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رئیس سازمان برنامه و بودجه صادر کرد؛

ابالغ بخشنامه تسویه و تهاتر
بدهیهای دولت با بخش غیردولتی

رئیــس ســازمان برنامــه و
بودجــه کشــور در بخشــنامه
ای بــه همــه دســتگاههای
اجرایــی ،شــیوهنامه تســویه
و تهاتــر بدهیهــای دولــت
بــه اشــخاص حقیقــی و
حقوقــی غیردولتــی یــا بدهــی
اشــخاص یادشــده بــه دولــت یــا بانکهــا و مؤسســههای
اعتبــاری غیربانکــی را ابــاغ کــرد.
بــه گــزارش ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور« ،محمدباقــر
نوبخــت» شــیوهنامه اجرایــی بنــد «و» تبصــره ( )۵مــاده
واحــده قانــون بودجــه ســال  ۱۳۹۸کل کشــور مربــوط بــه
تســویه و تهاتــر بدهــی هــا را ابــاغ کــرد .بــر اســاس ایــن
بخشــنامه ،ظرفیــت قانونــی یادشــده بــا هــدف تســویه
بدهیهــای قطعــی دولــت بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی
غیردولتــی از طریــق تهاتــر بدهــی آنهــا بــا دولــت (نــوع اول) یــا
تهاتــر بدهــی اشــخاص یادشــده بــا بانکهایــی کــه بــه بانــک
مرکــزی بدهــکار هســتند (نــوع دوم) پیشبینــی شــده اســت.
طبــق ایــن بخشــنامه ،اســناد تســویه خزانــه نــوع اول شــامل
اســناد تعهــدی خاصــی اســت کــه بــه منظــور تســویه
مطالبــات قطعــی معــوق دولــت (مشــروط بــه پرداخــت بیســت
و پنــج درصــد ( )۲۵%آن بــه صــورت نقــدی توســط اشــخاص
متقاضــی مشــمول بــه دســتگاه طلبــکار) از اشــخاص متقاضــی
مشــمول بــا بدهیهــای قطعــی دولــت بابــت اعتبــارات تملــک
دارایــی ســرمایهای بــه اشــخاص مذکــور صــادر میشــود.
اســناد تســویه خزانــه نــوع دوم نیــز مربــوط بــه اســناد تعهــدی
خاصــی اســت کــه بــه منظــور تســویه بدهــی اشــخاص
متقاضــی مشــمول بــه بانــک مرکــزی یــا بانکهــا و موسســات
اعتبــاری غیربانکــی (از طریــق تســویه بدهــی بانکهــا و
مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی بــه بانــک مرکــزی) کــه تــا
پایــان ســال  ۱۳۹۶ایجــاد شــده اســت ،بــا بدهیهــای قطعــی
دولــت بــه اشــخاص مزبــور صــادر میشــود.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی :

