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 فهرست افراد مظنون به پولشويي

به بانك هاي کشور ابالغ شد
باابالغرسميمركزاطالعاتماليوزارتاقتصاد،براينخستينبار
فهرستاشخاصمظنونبهپولشوييبهنظامبانكيكشورارسالشد.
به گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي، همراه اين فهرست، مجموعه 
محدوديت هايي كه براي ارائه خدمات به اين افراد بايد اعمال شوند نيز 
اعالم شده است. مهم ترين اين محدوديت ها عبارت از »محدوديت در 
س��قف عمليات بانكي«، »محدوديت در ارائه خدمات غيرحضوري« 
و »ممنوعيت در پذي��رش وكالتنامه و توقف اج��راي وكالتنامه هاي 

سابق الصدور« . 
بر اس��اس ابالغيه مركز اطالعات مالي وزارت اقتص��اد و برابر ماده۸۴ 
آيين نامه ماده۱۴ قانون مبارزه با پولشويي، اش��خاص مظنون با ارائه 
مستندات قابل راستي آزمايي نظير مستندات مربوط به شغل و درآمد 
و دارايي ها و غيره يا ارائه احكام قضايي مرتبط مي توانند براي خروج از 

فهرست مذكور اقدام و در صورت تأييد اين مركز از آن خارج شوند. 
................................................................................................................

 کشف و جمع آوري 
 ۷ هزار مرکز غيرمجاز  استخراج رمزارز

شلركتتوليد،انتقلالوتوزيعنيلرويبرقايراناعلالمكردكه
تاكنون۷هزارو۲۰۷مركزغيرمجازاسلتخراجرمزارزدركشلور
كشلفوتعداد۲۳4هزارو۱۱۳دسلتگاهجمعآوريشلدهاست.
به گزارش وزارت نيرو، هفته گذش��ته ۱۰۹مركز غيرمجاز كشف شد كه 
از اين تعداد مراكز غيرمجاز ۱۰۹دس��تگاه ماينر با ظرفيت مصرفي هزار 
و ۳۴۵كيلووات كشف شده كه بخش عمده اي از كشفيات مربوط به پنج 
استان كشور بوده اس��ت. ۴۳ درصد از اين كش��فيات توسط گزارش هاي 
مردمي، ۳۲ درصد از طريق بازرسي هاي محلي و ۲۵ درصد با ساير روش ها 
انجام شده كه در گزارش پيشين، سهم گزارش هاي مردمي از اين كشفيات، 
حدود ۱۹ درصد بوده و بخش عمده اي از كش��فيات مربوط به استان هاي 

خراسان رضوي، تهران، خوزستان، اصفهان و آذربايجان شرقي است. 
هر دستگاه استخراج بيت كوين )ماينر( به  صورت متوسط توان مصرفي 
به اندازه پنج يخچال ۲۰فوت و چهار كولر آب��ي دارد و به همين دليل 
استخراج هاي غيرمجاز به دليل ايجاد اختالل در شبكه توزيع، مي تواند 

باعث بروز آسيب به وسايل برقي شهروندان شود. 
................................................................................................................

کاهش ۷1۷ واحدي شاخص بورس تهران
شلاخصكلبورساوراقبهادارتهراندرپايلانمعامالتديروز
بلاعقبنشليني۷۱۷واحلدینسلبتبلهروزقبلهملراهبود.
به گزارش ف��ارس، بورس اوراق به��ادار تهران ديروز ه��م تحت تأثير 
روند كاهش��ي نرخ دالر در بازار رو به كاهش نهاد، ب��ه گونه اي كه در 
پايان معامالت ش��اخص كل با 7۱7 واحد كاهش به رقم يك ميليون 
و ۵۱۳ هزارو7۱7 واحد رسيد. همچنين شاخص كل با معيار هموزن 
با رشد ۳۸۸ واحد به رقم ۴۲۱ هزارو۴۸۱ واحد رسيد. ارزش روز بازار 
در بورس تهران كه ناشي از ارزش ش��ركت هاي بورسي است به بيش 
از ۵ ميليون و ۹7۹ هزار ميليارد تومان بالغ ش��د. در فرابورس ايران هم 

شاخص كل با ۲7واحد كاهش به رقم ۲۰ هزارو۴۱۱ واحد رسيد. 
................................................................................................................

