
نماینده ســابق ایران در اوپک گفت: وضعیت بازار نفت ملتهب است و نسبت 
به عرضه نگرانی هایی وجود دارد که در این بین حضور ایران می تواند موجب 
آرامش بازار شود و در این شرایط رســیدن به نفت ۱۰۰ دالری نیز بستگی به 

شرایط دارد.
محمد خطیبی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه بی شک بازار به نفت ایران 
نیاز دارد و برای این مهم نیز دو دلیل وجود دارد، اظهار کرد: اول اینکه افزایش 
قیمت ها نشان می دهد که وضعیت عرضه و تقاضا در بازار به گونه ای است که 
تقاضا بیشــتر از عرضه بوده و به همین دلیل قیمت ها روبه افزایش است. دوم 
اینکه برخی از مصرف کنندگان از ذخیرسازی های خود استفاده می کنند و 
این نشان می دهد که عرضه کافی نیست و کشورها ناچار به استفاده از ذخایر 

خود هستند.
وی با بیان اینکه این دو دلیل نشان می دهد که در بازار، تقاضا قوی تر از عرضه 
است و عرضه پاسخگو تقاضا نیست، تاکید کرد: باتوجه به این شرایط می توان 
نتیجه گرفت که بازار نیازمند عرضه بیشتر اســت و این عرضه می تواند نفت 

ایران باشد و همه کشورها نیز می دانند که چنین ظرفیتی در ایران وجود دارد.
نماینده سابق ایران در اوپک با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی به جای اینکه 
مصرف کنندگان به سراغ اســتفاده از ذخایر بروند، بهتر است نفت ایران وارد 
بازار شود، تصریح کرد: بحران گازی که اکنون در اروپا ایجاد شده، جدی است 
و گزارش هایی وجود دارد که تولید کشــورهایی مانند انگلیس به شدت افت 

کرده است.

نقش ایران در حل بحران گاز اروپا چقدر است؟
به گفته خطیبی، این بحران بسیار جدی است و باید توجه داشت که برای انتقال 
گاز ایران به اروپا باید  قرادادهای وجود داشته باشد و زیرساخت ها آماده باشند، 
لذا باتوجه به اینکه فراهم شدن زیرساخت ها زمانبر است، در کوتاه مدت نمی 
توان به این مساله امیدوار بود؛ یکی از دالیلی که اکنون با افزایش قیمت های 

نفت مواجه هستم ایجاد محدودیت در گاز است.
وی تاکید کرد: با لغو تحریم ها در زمانی کوتاه عرضه نفت ایران به پیش از تحریم 

ها بازمی گردد و مقداری می تواند موجب آرامش بازار شود اما در مورد گاز بحث 
جدی تر است و بحران گاز در زمانی کوتاه برطرف نخواهد شد.

نفت ۱۰۰ دالری ممکن است؟
نماینده سابق ایران در اوپک درباره افزایش قیمت های نفت و احتمال رسیدن 
به نفت ۱۰۰ دالری گفت: اگر عرضه به شکل کنونی وجود داشته باشد، باتوجه 
به اینکه بازار نیاز به عرضه اضافه دارد و هر سال نیز تقاضا افزایش می یابد، اگر 
تامین صورت نگیرد، قیمت ها عکس العمل نشان خواهند داد و افزایش پیدا می 
کند، البته تقاضای فصلی نیز موثر است، در اوج سرما مصرف باالست و طبیعتا 

زمانی که وارد فصل بهار شویم، مقداری تقاضای فصلی تعدیل می شود.
خطیبی افزود: به صورت کلی تقاضا قوی است چراکه همه فعالیت ها به حالت 
قبل از کرونا در حال بازگشت است و هرچند اومیکرون مانورهایی را می دهد 
اما دنیا آن را خیلی جدی نگرفته است و تمام فعالیت های اقتصادی آماده می 
شوند که به حالت قبل از کرونا باز گردند، همین مساله موجب افزایش تقاضا 

می شود در کنار آن تقاضای فصلی نیز وجود دارد که با ورود به فصل بهار کمتر 
می شود.

وی با بیان اینکه رسیدن به نفت ۱۰۰ دالری بســتگی به شرایط دارد، گفت: 
تصور بازار این است که عربستان و امارات کشــورهایی هستند که می توانند 
در این شــرایط کمک کنند و ظرفیت مازاد دارند، ممکن است ظرفیت مازاد 
داشته باشند اما اکنون در معرض آتش یمنی ها قرار گرفتند و هرچند روز یکبار 
تاسیسات آن ها مورد حمله قرار می گیرد، همین مساله موجب شده این مساله 

در بازار جدی گرفته شود که این کشورها وضعیت با ثباتی ندارند.
نماینده سابق ایران در اوپک ادامه داد: کشورهایی که بازار فکر می کرد می تواند 
روی آن ها حساب باز کند اکنون شرایطشــان تغییر کرده و برای بازار نگرانی 
هایی وجود دارد، این عوامل و عوامل قوی بــودن تقاضا و ضعف عرضه باعث 
شده که قیمت ها افزایش یابد، عالوه بر این سرمایه گذاری نیز صورت نگرفته و 
اگر سرمایه گذاری صورت می گرفت، عرضه های جدید وارد بازار می شد، در 

مجموع اکنون ورود ایران می توان کمک رسان بازار باشد.

شورای عالی بورس تصمیمات جدیدی را درمورد 
شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت اتخاذ کرده 
است که روی سرنوشت ۳۰ میلیون مشمول سهام 
عدالت که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام 

خود انتخاب کرده بودند، تاثیر گذار است.
به گزارش ایســنا، در زمان آزادسازی سهام عدالت 
در اردیبهشت ماه پارسال ۳۰ میلیون مشمول سهام 
عدالت با انتخاب روش غیرمستقیم برای مدیریت 
سهام خود، سهام دار شــرکت های سرمایه گذاری 
استانی سهام عدالت شــدند. ارزش این شرکتها به 
بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان رســیده و در دولت 
قبل قرار بود مجامع الکتریکی شــرکتهای سرمایه 
گذاری  استانی برگزار شود تا سهامداران با حضور 
در مجامع اعضای هیات مدیره شرکت ها را انتخاب 

کنند.
این اتفاق کــه به عبارتــی بزرگتریــن انتخابات 
اقتصادی کشــور محسوب میشــد قرار بود در ۲۰ 

اسفندماه سال گذشــته صورت گیرد اما در نهایت 
لغو شد.

در نهایت در دولت جدید قرار شــد طرح جدیدی 
برای سهام عدالت تدوین شود؛ موضوعی که جلسه 
اخیر شــورای عالی بــورس نیز بــه آن اختصاص 
داشت و در این جلسه تصمیمات جدیدی درمورد 
شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت گرفته شد.
یکی از مصوبات شــورای عالی بورس حذف تبصره 
۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت 
بود. تا پیش از این شرکتهای سرمایه گذاری استانی 
باید پرتفوی خود را در سهام عدالت به عنوان دارایی 
های جاری طبقه بندی و بر اساس ارزش روز بازار 
منعکس می کردند؛ در نتیجــه و با توجه به کاهش 
قیمتهایی که طی حدود یک سال و نیم گذشته در 
بازار سهام رخ داد، این شــرکتها باید در پایان سال 
مالی که منتهی به شهریورماه هر سال است، زیان 

شناسایی می کردند.

با حــذف این تبصره و بر اســاس اســتانداردهای 
حسابداری، پرتفوی ســرمایه گذاری سهام عدالت 
در شرکت های سرمایه گذاری اســتانی به عنوان 
دارایی های بلندمــدت طبق بندی می شــود که 
این موضــوع در صورتهای مالی و بر اســاس بهای 
تمام شده منعکس و بنابراین از ثبت کاهش ارزش 
جلوگیری خواهد شد. یکی دیگر از مصوبات شورا 
این بود که شــرکت های ســرمایه پذیر، چنانچه 
افزایش ســرمایه از محل مطالبــات و آروده نقدی 
داشته باشــند، جهت پرداخت ســود نقدی باید 
وجوه مورد نیاز برای کامل شــدن افزایش سرمایه 
را برداشت و سپس ســود را توسط شرکت سپرده 
گذاری به مشموالن ســهام عدالت پرداخت کنند. 
این اتفاق باعث می شــود درصد مالکیت ســهام 
داران عدالت در شرکت های ســرمایه پذیر حفظ 
شود و مالکیت مشموالن در این شرکت هاکاهش 

پیدا نکند. 

بیت کوین با تقلید از رشد سهام، به باالترین حد 
در دو هفته اخیر رسید و با افزایش ریسک پذیری 
ارزهای دیجیتال و افزایش در بازارهای ســهام، 

سودهای قوی گذشته را افزایش داد.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، بزرگ ترین ارز 
دیجیتال جهان به کانال ۴۱ هزار دالر رسید و و 
نسبت به پایین ترین سطح سال در ۲۴ ژانویه ۲۷ 
درصد افزایش داشت و اتریوم برای اولین بار از ۲۱ 

ژانویه به کانال ۳۰۰۰ دالر رسید.

