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نرخ تورم دی ماه اعالم شد
نرخ تورم ســاالنه دی ماه برای خانوارهای کشور به ۴۶.۳ 
درصد رســیده که نســبت به ماه قبل ۱.۳ واحد درصد 
افزایش را نشان می دهد. در این گزارش مرکز آمار ایران 
درباره شاخص قیمت مصرف کننده آمده است که منظور 
از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شــاخص قیمت، 
نســبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه ای 
در دی ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۱.۳ درصد رســیده اســت؛ 
یعنی خانوارهای کشــور به طور میانگین ۵۱.۳ درصد 
بیشــتر از دی ۱۴۰۰ برای خرید یک »مجموعه کاالها 
و خدمات یکسان« هزینه کرده اند. نرخ تورم نقطه ای دی 
ماه ۱۴۰۱، در مقایسه با ماه قبل ۲.۸ واحد درصد افزایش 
یافته اســت. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، 
آشــامیدنی  ها و دخانیات« با افزایش ۳.۹ واحد درصدی 
به ۶۹.۲ درصد رســیده و گروه »کاالهای غیرخوراکی و 
خدمات« با افزایــش ۲.۳ واحد درصدی به ۴۱.۲ درصد 
رسیده است.این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای 
خانوارهای شهری ۵۰.۶ درصد است که نسبت به ماه قبل 
۲.۷ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ 
برای خانوارهای روستایی ۵۴.۹ درصد بوده که نسبت به 

ماه قبل ۳.۵ واحد درصد افزایش داشته است.
 افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شــاخص 
قیمت، نســبت به ماه قبل اســت. نرخ تورم ماهانه دی 
۱۴۰۱ به ۴.۳ درصد رســیده که در مقایســه با همین 
اطــاع در ماه قبــل، ۲.۴ واحد درصد افزایش داشــته 
اســت.تورم ماهانه برای گروه های عمــده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« ۴.۱ درصد و برای گروه عمده 
»کاالهای غیرخوراکی و خدمات« ۴.۵ درصد بوده است.

این در حالی اســت که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای 
شــهری و روســتایی به ترتیب ۴.۳ درصد و ۴.۳ درصد 
است که نسبت به ماه قبل برای خانوارهای شهری ۲.۲ 
واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۳.۱ واحد 

درصد افزایش داشته است.
 افزایش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ســاالنه، درصد تغییر میانگین اعداد 
شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت 
به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم ساالنه دی ماه 
۱۴۰۱، برای خانوارهای کشــور به ۴۶.۳ درصد رسیده 
که نسبت به همین اطاع در ماه قبل، ۱.۳ واحد درصد 
افزایش نشــان می دهد.همچنین نرخ تورم ساالنه برای 
خانوارهای شــهری و روستایی به ترتیب ۴۵.۵ درصد و 
۵۰ درصد اســت که برای خانوارهای شهری ۱.۲ واحد 
درصــد افزایش و برای خانوارهای روســتایی ۱.۴ واحد 
درصد افزایش داشــته است.در گروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« بیشترین افزایش قیمت نسبت 
به ماه قبل مربوط به گروه »سبزیجات« )پیاز، بادمجان و 
کاهو( و گروه »انواع گوشت« )گوشت گوسفند، گوشت 
گاو یا گوســاله و انواع ماهی( و گروه »میوه و خشکبار« 
است.در گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات«، 
گروه »حمل و نقل« )انواع اتومبیل سواری(، گروه »هتل 
و رستوران« )انواع غذاهای سرو شده در رستوران( و گروه 
»بهداشت و درمان« )انواع دارو( بیشترین افزایش قیمت 

را نسبت به ماه قبل داشته اند.
 درصد تغییرات شــاخص قیمت در دهک های 

هزینه ای 
دامنه تغییرات نرخ تورم ســاالنه در دی ماه ۱۴۰۱ برای 
دهک های مختلف هزینه ای از ۴۳.۷ درصد برای دهک 

دهم تا ۵۳.۲ درصد برای دهک اول است.