دامهای سبک و سنگین کشور
بیمه اجباری میشوند

مدیرعامــل ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران گفــت :بــا
انعقــاد تفاهمنامــه مشــترک بیــن صنــدوق بیمــه کشــاورزی و
اتحادیــه مرکــزی دامــداران ،دامهــای ســبک و ســنگین پوشــش
حداکثــری بیمــه اجبــاری را دریافــت میکننــد.
بــه گــزارش ســازمان تعــاون روســتایی« ،حســین شــیرزاد»
در مراســم انعقــاد تفاهمنامــه مشــترک بیــن صنــدوق بیمــه
کشــاورزی و اتحادیــه مرکــزی تعاونیهــای کشــاورزی دامــداران
ایــران افــزود :ایــن تفاهمنامــه مشــترک بــا هــدف صــدور
بیمهنامــه همزمــان بــا طــرح هویــتدار کــردن دامهــا بــرای
همــه دامهــای ســبک و ســنگین کشــور منعقــد شــده اســت .وی
بــا بیــان اینکــه تفاهمنامــه مذکــور بــرای مــدت ســه ســال تنظیــم
شــده و پــس از پایــان مــدت مذکــور بــا توافــق طرفیــن قابــل
تمدیــد خواهــد بــود ،اظهارداشــت :هــدف اصلــی ایــن تفاهمنامــه،
پوشــش حداکثــری بیمــه اجبــاری همــه دامهــای کشــور در
راســتای اجــرای بنــد (ث) مــاده  ۳۳قانــون برنامــه پنجســاله
ششــم توســعه اقتصــادی و اجتماعــی کشــور اســت .معــاون
وزیــر جهــاد کشــاورزی در خصــوص تعهــدات متقابــل در ایــن
تفاهمنامــه گفــت :بــر اســاس ایــن تفاهمنامــه ،صنــدوق بیمــه
کشــاورزی کشــور متعهــد شــده کــه ضمــن تســریع در تهیــه و
ابــاغ دســتورالعملهای اجرایــی ســالیانه بیمــه دام و دریافــت
اطالعــات دامهــای هویــت گــذاری شــده ،نســبت بــه صــدور
بیمهنامــه در ســامانه جامــع بیمــه کشــاورزی و ایجــاد زمینــه
همــکاری شــرکتهای خدمــات بیمــهای در فرآینــد هویــت
گــذاری دام نظیــر معرفــی دامــداران متقاضــی بیمــه بــه اتحادیــه
در شــرایط خــاص جهــت هویـتدار کــردن و تســهیل در پرداخــت
کارمــزد توافــق شــده در تفاهــم نامــه فیمابیــن اقــدام کننــد.

صنعت ،معدن و تجارت
کارشناس اقتصاد مسکن :

تقاضا برای مسکن هست؛ مردم پول ندارند!
یــک کارشــناس اقتصــاد مســکن بــا بیــان اینکــه مهاجــرت
از کالنشــهرها بــه شــهرهای اطــراف نشــان میدهــد تقاضــا
بــرای مســکن وجــود دارد امــا مــردم نقدینگــی ندارنــد ،گفــت:
رکــود مســکن خوشــحال کننــده نیســت بلکــه بــرای اقتصــاد
کشــور آفــت اســت.
فرشــید پورحاجــت در گفتوگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد :در
ســالهای گذشــته معامــات مســکن در تهــران بــه طــور
میانگیــن ماهیانــه حــدود  ۱۵هــزار واحــد بــود کــه االن بــه
کمتــر از  ۵۰۰۰مــورد رســیده اســت .لــذا دادههــای فعلــی
از قیمتهــا در بــازار مســکن بــا توجــه بــه افــت شــدید
معامــات ،چنــدان نمیتوانــد مــاک ارزیابــی کاهــش قیمــت
یــا پیشبینــی آینــده قــرار گیــرد.
وی افــزود :بــا ایــن حــال از نــگاه میدانــی بــه نظــر میرســد
مناطقــی از کشــور کــه مــورد هــدف ســاخت و ســاز بــوده و
طــی یــک ســال گذشــته رونــق مناســبی در خریــد و فــروش
ایــن مناطــق ایجــاد شــده بــود ،بــه تعــادل قیمتــی رســیده
اســت .امــا در بعضــی مناطــق کمبرخــوردار کــه از رشــد

قیمتهــا جــا مانــده بودنــد ،رونــد افزایشــی اســت.
دبیــر کانــون انبوهســازان بــا بیــان اینکــه مهمتریــن عامــل
ایجــاد رکــود در بخــش مســکن ،نبــود نقدینگــی در بخــش
تقاضــا اســت ،تصریــح کــرد :اگــر در ماههــای گذشــته شــرایط
بــازار مســکن بــه صــورت رکــود تورمــی بــود ،هماکنــون تــورم
تــا حــدودی کنتــرل شــده امــا رکــود کمــاکان پابرجاســت .یک
نقدینگــی در دســت دولــت اســت کــه باعــث ایجــاد تــورم در
ســال گذشــته شــد .از طــرف دیگــر نقدینگــی دســت مــردم
نیســت کــه بتوانــد بــه رونــق در ســطوح اقتصــاد از جملــه بــازار
مســکن کمــک کنــد.
پورحاجــت تاکیــد کــرد :اینکــه از رکــود تورمــی بــه رکــود
رســیدهایم خوشــحال کننــده نیســت بلکــه بــرای اقتصــاد
آفــت اســت .دولــت بایــد تمهیداتــی را در حــوزه مســکن بــه
کار بگیــرد کــه بــار تورمــی نداشــته باشــد .هدایــت ســرمایهها
بــه ســمت تولیــد ،تنهــا راهــکاری اســت کــه هــم میتوانــد بــه
کنتــرل قیمتهــا منجــر شــود و هــم بــه اشــتغال کمــک کنــد.
وی کاهــش محســوس پروانههــای ســاختمانی را زنــگ خطــر