افزایش ۱۱ درصدی بیت کوین در روز گذشته، 
بزرگ ترین افزایش یک روزه بیت کوین از اواسط 
ژوئن و اولین جهش بزرگ بعد از هفته ها سقوط 
با ترس از افزایش ســریع تر از حــد انتظار نرخ 
بهره فدرال رزرو بــرای مهار افزایش تورم بود که 
همزمان با افزایش سهام ایاالت متحده همراه شد.  
اد هیندی، مدیر ارشد ســرمایه گذاری صندوق 
ســرمایه گذاری در ســوئیس گفت: وحشت و 
نوسانات کنونی پیرامون بیت کوین بر اساس یک 

سوء تفاهم اساسی است که به عنوان یک طبقه 
دارایی محســوب می شــود. هلدینگ دیجیتال 
ماراتون پس از گزارش افزایش تولید بیت کوین 
و همچنین افزایش هفت درصــدی صرافی ارز 

دیجیتال کوین بیس گلوبال، افزایش یافت.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر ۱.۷۱ تریلیون دالر برآورد می شود که 
این رقم نســبت به روز قبل ۱۰.۰۰ درصد کمتر 

شده است.

بانک مرکزی و شــورای پول و اعتبار در راســتای 
مبارزه با پولشویی، مقرراتی بر تراکنش های بانکی 
افراد اعمال می کند که یکی از آن ها تعیین ســقف 
در تراکنش های برداشت از حســاب های سپرده 

مشتری است.
به گزارش ایسنا، در راســتای مبارزه با پولشویی و 
تروریســم مالی مجموعه ضوابطی برای نظارت بر 
تراکنش های بانکی اشــخاص اعمال می شود که 
یکی از این ضوابط تعیین آستانه در تراکنش های 

برداشت از حساب های سپرده مشتری است. 
در این زمینه، بانک ها موظف هستند تا آستانه مجاز 
مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت 
غیرحضوری از کلیه حساب های سپرده متعلق به 

مشــتری حقیقی را به روزانه ۱۰۰ میلیون تومان 
محدود کند. 

البته، سقف مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق 
درگاه های پرداخت غیر حضوری برای مشــتری 
حقیقی که سپرده تجاری ندارد، ماهانه ۵۰۰ میلیون 
تومان است که سقف مجاز مجموعه مبالغ برداشت 
از طریق درگاه های پرداخت غیرحضوری در مورد 
اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پول شویی 

توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می شود. 
عالوه بر این، بانک ها موظف هستند که در کلیه نقل 
و انتقاالت الکترونیکی وجوه باالتر از ۲۰۰ میلیون 
تومــان درون بانکی و بین بانکی روزانه مشــتری 
حقیقی، انتقال وجه  را منوط به تکمیل قســمت 

)فیلد( بابت در فرم های مربوط و ارائه اسناد مثبته 
دال بر انجام معامله، قــرارداد و یا علت انتقال وجه 
کرده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه 

در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری کند. 
این الزام باید برای کلیه نقل وانتقاالت الکترونیکی 
وجوه باالتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین 
بانکی مشتری حقوقی و حساب های سپرده تجاری 

مشتری حقیقی نیز صورت بگیرد. 
همچنین، حداکثــر تراکنش خریــد از هر کارت 
متعلق به مشتری حقیقی، مبلغ ۵۰ میلیون تومان 
و مجموع تراکنش های انجام شده کارتی برای وی 
 در کل شــبکه بانکی روزانــه ۱۰۰ میلیون تومان

 است.

گمرک ایران اعالم کرد که عــراق از رتبه ۲۶ به رتبه 
نهم تامین کاالهای مورد نیاز ایران ارتقاء پیدا کرده و 

دومین مقصد کاالهای صادراتی ایران است.
به گزارش ایسنا ، ســید روح اله لطیفی -سخنگوی 
گمرک ایران- با اشــاره به گســترش روابط تجاری 
ایران با عراق در سال های اخیر  جریان تجارت با این 
کشور را تشریح کرد. بر اســاس این گزارش در ۱۰ 
ماهه سال گذشته میزان واردات کشورمان از عراق، 
حدود ۸۰ هزار تن و به ارزش ۱۰۳میلیون  دالر بوده 
که در ۱۰ ماهه امسال، نزدیک به دو میلیون تن و به 
ارزش ۹۲۰میلیون و ۴۸۲هزار و ۲۵۸دالر رســیده 
که افزایش ۲۴۱۴ درصــدی در وزن و ۷۹۳درصدی 
در ارزش را  در این مدت نشــان می دهد. همچنین 

رتبه سال گذشته عراق در تامین کاالهای مورد نیاز 
ایران ۲۶ بود که با توافقات صورت گرفته بین تهران 
و بغداد، با افزایش فروش کاال به ایران به همراه بوده 
و  در حال حاضر بعد از امارات، چین، ترکیه، آلمان، 
سوئیس، روسیه، هند و انگلستان، با رشد ۱۷پله ای 
در رتبه نهم قرار گرفته است.در رابطه با عمده واردات 
ایران از عراق  بیــش از یک میلیون و ۸۶۷ هزار تن از 
کاالهای وارده به ارزش ۷۳۴ میلیون و هشت هزار و 
۳۹۷ دالر، کاالی اساسی یا مواد غذایی هستند که به 
ترتیب گندم معمولی با ۳۲۹میلیون دالر، ذرت دامی 
با ۱۵۹ میلیون دالر، کنجاله سویا با ۱۰۱میلیون دالر، 
جو با ۵۵ میلیون دالر، روغن خام با ۴۴میلیون دالر، 
شــکر با ۳۶ میلیون دالر و... قرار دارند که ۹۳درصد 

وزن و ۸۰ درصــد ارزش واردات از عــراق به این نوع 
کاالها مرتبط است. در خصوص صادرات به عراق نیز 
عراق دومین مقصد صادراتی کاالهای ایرانی بعد از 
چین است و در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰حدود  ۲۵ میلیون و 
۴۰هزار تن کاال به ارزش هفت میلیارد و ۲۹۵ میلیون 
دالر از ایران خریداری کرده است که نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل  ۱۲ درصد در وزن و ۱۴درصد در 
ارزش رشد داشته اســت. از نزدیک به دو میلیون و 
۶۶۰هــزار و ۶۶۲تن کاالی صادر شــده به عراق به 
ارزش یک میلیارد و ۲۲۷میلیون و ۸۹۳ هزار و ۱۹۹ 
دالر محصوالت شــیالتی، دامی، لبنی، کشاورزی و 
غذایی بوده و مابقی ماشین آالت، مواد معدنی، مصالح 

ساختمانی و... است.

بازار نفت تشنه ورود ایران

بیت کوین روی خوش نشان دادسه تصمیم مهم برای ۳۰ میلیون مشمول سهام عدالت

جزئیات تبادل تجاری ایران و عراقهمه چیز درباره محدودیت های تراکنش برداشت
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اینفلوئنسرها با کمتر از 500  هزار 
دنبال کننده هم مشمول مالیات می شوند

اینفلوئنسرها  
زیر  تیغ مالیات

100 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم

یارانه ۸۰۰ هزار تومانی 
به بایگانی رفت

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

ضعف زیرساخت های 
مالیات ستانی

در حوزه مالیــات، عملکرد 
دولت ها در مجموع مناسب 
ارزیابی نمی شود چراکه در 
تمامی کشورها نظام مالیاتی 
پویایی و چابک خاصــی دارد. همچنین از لحاظ 
تکنولوژی، سامانه، فرآیندها و تکنیک ها متولی 
امور مالیاتی به عنوان پیشرو شناخته می شود. اما 
در حوزه مالیاتی در کشور ما سامانه ها، سیستم ها و 

فرآیندها با تاخیر و...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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تصویب واردات
۵۰ هزار خودرو

عقبگرد
 شاخص بورس

شیب کاهش قیمت دالر تند شد

ورود  دالرهای  خانگی  به  بازار
صفحه2

صفحه3

افت  قدرت  خرید کارگران
هزینه   سبد   معیشت   کارگران   به   مرز   ۹ میلیون تومان  رسید

افزایش   منطقی   دستمزد   چقدر  است؟

نایب رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
اظهار داشــت: واردات ۵۰ هزار خودرو دســت کم 
می تواند فضای روانی ایجاد شده در جامعه را بشکند. 
با وضعیت حرص و ولعی  که در تقاضای خودرو ایجاد 
شده و تا حدی سواستفاده هم می شود، فضا تا حدی 
می شکند و باعث می شود خودروسازان هم به خود 
بیایند و در مورد کیفیت اقداماتی انجام دهند.علی 
جدی در گفت وگو با ایلنــا در مورد تصویب واردات 
۵۰ هزار دســتگاه خودرو اظهار کرد: ما طرحی در 
کمیســیون برای واردات خودرو از محل صادرات 
خودرو و قطعات و صنایع نیرومحرکه داشــتیم که 
به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. 
کمیسیون تلفیق نیز به طور جداگانه واردات ۵۰ هزار 

خودرو را تصویب و از این...

در دومین روز کاری هفته شــاخص کل ســومین 
ســقوط بزرگ در دو هفته اخیر را ثبــت کرد. روز 
گذشــته قیمت ســهام تمامی نمادهای پاالیشی 
و خودرویــی بازار ســهام ریزش کرد.بــه گزارش 
اقتصادنیوز، در معامالت روز یکشــنبه، ۱۷ بهمن 
۱۴۰۰، شــاخص کل بورس تهران بــا کاهش ۲۲ 
هزار و ۴۴۷ واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک 
میلیون و ۲۸۱ هزار و ۹۶۳ واحد رسید. افت ۲۲ هزار 
واحدی سومین سقوط بزرگ شاخص در بهمن ماه 
است. شاخص هم وزن بورس نیز با افت ۶ هزار و ۲۱۰ 
واحدی در سطح ۳۲۶ هزار و ۴۹۹ واحدی ایستاد. 
همچنین شــاخص کل فرابورس )آیفکس( ۲۴۷ 
واحد پائین آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۳۷۶ واحد قرار 

گرفت. در پایان معامالت...