خبرهای خوش ارزی
در راستای ســاماندهی و کنترل نوســانات بازار ارز از 
ســوی بانک مرکزی که در آخرین اقدام سقف فروش 
ارز را تــا ۵۰۰۰ یــورو افزایش داده اســت و همچنین 
وعده رئیس جمهور در راســتای کاهشی شدن نرخ ارز، 
انتظار می رود در روزهای آتی روند کاهشی داشته باشد.

به گزارش ایســنا، در پی افزایش نرخ ارز در بازار و البته 
اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار و ســاماندهی 
نوسانات آن شاهد ثبات نسبی در هفته های اخیر بودیم 
اما اخیرا دوباره روند افزایشــی قیمت ارز در بازار شروع 
شــد.تا جایی که رئیس جمهور دیروز در دفاع از کلیات 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ تاکید کرد که »حتما بدانید وضعیت 
ارز و طا و بسیاری گرانی ها کاهشی خواهد شد. به رغم 
همه القاء کردن یاس و ناامیدی که از ســوی دشمنان 
صــورت می گیرد یا برخی تردیدهــا که می خواهند به 
جامعه القاء کننــد با توجه به منابع و ظرفیتی و منابع 
انسانی کارآمدی و همکاری امروز دولت و مجلس وجود 
دارد در اجــرای منویات رهبر انقاب و آنچه خواســت 
مردم است آینده را بســیار روشن می بینی«.این وعده 
رئیس جمهور در کنار اقدامات بانک مرکزی برای کنترل 
نوسانات ارز نشــان از روزهایی آرام تر در بازار دارد، چرا 
که نه تنها تزریــق ارز به بازار و تامین آن در هفته های 
گذشته بیشتر شــده بلکه روز گذشته شاهد شکسته 
شدن رکورد معامات در سامانه نیما نیز بودیم.بر اساس 
آخرین اخبار منتشــر شده، روز گذشــته بالغ بر ۵۱۱ 
میلیون دالر معامله در ســامانه نیما انجام شد که یک 
رکورد برای این سامانه محسوب می شود.بر این اساس، 
صرافی ها همچنین مجازند نسبت به فروش منابع تامین 
شده از این محل به اشخاص حقیقی ایرانی )باالی ۱۸ 
سال( و حقوقی مقیم به صورت یک بار در سال برای هر 
مشتری و پس از احراز هویت وی تا سقف ۵۰۰۰ یورو 
یا معادل آن به سایر ارزها در سرفصل »تامین نیازهای 
ضروری« اقدام کنند.البته دستورالعمل جدید و جزئیات 
نحوه خرید و فروش ارز توسط صرافی ها به زودی اعام 
خواهد شد و فعا مشخص نیست؛ اما به نظر می رسد به 
زودی شاهد جمع شدن معامات خرد بازار ارز و انجام 
آن در صرافی های رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی 
خواهیم بود و در آینده نزدیک با قطع این واسطه گری و 
داللی های غیر ضرور نرخ  انواع ارز در بازار نیز روند نزولی 

پیدا خواهد کرد.

خبر

عبور از رکورد تولید سال گذشته در ۱۰ ماهه امسال
 سریال رکوردزنی ایران خودرویی ها 

به محورسازان رسید
مدیرعامل شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو 
گفت: این شــرکت به عنــوان یکــی از برند های 
معتبر تولیــد کننده محور های خودرو، براســاس 
سیاست های کان گروه صنعتی ایران خودرو مبنی 
بر توســعه حداکثری بهره وری منابــع و امکانات و 
با تاش جهــادی و همدلی تمامــی کارکنان خود 
و اجرای دقیق برنامه های اســتراتژیک ســازمان، 
توانست طی ۱۰ ماهه امســال از رکورد تولید سال 
گذشته عبور کند.  ایکوپرس- حمیدرضا باریک بین 
افزود: محورسازان ایران خودرو در ادامه روند افزایش 
تولید، در بیست و هشتم دی ماه موفق به ثبت رکورد 
تولید ۷۴۶ هزار و ۶۰۳ عدد محصول شد که بر این 
اســاس رکورد تولید ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ شکسته 
شد.وی تاکید کرد: اصاح و بهبود فرآیندهای درون 
سازمانی و حمایت مدیران عامل گروه صنعتی ایران 
خودرو، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 
و ســاپکو را از جمله مهم ترین عوامل تاثیرگذار در 
ثبت ایــن رکورد عنوان کرد و گفــت: حذف موانع 
تولید، بازنگری و بهبود در نحوه PM دســتگاه ها 
و تجهیزات از دیگر عوامل کسب این موفقیت است.

