالت بورس و فرابورس از 14 هزار 

ميليارد تومان هم فراتر رفت. 
به گفته برخي كارشناسان از داليل مهم ريزش شاخص بورس كاهش 
نرخ دالر در بازار آزاد كه به حدود 26 هزار و 650 تومان رسيده، همچنين 
رفتار هيجاني سهامداران خرد و نيز عدم حمايت دولت از بازار و مباحثي 
مانند قيمت گذاري محصوالت سيمان يا فوالد و خودرو در بازار از داليل 

مهم ريزش شاخص بورس است. 
با توجه به اينكه قرار اس��ت بازار س��رمايه به يك��ي از محل هاي تأمين 
مالي براي س��رمايه گذاري تبديل ش��ود، دولت بايد به صورت اصولي از 
س��رمايه گذاري در بورس حمايت كند و قوانين حضور سرمايه گذاران و 
مردم در بورس تغيير كند، زيرا اگر پول هاي س��رگردان از بورس خارج 
شوند، به بازار مس��كن، س��كه، دالر و حتي ارزهاي مجازي مي روند كه 
معلوم نيست چه سرنوشتي پيدا كند و باعث تورم مي شود، اما اگر پول هاي 
مردم در شركت هاي بورسي و فرابورسي سرمايه گذاري شود، اميد مي رود 
درصدي از اين معامالت به توليد رسوخ پيدا كند و باعث شفافيت بازار، 

نقدشوندگي، مشاركت مردم در اقتصاد و حمايت از توليد شود.

 جزئيات كامل درآمدهاي مالياتي
در چهار ماهه ابتدایي امسال

بیشترین درصد تحقق درآمدهاي مالیاتي در چهار ماهه ابتدایي 
امسال، مربوط به عوارض خروج از کشور و کمترین تحقق مربوط به 
مالیات خانه ها و خودروهاي لوکس و مالیات بر خانه هاي خالي است. 
به گزارش فارس، مجم��وع درآمدهاي وصولي ماليات��ي در چهار ماه 
ابتدايي امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشدي معادل 95 
درصد از مبلغ 512 هزار و 364 ميليارد ريال به مبلغ 853 هزار و 107 
ميليون ريال افزايش يافته است. ميزان وصولي درآمدهاي مالياتي طي 
دوره زماني مذكور 95 درصد از درآمد پيش بيني شده در بودجه مصوب 
سال 1400 محقق گرديده و ش��امل 92 درصد در بخش ماليات هاي 

مستقيم و 98 درصد در بخش ماليات هاي غير مستقيم است. 
ماليات هاي مستقيم و غيرمس��تقيم در چهار ماهه ابتدايي سال 1400 به 
ترتيب 53 درص��د و 47 درصد از مجم��وع درآمدهاي ماليات��ي را به خود 
اختصاص مي دهند. از مجموع ماليات هاي مستقيم در دوره مذكور 28 درصد 
سهم ماليات تكليفي و مابقي معادل 72 درصد ماليات تشخيصي بوده است. 
همچنين، از مجموع ماليات هاي غير مستقيم در دوره مذكور 3 درصد سهم 

ماليات تكليفي و معادل 97 درصد ماليات تشخيصي بوده است. 
بيش��ترين درصد تحقق درآمد، مربوط به عوارض خروج از كش��ور و 
كمترين تحقق مربوط به ماليات خانه ها و خودروهاي لوكس و ماليات 
بر خانه هاي خالي است. در بخش درآمد ماليات هاي مستقيم ماليات 
اشخاص حقوقي غير دولتي و در بخش ماليات هاي غيرمستقيم عوارض 
خروج از كشور، ماليات بر فروش سيگار، ماليات بر نقل و انتقال خودرو، 
ماليات شماره گذاري خودرو، ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر مصرف 

سيگار تحقق بيش از صد درصد بوده است. 
....................................................................................................................