سرپیچی بانکها از دستور بانک مرکزی ؛

وام ازدواج هنوز  ۲ضامن میخواهد
بــا وجــود بخشــنامه بانــک مرکــزی مبنــی بــر پرداخــت وام
ازدواج بــا ســفته و یــک ضامــن معتبــر ،برخــی از بانکهــا
هنــوز بــرای پرداخــت ایــن تســهیالت دو ضامــن از متقاضــی
طلــب میکننــد .بــه گــزارش ایســنا ،بــا تصویــب مجلــس
شــورای اســامی ،مبلــغ وام ازدواج از ســال  ۱۳۹۸دو برابــر
شــد و بــه  ۳۰میلیــون تومــان بــرای هــر نفــر رســید ،امــا
دریافــت ایــن تســهیالت از بانکهــا بــرای برخــی از زوجیــن
اندکــی مشــکل شــده اســت.
در ابتــدا قــرار بــود کــه بانکهــا کارت یارانــه سرپرســت
خانــوار را بــه عنــوان ضامــن تســهیالت قبــول کننــد ،امــا بــا
توجــه بــه ایــن مبلــغ پرداختــی یارانــه سرپرســت خانــوار،

عمدتــا کمتــر از اقســاط تســهیالت بــود ،بانکهــا از پذیرفتن
ایــن کارت خــودداری کردنــد .بــه ایــن ترتیــب ،پیــدا کــردن
ضامــن بــرای دریافــت وام ازدواج بــه معضلــی تبدیــل شــد
کــه گریبــان برخــی از متقاضیــان ایــن تســهیالت گرفــت.
بانکهــا در حــال حاضــر بــرای پرداخــت تســهیالت خــرد
بــه مــردم ،بــه ازای هــر  ۲۰میلیــون تومــان ،یــک ضامــن
از گیرنــده تســهیالت طلــب میکننــد و در مــورد ایــن
تســهیالت نیــز همیــن روال را پیــش گرفتنــد.
اعظــم کریمــی ،مدیــرکل برنامهریــزی و توســعه اجتماعــی
جوانــان بــا اشــاره بــه مشــکالت تامیــن ضامــن زوجهــای
جــوان بــرای دریافــت وام ازدواج ،گفتــه بــود کــه یکــی

رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشتافزار کشور :

گرانی کاغذ دامن تولیدکنندگان دفتر مشق را گرفت
رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان نوش ـتافزار کشــور بــا بیــان
اینکــه گرانــی کاغــذ باعــث شــده دفترســازان در ســال
جــاری بــا  ۲۰درصــد ظرفیــت فعالیــت کننــد ،از دو برابــر
شــدن قیمــت دفتــر دانشآمــوزان نســبت بــه ســال گذشــته
خبــر داد.
محمودرضــا صنعتــکار در گفتگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان اینکــه
هیــچ یــک از شــرکتهای عضــو ایــن انجمــن ارز دولتــی
یــا نیمایــی دریافــت نکردهانــد ،گفــت :صنعــت دفترســازی
ســرمایه آنچنانــی نــدارد کــه بخواهــد اقــدام بــه واردات
کاغــذ کنــد؛ بنابرایــن واردکننــدگان کاغــذ بیشــتر ناشــران