مدیرعامل شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو 
ابــراز امیدواری کرد، با انجــام پروژه ها و برنامه های 
استراتژیک تعریف شده به زودی شاهد افزایش تیراژ 
تولید و توسعه ســبد محصوالت جدید در راستای 
تحقــق برنامه های کان توســعه محصــول گروه 

خودروسازی ایران خودرو باشیم.

طرح نوآورانه بیمه ملت برای 
دوچرخه سواران؛ با خیال آسوده 

رکاب بزنید
 بیمــه ملت، با طراحی بیمه نامه نوآورانه  »راه ســبز 
ملــت« و دریافت مجوز از بیمــه مرکزی جمهوری 
اســامی ایران، یک بیمه نامه جامع برای پوشــش 
ریسک هایی که دوچرخه سواران با آنها روبه رو هستند، 
ارائه کرده است.به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، 
دوچرخه که زمانی بهترین خاطرات کودکی ما را رقم 
می زد، این روزهــا بیش از پیش برای رفت وآمدهای 
کوتــاه، تفریــح و ورزش، دوباره به زندگی شــهری 
برگشته است، از دوچرخه های شهری که شهرداری ها 
در شهرهای بزرگ برای کنترل آلودگی و ترافیک، در 
اختیار مردم قرار داده اند تا دوچرخه های شخصی که 
با حضورشــان در شهر، رنگارنگی زیبایی را به چهره 

شهری ما افزوده اند.
امــا رفت وآمد با دوچرخه، خطرات خاص خود را هم 
به همــراه دارد و این احتمــال را باید در نظرگرفت 
که شــما در زمان دوچرخه ســواری ممکن است به 
عابری برخورد کنید یا به اموال اشخاص آسیب بزنید 
یا حتی خودتان در هنگام دوچرخه ســواری  آسیب 
ببینید. احتمال هایی که با یقین به خاطر هزینه های 
که به دوچرخه ســوار تحمیل می کنند، دغدغه ما را 
برای بهره بردن هرچه بیشتر از این وسیله نقلیه پاک 

را افزایش می دهد.
این موضوع، بیمه ملت را بر آن داشــت تا با نگاهی 
۳۶۰ درجــه به ریســک های دوچرخه ســواران و با 
انگیزه های خود برای ترویج فرهنگ دوچرخه سواری 
و کمک به رونق هرچه بیشــتر دوچرخه ســواری و 
پاکی مضاعف هوای شــهرهای کشورمان ایران، این 
بیمه نامه را همگام با محصــوالت بیمه ای به روز در 
جهان، طراحی و برای نخســتین بار در ایران همراه 
با پوشــش های تکمیلــی جذاب از جملــه حوادث 
شخص دوچرخه ســوار، خسارت وارد به دوچرخه در 
اثر حادثه تصادف با وسیله نقلیه موتوری، هزینه های 
نقل و انتقال دوچرخه در صورت عدم امکان حرکت 
دوچرخه ناشی از حادثه و هزینه های دفاع و دادرسی 
ناشــی از دعاوی مرتبط با موضــوع بیمه نامه را ارائه 
کند.دوچرخه ســواران می توانند با مراجعه به آدرس 
http://apps.mellatinsurance.ir/Agents-

Sales/find-agent نزدیکتریــن نمایندگی بیمه 
ملت به محل ســکونت یا محــل کار خود را یافته و 
بیمه نامه مســئولیت مدنی دوچرخه سواران در قبال 

اشخاص ثالث را تهیه کنند.