اقتصاد2
ایران وجهان

4 گروه قرمزپوش بازار سهام روز گذشته؛
عقبگرد  شاخص بورس

در دومین روز کاری هفته شــاخص کل سومین 
ســقوط بزرگ در دو هفته اخیر را ثبت کرد. روز 
گذشــته قیمت ســهام تمامی نمادهای پاالیشی 
و خودرویی بازار ســهام ریــزش کرد.به گزارش 
اقتصادنیوز، در معامالت روز یکشــنبه، 17 بهمن 
1400، شــاخص کل بورس تهران با کاهش 22 
هزار و 447 واحدی نســبت به روز شــنبه به رقم 
یک میلیون و 281 هزار و 963 واحد رســید. افت 
22 هزار واحدی سومین سقوط بزرگ شاخص در 
بهمن ماه است. شاخص هم وزن بورس نیز با افت 
6 هزار و 210 واحدی در ســطح 326 هزار و 499 
واحدی ایستاد. همچنین شــاخص کل فرابورس 
)آیفکــس( 247 واحد پائین آمد و در ســطح 17 
هزار و 376 واحد قرار گرفت. در پایان معامالت  روز 
یکشنبه، 54 نماد رشد قیمت داشتند که 34 نماد 
بورسی و 20 نماد فرابورسی بودند. همچنین 438 
نماد کاهش قیمت داشتند که 313 نماد بورسی 
و 125 نماد فرابورسی بودند. به عبارت دیگر، 13 
درصد بازار رشد قیمت داشــتند و 87 درصد بازار 

افت قیمت داشتند. 

گروه  های قرمز بورس
روز گذشته قیمت سهام تمامی نمادهای گروه های 
»فراورده های نفتی، کک و ســوخت هسته ای«، 
»خودرو و ســاخت قطعــات«، »مخابــرات« و 
»شرکت های چند رشته ای صنعتی« کاهش یافت 

و این 4 گروه یکدست قرمزپوش شدند.

نمادهای مؤثر بر شاخص های بازار سهام
روز گذشــته نمادهــای »پارســان«، »فــوالد« 
و »وغدیر« بیشــترین تأثیر منفی را بر شــاخص 
کل داشــتند و »وصندوق«، »وپارس« و »قرن« 
بیشــترین تأثیر مثبت را بر شــاخص داشــتند.
در فرابورس نیــز نمادهای »آریــا«، »زاگرس« و 
»شگویا« بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند و »بپاس«، »توسن« و »بمپنا« 
بیشترین تأثیر مثبت را بر شــاخص داشتند.  در 
جــدول پرتراکنش ترین نمادهــای بورس فملی 
صدرنشین است و فوالد و شتران در رتبه های بعدی 
هستند. در فرابورس نیز نمادهای تجلی، توسن و 

کرمان پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

افزایش ارزش معامالت 
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار ســهام به 
رقم 20 هزار و 700 میلیارد تومان افزایش یافت. 
ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه 5 هزار 
و 290 میلیارد تومان بود کــه 26 درصد از ارزش 
کل معامالت بازار ســرمایه را تشــکیل می دهد.
ارزش معامالت خرد سهام رشــد کرد و با افزایش 
40 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 4 هزار 
و 270 میلیارد تومان رســید که 21 درصد از کل 

معامالت بازار ثانویه را تشکیل می دهد.

جزئیات تبادل تجاری ایران و 
عراق

گمرک ایران اعالم کرد که عراق از رتبه 26 به رتبه 
نهم تامین کاالهای مورد نیاز ایران ارتقاء پیدا کرده 
و دومین مقصد کاالهای صادراتی ایران است.به 
گزارش ایسنا ، ســید روح اله لطیفی -سخنگوی 
گمرک ایران- با اشاره به گسترش روابط تجاری 
ایران با عراق در سال های اخیر  جریان تجارت با 
این کشور را تشریح کرد.بر اساس این گزارش در 
10 ماهه سال گذشته میزان واردات کشورمان از 
عراق، حدود 80 هزار تن و به ارزش 103میلیون  
دالر بوده که در 10 ماهه امســال، نزدیک به دو 
میلیون تن و بــه ارزش 920میلیون و 482هزار 
و 258دالر رســیده که افزایش 2414 درصدی 
در وزن و 793درصدی در ارزش را  در این مدت 
نشان می دهد.همچنین رتبه سال گذشته عراق 
در تامین کاالهــای مورد نیاز ایــران 26 بود که 
با توافقات صورت گرفته بین تهــران و بغداد، با 
افزایش فروش کاال به ایران بــه همراه بوده و  در 
حال حاضر بعد از امارات، چیــن، ترکیه، آلمان، 
سوئیس، روسیه، هند و انگلستان، با رشد 17پله 
ای در رتبه نهم قرار گرفته است.در رابطه با عمده 
واردات ایران از عراق  بیش از یک میلیون و 867 
هزار تن از کاالهای وارده به ارزش 734 میلیون 
و هشــت هزار و 397 دالر، کاالی اساسی یا مواد 
غذایی هســتند که به ترتیب گنــدم معمولی با 
329میلیــون دالر، ذرت دامی بــا 159 میلیون 
دالر، کنجاله سویا با 101میلیون دالر، جو با 55 
میلیون دالر، روغن خام با 44میلیون دالر، شکر با 
36 میلیون دالر و... قرار دارند که 93درصد وزن و 
80 درصد ارزش واردات از عراق به این نوع کاالها 

مرتبط است.

خبر

اخبار مذاکــرات وین کف 
قیمت شــش ماهه دالر را 
شکســت و قیمت دالر در 
بازار آزاد تا 26 هزار و 500 
تومان هم کاهش پیدا کرد. 
به گزارش تجارت نیوز، مهم ترین دلیل کاهش قیمت 
دالر اخبار مذاکرات وین بود. امریکا در اطالعیه ای 
بخشی از تحریم های هسته ای غیرنظامی علیه ایران 
را لغو و اعالم کرد این اقدام برای تسهیل در فرایند 
مذاکرات اســت. این اقدام آمریــکا در کنار اخبار 
مثبتی که از ابتدای هفته گذشته به بازار می رسید، 
معامله گــران را متقاعد کرد که توافق هســته ای 
نزدیک اســت.ریزش قیمت دالر به نحوی بود که 
کف قیمت شــش ماهه را شکست و وارد کانال 26 
هزار تومان شد. حاال سوالی که وجود دارد این است 
که قیمت دالر امروز 17 بهمن ماه چه روندی دارد؟

آن طور که برخی رســانه ها گــزارش داده اند، در 
معامالت پشت خطی شب گذشته قیمت دالر باز 
هم کاهش داشت و به 26 هزار و 400 تومان رسید. 
کاهش قیمتی که نشــان می داد بــازار ارز منتظر 
افت قیمت بیشتری اســت.از طرف دیگر برخی از 
معامله گران می گویند یکی از دالیل کاهش قیمت 
دالر ورود دالرهــای خانگی به بازار اســت. این به 
آن معناســت که مردم انتظار دارند که با پشرفت 
مذاکرات هســته ای و امضای توافق جدید، قیمت 

دالر کاهش پیدا کند.برای همیــن برخی مدعی 
هستند که دالرهای خانگی وارد بازار شده و عرضه 
دالر به بازار افزایش پیدا کرده و شیب کاهش قیمت 
دالر تند شده است. البته معامله گران حرفه ای بازار 
می گویند بعید است روند کاهشی قیمت دالر ادامه 
داشته باشد. آنها می گویند باید منتظر پولبک بازار 
ارز بود. یعنی قیمت دالر به ســطح مقاومت قبلی 
خود بر می گردد اما ممکن اســت دوباره قیمت ها 

کاهشی شود.

گزارش هــا و تحلیل هــای ارزی می گویــد در 
صورت انتشــار اخبــار جدیدتــری از مذاکرات، 
روند کاهشــی قیمت دالر ممکن اســت ادامه دار 
باشــد. در ادامه روند کاهشــی، قیمــت دالر دو 
کف مقاومتــی دارد که باید دیــد دالر این دو کف 
 را هم از دســت می دهد یا نــه.دالر در ادامه روند

 نزولــی خــود کــف 25 هــزار و 500 تومــان و 
23 هزار و 700 تومــان را در پیــش دارد. برخی 
از تحلیلگــران می گویند رســیدن قیمت دالر به 

این دو کف کار آســانی نیســت. چــون در چند 
ماه گذشــته قیمت دالر به این ارقــام نزدیک هم 
نشده اســت. از طرف دیگر، قیمت دالر در بودجه 
ســال آینده 23 هزار تومان است و رسیدن قیمت 
 دالر بــه این اعــداد و یا زیــر 23 هــزار تومان به

 معنای کسری بودجه است.
البته از نــگاه برخی، دولــت طرفــدار دالر ارزان 
نیســت چون کاهش قیمت دالر به معنی افزایش 
کسری بودجه دولت است. از طرف دیگر، به گفته 
کارشناســان هر زمان قیمت دالر روند کاهشــی 
داشته بازارساز وارد عمل شده و مانع ریزش بیشتر 
قیمت دالر شــده اســت.به همین دلیل بسیاری 
معتقدند قیمت تعادلی دالر 26 هزار تومان اســت 
و دالر بــه زیر این اعداد نمی رســد. ایــن تحلیل 
کارشناســان داخلی اســت. چراکه آنها معتقدند 
مذاکرات و توافق هســته ای می تواند قیمت دالر 
را در کوتاه مــدت کاهش دهد امــا روندهای کلی 
اقتصاد ایران به سمت افزایش قیمت دالر حرکت 
می کند. به همیــن دلیل آنهــا می گویند دالر در 
همین محدوده باقــی می ماند.اگرچــه برخی از 
تحلیل هــای خارجی نگاه دیگری بــه قیمت دالر 
دارند. چندی پیش نشریه اکونومیست در تحلیلی 
نوشــته بود که ایران و آمریکا در ســال 2022 به 
توافق جدیدی دســت پیدا می کنند و قیمت دالر 
در ایران تا 18 هــزار و 800 تومان هم می رســد. 
 تحلیلی که از نگاه خیلی از کارشناسان بعید است 

به واقعیت نزدیک باشد.