نابساماني توزيع گازوئيل در جايگاه ها
رانندگانخودروهايسنگينازصفهايشلوغجايگاههايسوخت
گازوئيلگاليهميكنند.خبرهايرسيدهحاكيازآناستكهتوزيع
گازوئيلدرجايگاههادچارنابسامانيشدهاست.سخنگويصنف
جايگاهدارانميگويدخرابيكارتخوانبرخينازلهايسوخت
وتخصيلصناعادالنلهگازوئيلعلتتشلكيلاينصفهاسلت.
به گ��زارش خبرگ��زاري صداوس��يما، اين نخس��تين بار نيس��ت كه 
كامي��ون داران و رانن��دگان خودرو هاي س��نگين از صف هاي طويل 
جايگاه هاي سوخت گاليه مي كنند. راننده جواني در اين باره مي گويد: 
از ساعت۱۲شب در صف گازوئيل مي ايس��تم و راننده ديگري هم كه 
تقريباً ميانسال است، مي گويد: چهار روز است از ساعت۵ صبح در صف 
می ايستم و نوبتم كه مي رسد مي گويند گازوئيل تمام شده است. راننده 
ديگري در اين باره مي گويد: براي زدن گازوئيل هر روز ساعت ۵صبح تا 

۱۱درگير سوخت گيري هستم و ديگر نمي توانم از پايانه بار بگيرم. 
احمد كريم��ي، دبير كانون كامي��ون داران درباره علت تش��كيل اين 
صف ها مي گويد: برخي رانندگان مطابق كاركردشان سوخت دريافت 
نمي كنند. با توجه به سهميه بندي در مناطق مرزي، بار كسري سوخت 
اين رانندگان از اس��تان هاي مرزي مي آيد و در استان هاي مجاور قرار 
مي گيرد كه اين موضوع منجر به صف هاي خيلي طوالني مي شود، دوم 
اينكه متأسفانه بعضي از جايگاه ها س��وخت الزم را ندارند و رانندگان 

مجبورند در صف هاي طوالني بمانند. 
رضا نواز، سخنگوي صنف جايگاه داران نيز در اين باره مي گويد: خرابي 
كارتخوان برخي نازل هاي سوخت و تخصيص ناعادالنه گازوئيل علت 
تش��كيل اين صف هاس��ت. وي مي افزايد: ۵۲ ميليون ليتر گازوئيل در 
جايگاه هاي سوخت براي حمل و نقل توزيع مي شود و به ادعاي مسئوالن 
ش��ركت تابع وزارت نفت، همين ميزان س��وخت دقيقاً در كارت هاي 

سوخت گازوئيل خودرو ها شارژ مي شود، يعني اينها برابري دارند. 
س��خنگوي صنف جايگاه داران تأكيد مي كند: وقتي صف ايجاد مي شود 
و به لحاظ منطقي چيزي كه ما تصور مي كنيم و گزارش هايي كه وصول 
مي كنيم، نش��ان مي دهد تخصيص عادالنه صورت نمي گيرد. برخي هم 
اختالف زياد قيمت سوخت داخل با قيمت سوخت بيرون كشور را مزيدي 
بر علت مي دانند. گفته مي ش��ود برخي راننده هاي تريل��ي گازوئيل آزاد 
مي خرند و در مرز عراق مي فروشند. همچنين علي اكبر نژادعلي، مديرعامل 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در مورد علت تشكيل صف ها 
و توزيع گازوئيل در برخي جايگاه ها با كارت هاي اضطراري مي گويد: اگر 
ناوگان مشكل س��هميه پيدا كند و راننده اي كارت سوختش همراهش 
نباشد يا كارتش گم شده باشد، مي تواند از جايگاه ميزان محدودي سوخت 
دريافت كند كه خودش را به مقصد برساند، ولي در نهايت همه ناوگان از 
سيمكارت هاي سوخت، س��وخت دريافت مي كند، اين تجمع بيشتر به 
همين علت است. به نظر مي رسد نحوه توزيع گازوئيل در برخي جايگاه ها 

نياز به بازبيني جديد و تدوين دستورالعمل مشخصي دارد. 
................................................................................................................

 واريز  هزار ميليارد تومان 
به صندوق تثبيت بازار سرمايه

هزارميليلاردتوملانازجانبصندوقتوسلعهمليبلهصندوق
تثبيتبازارسلرمايهواريزشلدوبهايلنترتيبازسلال۱۳99
تاكنلونصنلدوقتوسلعهملليدرپنلجمرحللهحلدود
5هزارميليلاردتوملانبلهبلازارسلرمايهتزريقكردهاسلت.
به گزارش سنا، اميرمهدي صبايي، مديرعامل صندوق تثبيت بازار سرمايه 
گفت: در ادامه روند سپرده گذاري »صندوق توسعه ملي« در »صندوق 
تثبيت بازارسرمايه«، مبلغ  هزار ميليارد تومان به حساب صندوق تثبيت 
بازار سرمايه واريز شد كه اين اقدام در نتيجه مذاكرات صورت گرفته با 
حضور مديران عالي »سازمان بورس و اوراق بهادار« و »صندوق تثبيت 
بازارسرمايه« با مديران »صندوق توسعه ملي« محقق شده است. صبايي 
تصريح كرد: در شهريور سال۱۳۹۹ مقرر شده بود »صندوق توسعه ملي« 
مجموعاً معادل ريالي ۵۱۰ ميليون دالر )به ارزش روز رقمي در حدود