 دریافت گواهینامه ایزو 1٧02٥
 توسط آزمایشگاه گل گهر

 آزمایشگاه شرکت گل کهر توانست گواهینامه تایید 
صاحت ISO/IEC۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ را دریافت کند.

این گواهینامه معتبر با مشارکت و همکاری مدیریت 
سیســتم ها، برنامه و بودجه، مدیریت توسعه منابع 
انسانی، مدیریت تامین و تدارک و مدیریت آزمایشگاه 
و کنترل کیفیت شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
دریافــت شد.کســب این مهم را به همــه همکاران 

پرتاش شرکت گل گهر تبریک می گوییم.

 سمینار آموزشی روز هوای پاک 
در گل گهر برگزار شد

 گردهمایی روز هوای پاک و ســمینار آموزشــی با 
موضوع آلودگی هوا به مناسبت روز ملی هوای پاک 
در ســالن پردیس گل گهر برگزار شد.توسط شرکت 
گل گهرو شرکت گهر همکار و با همکاری اداره محیط 
زیست سیرجان و با حضور معاون توسعه مدیریت و 
سرمایه انسانی، معاون بهره برداری گل گهر و مدیران 
و کارشناســان مربوطه منطقه گل گهر برگزار شد، 
مدیرعامل شــرکت گهرهمکار، رئیس محیط زیست 
شرکت گل گهر و مدیر پروژه سولفورزدایی گل گهر 

سخنرانی کردند.
سمینار آموزشــی با حضور مدرس کشوری از دیگر 

برنامه های این مراسم بود.

بانک و بیمه

همدلی| در حالی روز گذشته رئیس جمهوری 
در ســخنان خود در دفــاع از الیحه بودجه 
۱۴۰۲ از پیش بینی تأمین ســرمایه از محل 
تهاتر دارایی هــا و نفت، برای تولید در بودجه 
سال آینده خبر داد که ادغام ردیف های بودجه 
در ســال جاری یکی از مواردی است که مورد 
انتقاد کارشناسان و صاحب نظران و ذی نفعان 
در این زمینه قرار گرفته اســت؛ چرا که این 
موضوع موجب عدم شفافیت تخصیص بودجه 
شده و گفته می شود دولت سیزدهم باید حتما 
در تدوین بودجه ســال آینده به طور جدی به 
آن بپــردازد تا مانع از تداوم اعتراضات در این 
حوزه شود. این موضوع در حالی مطرح است 
که گفته می شود منابع درآمدی و هزینه های 
دولت در بودجه ســال ۱۴۰۱ دارای چالش ها 
و مشــکاتی اســت که همچنان مورد انتقاد 
کارشناسان قرار گرفته و از آنجایی که بودجه 
مهم ترین سند مالی ســاالنه دولت محسوب 
می شــود، باتوجه به شــرایط حاکم بر جامعه 
پرداختــن اصولی بــه آن و اســتفاده از نظر 
کارشناســان و نخبگان در ایــن خصوص از 
اهمیت وافری برخوردار است. هر چه هست، 
اواخر دی  امســال الیحه بودجه سال آینده به 
عنوان دومین الیحه تدوین شده توسط دولت 
سیزدهم به مجلس شورای اسامی ارائه شد. 
جزئیات ارقام کلی بودجه نشــان می دهد که 
بودجه ســال آینده از نظر منابع و مصارف در 
رقم ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان تراز می شــود. 
این الیحه با ســقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد 
تومان بســته شده که نســبت به سال جاری 
حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ 

درصد افزایش دارد. 
 پیش بینی تأمین سرمایه با تهاتر و نفت 
ســیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، دیروز 
در در نشســت علنی مجلس شورای اسامی 
در دفاع از کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۲ با اشاره 
به اینکه هم اکنون شــرایط نشان دهنده رشد 
سرمایه گذاری، کاهش تورم و رشد تولید است 
که نشانه خوبی به شمار می آید، گفت: »دولت 
توانسته با خنثی سازی تحریم ها به منابع ارزی 
دست یابد. این موارد موفقیت دولت محسوب 