شیب کاهش قیمت دالر تند شد

ورود  دالرهای  خانگی  به  بازار

امیرعبداللهیان:
 هیــچ پیش شــرطی از طرف 

آمریکایی دریافت نکردیم
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران درباره اظهارات 
»رابرت مالی« نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مبنی 
بر اینکه »واشنگتن برای احیای برجام شروطی را برای 
تهران تعیین کرده«،گفت: ما هیچ پیش شرطی را از 
طرف امریکایی دریافت نکردیم و اساسا این مذاکرات 
یک روندی دارد که موضوع پیش شرط در آن مطرح 
نیست و نمی دانم خبری که به نقل از این فرد )رابرت 
مالی( مطرح شده چگونه اســت، اما تا این زمانی که 
با هم صحبت می کنیم، موضوع پیش شرط مطرح 
نیست و متن یا پیشنهادی در چارچوب پیش شرط 
دریافت نکرده ایم و قطعا این مذاکــرات بر مبنای 
نقطه نظرات کارشناسی و توافقاتی که نتیجه نهایی 
آن رسیدن به یک توافق خوب و تامین منافع کشور 
باشد، پیش می رود.به گزارش »انتخاب«، »حسین 
امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه ایران درباره آخرین 
خبر ها از مذاکرات رفع تحریم ها در وین به صداوسیما 
گفت: آنچه برای ما مهم است عمل طرف مقابل است 
و ما نگاه می کنیم ببینیم روی زمین چه اتفاقی می 
افتد، رفتار عملی آمریکایی ها را در رفع تحریم ها به 
صورت عینی و ملموس ببینیم.امیرعبداللهیان درباره 
ادعای »رابرت مالی« نماینده ویــژه آمریکا در امور 
ایران مبنی بر اینکه »واشنگتن برای احیای برجام 
شروطی را برای تهران تعیین کرده«،گفت: ما هیچ 
پیش شرطی را از طرف امریکایی دریافت نکردیم و 
اساسا این مذاکرات یک روندی دارد که موضوع پیش 
شرط در آن مطرح نیست و نمی دانم خبری که به نقل 
از این فرد )رابرت مالی( مطرح شده چگونه است، اما 
تا این زمانی که با هم صحبت می کنیم، موضوع پیش 
شرط مطرح نیست و متن یا پیشنهادی در چارچوب 
پیش شرط دریافت نکرده ایم و قطعا این مذاکرات بر 
مبنای نقطه نظرات کارشناسی و توافقاتی که نتیجه 
نهایی آن رسیدن به یک توافق خوب و تامین منافع 
کشور باشــد، پیش می رود.وزیر امورخارجه درباره 
انتشــار اخباری مبنی بر اینکه »جو بایدن« رئیس 
جمهور آمریکا چندین معافیت تحریمی را در رابطه 
با فعالیت های هسته ای غیرنظامی ایران امضا کرده، 
گفت: اقداماتی که روی کاغذ انجام می شود، اقدامات 
خوبی می تواند باشد یعنی هر فرمان اجرایی یا اقدامی 
که تحریم های وضع شده بعد از خروج امریکا از برجام 
را مجددا به حالت قبلی و رفع تحریم ها برگرداند، اقدام 
خوبی قلمداد می شود؛ اما آن چه برای ما مهم است 
عمل طرف مقابل است ما نگاه می کنیم ببینیم روی 
زمین چه اتفاقی می افتد و رفتار عملی امریکایی ها را 

در رفع تحریم ها به صورت عینی و ملموس ببینیم.

علت کمبود برنج مشخص شد
وزیر جهاد کشــاورزی گفــت: با توجه به شــرایط 
خشکسالی، تولید برنج 20 تا 30 درصد کاهش یافت.

ساداتی نژاد گفت: توزیع هوشمند برنج ایرانی از دیروز 
آغاز شده و محدودیتی در توزیع برنج نداریم. به گفته 
وزیر جهاد کشاورزی، تاکنون 2.2 میلیون تن برنج 
در کشور تولید شده و مابقی کســری بازار، از محل 
واردات تامین می شود. بازرسی جزو وظایف وزارت 
جهاد کشاورزی است و تمام زنجیره تولید تا توزیع 
محصوالت کشاورزی را رصد می شود. در حوزه برنج 
مزارع، شالی کوبی ها، انبار ها و مراکز عرضه را بررسی و 
رصد می کنیم و افزایش نظارت ها در دستور کار است.
از ابتدای سال قیمت برنج با نوساناتی در بازار روبه رو 
شد که طی ماه های اخیر به اوج خود رسید. با توجه به 
کاهش 20 تا 30 درصدی تولید نسبت به سال قبل، 
مسئوالن وزارت جهاد با همکاری بخش خصوصی به 

دنبال تنظیم بازار هستند.

۶۰۰ هزار تن ســیب زمینی در انبار ها 
موجود است

وزیر جهاد کشــاورزی گفت: هم اکنون 600 
هزار تن سیب زمینی در انبار ها موجود است 
و به زودی ســیب زمینــی از مناطق جنوبی 
کشــور وارد بازار می شود.سید جواد ساداتی 
نژاد گفت: هــم اکنون 600 هزار تن ســیب 
زمینــی در انبار ها موجود اســت و به زودی 
ســیب زمینی مناطق جنوبی کشور از جمله 
خوزســتان و جیرفت وارد بازار می شود که با 
این وجود هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: برنامه زراعی مدت 
دار است و برخی مواقع شرایط اقلیمی بر بازار 
اثر می گــذارد. مهم ترین موضــوع در بخش 
کشاورزی تنظیم بازار داخل است.به گفته او، 
در عین حال که تولیدکننده هستیم، محصول 
هم وارد می کنیم.طــی روز های اخیر قیمت 
هر کیلو سیب زمینی در مغازه ها به باالی 15 
هزار تومان رسید و وزارت جهاد کشاورزی از 
دیروز، عرضه سیب زمینی با نرخ مصوب 10 

هزار تومان را آغاز کرده است.

اخبار
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نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار 
داشــت: واردات 50 هزار خودرو دست کم می تواند 
فضای روانی ایجاد شده در جامعه را بشکند. با وضعیت 
حرص و ولعی  که در تقاضای خودرو ایجاد شده و تا 
حدی سواستفاده هم می شود، فضا تا حدی می شکند 
و باعث می شود خودروســازان هم به خود بیایند و 
در مورد کیفیت اقداماتی انجام دهند.علی جدی در 
گفت وگو با ایلنا در مورد تصویــب واردات 50 هزار 
دستگاه خودرو اظهار کرد: ما طرحی در کمیسیون 
برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو و قطعات 
و صنایع نیرومحرکه داشتیم که به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ارجاع داده شد. کمیسیون تلفیق نیز به 
طور جداگانه واردات 50 هزار خودرو را تصویب و از 
این محل برای دولت هم درآمد پیش بینی کرده است. 
من فکر می کنم که واردات 50 هزار خودرو در صحن 
هم تصویب شود. وی افزود: اینطور نیست کسانی که 
پیگیر واردات خودرو هستند به دنبال این باشند که 
صنعت خودروی ما آســیب ببیند بلکه میزان و نوع 

خودروهای تولیدی ما در داخل کفایت نیاز مردم را 
در کشور نمی کند. نیاز سالیانه در کشور 1 میلیون و 
500 هزار دستگاه است در حالی که تولید داخلی در 
بهترین حالت به یک میلیون دستگاه نمی رسد. یعنی 
سالیانه 500 هزار دستگاه خودرو کسری داریم، این 
به غیر از خودروهای فرسوده است که تعداد آنها به 5 
میلیون دستگاه می رسد و باید بازسازی شوند.نایب 
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: 
هدف از واردات این 50 هزار خودرو جبران کســری 
بازار، تعادل عرضه و تقاضا، شکســتن قیمت ها و... 
است. قیمت خودروهای خارجی از میزان واقعی خود 
فاصله گرفته و به بیش از 5 برابر قیمت واقعی خرید و 
فروش می شود. هدف تعدیل این وضعیت است. عالوه 
بر این با واردات خــودرو برای دولت هم درآمد ایجاد 

می شود.وی در پاسخ به این سوال که واردات 50 هزار 
خودرو چه کمکی به کســری 500 هزار دستگاهی 
می کند، گفت: واردات 50 هزار خودرو دســت کم 
می تواند فضای روانی ایجاد شده در جامعه را بشکند. 
با وضعیت حرص و ولعی  که در تقاضای خودرو ایجاد 
شده و تا حدی سواستفاده هم می شود، فضا تا حدی 
می شکند و باعث می شود خودروسازان هم به خود 
بیایند و در مورد کمیت و کیفیت اقداماتی انجام دهند 
و تا حدی رقابت هم شکل بگیرد. در مجموع با همین 
50 هزار خودرو اتفاقات خوبی در بازار خودرو خواهد 
افتاد و برخی از قیمت های کاذبی که در این بازار وجود 
دارد خواهد شکست.وی در مورد جزئیات این مصوبه 
توضیح داد: وقتی واردات در بودجه تصویب  می شود، 
شیوه اجرا و تصویب آیین نامه به دولت و وزارت صمت 