 

 ۵۰۰/۱۲ميليارد تومان( را به »صندوق تثبيت بازار سرمايه« اختصاص 
دهد كه با احتساب واريزي ديروز، جمع واريزي ها در پنج مرحله به حدود 
۵ هزار ميليارد تومان معادل حدود ۲۰۸ ميليون دالر )حدود ۴۰ درصد از 

كل منابع( رسيده است.

اظهلاراتبرخيفعلاالناقتصلاديحكايت
ازآنداردكلهعملكردمركزتماسسلامانه
جامعتجارتدرهفتههاياخيرمختلشده
اسلت؛موضوعيكلهاسلتمرارآنميتواند
باعثايجلادمشلكالتمتعدديدرمسلير
تجارتشلود.بنابراظهاراتبرخليتجارو
فعاالناقتصلادي،اينمشلكلازآنجاآغاز
شلدهاسلتكهوزارتصمتدريكتصميم
غيركارشناسلي،پشلتيبانيسلامانهجامع
تجارترابهشكلناگهانيبهشركتيواگذار
كردهكهزيرساختمناسبيبرايپاسخگويي
بهحجلمانبوهيازكاربراناينسلامانهرابه
شلكلحرفهايوتخصصينداشلتهاسلت.
س��امانه جامع تجارت به عن��وان بزرگ ترين و 
جامع ترين زيرس��اخت هوش��مند اقتصادي، با 
هدف ايجاد يك سامانه واحد براي بازرگانان در 
حوزه تجارت خارجي و فعاالن در حوزه تجارت 

داخلي طراحي شده است. 
مرك��ز تماس س��امانه جام��ع تج��ارت يكي از 
ش��لوغ ترين و تخصصي ترين مراكز پاسخگويي 
دولتي اس��ت كه به گروه هاي گوناگوني از مردم 
مانند تجار، اصناف، رانندگان ترانزيت و خريداران 
تلفن همراه خدمات رساني مي كند و طبق آمار 
منتشرشده اين س��امانه در طول سال تقريباً به 
بيش از ۳ميليون تماس پاسخ مي دهد. با توجه 
به اين آمار و اختالالت مك��رر صورت گرفته در 
هفته هاي اخي��ر در اين مركز تم��اس، مي توان 
تخمين زد چه ميزان انبوهي از كاربران تاكنون 

سردرگم و حيران شده باشند. 
در روزهاي اخير پاسخگويي مركز تماس سامانه 
جامع تجارت با مشكل مواجه شده است و همين 
قضيه رويه ثبت س��فارش تج��اري بازرگانان و 
فراينده��اي مرتبط با اخذ شناس��ه كاال و حتي 
متقاضيان رجيس��تري و خريد تلفن همراه را با 

مشكل مواجه كرده است. 
بنا بر اظهارات برخي تجار و فعاالن اقتصادي، اين 
مشكل از آنجا آغاز ش��ده است كه وزارت صمت 
در يك تصميم غيركارشناسي پشتيباني سامانه 
جامع تجارت را به شكل ناگهاني به شركتي واگذار 
كرده كه زيرساخت مناسبي براي پاسخگويي به 
حجم انبوهي از كاربران اين س��امانه را به شكل 

حرفه اي و تخصصي نداشته است. 
طبق اعالم وزارت صمت، از ابتداي تيرماه سال 
ج��اري، مركز گس��ترش فن��اوري اطالعات به 
عنوان شركت تابعه سازمان گسترش و نوسازي 
صنايع ايران )ايدرو(، مس��ئوليت مركز تماس و 
پاس��خگويي به سؤاالت كاربران س��امانه جامع 

تجارت ايران را بر عهده گرفته است. 
 مركزتماسوزارت»صمت«دراغما

در همين باره، يكي از فعاالن صنعت حوزه قطعات 
خودرو در گفت وگو با مه��ر گفت: اخيراً كيفيت 