می شود، زیرا توانسته تحریم ها را دور بزند«. 
وی با اشــاره به این که در تولید پتروشــیمی 
افزایش هشت درصدی داشــتیم، به افزایش 
اعتبارات تملک دارایی بــه میزان ۲۶ درصد 
در الیحــه بودجــه پرداخته و تأکیــد کرد: 
»پیش بینی تأمیــن ســرمایه از محل تهاتر 
دارایی ها و تهاتر نفت بــرای تولید در بودجه 
سال آینده مدنظر قرار دارد و پیش بینی ۵۴۰ 
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شرکت های 
دولتی در بودجه لحاظ شــده اســت. به واقع 
این نکته بسیار مهمی اســت، زیرا پیشرفت 
و رشــد اقتصادی در گرو ســرمایه گذاری و 
افزایش بهره وری اســت. برنامه کوتاه مدتی را 
مدنظر دارد تا در آینده ای نزدیک بخش های 

موردتاکید متحول شود«. 
 نحوه تهاتر نفت چگونه است؟

هرچنــد رئیس جمهــور در اظهــارات دیروز 
خود در مجلس دربــاره جزییات تهاتر نفت، 
اطاعات بیشتری ارائه نکرده است؛ اما موضوع 
تهاتر نفتی سال گذشته نیز در بخش هایی از 
فعالیت های اقتصادی دولت مطرح شده بود. به 
طور مثال سخنگوی کمیسیون عمران مجلس 
شــورای اسامی سال گذشته از بررسی نحوه 
تهاتر نفت خــام با بدهی پروژه های عمرانی و 
گزارش مقدار فروش نفت در این کمیســیون 
خبــر داده بــود. در آن زمان وزیــر نفت در 
نشستی با نمایندگان گزارشی از عملکرد این 

وزارتخانــه در زمینه فروش نفت و گزارشــی 
درباره تهاتــر این کاالی راهبــردی با بدهی 
پروژه های عمرانی ارائه کرده و اعام کرده بود 
که این مجموعه آمادگی کامل برای تهاتر نفت 
با دســتگاه های اجرای متقاضی و پیمانکاران 
طلبکار را دارد، اما برای این کار نخســت باید 
دســتگاه ها از جمله وزارت راه و شهرســازی 
درباره تهاتــر نفتی درخواســت ارائه دهند، 
سپس طبق ضوابط وثیقه ارائه کنند. از طرفی 
طلبکاران نیز باید از ســازمان برنامه و بودجه 
در این باره مجوز بگیرند و این ســازمان رقم 
طلب آنها را به صورت مشخص به وزارت نفت 
اعام کند، از سوی دیگر دریافت کنندگان هم 
باید برای فروش نفــت ظرفیت بازار جدیدی 
ایجاد کنند و از مشــتریان سنتی وزارت نفت 

استفاده نکنند.
وزیر نفت در مهرماه ســال گذشــته با بیان 
اینکه به زودی خبرهای خوبی در زمینه تنوع 
قراردادهای نفتی و میعانات گازی و تهاتر نفتی 
اعام می شود، گفته بود: با توجه به نیاز دنیا به 
انرژی و با اســتفاده از توان و ظرفیت دستگاه 
سیاست خارجی، فروش نفت به صورت تهاتری 
در دســتور کار ما قرار گرفته اســت، در این 
زمینــه تهاتر نفت با کاال و ســرمایه گذاری از 

روش هایی است که انجام می شود.
آن چه پیشــتر در زمینه تهاتر نفت در بودجه 
ســال ۱۴۰۱ پیش بنی شده بود حاکی از این 
بود که دولت باید تعداد مشخصی بشکه نفت 
در روز به برخی دستگاه ها و نهادهای موضوع 
جزء یک و دو بند ی تبصره یک بودجه تحویل 
می داده که آن دســتگاه ها محموله های نفتی 
را فروخته و با نظر ســازمان برنامه وبودجه و 
سازوکارهای پولی بانک مرکزی در حوزه های 
تعیین شده  هزینه کنند. این درحالی است که 
پیش تر تنها شــرکت ملی نفت ایران متولی 
اصلی و رسمی فروش نفت بوده است، هرچند 
در مقاطعی به خصــوص در اوایل دهه ۹۰، با 
هــدف دورزدن تحریم هــای نفتــی و امکان 
فروش بیشــتر نفت، برخی افراد و نهادها در 
قامــت فروش نفت برآمدنــد، اما در آن زمان 
حاشیه هایی در این زمینه ایجاد شد. بنابراین 
به نظر می رســد اجرای صحیح تهاتر نفت در 