وزیر جهاد کشاورزي: 
هيچ كمبودي در حوزه كاالهاي اساسي 

وجود ندارد
در حال�ي که برخ�ي از رس�انه هاي معاند، خ�وان بعد از تش�دید 
تورم را کمبود کاالهاي اساس�ي چ�ون گندم در ای�ران مي دانند 
و با نش�ر گس�ترده این دس�ت از اخبار س�عي در ملته�ب کردن 
بازارها دارند، وزیر جهاد کش�اورزي می گوی�د: در حوزه کاالهاي 
اساسي همه تاش بر این اس�ت که آرامش به بازار بازگردد و هیچ 
کمبودي در خصوص تأمی�ن انواع کاالهاي اساس�ي وجود ندارد. 
تحريم كنندگان ايران خيل��ي تالش كردند تا عالوه ب��ر تورم، كمبود 
كاالهاي اساس��ي در بازارهاي ايران را نيز پديد بياورن��د، اما به دليل 
زيرساخت هاي ايران و همچنين گستره جغرافيايي و ارتباطاتي ايران با 
بسياري از كشورها اين اتفاق نيفتاد. در اين ميان دشمنان كه در حوزه 
واقعي نتوانستند به اهداف تحريمي شان برسند حاال در فضاي رسانه 
تالش مي كنند مرحله بعد از تش��ديد تورم در اقتصاد ايران را كمبود 

كاالهاي اساسي معرفي كنند. 
در ابتدا بايد گف��ت تحريم كنندگان نف��ت ايران عام��ل اصلي ايجاد 
تورم در اقتصاد ايران هس��تند، زيرا اقتصاد اي��ران از ديرباز اقتصادي 
نفتي و متكي به نفت بوده اس��ت. س��پس بايد عنوان داشت كه ايران 
هم توليد كننده برخي از محصوالت كش��اورزي اس��ت و هم اينكه در 
حوزه هاي��ي ص��ادرات و واردات روان و در جري��ان دارد. بدين ترتيب 
مقصود از نش��ر اخبار مرتبط با كمبود كاال اين اس��ت ك��ه بازارهاي 
 اي��ران را ملته��ب كنند كه اي��ن نيز با شكس��ت مواجه خواهد ش��د. 
در همين رابطه س��يدجواد س��ادتي نژاد، وزير جهاد كشاورزي با بيان 
اينكه كمبودي در حوزه برنج خارجي وجود ن��دارد، افزود: با توجه به 
خشكسالي ها، برنج توليد داخل كاهش 18 درصدي داشته است، اما 
با عرضه برنج خارجي به بازار سعي بر اين است كه اين كمبود جبران 
شود. وي اضافه كرد: براساس قانون در زمان كشت برنج داخلي، واردات 
ممنوع اس��ت و تنها از محل ذخاير راهبردي برن��ج خارجي وارد بازار 
مي شود كه در اين مورد نيز كمبودي وجود ندارد و براساس قانون اين 

ممنوعيت واردات تا زمان مقرر ادامه مي يابد. 
ساداتي نژاد گفت: در حوزه كاالهاي اساسي همه تالش بر اين است كه 
آرامش به بازار بازگردد و هيچ كمبودي در خصوص تأمين انواع كاالهاي 
اساس��ي وجود ندارد، ضمن اينكه تمام تالش خود را مي كنيم كه اين 

موضوع تداوم داشته باشد.

خودروس�ازان داخلي ب�ه فصل�ي از تاریخ 
فعالیت خود رس�یده اند که ت�وان کنترل و 
کاهش هزینه ه�اي تولید و افزای�ش تیراژ و 
کیفیت محصول را ندارن�د ، از این رو با توجه 
به اینك�ه ب�ازار را در انحصار خ�ود دارند و 
سه سالي مي شود که واردات خودرو ممنوع 
است، با خیال راحت س�وار بر زیان انباشته، 
دور افزایش مس�تمر قیمت خودرو در بازار 
مي گردن�د، در ای�ن می�ان مجلس ش�وراي 
اسامي که قصد داش�ت با واردات مشروط 
خ�ودروي خارجي، حباب قیم�ت را در بازار 
خودروي خارجي و داخلي تخلیه کند)بازار 
نیز با کاهش قیمت طرح مجلس واکنش نشان 
داد( با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و ایراد دوباره ش�ورای نگهبان روبه رو ش�د، 
بدین ترتیب باید دید وقتی طرح های مجلس 
انقاب�ی رد می ش�ود آیا طرح ه�ای دیگری 
براي کنترل بازار خودرو وجود دارد یا خیر؟!