سپرده می شود که جزئیات آن مشخص نمی شود. در 
طرح واردات خودرو که کمیســیون صنایع و معادن 
پیش می برد جزئیات مشخص شده بود ولی در قانون 
بودجه، آیین نامه اجرایی به وزارت صمت ســپرده 
می شــود.جدی تصریح کرد: خودروهای موجود در 
سال های مختلف یعنی پیش از سال 97 وارد شده اند، 
تجربیات گذشــته می گوید که معموال خودروهای 
وارداتی بیــن 15 تا 25 هــزار دالر قیمت میانگین 
داشته اند. محاســبات هم بر اساس همین تجربیات 
انجام می شود. وی همچنین خاطرنشان ساخت: به 
نسبت مصرف 1.5 میلیونی  خودرو، واردات 50 هزار 
خودرو چندان به تولید داخلی آسیب نمی رساند ولی 
نارضایتی که در کشور به وجود آمده و فضای روانی 
که به غلط ایجاد شــده را خواهد شکســت. قیمت 
نجومی برخی از خودروها هم کاهش می یابد. به نفع 
خودروسازی ها هم است که به نوعی در فضای رقابتی 
خود را بهبود ببخشند. امیدواریم که که این مصوبه در 

صحن مجلس و شورای نگهبان هم به تصویب برسد.

در بازار خودرو، قیمت خودرو متاثر از ریزش قیمت دالر، 
سیر نزولی به خود گرفت. در بازار خودرو، با وجود اینکه 
خریداران و فروشــندگان فعالی حاضر نیستند اما بازار 
به ســیگنال های مثبت از وین و ریزش های پی در پی 
 دالر در بازار ارز همسو شــدند و بازار روند نزولی به خود 
گرفت.بررســی قیمت هــا در بــازار خــودرو حاکی 
از ریــزش قیمــت گســترده خودروهــای دنــا، 
 ســمند، رانا و ســاینا از آخریــن روز هفته گذشــته تا 
روز گذشته اســت.به گزارش خبرآنالین، بررسی قیمت 

ها در بازار خودرو از ریزش گســترده قیمت ها از آخرین 
روز هفته گذشته تا روز گذشــته حکایت دارد به طوری 
که در بین خودروهای رانا مدل پالس ســال 1400 آن 
از 272 میلیون تومان در چهارشــنبه هفته گذشــته 
روز گذشــته به 269 میلیون تومان رسیده است و مدل 

پــالس پانوراما ســال 1400 آن نیز در ایــن مدت یک 
میلیون تومان ارزان شــده اســت و این خودرو در حال 
حاضر 306 میلیون تومان قیمت خورده اســت.در بین 
خودروهای ســاینا نیز این ریزش قیمت ها به چشم می 
خورد به طوری که ســاینا دنده ای مدل 1399 از 185 

میلیون تومان در چهارشنبه هفته گذشته روز گذشته 
به 184 میلیون تومان رسیده اســت و مدل 1400 آن 
نیز در این مدت یک میلیون تومان ارزان شــده است و 
 این خودرو در حال حاضــر 193 میلیون تومان قیمت 
خورده است.ریزش گسترده قیمت ها در بین خودروهای 
دنا موجود در بازار نیز مشــهود اســت به طوری که دنا 
پالس دنده ای توربو مدل 1400 از 480 میلیون تومان 
در آخرین روز هفته گذشته روز گذشته به 478 میلیون 

تومان رسیده است.

طبق ابالغیه سازمان توسعه تجارت، صادرکنندگان 
تا پایان امسال فرصت دارند به منظور استفاده از روش 
واگذاری پروانه صادراتی به غیر، اقدامات الزم را انجام 
دهند.سرپرست دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان 
توسعه تجارت طی ابالغیه ای به سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت اســتانی، اعالم کرد: صادرکنندگان 
مشمول تعلیق و تعقیب قضایی ناشی از عدم ایفای 
تعهدات ارزی که تاکنون موفق به ایفای تعهدات ارزی 
نشده اند تا پایان امسال فرصت دارند به منظور استفاده 

از روش واگذاری پروانه صادراتی به غیر، اقدامات الزم را 
انجام دهند.در این ابالغیه آمده است: صادرکنندگان 
مشمول تعلیق تعقیب قضایی ناشــی از عدم ایفای 
تعهدات ارزی حاصل از صــادرات که تاکنون موفق 
به ایفای تعهدات ارزی نشــده اند، پس از مراجعه به 

بازپرس ذیربط و دریافت نامه تعلیق و تعقیب قضایی 
تا پایان سال فرصت دارند تا به منظور استفاده از روش 
واگذاری پروانه صادراتی به غیر، مــدارک الزم را به 

دبیرخانه کمیته اقدام ارزی تحویل دهند.
این ابالغیه می افزاید: صادرکنندگان مشــمول این 

ابالغیه باید تعهدنامه محضری واردکننده واجد ارز، 
مدرک احراز ارز واردکننده، درخواست صادرکننده، 
فایل اکســل کوتاژهای صادراتی مصرف نشده سال 
1397 و نامه بازپرس را بــه دبیرخانه کمیته اقدام 
ارزی تحویل دهند.همچنین رفع تعلیق کارت های 
بازرگانــی این گــروه، مســتلزم دســتور قضایی 
و احراز ارز حاصــل از صــادرات در کمیته موضوع 
 بند 2 بســته سیاســتی به منظور انجــام واردات

 از محل صادرات خود خواهد بود.

با وجود تمام هیاهــوی مربوط به پرداخت یارانه 
800 هزار تومانی، شرط اجرای آن یعنی حذف 
ارز 4200 تومانــی فعال منتفی شــده و همین 
موجب عدم پرداخــت یارانه هــای 800 هزار 
تومانی وعده داده شده می شود؛ مگر آنکه دولت 
در فرصت باقی مانــده برنامــه ای ارائه کند که 
پاســخگوی تمامی ابهامات حذف ارز ترجیحی 
بــوده و مدیریت بعــد از آن را تضمیــن کند.به 
گزارش ایسنا، آنچه که در ماه های اخیر در مورد 
افزایش مبلغ یارانــه نقدی مطرح بــود، به این 
موضوع برمی گشــت که دولت در صورت حذف 
ارز 4200 تومانی بتواند بخشی از منابع ناشی از 
آن را جهت پرداخت یارانه های نقدی اختصاص 
دهد که در این صورت مبلــغ یارانه نیز افزایش 

پیدا می کرد.

شرط یارانه جدید حذف ارز 4۲۰۰ است 
که برنامه نداشت و نشد

اگرچه دولت در الیحه بودجه ســال آینده پیش 
بینی در مــورد ادامه روند پرداخــت ارز 4200 
نداشت و تصور می کرد که این موضوع در مجلس 
نیز رای آورد اما بررسی های کمیسیون تلفیق با 
عدم موافقت با حــذف ارز 4200 تومانی مواجه 

شــده اســت چراکه نمایندگان معتقدند دولت 
برنامه مدون و مشخصی برای حذف ارز ترجیحی 
از واردات کاالهــای اساســی و مدیریت تبعات 
تورمی آن ارائه نکرده و در نهایت با حذف مخالفت 
کرده اند.آن طور که مســئوالن سازمان برنامه و 
بودجه پیش از این اعالم کرده بودند قرار بود بین 
90 تا 126 هزار تومان بین جمعیت یارانه بگیران 
معیشتی که به حدود 60 میلیون  نفر می رسند، 
از محل حذف ارز 4200 تومانی کاالهای اساسی 
پرداخت کنند، اما با توجه بــه این که حذف ارز 
4200 منتفی اعالم شده است، در نهایت موضوع 
پرداخت یارانه های جدید نیز فعال منتفی خواهد 
شد، چراکه دیگر منابع جدیدی ایجاد نمی شود 
که دولت بخواهــد از محل آن یارانــه اضافه ای 
پرداخت کند و پرداخت از محل دیگر نیز امکان 

ندارد مگر یارانه  پنهان دیگری حذف شود. 

دولت فکر می کــرد از اول دی یارانه 
جدید می دهد 

وعده پرداخت یارانه نقــدی جدید زمانی جدی 
تر شــد که معاون اقتصادی رئیس جمهور اواخر 

آذرماه اعالم  کرد که یارانه جدید را از اوایل دی 
ماه پرداخت خواهند کــرد و حتی افزایش مبلغ  
تا 800 هزار تومان را هم تخمیــن زده بود. این 
وعده نیز نه تنها در دی ماه بلکــه در بهمن هم 
محقق نشد و با این مصوبه تلفیق به نظر می رسد 
فعال  هم برنامه ای برای اجرای آن نباشد چراکه 
اگر دولت بخواهد در ایــن رابطه اقدام کند، باید 
منابع جدیدی پیش بینی کند که بعید به نظر می 
رسد چنین منابع مازادی در اختیار داشته باشد.

این موضوع البته در اظهارات اخیر ســخنگوی 
کمیسیون تلفیق نیز قابل تائید است؛ به طوری 
که زارع اعالم کرده، با مخالفت مجلس با حذف 
ارز ترجیحی و پیش بینی منابع 9 میلیاردی ارز 
4200 برای واردات کاالی اساسی در سال آینده، 
یارانه  نقدی با همان مبلغ قبلی پرداخت خواهد 
شد.بر این اســاس مبلغ یارانه در ســال آینده 
همان 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی اســت 
که از ســال 1389 تاکنون به ازای هر نفر و برای 
جمعیت 78 میلیون تومانی پرداخت می شود و 
از ســوی دیگر یارانه های معیشتی که در نتیجه 
افزایش قیمت بنزین در آبان 1398 با مبلغ متغیر 

50 تا 205 هزار تومان به حدود 60 میلیون نفر 
از جمعیت یارانه بگیران اختصاص پیدا می کند.