بودجه امری دشوار و پیچیده باشد.
 درآمدهای دولتی از نفت

در این میان درآمد پیش بینی شده برای نفت، 
یکــی از مهم ترین بخش هــای لوایح بودجه 
در تمام سال های گذشــته بوده و برای سال 
آینده نیز میزان درآمدهای این بخش افزایشی 

خواهــد بــود. درآمدهای حاصــل از نفت و 
فرآورده هــای آن ۶۰۳ هزار میلیارد تومان در 
الیحه بودجه پیش بینی شــده که بر مبنای 
متوسط فروش ۱.۴ میلیون بشکه در روز با هر 
بشــکه به طور متوسط ۸۵ دالر و نرخ تسعیر 
ارز ۲۳ هزار تومانی بسته شده است. همچنین 
ســاالنه از مجموع درآمدهای نفتی براساس 
قانون برنامه ششم توســعه باید دو درصد به 
صندوق توســعه ملی اختصاص پیدا کند که 
این سهم برای سال جاری هم ۴۰ درصد بود 
و برای سال آینده نیز ۴۰ درصد تعیین شده 

است.
 برنامــه دولت بــرای تحویل نفت  به 

اشخاص و سازمان ها
به گزارش ایسنا، عاوه  بر این براساس تبصره 
یک الیحه بودجه ۱۴۰۲ دولت مکلف است از 
طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل 
نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفی 
شده توســط دســتگاه های اجرایی براساس 
قیمت روز صادراتی شــرکت مذکور و پس از 
تخصیص ســازمان برنامه و بودجه کشور به 
منظور اجرای مواردی اقــدام کند. این موارد 
براین اســاس است که مازاد در سقف مندرج 
در بند »ب« این تبصره تا مبلغ ســه میلیارد 
یورو به ســتاد کل نیروهای مسلح به منظور 
تقویت بنیــه دفاعی تحقیقــات راهبردی و 
پرداخت تعهــدات مربوط به طرح های دفاعی 
و تــا مبلغ یک میلیــارد و ۵۰۰ میلیون یورو 
بابــت طرح های محرومیت زدایی و پیشــران 
براســاس نرخ ســامانه معامات الکترونیکی 
با خزانه داری کل کشــور اعمال حساب کند. 
همچنین به ســتاد کل نیروهای مسلح اجازه 
داده می شــود در ســقف جزء یــک این بند 
سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق 
پاالیش در پاالیشــگاه های خصوصی کوچک 
که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام 
کرده اند پس از تایید سازمان برنامه و بودجه 
کشــور به مصرف برساند. دولت مجاز است به 
بازنشستگی  اجرای صندوق های  دستگاه های 
دولتی، دســتگاه های دارای اعتبــار از محل 
مصارف عمومی دولت در سقف منابع بودجه 
عمومــی و همچنین بازپرداخــت بدهی ها و 
تعهدات دولت به ســازمان تامین اجتماعی و 
تسویه بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی و 
انقابی، شهرداری ها و آستان قدس رضوی و 
اجرای طرح های مربوط به توسعه نیروگاه های 
اتمی و طرح های پیشران با اولویت طرح های 
توســعه میادین نفــت و گاز با لحاظ ســهم 

صنــدوق توســعه ملی و شــرکت ملی نفت 
نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی 
برای صادرات اقدام کند. تایید صاحیت فنی 
حرفه ای و مالی اشــخاص معرفی شده توسط 
رئیس دســتگاه اجرایی مربوطه صرفا توسط 