پاسخگويي مركز تماس سامانه جامع تجارت به 
مراتب نسبت به گذش��ته روند نزولي پيدا كرده 
اس��ت. اكنون هنگام تماس با اين مركز با پخش 
آهنگ انتظار ممتد يا بوق اشغال مواجه مي شويم 
كه اين روند بعضاً ساعت ها به طول مي انجامد و در 

آخر هم پاسخي از اپراتور دريافت نمي شود. 
اي��ن فعال صنف��ي با بي��ان اينكه ص��ف انتظار 
پاسخگويي س��امانه جامع تجارت بسيار زمانبر 
و كالفه كننده ش��ده اس��ت، اظهار داشت: بعضاً 
اپراتورهاي پاس��خگو نيز از دانش فني مناسبي 
براي راهنمايي برخوردار نيستند و همين قضيه 
خود باعث س��ردرگمي برخي فع��االن صنعتي 

شده است. 
وي با بيان اينكه اين قضيه باعث ش��ده است ما 
براي حل مش��كالت خود ناچار ب��ه نامه نگاري 
اداري يا مراجعه حضوري به وزارت صمت شويم، 
خاطرنشان كرد: متأس��فانه كارشناسان مستقر 

در وزارتخانه صمت نيز توانايي حل مش��كالت 
پيش آمده در سامانه جامع تجارت را نيز ندارند. 

وي در ادامه افزود: مركز پاسخگويي سامانه جامع 
تجارت بايد به گونه اي باشد كه تمامي مشكالت 
فوري تجار و اصناف را در كوتاه ترين زمان ممكن 

و بهترين شيوه پاسخگويي مرتفع كند. 
 افزايشمراجعاتحضلوريبهادارات

وزارت»صمت«
در اين مي��ان متض��رر اصلي تصميم��ات غلط 
وزارت صمت، تجار، اصن��اف، رانندگان ترانزيت 
و خريداران تلفن همراه هس��تند كه هر روزه با 
سامانه جامع تجارت و زيرسامانه هاي آن به شكل 

مداوم تعامل دارند. 
اكنون اي��ن كارب��ران امكان رفع مش��كل خود 
را ندارند و طبيعت��اً اين قضيه حج��م بااليي از 
نارضايتي ه��ا را به دنب��ال داش��ته و مراجعات 
حضوري به ادارات را افزايش داده است. بر اساس 
اظهارات فعاالن بازار تلفن همراه در بخش سامانه 
همتا نيز در حال حاضر اگر ش��خصي به ش��كل 
فوري و هنگام خريد، س��ؤال يا ابهامي در مورد 
رجيس��تري تلفن همراه داشته باش��د، بايد در 
مدت طوالني و نامعيني پشت خط تلفن منتظر 
بماند و شايد هم در نهايت موفق به دريافت پاسخ 

سؤاالت خود نشود. 
همچني��ن اخب��ار حاك��ي از آن اس��ت ك��ه 
واردكنندگان متقاضي ارز و ثبت سفارش واردات 
نيز دچار مشكالت مش��ابه اينچنيني هستند و 
همين قضيه روند راهنمايي و حل مشكالت تجار 

را با مشكل مواجه كرده است. 
ش��واهد حاكي از آن اس��ت كه با ب��روز اختالل 
در مركز تماس س��امانه جامع تج��ارت، حجم 
مراجعات حضوري بازرگانان به سازمان توسعه 
تجارت ايران وابسته به وزارت صمت براي دريافت 

خدمات حضوري، افزايش داشته است.

سامانه جامع تجارت مراجعان را حضوري کرد!
  گزارش 2

نرخ تورم استان ها اعالم شد
درخلردادملاهبيشلتريننلرختلورمماهانلهخانوارهلاي
كشلورمربوطبلهاسلتانسيستانوبلوچسلتانبلا۱٨درصدو
كمتريلننلرختلورمماهانلهمربلوطبلهاسلتانتهلرانبلا

٨/9درصداست.
به گزارش مركز اي��ران، در خ��رداد ماه۱۴۰۱ عدد ش��اخص كل 
قيمت ها براي خانوارهاي كش��ور )۱۰۰=۱۳۹۵( به ۴۸۲/۱رسيد 
كه نسبت به ماه قبل ۱۲/۲درصد افزايش نش��ان مي دهد. در اين 
ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كش��ور مربوط به استان  
سيستان و بلوچستان با ۱۸ درصد و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط 

به استان تهران با ۸/۹درصد است. 
خانواردربعدكشوری

 درصد تغيير ش��اخص كل نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قب��ل )تورم 
نقطه به نقطه( براي خانوارهاي كشور ۵۲/۵درصد است. بيشترين نرخ 
تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان )6۱/۱درصد( و كمترين آن 