تنظيم بازار خودرو به يك كالف س��ردرگم 
تبديل شده اس��ت، از طرف��ي توليد كننده 
داخلي توانايي بهبود وضعيت توليد از منظر 
كمي و كيفي را ندارد، از طرف ديگر سه سالي 
مي شود كه واردات خودرو ممنوع است، در 
اين بين خودروس��ازان داخلي ك��ه با زيان 
انباش��ته بيش از 80  هزار ميلي��ارد توماني 
روبه رو هستند، از وضعيت رشد نرخ خودرو 
در بازار شايد بدش��ان نيايد، زيرا آزاد سازي 
نرخ خودرو درآمدهاي آنها را افزايش مي دهد 
و شايد بتوانند بدين واسطه زيان هاي خود 

را جب��ران كنن��د، ام��ا تصور كني��د قيمت 
پرايد150 ميليون توماني كه همين االن هم 
با انتقاد هاي جدي مواجه است روزي بخواهد 

به 300ميليون تومان برسد. 
ه��ر چن��د وقتي گفت��ه مي ش��ود ك��ه قيمت 
پرايد 150 ميلي��ون تومان و قيم��ت پژو بيش 
از 200 ميليون توم��ان اس��ت، عده اي س��ريع 
مي گويند واقعاً آنقدرها ارزش ندارند، اما زماني 
كه خودروساز داخلي تنها عرضه كننده بالمنازعه 
بازار داخلي اس��ت و سه س��الي هم مي شود كه 
واردات خودرو ممنوع اعالم شده است، افزايش 
مجدد قيمت ها امري چندان بعيد هم نيس��ت 
به ويژه اينكه همين س��ال گذشته قيمت پرايد 
حدود 40 ميليون تومان بيشتر نبود. هزينه تمام 
شده خودروساز داخلي و همچنين قدرت تيراژ 
توليد به شكلي است كه با رشد روز افزون قيمت 
خودرو در كارخانه و بازار روبه رو هستيم، در اين 
ميان مجلس شوراي اس��المي هم كه تصميم 
گرفت با واردات مش��روط خودرو زمينه تعديل 
قيمت در ب��ازار را فراهم كند و ب��ازار نيز با افت 
10 تا 15درصدی قيمت به طرح مجلس پاسخ 
داد، با مخالفت مجمع تشخيص مصلحت نظام 

روبه رو شد. 
طرح واردات مشروط خودروی مجلس هم خالي 
از اشكال نبود، اما اشكاالتي كه شوراي نگهبان 
به اين طرح گرفته بود برطرف ش��د در اين بين 
مجمع تشخيص مصلحت نيز مخالف اين طرح 
از آب درآمد البت��ه نقدهاي ديگري هم متوجه 
طرح مجلس بود مثال عده اي با اشاره به تنگناي 

ارزي كش��ور و همچنين ياران��ه اي خواندن ارز 
بازار آزاد معتقدند آزاد سازي ممنوعيت واردات 
خودروه��اي لوكس ب��ه نف��ع وارد كنندگان و 
سرمايه داران است ، در عين حال اثري بر كاهش 
قيمت خودروهايي چون پرايد، پژو، س��مند و 

تيبا ندارد. 
برخ��ي از منتقدان ط��رح خودروي��ي مجلس 
مي گوين��د، واقعي��ت اين اس��ت ك��ه در يك 
هماهنگي ناميمون بي��ن معدود واردكنندگان 
اصلي خودروه��اي خارج��ي و دو توليد كننده 
انحصاري و بزرگ داخلي و با حمايت جمعي از 
ما بهتران در سطح مديران دولتي و حكومتي ، 
بخش عمده واردات خودرو به خودروهاي لوكس 
و بس��يار گرانقيمت كه فقط ي��ك طبقه خاص 
توان خريد آنها را دارند اختصاص يافته اس��ت. 
در اين شرايط همه نامبردگان در باال و هر كدام 
به نحوي خاص از اين خوان پر نعمت سودهاي 

كالني به جيب مي زنند. 
منتق��دان تأكيد مي كنن��د كه اگر قرار اس��ت 
واردات خودرو هم انجام بگيرد بايد خودروهاي 
با كيفي��ت ارزان قيمت در رن��ج قيمتي 50 تا 
300 ميليون تومان وارد ش��ود ن��ه خودروهاي 
لوكس، زيرا خودروسازان داخلي با عدم واردات 
خودروهاي ارزان و متوس��ط خارجي كه رقيب 
قيمتي توليدات آنها باشد با قدرت و بي  رحمي 
تمام همچنان خودروهاي با فناوري 30 س��ال 
پيش خ��ود را با قيم��ت چند براب��ر نمونه روز 
خودروی جهاني به م��ردم صبور ايران تحميل 
مي كنند و كامال مطمئن هستند كه بازار فوق 