وزارت نفت انجام می شود.
 توجه به واقعیــات موجود؛ از مزایای 

بودجه ۱۴۰۲
مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش، 
تحقیقات و فناوری مجلس شــورای اسامی 
دیروز در دفــاع از الیحه بودجــه ۱۴۰۲ در 
جلسه علنی مجلس شــورای اسامی، اعام 
کــرد: توجه به رشــد تولید و خنثی ســازی 
تحریم ها و پرداخت بدهی های قبلی دولت که 
طبق قانون ایجاد شده یکی از نکاتی است که 
در این الیحه به آن توجه شــده است. منابع 
حاصل از واگذاری های دارایی های سرمایه ای 
مانند نفت، گاز، میعانات و دارایی ها حدود ۳۷ 
درصد رشد داشته که با توجه به خنثی سازی 

جدی تحریم ها ان شاءاهلل محقق خواهد شد.
 درآمدهای نفتی قابل تحقق است

همچنیــن شــمس الدین حســینی، رئیس 
کمیســیون تلفیــق بودجــه ۱۴۰۲ مجلس 
شورای اسامی در جریان رسیدگی به کلیات 
الیحه بودجــه ۱۴۰۲ طــی اظهاراتی گفت: 
دولت رقمی حــدود ۶۰۴ همت برای فروش 
نفت آورده که وقتی بررسی می کنیم مشاهده 
می شود که در سناریوهای مختلف قابل تحقق 
است. از نظر منابع در بخش درآمدها دو بخش 
مهم مالیات و حقوق و عوارض گمرکی و سود 
شرکت ها و حقوق مالکانه داریم. بررسی های 
مــا حکایت از ایــن دارد کــه اگرچه ممکن 
اســت که در برخی از پایه های مالیاتی بیش 
برآوردی وجود داشته باشــد اما در برخی از 
پایه هــای مالیاتی نیز کم برآوردی وجود دارد 
و در مجموع مالیات قابل تحقق است. برخی 
از دوســتان گفتند که این الیحه سبب فشار 
مالیاتی می شود، درحالی که این فشار زمانی 
اســت که نرخ ها افزایش یابد و االن نیز هیچ 

نرخی افزایش نیافته است.
در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ فروش روزانه ۱.۴ 
میلیون بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۸۵ دالر 
پیش بینی شده اســت، همچنین گزارشی از 
سهم نفت و فرآورده های نفتی در هدفمندی 
یارانه ها ارائه شد، پیش بینی تأمین سرمایه از 
محــل تهاتر دارایی ها و تهاتر نفت برای تولید 
در بودجــه ســال آینده می تواند نقشــی در 

افزایش درآمدها داشته باشد. 

ارزیابی دخل وخرج دولت در سال آینده حکایت از سیاست های تهاتری برای دارایی ها و نفت دارد 

چشم امید بودجه به تهاتر نفت

جدیدترین آمار منتشــره از ســوی وزارت صنعت،  معدن و 
تجارت )صمت( نشــان می دهد که در ۹ ماهه امسال از ۲۲ 
کاالی منتخب صنعتی، تولید ۱۶ کاال افزایش، شــش کاال 
کاهــش یافته و تولید انواع لوازم خانگی بین ۹ تا ۶۱ درصد 
افزایش داشته است. بر اســاس این آمار در ۹ ماهه امسال 
تولیــد دو کاال بیــش از ۱۰۰ درصــد، دو کاال ۵۰ تا ۱۰۰ 
درصد، شــش کاال ۱۰ تا ۵۰ درصد و شــش کاال کمتر از 
۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و 

تولید شش کاال کاهش یافته است.
بر اســاس این گزارش تولیــد الیاف اکریلیــک و اتوبوس، 
مینی بوس و ون به ترتیب ۳۰۱ و ۱۵۷ درصد در این مدت 