 از اول هم قرار نبود مبلغ 4۵ هزار و ۵۰۰ 
تومان تغییر کند

منابع پیش بینی شــده در الیحه بودجه 1401 
برای این دو یارانه نیز حــدود 70 هزار میلیارد 
تومان اســت که از ابتدا هم قرار نبود تغییری در 
این مبالغ ایجاد شود،  فقط پیش بینی این بود که 
در صورت حذف ارز ترجیحــی،  منابع جدیدی 
ایجاد و به این یارانه ها اضافه شود که در مجموع 
می توانســت مبلغ یارانه یک خانوار را به حدود 

800 هزار تومان افزایش دهد.

باید منتظر صحن و برگ برنده دولت بود
با این حال اینکه بــا ورود الیحه بودجه به صحن 
علنی مجلس چه تغییری در مورد روند پرداخت 
ارز 4200 تومانی ایجاد می شود و آیا دولت برنامه 
کارآمدی جهت مدیریــت حذف ارز ترجیحی از 
اقالم اساسی ارائه کرده و بازی ارز 4200 را به نفع 
خود تمام می کند و یــا در نهایت به همین روال 
تمام می شود، باید منتظر کنش ها و واکنش های 

بین دولت و مجلس بود.  

بازار با کسری ۵۰۰ هزار دستگاهی مواجه است

تصویب واردات ۵۰ هزار خودرو

ریزش گسترده قیمت ها

سیگنال آمریکا به بازار خودرو ایران

سازمان توسعه تجارت ابالغ کرد

مهلت 4۲ روزه برای رفع تعهد ارزی

یارانه ۸۰۰ هزار تومانی  به بایگانی رفت

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه به ۱۱ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۱۱۱ تومان رسید
میانگین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۱۱۱ تومان رسید. امروز همچنین میانگین قیمت هر 

قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به ۱۱ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۲۳۰ تومان رسید.قیمت هر قطعه نیم سکه ۶ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۳۸۸ تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۵۰۳ هزار و ۵۲۹ 
تومان و هر قطعه سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۱۳۱ هزار و ۹۲۳ تومان است.
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ضعف زیرساخت های مالیات ستانی
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

در حوزه مالیات، عملکرد دولت ها در مجموع مناسب ارزیابی نمی شود چراکه در تمامی کشورها نظام مالیاتی پویایی و چابک خاصی دارد. همچنین از لحاظ تکنولوژی، سامانه، فرآیندها و تکنیک ها متولی امور مالیاتی به عنوان پیشرو شناخته می 
شود. اما در حوزه مالیاتی در کشور ما سامانه ها، سیستم ها و فرآیندها با تاخیر و به صورت نامناسب شکل می گیرد. اصوال بهترین منابع نیروی انسانی با حقوق مناسب بایستی در این سازمان فعالیت کنند اما شرایط مناسبی در سازمان امور مالیاتی در 
طول دهه های اخیر دیده نشده است.  همچنین سامانه های مختلف مورد نیاز هنوز تکمیل نشده و در بخش های مختلفی نیز نیاز به سامانه های شناسایی وجود دارد. البته این سارمان بایستی اختیارات الزم را نیز داشته باشد و مورد توجه کل ارکان 
حاکمیت قرار گیرد. مالیات تنها منبع اخذ درآمد برای کشورها نیست بلکه به عنوان تنظیم گر، بخش های مختلف اقتصادی را ساماندهی می کند. به عنوان مثال مالیات بر عایدی سرمایه با وضع مالیات بر بخش های داللی مالیات را به سمت تولید 
هدایت می کند. مالیات بر مجموع درآمد هم با باز توزیع مناسب درآمدها از ایجاد فاصله طبقاتی شدید جلوگیری می کند. در کشور ما در طول دهه های مختلف، مالیات بازدارنده در حوزه های داللی، اجرایی نشده و بر عکس کل دنیا شرکت ها و 

بخش شفاف اقتصاد بیش از دو برابر اشخاص مالیات می پردازند.
البته یکی از مشکالت کشور نیز معافیت های مالیاتی است. معافیت ها 40 هزار میلیارد تومان درآمد از دسترس خارج می کند و تا بدین لحظه هیچ گزارش مدونی در خصوص نتایج و خروجی از معافیت ها دیده نشده است. این معافیت ها موجب شده 

افرادی فعالیت های خود را تحت عناوینی که معافیت دارند پوشش دهند. همچنین بر اساس آمار مسووالن بیش از 100 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. این نشان دهنده نبود زیرساخت های شناسایی و کنترل است. 
حال جالب است وقتی جلوی فرار مالیاتی را نمی گیریم، نظاره گر دور زدن با پوشش معافیت ها هستیم. در مقابل فعالیت های داللی هیچ مالیاتی وضع نمی شود اما به دنبال اخذ مالیات از فضایی هستیم که نامش گویاست. فضایی که کامال مجازی 

است و بسیاری از فعاالن در این حوزه به راحتی می توانند با آی پی های خارج از کشور فعالیت کرده و قابل شناسایی نباشند.  
اینکه از هر کسب و کاری در صورت تحقق سود معقول مالیات اخذ شود کامال درست و بجا است. اما اینکه در طول دهه های اخیر دالالن در حوزه مسکن، خودرو، طال، ارز و سایر کاالها هزاران هزار میلیارد به جیب زده اند و ریالی مالیات پرداخت نکرده 

اند، بسیار عذاب آور است. گاها برخی موضوعات مطرح می شود تا تدوین برخی قوانین و اخذ مالیات از برخی افراد از جمله دالالن و سوداگران پشت پرده قرار بگیرد.
بهتر بود تمرکز همگان بر اخذ مالیات از داللی و کنترل این پدیده شوم باشد. بعد از مدیریت مالیات ستانی از فراریان مالیاتی که به انحاء مختلف در حال دور زدن قانون و استفاده از خالهای قانونی هستند می توان به شناسایی پایه های جدید مالیاتی 

در فضای مجازی پرداخت. نباید اولویت ها فراموش شوند و در این مسیر تجارب سایر کشورها می تواند کمک حال مسووالن قرار گیرد. به نظر می رسد مالیات بر عایدی سرمایه در جهت کنترل داللی و مالیات بر مجموع درآمد اولویت فعلی باشد.  

رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران 
گفت: فروش پارچه چادر مشــکي مربوط به یکي از 
رسته هاي صنف بنکداران پارچه و مورد حساسیت این 
اتحادیه مي باشد؛ لذا براي اینکه این کاالي فرهنگي با 
قیمت مناسب به دست مردم کشورمان برسد هر کاري 
که الزم باشد انجام مي دهیم. محمد ولدخانی گفت: 
4۲ سال اســت که این کاالي فرهنگي توسط صنف 
بنکداران پارچه توزیع مي شود، بنابراین تمام تالش 

خود را به کار مي گیریم تا خللي در آن به وجود بیاد.
وي تصریح کرد: چادر مشــکي کاالیي است که در 
فرهنگ و اعتقادات ما اثر دارد و مورد استفاده بخش 
بزرگي از افراد کشــور در تمامي عمرشان مي باشد؛ 
پس براي تامین آن با قیمت مناسب باید تالش کنیم. 
منکر تولید داخلي نیستیم و اگر به اندازه کافي و نیاز 
بازار در کشور تولید داشتیم قطعاً نیاز به واردات نبود؛ 
اما از میزان ۹0 تا ۸0 میلیون متر مورد نیاز بازار تنها 10 
میلیون در کشور تولید مي شود. ولدخاني افزود: چند 
سالي است که کارخانه داخلي در کشور این کاال را با 
ظرفیت 10 میلیون متر تولید مي کند؛ اما کفاف بازار 
را نمي دهد. ما مي توانیم چادر مشکي را با کیفیتي باور 
نکردني با قیمتي بسیار مناسب وارد کنیم و از گران 

خریدن متقاضیان این کاال جلوگیري کنیم.
ولدخاني تاکید کرد: تمامي کاالهاي فرهنگي مانند 
کتاب از معافیت هاي مالیاتي برخوردار است، اگر بر 
ضرورت استفاده از چادر مشکي براي حفظ فرهنگ 
اســالم و ایران تاکید داریم پس بایــد ضرورت هاي 
تامین این کاال توسط مسئوالن کشور فراهم شود. تمام 

مادران و خواهراني که از این کاال استفاده مي کنند 
باید بتوانند با قیمت مناسب و کیفییت عالي آن تهیه 
کنند. رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه 
تصریح کرد: مسئوالني که مي توانند در این مسیر به 
بنکداران پارچه یاري رسانند و بارها دست یاري خود 
را به سمت شان در تمام جلسات برگزار شده در وزارت 
خانه هاي صمت و ارشاد دراز نموده ایم، دستمان را 
براي ایجاد تسهیالت بهتر در ورود چادر مشکي ارزان 

و با کیفیت بگیرند.
وي در خصوص کارخانه داخلي چادر مشکي گفت: 
این کارخانه تنهــا مي تواند 10 میلیــون متر از ۹0 
میلیون متر نیاز داخلي را تامین کند؛ مضاف بر اینکه 
به دلیل پرداخت مالیات هاي مختلف، گراني تهیه نخ 
و حامل هاي انرژي، محصول تمام شده این کارخانه 
بسیار گران تر از نوع وارداتي آن است و چون ماشین 
آالت به کار رفته در این کارخانه به روز و با تکنولوژي 
امروزي نیست به نسبت کیفیت چادر مشکي نیز از نوع 
خارجي آن فاصله زیادي دارد. ما طرفدار نیاز و حمایت 

از مصرف کننده هستیم.
ولدخاني در ادامه تاکید کرد: صنف بنکداران پارچه 
صنفي کارآفرین است. از سویي نیاز بازار را بخوبي در 
پارچه رصد و شناسایي مي کند و از سویي با ارائه طرح 
ها، نقش ها و رنگ هاي مورد دلخواه مصرف کننده و 
مد روز به تولیدکنندگان امکان فعالیت و کار را براي 
تولیدکننده ایجاد مي کند؛ ضمــن اینکه نیاز بازار را 
تامین مي کند؛ بنابراین این حلقه وسط که بنکداران 

هستن خود کار آفرین مي باشند.