مربوط به استان خوزستان )۴۵/7درصد( است. 
 نرخ تورم ۱۲ماهه منتهي به خرداد ماه۱۴۰۱ براي خانوارهاي كشور 
به عدد ۳۹/۴درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم ۱۲ماهه مربوط به استان 
كهگيلويه و بويراحم��د )۴6/۹درصد( و كمترين آن مربوط به اس��تان 

سيستان و بلوچستان )۳۴/۲درصد( است. 
خانوارهايشهري

در خرداد ماه۱۴۰۱ عدد شاخص كل قيمت ها براي خانوارهاي 
شهري )۱۰۰=۱۳۹۵( به ۴7۳/۲رس��يد كه نسبت به ماه قبل 
۱۱/۵درصد افزايش نش��ان مي دهد. در اين ماه بيشترين نرخ 
تورم ماهانه خانوارهاي شهري مربوط به استان خراسان شمالي 
با ۱7/۴درصد و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان  بوشهر 

با ۸/۱ درصد است. 
 درص��د تغيي��ر ش��اخص كل نس��بت به م��اه مش��ابه س��ال قبل 
)ت��ورم نقطه به نقط��ه( ب��راي خانواره��اي ش��هري كش��ور 
۵۱درص��د اس��ت. بيش��ترين ن��رخ ت��ورم نقطه به نقط��ه  /۴
لرس��تان  اس��تان  ب��ه  مرب��وط  ش��هري   خانواره��اي 
)6۰/6درصد( و كمترين آن مربوط به استان خوزستان )۴۴/۸درصد( 
است. نرخ تورم ۱۲ماهه منتهي به خرداد ماه۱۴۰۱ براي خانوارهاي 
شهري به عدد ۳۸/۹درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم ۱۲ماهه مربوط 
به استان كهگيلويه و بويراحمد )۴۵/۲درصد( و كمترين آن مربوط به 

استان سيستان و بلوچستان )۳۳/۸ درصد( است. 
خانوارهايروستايي

در خرداد ماه ۱۴۰۱ عدد ش��اخص كل براي خانوارهاي روس��تايي 
)۱۰۰=۱۳۹۵( به ۵۳۱/۹ رسيد كه نس��بت به ماه قبل ۱۵/۸درصد 
افزايش داش��ته اس��ت. در اي��ن ماه بيش��ترين ن��رخ ت��ورم ماهانه 
خانوارهاي روس��تايي مرب��وط به اس��تان  سيستان و بلوچس��تان با 
 ۲۴/۲درصد و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان مازندران با 
۱۰/7درص��د اس��ت.  درص��د تغيير ش��اخص كل نس��بت ب��ه ماه 
مش��ابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي روس��تايي 
۵۸/۲درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان  
آذربايجان غرب��ي )66/۴ درص��د( و كمتري��ن آن مربوط به اس��تان 
خوزستان )۵۰/۲درصد( اس��ت. نرخ تورم ۱۲ماهه منتهي به خرداد 
ماه۱۴۰۱ ب��راي خانوارهاي روس��تايي به عدد ۴۱/۸درصد رس��يد. 
 بيشترين نرخ تورم ۱۲ماهه مربوط به اس��تان كهگيلويه و بويراحمد

 )۵۰/۵درصد( و كمترين آن مربوط به استان  همدان با تورم ۳۳درصد 
است. 

................................................................................................................

 »فرسودگي ماشين آالت« 
علت تعطيلي ۵۰ درصد معادن

حدود5۰درصدمعادنكشورتعطيلهستندكهعلتعمدهآن،فرسودگي
وكمبودماشينآالتمعدنيوهمچنينسفتهبازیرویحقامتيازمعدن
برایفروشآنبهنرخنجومیبههلدينگهایبزرگاقتصادیاسلت.
براي حف��ظ تولي��د و افزاي��ش ظرفيت تولي��د معادن و رس��يدن به 
چش��م انداز۱۴۰۴، نيازمند نوسازي ماش��ين آالت هستيم و بر اساس 
برآورد هاي صورت گرفت��ه، در حال حاضر، بيش از ۱۱هزار دس��تگاه 
ماش��ين آالت س��نگين بايد وارد و در حوزه معادن به كار گرفته شود 
و در سند چش��م انداز نيز واردات ۲۵ هزار دستگاه ماشين آالت معدني 
پيش بيني شده اس��ت. بهرام ش��كوري، رئيس انجمن مس ايران در 
مصاحبه با خبرگزاري صداوس��يما با بيان اينكه ماش��ين آالت، سهم 
عمده اي در توليد مواد معدني و زنجيره تأمين آن دارد، افزود: در حال 
حاضر، بيش از ۴۵۰ميليون تن مواد معدني توليد مي شود و اگر نسبت 
باطله را پنج به يك محاسبه كنيم، حدود ۲ميليارد تن باطله معدني نيز 
براي استخراج مواد معدني صورت مي گيرد، در چشم انداز۱۴۰۴ نيز 
توليد 7۰۰ميليون تن ماده معدني هدف گذاري شده است و براي اين 
ميزان توليد، نيازمند بيش از ۴ميليارد تن عمليات معدني هستيم كه 
سهم عمده اين عمليات معدني، مربوط به ماشين آالت معدني است، در 
نتيجه ماشين آالت معدني نقش مهمي در شكل گيري انقالب معدني و 