انحصاري شان كوچك ترين تركي بر نمي دارد. 
منتقدان واردات خودروي لوكس با اش��اره به 
اينكه واردات خ��ودرو در انحصار چند خانواده 
معدود اس��ت تأكيد مي كنند كه اگر قرار است 
روزي واردات خودروي ارزان قيمت هم انجام 
ش��ود بايد انحصار در واردات شكس��ته شود تا 
عده اي واردكننده س��ود چن��د هزار ميلياردي 
با فروش خودروي لوكس ب��ه چند برابر قيمت 

به جيب نزنند. 
 از سوي ديگر سخنگوي ش��وراي نگهبان مي 
گويد: بنابر گزارش مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام، موادي از مصوبه مجلس درباره آزادسازي 

واردات خودرو مغاير با قانون شناخته شد. 
به گزارش صداوس��يما، هادي طح��ان نظيف 
سخنگوي شوراي نگهبان در مورد طرح مجلس 
مبني بر واردات مش��روط خ��ودروي خارجي 
تصريح مي كند: طرح ساماندهي صنعت خودرو 
چند بار بين مجلس و شوراي نگهبان رد و بدل 
شده است كه آخرين ايرادي كه شوراي نگهبان 
به آن داشت درباره ماده 4 اين طرح بود. اين ماده 
درب��اره واردات خودرو ه��اي هيبريدي بود كه 

مجلس آن را اصالح كرده بود. 
به گفته وي در جلسه ديروز ، اين مصوبه مجلس 
بار ديگر مورد بررسي قرار گرفت. ارزيابي اعضاي 
شوراي نگهبان نس��بت به اين مصوبه در يكي 
دو مورد ابهاماتي داش��ت. در يك قس��مت اين 
مصوبه درباره واردات و نحوه انتقال ارز صحبتي 
نشده بود و از مجلس خواستيم كه اين موضوع 
دقيق تر و شفاف تر بيان شود. يكي ديگر از نكات 
اين مصوبه تصويب ساير مقررات توسط وزارت 
صمت است كه ابهامي درباره آن به وجود آمد، 
لذا اين موارد اگر دقيق تر مطرح ش��ود، امكان 

اظهار نظر درباره آن دقيق تر است. 
طحان نظيف، م��ي افزايد: البت��ه هيئت عالي 
نظارت بر حس��ن اج��راي سياس��ت هاي كلي 
نظام ك��ه در مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
مستقر است طي نامه اي مواردي از اين مصوبه 
را به عنوان مغاير با سياس��ت ها اعالم كرده بود 
كه م��ا در ش��وراي نگهبان بر اس��اس مقررات 
موظف هستيم، آنها به مجلس منعكس كنيم. 
سخنگوي شوراي نگهبان بيان مي كند: هيئت 
عالي نظارت بر حس��ن اجراي سياس��ت هاي 
كلي نظام اين م��اده را مغاير با سياس��ت هاي 
حمايت از توليد ايراني و كار و س��رمايه ايراني، 
مغاير با سياست هاي اقتصاد مقاومتي و مغاير 
سياست هاي اداري دانسته بود. حتي ماده 10 
مصوبه كه قباًل ايرادي به آن وارد نش��ده بود را 
مغاير با سياست ها دانستند. سخنگوي شوراي 
نگهبان مي گويد: در ش��وراي نگهب��ان به اين 
مصوبه فقط يك ال��ي دو ابهام وارد ش��د، ولي 
ش��وراي عالي نظارت ايراد هاي بيش��تري را به 
اين مصوبه وارد كرد. لذا اين مصوبه بار ديگر به 
مجلس برمي گردد و در دستور كار مجلس قرار 
مي گيرد تا اين ايرادات برطرف شود و به شوراي 

نگهبان ارسال شود.