رئیس انجمن تولیدکننـــدگان، صادرکنندگان و 
واردکنندگان محصوالت دخانی هشدار داد که در 
صورت تصویب مصوبه کمیسون تلفیق در رابطه با 
مالیات سیگار در صحن علنی مجلس، قاچاق سیگار 
آنچنان صرفه اقتصادی خواهد یافت که با فرض محال 
و در صورت کشف ۵0 درصد از سیگارهای قاچاق، 
باز هم این تجارت برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی 

خواهد داشت.
محمدرضا تاجدار با بیــان اینکه بــا تجمیع انواع 
مالیات ها و عوارض دریافتی از صنایع دخانی کشور 
و قرار گرفتن آنها در قانون دائمی ارزش افزوده، مقرر 
شد از از 1۳ دی ماه امسال صنعت دخانیات کشور در 
قالب دو سر فصل برای محصول تولیدی عوارض و 
مالیات پرداخت کند، اظهار کرد: بند »ت« ماده ۲۶ 
قانون دائمی ارزش افــزوده و حق انحصار که تولید 
کننده داخلی با برند ایرانــی را ملزم به پرداخت ۲۷ 
درصد، تولید کننده داخلی با برند بین المللی را ملزم 
به پرداخت 4۲ درصد و وارد کننده را ملزم به پرداخت 
۷۵ درصد مالیات و عوارض کرده اســت. وی افزود: 
همچنین مقرر شد هر سال پنج واحد درصد به ارقام 
فوق افزوده شود تا در نهایت جمع مالیات و عوارض 
دریافتی از تولید کننده داخلی با برند ایرانی به ۵۷ 
درصد، تولید کننده داخلی با برند بین المللی تا ۹۷ 

درصد و واردات به 1۳۵ درصد افزایش یابد.
رئیس انجمن تولیدکننـــدگان، صادرکنندگان و 
واردکنندگان محصوالت دخانــی در ادامه با بیان 
اینکه تنها بعد از گذشت 1۳ روز از اجرای این قانون، 
اخباری مبنی بر اینکه مجددا در کمیسیون تلفیق 
بودجه 1401، برای تولیــدات داخلی با برند ایرانی 
۲۳0 تومان به ازاء هر نخ و بــرای تولیدات داخلی با 
برند های بین المللی ۳00 تومان به ازاء هر نخ مالیات 
پیشنهاد و مصوب شده، منتشــر شد، تصریح کرد: 
صرفنظر از ایرادات اساسی این نحوه قانون نویسی و 
بودجه ریزی در کشور، هشدار می دهیم که در صورت 
تصویب این مصوبه کمیسون تلفیق در صحن علنی 
مجلس شورای اسالمی، قاچاق سیگار آنچنان صرفه 
اقتصادی خواهد یافت که با فرض محال و در صورت 
کشف ۵0 درصد از ســیگارهای قاچاق وارد شده به 
کشور )کشــف یک کانتینر از هر دو کانتینر کاالی 
قاچاق(  از سوی دستگاه های انتظامی، اطالعاتی و 
امنیتی، باز هم این تجارت برای قاچاقچیان با صرفه 

اقتصادی همراه و شــرایط برای فعالیت آن ها مهیا 
خواهد بود. این در حالی اســت که به گفته وی در 
حال حاضر فقط ســه تا پنج درصد کاالهای قاچاق 
کشف می شود.  تاجدار در ادامه از نمایندگان مجلس 
خواست که "اجازه ندهند برنامه ریزی مناسب انجام 
شده برای صنعت دخانیات کشور در طول ۳0 سال 
گذشته، با اقدامات هیجانی، غیر کارشناسی و شاید 
آلوده به نظرات مغرضانه از مسیر صحیح خود خارج 
 و به تبع آن به سالمت، اشتغال، تولید و خزانه کشور

 آسیب وارد شود".
تا پیش از دی ماه امسال و اجرای قانون دائمی مالیات 
بر ارزش افزوده، ردیف های مالیات سیگار شامل ماده 
۷۳ قانون برنامه ششــم که برای شرکت های داخل 
10 درصد و شرکت های بین المللی ۲۵ درصد است 
و همچنین 1۵ درصد مالیات بــر ارزش افزوده، دو 
درصد حق انحصار و مالیات نخی ۲۵0 و ۵00 هزار 
تومانی برای برندهای داخلی و خارجی بود. اما مقرر 
شده بود مالیات سیگار در قالب قانون دائمی مالیات 
بر ارزش افزوده تجمیع شــود و هر سال پنج درصد 
به آن اضافه شــود که در الیحه بودجه 1401 هم بر 
همین اساس مالیات سیگار تعیین شده بود. اما اخیرا 
کمیسیون تلفیق برای هر کارتن سیگار تولید داخل 
دو میلیون و ۳00 هزار تومان و در هر کارتن سیگار 
خارجی سه میلیون تومان مالیات نخی مصوب کرد 
که ۸۲0 درصد نســبت به مالیات نخی سال جاری 

سیگار افزایش را نشان می دهد.
تاجدار پیش تر در انتقاد از مالیات نخی که برای سال 
1400 هم اعمال شده گفته بود که مالیات نخی ۵0 
درصد قیمت تمام شده کاال را شامل می شود، اما با 
توجه به اینکه حاشیه سود شرکت های بین المللی 
باالست، این مالیات تأثیری در تولید آنها ندارد. اما 
سود پایین شرکت های داخلی و سر به سر بودن آن، 
باعث می شود واحدهای تولیدی داخلی توان افزایش 
تولید نداشته باشــند. در مقابل جمعیت مبارزه با 
استعمال دخانیات بارها اعالم کرده که ایران کمترین 
مالیات را بر محصوالت دخانــی دارد و قاچاق فقط 
بهانه و توجیهی برای جلوگیری از افزایش مالیات و 
متقاعد ساختن دولت و مجلس برای عقب نشینی از 
تصمیماتی که می تواند منجر به کاهش مصرف مواد 
دخانی از یک طرف و به کارگیری مالیات دریافت شده 

برای رفاه مردم شود، است.

یک فعال صنفی با بیان اینکه مهم ترین دلیل افزایش 
قیمت برنج کاهش 40 درصدی تولید است، گفت: دولت 
از دخالت در بازار دست بکشد. یک فعال صنفی درباره 
دالیل گرانی برنج در بازار گفت: واقعیت این است که 
کشاورزان برنج های تولیدی خود را دپو کرده و به بازار 

عرضه نمی کنند.
وی که نمی خواســت نامش عنوان شود، از مسئوالن 
خواســت با افرادی که از عرضه برنج به بازار خودداری 
می کنند، برخورد جدی شود. این فعال بازار برنج با اشاره 
به اینکه امسال میزان تولید برنج در هندوستان نیز کم 
بوده است، گفت: قیمت در هند نیز افزایش یافته اما این 
افزایش به اندازه ای در کشور ما رقم خورده؛ نبوده است.
وی با اشاره به اینکه قیمت ارز نیما نیز از ۲۳ به ۲۵ هزار 
تومان افزایش یافته و این مسأله نیز در قیمت برنج مؤثر 
است، اضافه کرد: یک رقمی نیز به دلیل ارزش افزوده 
به قیمت برنج اضافه شده ضمن اینکه مشکالت زیادی 
در بنادر وجود دارد و کشتی ها به کندی تخلیه می شود. 
این فعال صنفی توضیح داد که تخلیه یک کشتی در 
حال حاضر حدود 1۵ روز زمان می برد که مدت بسیاری 
زیادی است. وی با اشــاره به اینکه تولید برنج در سال 
گذشــته هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی وضعیت 

بسیار خوبی داشت، گفت: امســال کاهش زیادی در 
این حوزه داشتیم.

به گفته این فعال صنفی تولید برنج در ســال جاری 
حدود 40 درصد کاهش داشته و این مهم ترین دلیل 
افزایش قیمت برنج ایرانی است. وی با اشاره به توقف 
چهارماهه واردات برنج به بهانه ممنوعیت فصلی گفت: 
آن زمان قیمت برنج ایرانی روند افزایشــی گرفت و به 
کیلویی بیش از ۵0 هزار تومان رسید، ما بارها به وزیر 
جهاد کشاورزی در این زمینه هشــدار دادیم که باید 
جلوی این افزایش قیمــت را گرفت و به دلیل کاهش 
تولید ممنوعیت فصلی باید لغو شــود اما به تذکرات 
ما توجهی نشــد. این فعال صنفی با بیان اینکه قیمت 
تمام شده هر کیلوگرم برنج خارجی بیش از ۲۵ هزار 
تومان است، گفت: دولت با دخالت در بازار هر کیلوگرم 
برنج را 1۸۳00 تومان عرضه می کند که این انگیزه را از 
واردکنندگان گرفته و به جای اینکه در ماه های گذشته 
تأثیر مثبتی بر شرایط بازار داشته باشد، اوضاع را بدتر 
کرده اســت. وی از دولت خواســت در بازار کاالهای 
اساســی از جمله برنج دخالت نکند و اجازه بدهد که 
 بازار روال طبیعی خــود را طی کند تــا دچار چنین 

بحران هایی نشویم.