جايگزيني درآمد معادن به جاي درآمد هاي نفتي دارد. 
وي با بيان اينكه معادن كش��ور مبتال به ماش��ين آالت از رده خارجي 
هس��تند كه هزينه ه��اي آنها بيش��تر از كاركردش��ان اس��ت، گفت: 
ب��راي حفظ تولي��د و افزاي��ش ظرفيت تولي��د معادن و رس��يدن به 
چشم انداز۱۴۰۴، نيازمند نوسازي ماش��ين آالت هستيم و بر اساس 
برآورد ه��اي صورت گرفته، در حال حاضر، بيش از ۱۱ هزار دس��تگاه 
ماش��ين آالت س��نگين بايد وارد و در حوزه معادن به كار گرفته شود 
و در سند چشم انداز نيز واردات ۲۵ هزار دستگاه ماشين آالت معدني 
پيش بيني شده است. شكوري با اشاره به ضعف صنعت ماشين سازي 
كشور در توليد ماش��ين آالت معدني افزود: توان شركت هاي داخلي 
ساخت ماشين آالت كه بزرگ ترين آن هپكو است، بيشتر در ساخت 
ماشين آالت راه سازي اس��ت، ضمن اينكه ظرفيت اين شركت نيز در 
سال۱۳۹۹ توليد  هزارو۸۰۸دستگاه ماشين آالت بوده كه از اين ميزان 
تنها ۲۱ماش��ين توليد كرده و از اين تعداد تنها يك ماشين در حوزه 
ماشين آالت معدني بوده است. اين فعال معدني به افزايش چندبرابري 
قيمت ماش��ين آالت معدني اش��اره كرد و گفت: مدتي اس��ت وزارت 
صمت با دخالت در بازار و ايجاد ممنوعيت و محدوديت براي واردات 
ماشين آالت معدني، باعث شده اس��ت قيمت ماشين آالت در داخل 
كشور سه تا چهار برابر قيمت جهاني شود و در عمل تأمين ماشين آالت 
براي بسياري از فعاالن معدني دشوار و باعث شده است آنها به استفاده 

از ماشين آالت دست دوم روی بياورند. 
شكوري با اشاره به بخشنامه اخير وزارت صمت در خصوص ممنوعيت 
و محدوديت واردات ماشين آالت نيز افزود: در بخشنامه اخير، واردات 
ماشين آالت معدني زير پنج سال مجاز شمرده است، اما با توجه به آنكه 
در دنيا عمر استهالك ماشين آالت معدني پنج سال در نظر گرفته شده، 

به ندرت ماشيني با چنين شرايطي براي خريد در دسترس است. 
وي اضافه كرد: اين موضوع باعث شده است فعاالن معدني ماشين هاي 
زير ۱۰سال يا ۱۵س��ال را وارد كنند، اما در اظهارنامه مستندات را به 
گونه اي تنظيم مي كنند كه ماش��ين زير پنج س��ال براي واردات ثبت 

مي شود، در صورتي كه خالف واقع است و تخلف صورت مي گيرد. 
شكوري همچنين گفت: بحث ماش��ين آالت، موضوع مهمي در حوزه 
معادن است، زيرا هم بخش عمده سرمايه گذاري در حوزه معادن مربوط 
به ماشين آالت است و هم هزينه هاي معدنكاري ارتباط مستقيمي با 
تجهيزات، ماش��ين آالت و تعميرات و نگهداري آنها دارد، از اين رو هر 
قدر هزينه ماشين آالت براي فعال معدني باالتر باشد، هزينه تمام شده 

توليد مواد معدني نيز افزايش مي يابد.