رشد داشته و به ۶۰۰۰ تن و ۴۲۸۰ دستگاه رسیده است.
وانت و انواع تلویزیون نیز در ۹ ماهه امسال به ترتیب ۵۴ و 
۶۱ درصد افزایش تولید داشــتند و تولید آن ها به ترتیب به 
بیش از ۸۸ هزار دستگاه و یک میلیون و ۴۳۰ هزار دستگاه 

رسیده است.
تولید سایر انواع لوازم خانگی شــامل کولر آبی ۲۹ درصد، 
یخچال و فریز ۱۸ و ماشــین لباسشویی ۹ درصد در مدت 
یاد شده رشد داشته است. تولید این سه محصول در ۹ ماهه 
ســال جاری به ترتیب به بیش از یــک، ۱.۹ و ۱.۱ میلیون 

دستگاه رسیده است.
از جملــه مهم ترین کاالهای دیگری که تولید آن ها افزایش 
داشــته نیز می توان به ســموم دفع آفات نباتــی، کارتن، 

انواع ســواری و الکتروموتور با افزایش بیش از ۱۰ درصد و 
پتروشیمی، نخ، تراکتور، الیاف پلی استر و الستیک خودرو 

با افزایش جزئی زیر ۱۰ درصد اشاره کرد.
 تولید کدام کاالها کاهش یافت؟

از بین ۲۲ کاالی منتخب صنعتی که آمار تولید آن ها منتشر 
شده، تولید شــش کاال کاهش داشته که بیشترین کاهش 
مربوط به دوده با ۲۷ درصد، روغن ساخته شده نباتی، انواع 
کاغــذ و نئوپان هر کدام با ۱۵ درصد و پودر شــوینده ۱۳ 
درصد کاهش تولید بیشــترین کاهش را داشــته اند. تولید 
روغن نباتی و کاغذ در ۹ ماهه امسال به یک میلیون و ۳۰۰ 

هزار تن و ۶۶۹ هزار تن رسیده است.
گفتنی اســت بر اساس نامه دبیر ستاد تنظیم بازار در سال 
گذشــته کارخانه های تولیدی در ســال جاری باید نسبت 
بــه تولید ماهانه ۱۸۰ هزار تــن روغن که ۱۲۰ هزار تن در 

بخش های خانوار، ۲۵ هــزار تن در بخش صنف و ۳۵ هزار 
تن در بخش صنعت خواهد بود، اقدام کنند.

همچنین طبق گفته های رئیس سندیکای کاغذ و مقوا، نیاز 
ساالنه کشــور به کاغذ بسته بندی ۸۵۰ هزار تن که ساالنه 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن تولید می شود که مازاد تولید به 
کشــورهای مختلف از جمله اروپا، آسیا و کشورهای حاشیه 
خلیج فارس صادر می شــود. اما نیاز ســاالنه کشور به کاغذ 
تحریر ۳۸۰ هزار تن اســت که ۱۸۰ هزار تن ظرفیت تولید 
کاغذ تحریر در کشــور ایجاد شــده، اما تولید ناچیز است، 
چرا که به دلیل قوانین موجود تولیدکنندگان توان رقابت با 

واردکننده را ندارند.
کمترین کاهش تولید نیز مربوط به فیبر با افت یک درصدی 

بوده است.
گفتنی اســت وزارت صمت در سال جاری آمارهای ماهانه 
که در ســال های گذشــته به طور مرتب منتشر می شده را 
به صورت قطره چکانی منتشــر کرده اســت. این وزارتخانه 
در ســال جاری آمار و اطاعات صنعت، معدن و تجارت را 
در ماه های اردیبهشــت، خرداد و تیر ماه و خاصه کوتاهی 
از آمار مرداد ماه منتشــر کرده اســت. در حال حاضر هم با 
وجود گذشــت  ۹ ماه از آغاز سال، فقط آمار تولید کاالهای 
منتخب صنعتی منتشر شده و اطاعاتی از صدور پروانه های 
بهره برداری و جوازهای تاسیس، وضعیت طرح های در دست 

اجرا و غیره در دسترس نیست.

جدیدترین آمار تولید کاالهای منتخب صنعتی نشان داد

افزایش ۹ تا ۶۱ درصدی تولید لوازم خانگی