دی�وان محاس�بات کش�ور گ�زارش تفری�غ 
بودج�ه ۹۹ را چه�ار م�اه زودت�ر از موع�د 
مق�رر)دي م�اه ( ب�ه مجل�س ارائ�ه داد.
بودجه ري��زي عملياتي بي ش��ك نيازمند گزارش 
بهنگام تفري��غ بودجه و همچني��ن گزارش هاي 
ماهانه و فصلي از بودجه در جريان كشور مي باشد، 
اين در حالي اس��ت كه ديوان محاس��بات كشور 
گزارش تفريغ بودج��ه 99 را چهار م��اه زودتر از 
موعد مقرر)دي ماه ( به مجلس ارائه داد؛ عالوه بر 
اين ديوان گزارش هاي دو ماهه به صورت دوره اي 
از عملكرد بودجه س��ال جاري به نمايندگان ارائه 
مي دهد ك��ه مجموعه اين اقدام��ات گزارش هاي 
تفريغ بودجه را به سمت برخط شدن پيش مي برد. 
امروز ديگر همه از نقش بودجه ريزي عملياتي در 
مهار ت��ورم و همچنين توزي��ع و بازتوزيع صحيح 
امكانات و توسعه اقتصادي اطالع دارند، از اين رو 
انتشار بهنگام گزارش هاي تفريغ بودجه و همچنين 
گزارش هاي دوره اي از عملكرد بودجه بسيار حائز 

اهميت است. 
اگر چه به دليل بودجه ريزي ه��اي نامتوازن طي 
هشت س��ال گذش��ته اقتصاد ايران آسيب ديد و 
همچنان اقتصاد و مردم درگير بودجه ريزي هاي 
نامناسب دولت قبل هستند و كارشناسان معتقدند 
آثار اين بودجه ها تا مدت��ي در اقتصادايران باقي 
خواهد ماند، اما خوش��بختانه ديوان محاسبات با 
درك اهميت اصالح نظ��ام بودجه ريزي، گزارش 
تفريغ بودجه س��ال 99 را چهارماه زود تر از موعد 
مقرر به مجلس شوراي اس��المي تحويل داد، اين 
رويداد بي ش��ك مره��ون زحمات ش��بانه روزي 

دستگاه مذكور است. 
اول مرداد ماه س��ال گذش��ته، روزي كه مهرداد 
بذرپ��اش به عن��وان كاندي��داي رياس��ت ديوان 
محاسبات در مجلس س��خن مي گفت، وعده اي 
درباره حسابرس��ي اثربخ��ش و ارائ��ه زودهنگام 
گزارش هاي تفريغ بودجه و حتي حركت به سمت 
برخط شدن آن داد. بر همين اساس بود كه سال 
گذش��ته گزارش تفريغ بودجه س��ال 98 يك ماه 
زودتر از موعد قانوني به دست نمايندگان مجلس 

رسيد و امسال اين فاصله كمتر هم شد و چهار ماه 
زودتر از موعد مقرر در قانون، گزارش تفريغ بودجه 
سال 99 در اختيار نمايندگان مجلس قرار گرفت. 
بر اساس اعالم ديوان محاسبات اين اقدام از لحاظ 
زماني، براي نخستين بار در تاريخ ديوان محاسبات 
رقم مي خورد و نحوه اجراي بودجه سال گذشته، 
در اواس��ط تيرماه آغاز شده اس��ت تا پس از ارائه 
رسمي به مجلس، وكالي ملت و نخبگان و عموم 
مردم با در اختيار داش��تن فرصت كافي، عملكرد 
دستگاه هاي اجرايي را با اشراف بيشتري واكاوي 
كرده و اليحه پيشنهادي دولت براي سال آينده را 

با دقت مضاعف مورد بررسي قرار دهند. 
حاال 31 شهريور ماه گزارش تفريغ بودجه آخرين 
س��ال مالي دولت روحاني در كارتابل نمايندگان 
مجلس قرار گرفته اس��ت و نمايندگان مي دانند 
كه در بودجه س��ال 99 بي��ش از 49 درصد دچار 
عدم رعايت تمام يا بخشي از احكام قانون بودجه 
شده اند و حدود 17/6 درصد فاقد عملكرد بوده اند 
و نهايتاً حدود 32/7 درصد به صورت كامل اجرايي 

شده اند. 
در اصل 55 قانون اساس��ي آمده اس��ت كه ديوان 

محاسبات، حس��اب ها و اس��ناد و مدارك مربوط 
را برابر قانون جم��ع آوري و گزارش تفريغ بودجه 
هر س��ال را به انضم��ام نظرات خود ب��ه مجلس 
شوراي اسالمي تحويل مي دهد، اين گزارش بايد 