مالياتبرحقوقدرسالگذشته۲۰درصد
ازدرآمدهلايمالياتليدولتراتشلكيل
داد.كاركنلانبخلشدوللتوخصوصلي
تاكنوندوبرابرصاحبانمشاغلواصناف
مالياتپرداختكردهاند،البتهبايدعنوان
داشتكهعمدهكاركناندركشوركارگران
هسلتندوبزرگتريلنجامعهنيلرويكار
دركشلورراكارگرانتشلكيلميدهندو
بالطبعوقتيكارگلرانوكارمندانپيشاز
دريافتحقوق،مالياتخودراكسرشلده
ميبينند،بايدسلايربخشهانيلزماليات
حقهدولتراپرداختكنندتادولتبتواند
ازمسيرهاييغيرازخلقتورم،هزينههای
خودراپوشلشوخدماترابهبودبخشد.
 برخورداري از نعمت نفت و تكيه بودجه كشور 
بر درآمدهاي نفت��ي و تزريق درآمدهاي نفت 
به بودجه عمومي و ش��ركت ها يك��ي از موانع 
اصلي بودجه ريزي منطقي در كشور به شمار 
مي رود. هزينه هاي جاري بسيار باال و تعريف 
پروژه هاي نيمه كاره فراوان و اس��تقراض هاي 
متعدد و متنوع شرايطي را براي دولت ها پديد 
آورده كه هر دولتي مجبور است بخش زيادي 
از انرژي خود را براي تأمين مالي دولت در هر 

ماه صرف كند. 
دغدغههرروزهدولت

تأمي��ن هزينه هاي ج��اري گاه��ي آنقدر به 
دولت ها فش��ار م��ي آورد ك��ه مجبورند براي 
تأمين هزينه ها حتي دس��ت به اس��تقراض از 

بانك مركزي بزنند، با وج��ودي كه مي دانند 
اين كار تورم در جامعه را افزايش مي دهد، اما 
وقتي دولت ها بايد هر چهار هفته يك بار عالوه 
بر پرداخت حق��وق كاركنان خود، هزينه هاي 
صندوق هاي بازنشستگي را نيز تأمين كنند، 
ديگر باكي از هزينه هاي ناشي از استقراض از 

بانك مركزي ندارند. 
به هر ترتيب در اوج وابستگي دولت ها به درآمدهاي 
نفتي، اقتصاد ايران با تحريم ه��اي ظالمانه نفتي 
از س��وي امريكا روبه رو ش��د و در دهه۹۰ به تصور 
رفع دائمي تحريم ها از طريق مذاكرات هس��ته اي 
و برجام، هزينه هاي دولت روند رو به رشد خود را 
ادامه داد و وقتي دولت با تحريم مواجه شد، تكيه 
بيش از اندازه به استقراض آثار خود را بيش از پيش 

در اقتصاد به نمايش گذاشت. 
دولت ه��اي يازده��م و دوازده��م از بيم آنكه 
خدشه اي بين آنها و هواداران شان ايجاد شود، 
به كمك اس��تقراض هاي مختل��ف كار ماليه 
خود را به پايان رس��اندند، اما با اين حال تورم 
در طول فعاليت اين دولت ه��ا دورقمي بود و 
ميانگين رش��د اقتصادي نزديك به صفر و در 
اين ميان كلي بدهي از دولت قبل براي دولت 

سيزدهم باقي ماند. 
ريسكدرحدازخودگذشتگی

هر چن��د اص��الح ام��ور ماليه دول��ت آن هم 
بعد از گذش��ت ده ها س��ال كجروي در حوزه 
بودجه ريزي س��خت اس��ت و مي تواند حتي 
به مخدوش ش��دن ارتباط يك دولت حتي با 

هوادارانش بينجامد اما دولت سيزدهم آبروي 
خود را روي دس��ت گرفت و عزم خود را جزم 
كرد تا در مسير اصالحات اساسي اقتصادي در 

حوزه ماليه ورود كند. 
پرداخت بخش��ي از بدهي ه��اي برجاي مانده 
از دول��ت قبل، تأمي��ن هزينه هاي ج��اري از 
مس��يرهاي مالياتي و اصالح نرخ ارز ترجيحي 
بخشي از اموري است كه دولت سيزدهم آنها را 
عملياتي كرد، البته همان زماني كه ماليات ها در 
بودجه سال۱۴۰۱ از محدوده ۳۰۰ هزار ميليارد 
تومان ب��ه بي��ش از ۵۰۰هزار ميلي��ارد تومان 
افزايش يافت، برخي  به دولت توصيه كردند با 
احتياط عمل كند اما آنقدر اصالحات اقتصادي 
به تعويق افتاده است كه دولت تصميم گرفت 