بودنــد کــه در نهایــت کاالی وارداتــی خــود را باالتــر از
نــرخ آزاد عرضــه کردنــد .وی افــزود :قیمــت هــر بنــد کاغــذ
تحریــر بــا نــرخ آزاد بایــد معــادل  ۳۵۰هــزار تومــان باشــد،
امــا دفترســازان امســال ایــن کاغــذ را بنــدی  ۵۳۰هــزار
تومــان خریدنــد .بــه گفتــه رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان
نوش ـتافزار کشــور ،در ســال جــاری دفترســازان بــه دلیــل
گرانــی کاغــذ بــا  ۲۰درصــد ظرفیــت خــود فعالیــت کردنــد.
صنعتــکار تصریــح کــرد :در حــال حاضــر قیمــت هــر بنــد
کاغــذ تحریــر نســبت بــه ســال گذشــته  ۲.۵برابــر شــده و
بــه بیــش از  ۵۰۰هــزار تومــان رســیده اســت کــه بــه دنبــال

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی :

کمبودی در زمینه تقاضای ماه محرم وجود ندارد
رئیــس اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی بــا اشــاره بــه اینکــه
کمبــودی در بــازار مــواد غذایــی بــرای مــاه محــرم وجــود
نــدارد ،گفــت :در مــاه محــرم دولــت و عرضهکننــدگان
عمــده بــا توجــه بــه افزایــش حجــم تقاضــا ،بایــد حجــم
عرضــه را افزایــش دهنــد تــا میــزان عرضــه و تقاضــا بــا
یکدیگــر متناســب باشــد.
محمــد آقــا طاهــر در گفتوگــو بــا ایســنا ،در رابطــه بــا
بــازار مــواد غذایــی و نزدیکــی بــه ایــام مــاه محــرم ،اظهــار
کــرد :در حــال حاضــر شــرایط عرضــه و تقاضــای برنــج
بســیار مهــم و قاب ـ ل توجــه اســت کــه برنــج خارجــی بــه
میــزان قابلتوجهــی بــه کشــور وارد شــده و حجــم دیگــری
در بنــادر و گمــرکات وجــود دارد ،کــه رفتهرفتــه بــه بــازار

تزریــق خواهــد شــد و میــزان موجــودی کام ـ ًا پاســخگوی
نیــاز بــازار اســت.
رئیــس اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی بــا بیــان اینکــه
برنــج ایرانــی بــه دســت آمــده اســت ،خاطرنشــان کــرد:
میــزان عرضــه و قیمــت رب گوجهفرنگــی در حــال حاضــر
مناســب ارزیابــی میشــود و ایــن در حالــی اســت کــه
قیمــت ایــن محصــول در حــال حاضــر رونــد نزولــی بــه
خــود گرفتــه اســت .وی افــزود :بــازار حبوبــات در ماههــای
گذشــته نوســانات قیمتــی خاصــی را تجربــه کــرد ،امــا در
حــال حاضــر قیمــت ایــن محصــوالت ثابــت بــوده و مشــکلی
در زمینــه تأمیــن و عرضــه حبوبــات در کشــور وجــود نــدارد.
آقــا طاهــر در رابطــه بــا بــازار روغــن نیــز خاطرنشــان