دردسترس عموم گذاشته شود. 
ديوان محاسبات كشور ساالنه با بررسي حساب ها 
و اس��ناد مربوط به دس��تگاه هاي دولتي گزارش 
»تفريغ بودجه« را تهيه مي كن��د كه در آن نحوه 
و ميزان هزينه سازمان ها، پروژه ها و پيشرفت آنها 
بر اساس اليحه بودجه مشخص است. مطابق ماده 
221 آيين نامه داخلي مجلس ش��وراي اسالمي، 
رئيس ديوان محاسبات موظف است گزارش تفريغ 
بودجه س��االنه كش��ور را حداكثر تا پايان دي ماه 
سال بعد تهيه و براي رسيدگي به مجلس شوراي 

اسالمي تسليم كند. 
گفتني اس��ت رئي��س كل ديوان محاس��بات در 
اسفند ماه سال 99 اعالم كرده بود كه هدف گذاري 
ما، ارائ��ه گزارش تفري��غ بودجه س��ال 1399 تا 
پايان ش��هريورماه اس��ت و همچنين مي خواهيم 
گزارش هاي اجراي بودجه را ه��ر دو ماه يكبار به 
نمايندگان محترم ارائه كنيم كه اين وعده ها روز 

گذشته عملياتي شد. 
نمايندگان مجلس اميدوارند ب��ا اقدامات تحولي 
ديوان درباره گزارش هاي عملكرد بودجه، نظارت 
بر بودجه س��االنه و گزارش هاي تفريغ بودجه به 
سمت آنالين و به روز شدن پيش برود و در صورت 
فراهم شدن زيرساخت هاي الزم در ساير سازمان ها 

تا رسيدن به اين هدف راه درازي نمانده است. 
    لزوم نظارت آناین دیوان محاس�بات بر 

بودجه ساالنه
روز گذشته در مراس��م رونمايي از گزارش تفريغ 
بودجه س��ال 99 در ديوان محاس��بات كش��ور، 
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي 
يادآور ش��د: هر س��اله بعد از ارائه اليحه بودجه، 
گزارش تفريغ بودجه آن در دي ماه ارائه مي شد، اما 
در حال حاضر كه اوايل مهرماه قرار داريم و دولت به 
تازگي كار تدوين اليحه بودجه 1401 را آغاز كرده، 
گزارش تفريغ بودجه س��ال 99 حاضر بوده و دو 
هفته ديگر در صحن علني مجلس قرائت مي شود. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي در ادامه با اشاره به 
اينكه قرار اس��ت هر دو ماه يكبار گزارش اوليه از 
نظارت بر بودجه نيز ارائه شود، عنوان كرد: نظارت 
برخط بر بودجه كمك شاياني به تصميم گيري ها 
مي كند و اميدواريم تمام امور برخط ش��ود كه در 
راستاي رويكرد هوشمندسازي به عنوان يكي از 

چهار رويكرد مجلس انقالبي است. 
در راستاي تحقق نظارت بر خط، ديوان محاسبات 
كشور همچنين در دي ماه گذشته گزارش هشت 
ماهه  اجراي بودجه سال 1399 جهت بهره برداري 
در تصويب هر چه بهتر قانون بودجه 1400 را براي 
نخستين بار همزمان با بررسي اليحه بودجه سال 

آينده به مجلس شوراي اسالمي ارائه كرده بود. 
در همي��ن م��ورد محمدرض��ا ميرتاج الدين��ي، 
نايب رئيس كميس��يون برنام��ه و بودجه مجلس 
ش��وراي اس��المي در گفت و گ��و با ف��ارس، ارائه 
زودهنگام گ��زارش تفري��غ بودجه س��ال 99 را 
ارزش��مند و قابل تقدير دانس��ت و گف��ت در اين 
گ��زارش عالوه بر محت��واي دقيق، پيش��نهادات 

اصالحي نيز از سوي ديوان مطرح شده است.

بذر دیوان محاسبات گل داد 

تفريغ بودجه براي اولين بار در شهريورماه به مجلس رسيد

3 دليل افزایش قيمت تخم مرغ
کمبود و گراني خوراك طیور، کاهش تولید و س�وءمدیریت س�ه 
عامل افزایش قیمت تخم مرغ است که دولت باید مقابله با انحصار، 
رانت و فس�اد در تأمین نه�اده را در اولویت نخس�ت ق�رار دهد. 
گ��زارش ف��ارس، قيمت ه��ر ش��انه 30 تاي��ي در منطق��ه 19 تهران 
52 هزار تومان و هر عدد هزارو800 تومان به فروش مي رود. اين قيمت 