ريسك اين سياست را به جان بخرد. 
سهممالياتحقوقازكلماليات

از مجموع درآمدهاي مالياتي دولت در س��ال 
گذش��ته، ماليات بر حقوق، س��هم نزديك به 
۲۰ درص��د را ب��ه خ��ود اختصاص م��ي داد. 
گزارش ها نش��ان مي دهد عملكرد اين بخش 
در ۱۱ماه سال گذشته حدود ۲۰ هزار ميليارد 
تومان بوده اس��ت ك��ه نزدي��ك ۱۹ درصد از 
مجموع درآمده��اي مالياتي وصول ش��ده را 

تشكيل مي دهد. 
براي روش��ن ش��دن مقياس و جايگاه ماليات 
حقوق در سبد درآمدي دولت، كافي است اين 
سهم با سهم مالياتي اصناف مقايسه شود. در 
۱۱ماه گذش��ته درآمد دولت از محل ماليات 

مشاغل ۱۱ هزار ميليارد تومان بوده است، يعني 
۹ هزار ميليارد تومان كمتر از ماليات كاركنان 

دولت و بخش خصوصي. 
توقفمالياتسلتانيپنهانازنيروی

كاربامالياتمشاغل
اين مقايسه نشان مي دهد برخي مشاغل واقعاً 
ماليات ناچيزي پرداخت مي كنند و جاي دارد 
ماليات هاي علي الرأس بر اساس واقعيت هاي 
اقتصادي و درآمدي اخذ شود، البته اين امر به 
آن معني نيست كه به اش��تباه از درآمدهاي 
غيرواقعي مشاغل ماليات ستاني شود، زيرا در 
اين صورت بايد با عواقبي چون تعطيلي مشاغل 
و از دست رفتن پايه هاي مالياتي روبه رو شد. 

اما نكته قابل پذيرش در جامعه آن اس��ت كه 
وقتي كاركنان بخش دولتي و خصوصي پيش 
از دريافت حق��وق ماليات خود را كسرش��ده 
مي بينن��د، چ��را دولت ها ب��ه ج��اي اينكه از 
درآمدهاي س��اير اش��خاص مالي��ات حقه را 
دريافت كنند، به مسيرهايي چون چاپ پول 
و خلق تورم روي مي آورند كه اين نيز به طور 
مجدد ماليات س��تاني پنهان از ني��روي كار و 

اقشار آسيب پذير جامعه است. 
امروزه برخي كارشناسان اقتصادي مي گويند 
بايد توجه داشت كه در صورت احياي برجام 
سياست اصالح ماليه كشور رها نشود، زيرا حاال 
كه قرار است ماليات حقه دولت از حوزه مجموع 
دارايي و درآمد اشخاص اخذ ش��ود، نبايد به 
طور مج��دد در صورت احياي برجام، مس��ت 
درآمدهاي نفتي شد و از اصالحات اقتصادي 
دست برداشت، البته اشخاصي كه فرار مالياتي 
دارند، بدش��ان نمي آيد پيش از آنكه ذره بين 
ماليات بر كسب وكار و درآمدهاي پيدا و پنهان 
آنها بيفتد، ماليه دوباره ب��ه درآمدهاي نفتي 
وصل ش��ود و تحقيق و تفحص و شفاف سازي 

درآمدهاي آنها به تعويق بيفتد. 
در همين رابطه »مهدي موحدي بكنظر« رئيس 
مركز پژوهش و برنامه ريزي مالياتي س��ازمان 
امور ماليات��ي دي��روز در گفت و گوي��ي اظهار 
داش��ت: حقوق بگيران دولتي در سال گذشته 
۲۰ هزار ميليارد تومان ماليات پرداخت كردند. 

وي افزود: ه��ر واحد صنف��ي به ط��ور ميانگين 
ساالنه ۵ ميليون تومان ماليات پرداخت مي كند، 
همچنين حدود ۲ ميليون و۳۰۰ هزار حقوق بگير 
دولتي داريم كه هر كارمند به طور متوسط ساالنه 

۹ ميليون تومان ماليات پرداخت مي كنند. 
رئيس مركز پژوه��ش و برنامه ريزي مالياتي 
سازمان امور مالياتي با بيان اينكه از صاحبان 
مشاغل ۳۰۴ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي 
وصول شده اس��ت، گفت: اگر به عملكرد سال 
گذشته نگاه كنيم، مشخص مي شود اين افراد، 
۱7 هزار ميلي��ارد توم��ان پرداخ��ت كرده اند، 
اين در حالي اس��ت ك��ه ۳ ميليون و۵۰۰ هزار 
اظهارنامه از سوي صاحبان مشاغل به سازمان 

مالياتي داده مي شود.

خبرگزاریايرنا

 هادي غالمحسيني 
  گزارش