بــرای آینــده بــازار مســکن دانســت و گفــت :در ماههــای اخیــر
شــاهد حجــم مهاجــرت از کالنشــهرها بــه شــهرهای اقمــاری
بودهایــم .ایــن نشــان میدهــد کــه تقاضــای بالفعــل بــرای
خریــد مســکن در وجــود دارد امــا تــوان خریــد مــردم پاییــن
آمــده اســت .ایــن کارشــناس بــازار مســکن دربــاره پیشبینــی
آینــده گفــت :مــن کاهــش شــدید قیمــت مســکن را متصــور
نیســتم .توصیههایــی هــم کــه از جانــب برخــی مســووالن بــرای
خریــد نکــردن میشــود کارســاز نخواهــد بــود .هنــوز مــردم در
تــاش هســتند کــه مســکن مناســب خــود را خریــداری کننــد.
از جملــه دالیــل پاییــن آمــدن تعــداد معامــات بــه امتنــاع
فروشــندگان برمیگــردد .بــا ایــن حــال قیمتهــا تــا حــدودی
متعــادل شــده و فایلهــای فــروش آپارتمــان و زمیــن افزایــش
پیــدا کــرده اســت .ایــن موضــوع میتوانــد بــه رشــد معامــات
و ایجــاد شــرایط بــرای پروژههــای مشــارکتی منجــر شــود.
از مشــکالت جوانــان بــه ویــژه در شهرســتانها ،تامیــن
چندیــن ضامــن بــرای دریافــت واماســت کــه بــه دنبــال
افزایــش مبلــغ وام ،بانکهــای عامــل بیــش از یــک ضامــن
را طلــب میکننــد کــه خوشــبختانه بــا مطــرح شــدن
موضــوع در حاشــیه جلســه هیــات دولــت و ابــاغ بانــک
مرکــزی بــرای پرداخــت وام بــا یــک ضامــن معتبــر و ســفته،
ایــن مشــکل برطــرف خواهــد شــد.
ماجــرا از ایــن قــرار بــود کــه بانــک مرکــزی بــا ابــاغ
بخشنامــهای بــه شــبکه بانکــی کشــور ،اعــام کــرد از
محــل پسانــداز و جــاری قرضالحســنه نظــام بانکــی ،بــه
زوجهایــی کــه تاریــخ عقــد آنهــا بعــد از یکــم فروردیــن
ســال  ۱۳۹۶اســت و تاکنــون وام ازدواج دریافــت نکردهانــد،
بــا اولویــت نخســت و بــا ســقف فــردی  ۳۰۰میلیــون ریــال،
بــا دوره بازپرداخــت پنــج ســاله بــا اخــذ یــک ضامــن معتبــر
و ســفته ،تســهیالت قــرض الحســنه ازدواج پرداخــت شــود.
آن ،قیمــت دفتــر نیــز حــدود دو برابــر شــده اســت.
پیشــتر رئیــس اتحادیــه صحــاف شهرســتان تهــران نیــز اعالم
کــرده بــود وزارت ارشــاد بــرای تولیــد دفتــر مشــق کاغــذ در
اختیــار واحدهــای تولیــدی قــرار نمیدهــد؛ امــا بــه گفتــه
وی فرآینــد تولیــد دفتــر مشــق از چنــد مــاه گذشــته آغــاز
شــده و پیشبینیهــا بــر آن اســت کــه بــازار بــا کمبــودی
مواجــه نخواهــد بــود ،امــا قیمــت تمــام شــده محصــوالت
رشــد قابلتوجهــی داشــته اســت.
دبیــر ســندیکای تولیدکننــدگان کاغــذ و مقــوای ایــران نیــز
اواخــر خــرداد مــاه امســال اعــام کــرد کــه در شــش ماهــه
دوم ســال گذشــته تولیــد کاغــذ چــاپ ،تحریــر و روزنامــه
ناچیــز بــوده و مهمتریــن علــت آن را مشــکالتی عنــوان کــرد
کــه تولیدکننــدگان در زمینــه پرداخــت مالیــات بــر ارزش
افــزوده بــا آن مواجــه هســتند.
کــرد :دولــت در زمینــه عرضــه و نظــارت بــر بــازار روغــن
ورود کــرده و شــرایط قابــل قبولــی بــر ایــن بــازار حاکــم
اســت ،امــا اگــر میــزان عرضــه بهویــژه عرضــه روغــن جامــد
افزایــش یابــد ،بــازار روغــن نیــز هیــچ کمبــود و مشــکلی
نخواهــد داشــت.
رئیــس اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی در رابطــه بــا
کاهــش عرضــه شــکر در برخــی مواقــع زمانــی ،تاکیــد
کــرد :فرآینــد بســتهبندی شــکر در برخــی مواقــع طوالنــی
میشــود کــه ایــن موضــوع عرضــه بــه بــازار را کنــد
میکنــد ،امــا در مجمــوع در زمینــه عرضــه شــکر کمبــودی
احســاس نمیشــود.
وی گفــت :پیشــنهاد میشــود حجــم عرضــه شــکر افزایــش
یابــد تــا قیمــت آن بیــش از گذشــته کاهــش یابــد ،از ســوی
دیگــر دولــت و عرضهکننــدگان بایــد در مــاه محــرم بــا
توجــه بــه افزایــش تقاضــا ،میــزان عرضــه را افزایــش دهنــد
تــا میــزان عرضــه و تقاضــا بــا یکدیگــر متناســب باشــد.