نسبت به يك  ماه گذشته نزديك به 50 درصد رشد را نشان مي دهد. 
بررسي هاي نشان مي دهد كه قيمت ها در مناطق و مغازه هاي مختلف 
متفاوت و از ش��انه اي 48 هزار توم��ان تا 58 هزار تومان متغير اس��ت، 
مغازه داران درشتي و كوچكي تخم مرغ ها را در قيمت ها مؤثر مي دانند، 
اما همواره بر اساس يك قانون نانوشته تفاوت زيادي بين قيمت باال و 
پايين ش��هر بوده و مغازه داران گاهي بر اس��اس جيب مشتري قيمت 
مي گويند. يك فروش��نده در منطقه 19 تهران درب��اره دليل افزايش 
قيمت تخم مرغ گفت: گران مي خريم و مجبور هستيم گران بفروشيم، 
قيمت ها نسبت به گذشته فرق كرده و اكنون در هر شانه 10 هزار تومان 
گرانتر خريده ام. بر اساس تصميم كارگروه تنظيم بازار قيمت مصوب 
هر شانه تخم مرغ 30عددي ساده و بدون بسته بندي براي مصرف كننده 
بر اساس وزن آن 30 تا 32 هزار تومان تعيين شده است، اما قيمتي كه 
فروشندگان مي فروشند نزديك به دو برابر است و اين نشان مي دهد كه 
تصميمات ستاد تنظيم بازار تنها در محدوده دور ميز اعتبار دارد و بازار 

حرف آنها را نمي خواند و راه خود را مي رود. 
در جمع بندي داليل افزايش قيمت، س��ه عامل اصلي كمبود و گراني 
خوراك، كاهش توليد و س��وء مديريت كه اثرات آن از دولت گذش��ته 
باقيمانده بيشتر خودش را نشان مي دهد، بنابراين دولت سيزدهم براي 
مهار اين قيمت ها بايد به اين س��ه نكته اهتمام داشته باشد كه پاشنه 
آشيل آنها تأمين خوراك دام و طيور با قيمت مناسب و توزيع به موقع 
بين توليد كنندگان است. از آنجايي كشور در تأمين اين نهاده بيش از 
70 درصد وابسته است و س��االنه بيش از 13 ميليون تن واردات داريم، 
عالوه بر آن در اين مس��ير واردات انحصار، رانت و فساد هاي مختلفي 
وجود دارد از ميان برداشتن اين مش��كالت كار راحتي نيست و دولت 

بايد كار جدي خود را از اين بخش آخر شروع كند. 
وجود رانت، فساد و انحصار در بازار واردات 4/5ميليارد دالري خوراك 
دام سبب شده كه اين نهاده كه 70 درصد هزينه توليد را شامل مي شود 
به سختي يا به قيمت هاي چند برابر دست توليد كننده برسد كه شرايط 
توليد را سخت و هزينه تمام ش��ده آنها را باال مي برد و به همين دليل 

قيمت در بازار باال مي كشد. 
....................................................................................................................

 سهم 1/8 ميليارد دالري صنایع غذایي 
از صادرات غيرنفتي كشور

مع�اون ام�ور صنای�ع وزارت صنع�ت، مع�دن و تج�ارت گف�ت: 
ص�ادرات کش�ور در بخ�ش صنع�ت غذای�ي در س�ال گذش�ته 
از نظ�ر وزن�ي ۲3 درص�د رش�د را ب�ه ثب�ت رس�اند و از نظ�ر 
ارزش�ي ب�ه ح�دود ی�ك میلی�ارد و 8۰۰ میلی�ون دالر رس�ید. 
به گزارش ايرنا، مهدي صادقي نياركي افزود: صنايع غذايي از اولويت ها و 
مزيت هاي اصلي اقتصادي كشور به شمار مي رود كه حدود 12 درصد از 
سهم كل واحدهاي صنعتي را به خود اختصاص داده است. سهم صنايع 

غذايي و آشاميدني از كل اشتغال صنعتي كشور هم 15 درصد است. 
وي با بيان اينكه 11 درصد از ارزش صادرات غيرنفتي كشور در پنج 
ماهه نخست سال جاري به بخش كشاورزي و صنايع غذايي اختصاص 
دارد، خاطرنش��ان كرد: با توجه به ظرفيت ها و س��رمايه گذاري هاي 
مناسب در اين بخش، توس��عه صادرات در صنايع غذايي، به ويژه به 
كشورهاي همسايه هدف گذاري شده است. معاون امور صنايع وزارت 
صنعت با اشاره به توانايي توليدكنندگان در صنايع غذايي به تأمين 
نياز بازار داخلي گفت: سرمايه گذاري خوبي در حوزه طراحي، تكميل 
محصول، ماش��ين آالت و تجهيزات، برندس��ازي و توسعه محصول 
صورت گرفته و ظرفيت هاي مناسبي براي تأمين نياز داخل از محل 

محصوالت داخلي وجود دارد. 
صادقي نياركي با بيان اينكه سهم صنعت شيريني و شكالت از نظر تعداد 
كل واحدهاي توليدي 21/7 درصد است، اظهار داشت: بيش از يكهزار 
و 900واحد توليدي در اين بخش فعاليت دارند و از كل اشتغال ايجاد 
شده براي واحدهاي صنعتي، اين صنعت سهم 3/6 درصدي را به خود 

اختصاص داده است. 
....................................................................................................................

بررسي محدودیت كارت به كارت با دستور 
رئيس كل بانك مركزي 

در پي نگراني های�ي که محدودی�ت تراکنش کارت ب�ه کارت در 
جامعه ایج�اد کرد با دس�تور رئی�س کل بانك مرک�زي، موضوع 
محدودیت تراکنش هاي کارت به کارت بار دیگر بررسي مي شود. 
به گزارش تس��نيم به نقل از روابط عمومي بان��ك مركزي، پيرو 
اخبار منتشر ش��ده در خصوص محدوديت تراكنش هاي »واريز 
به« كارت، به اطالع هم ميهنان گرامي مي رساند، اين محدوديت 
تاكنون توس��ط هيچ بانكي اعمال نشده اس��ت و حس��ب دستور 
رياست كل بانك مركزي در راستاي حمايت از كسب و كارهاي 
خرد   مقرر گرديد اين موضوع بار ديگر مورد بررسي قرار گرفته و 
رويه هاي بانك مركزي به نحوي تعيين شود كه نگراني براي كسب 

و كارها ايجاد نشود. 
الزم به ذكر است تراكنش هاي ساتنا، پايا، خريد از پايانه هاي فروشگاهي 
)پوز(، برداشت وجه از خودپرداز و كارت به كارت، طبق روال معمول در 

سيستم بانكي انجام مي شود. 
....................................................................................................................

 مهلت 10 روزه مجلس به بانك مركزي 
و سازمان مالياتي در مورد پایانه فروشگاهي

بان�ك  ب�ه  روز   1۰ اقتص�ادي مجل�س  رئی�س کمیس�یون 
مرک�زي و س�ازمان ام�ور مالیات�ي مهل�ت داد ت�ا م�دارك 
م�ورد درخواس�تي از پایان�ه فروش�گاهي را ارس�ال کنن�د. 
به گزارش فارس، در راستاي تحقيق و تفحص از سازمان امور مالياتي 
براي اجراي قانون پايانه فروشگاهي، مجلس خواستار ارائه اطالعات از 

سازمان مالياتي و بانك مركزي شد. 
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس در 
نامه  مورخ 22 ش��هريور ماه خطاب به رئي��س كل بانك مركزي و 
رئيس سازمان امور مالياتي اعالم كرد: به پيوست تصوير تقاضاهاي 
تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي براي تحقيق 
و تفحص از بررسي ميزان پيشرفت و نحوه اجراي قانون پايانه هاي 
فروش��گاهي و س��امانه مؤديان ارس��ال مي گردد. مقتضي است 
به اس��تناد ماده 212 آيين نامه داخلي مجلس، دس��تور فرماييد 
اطالعات مورد درخواست مش��اراليهم ظرف مدت 10 روز به اين 

كميسيون ارسال دارند. 
به گزارش فارس، طبق اي��ن نامه حداكثر دوم مهرم��اه بايد اطالعات 

درخواستي به كميسيون اقتصادي مجلس ارسال شود. 
 مكاتبات پيمانكار پروژه سامانه مؤديان نشان مي دهد ضعف و ابهامات 
اساسي در رابطه با طراحي و توليد س��امانه مؤديان و زيرسامانه هاي 
اشاره  شده وجود داشته كه با توجه به حكم قانون ترك فعل مسئوالن 
در اجراي آن مشهود است. قانون پايانه فروش��گاهي يا همان سامانه 
مؤديان آبان ماه سال 98 از سوي مجلس تصويب شد تا گام مهمي بر 

نحوه ماليات ستاني برداشته شود.
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