هزینــه ســبد معیشــت 
خانوار هــای کارگــری در 
شورای عالی کار ۸ میلیون 
و ۹۷۹ هــزار تومان تعیین 
شد. بر اساس اعالم نماینده 
کارگران در شــورای عالی کار هزینه سبد معیشت 
خانوار های کارگری به حــدود ۹ میلیون تومان در 
ماه افزایش یافته اســت. پس از برگزاری چهارمین 
نشست شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی، 
اعضا روی رقم سه میلیون و ۲۸۶ هزار تومان به عنوان 
هزینه اقالم خوراکــی و غذایی کارگــران به توافق 
رسیدند و مقرر شــد در خصوص اقالم غیرخوراکی 

جلسه دیگری تشکیل شــود. هادی ابوی، نماینده 
کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: در این جلسه 
سهم مواد غذایی و خوراکی مشخص شد که ۳۶ درصد 
هزینه سبد معیشــت را به خود اختصاص داده و ۶4 
درصد مابقی را غیرخوراکی ها از جمله هزینه مسکن 
و اجاره بها، درمان، آموزش، تفریحات و... شامل که 
با محاسبه آن حدود پنج میلیون و ۶۹۳ هزار تومان 
می شود و رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان به دست 
می آید. علی حســین رعیتی فرد، معاون روابط کار 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در یک در گفت 
و گوی تلویزیونی با اشــاره به رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ 
هزار تومان به عنوان هزینه ســبد معیشت کارگران 
با محاســبه اقالم خوراکی وغیرخوراکی، برگزاری 
جلسات مســتمر کمیته دستمزد و شــورای عالی 

کار را حاصل همراهی و همکاری و تالش شــرکای 
اجتماعی دانست.

وی پیش از این گفته بود: در تالش هســتیم هرچه 
سریع تر سبد معیشــت خانوار تعیین و میزان تورم 
توسط بانک مرکزی اعالم شــود تا بتوانیم برای رقم 
مزد 1401 کارگران به جمع بندی برســیم. به گفته 
مقامات کارگری، هزینه خوراکی ها در سبد معیشت 
کارگران نســبت به دی ماه ســال قبل ۳0 درصد 
افزایش قیمت را نشــان می دهد .بــا توجه به اعالم 
رسمی هزینه سبد معیشت کارگران، این رقم به مرز 
۹ میلیون تومان در ماه رسیده و می توان گفت نهایی 
شده است که در مقایسه با رقم شش میلیون و ۸۹۵ 
هزار تومان سال قبل بیش از دو میلیون تومان افزایش 
را نشان می دهد. جلسه بعدی شــورای عالی کار در 

هفته ســوم اســفند ماه برگزار خواهد شد و اعضای 
شورا بر مبنای ماده 41 قانون کار و نرخ تورم اعالمی از 
سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت کارگران که 
در جلسه اخیر شورا به دست آمد به مذاکرات تعیین 
دســتمزد 1401 ورود خواهند کرد. یک کارشناس 
بازار کار در گفــت و گو با "کســب و کار" گفت: در 
صورت عدم لغو تحریم ها و عــدم بهبود درآمد های 
نفتی، کسری بودجه سال 1401 محرز است. همین 
موضوع موجب می شــود اقتصاد با تورم های باالیی 
رو به رو شود. این امر بر وضعیت معیشت کارگران و 

دستمزد بگیران تاثیر خواهد گذاشت.
حمید حاج اســماعیلی اضافه کرد: در شرایط فعلی 
رفاه کارگران و دستمزد بگیران در معرض خطر قرار 
گرفته است و تورم باال بر هزینه های این قشر افزوده 
است. نمی توان از این موضوع بی توجه رد شد. باید 
رقمی برای دستمزد در نظر گرفته شود تا بتواند هزینه 
های باالی ناشی از افزایش تورم در سال آینده را تحت 
پوشش قرار دهد.  وی اظهار داشت: احتمال افزایش 
10 تا 1۵درصدی حقوق عادالنه نیست. این عددها 
اصال منطقی نیست و موجب تقویت توان تامین سبد 

معیشت برای کارگران نخواهد شد.
به گفته این فعال کارگری مالک قانون کار اســت و 
مطابق ماده 41 این قانون دو شاخص مد نظر است. 
نخســت نرخ تورمی که بانک مرکــزی و مرکز آمار 
اعالم می کنند و دومین مورد ســبد معیشت است. 
اکنون نرخ تورم بیش از 40 درصد بوده و بعید است 
تا اســفند ماه نرخ تورم دچار تغییرات اساسی شود 
بنابراین انتظار کارگران این است که مطابق نرخ تورم 
قدرت خرید یا افزایش دستمزدها انجام شود. حاج 
اسماعیلی تاکید کرد: با توجه به تورم باالی 40 درصد 
روش هایی مانند افزایش حقوق به تنهایی در افزایش 
قدرت خرید خانواده کارگری تاثیری ندارد. باید ساز و 
کاری فراهم شود تا کارفرمایان با اعطای سبد کاال به 
کارگران قدرت خانواده را در تامین مایحتاج و ارزاق 

عمومی افزایش دهند.
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درحالیکه براســاس قانون 
بودجه ســال جاری باید از 
درآمد حاصــل از تبلیغات 
کاربــران بــاالی ۵00 هزار 
دنبال کننده در رسانه های 
کاربر محور مالیات اخذ شود، اعالم مسئوالن سازمان 
امور مالیاتی حاکی از آن است که اولین لیست اطالعات 
این افراد به این سازمان ارسال شده و برای اخذ مالیات از 
آن ها باید تا پایان امسال و تکمیل اظهارنامه ها صبر کرد.

در تازه ترین اظهارات ســازمان امور مالیاتی اعالم شد 
فعاالن یا همان اینفلوئنسرهای ایرانی اینستاگرام که 
دنبال کنندگانی کمتر از ۵00 هزار نفر نیز دارند مشمول 
مالیات ستانی می شوند. این خبر درحالی منتشر شده 
که چندی پیش همین نهاد از دریافت مالیات از فعاالن 
این شبکه اجتماعی که باالی ۵00 هزار فالور یا دنبال 
کننده دارند، اخذ خواهد شد. هنوز همان قانون قبلی 
اجرایی نشــده که قانون جدید توسط ســازمان امور 
مالیاتی اعالم شده است. خودرو، مسکن و... و برخی دیگر 
از بازارهای سرمایه گذاری سودده پیش از این مشمول 
مالیات ستانی شــده بودند که تا به امروز این قانون به 
مرحله اجرا درنیامده و عایدی برای دولت نداشته است. 
مسیحی، معاون درآمد های سازمان امور مالیاتی در این 
رابطه می گوید: بیش از 100 هزار میلیارد تومان فرار 
مالیاتی داریم. در کل میزان فرار مالیاتی کشور ما قطعا 
از متوسط دنیا بیشتر است. برای مالیات اینفلوئنسرها 
آستانه خاصی نداریم. تاکنون بخش اول اطالعات این 

مودیان از سوی وزارت فرهنگ برای ما ارسال شده است. 
1 میلیون و ۹00 هزار دستگاه کارت خوان درخواست 
اتصال به پرونده مالیاتی را داشتند و ۲ میلیون و 1۵0 
هزار دســتگاه کارت خوان درخواست غیرفعال شدن 
را داشتند. همچنین، 144 هزار مودی، به هیچ عنوان 

پرونده مالیاتی نداشتند که شناسایی شده اند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور 
درباره مالیات خودروهای لوکس نیز گفته است تاکنون 
مالیات ۲۷۲ هزار مودی محاسبه و به آنان اعالم شده 

است که شــامل ۵۷0 هزار دســتگاه خودرو می شود. 
این افراد تا پایان بهمن ماه مهلت دارند که مالیات خود 

را بپردازند.
به هر ترتیب پس از خودرو و مســکن این بار نوبت به 
اخذ مالیات از فعاالن اینستاگرام رسیده است. این بار 
دولت برخالف اخبار پیشــین اعالم کرده مبنای اخذ 
مالیات تعداد فالور نیســت بلکه درآمد اینفلوانسرها 
اســت. درحالیکه براســاس قانون بودجه سال جاری 
باید از درآمد حاصل از تبلیغات کاربــران باالی ۵00 

هزار دنبال کننده در رسانه های کاربر محور مالیات اخذ 
شود، اعالم مسئوالن سازمان امور مالیاتی حاکی از آن 
است که اولین لیست اطالعات این افراد به این سازمان 
ارسال شده و برای اخذ مالیات از آنها باید تا پایان امسال 
و تکمیل اظهارنامه ها صبر کرد. مســئوالن معتقدند 
رسیدگی به مالیات اینفلوئنسرها آستانه خاصی ندارد 
و رسیدگی مالیاتی را برای کاربران دارای کمتر از ۵00 
هزار دنبال کننده هم که از محل تبلیغات درآمد داشته 

باشند، اعمال می کند. 

اینفلوئنسرها با کمتر از ۵۰۰ هزار دنبال کننده هم مشمول مالیات می شوند

اینفلوئنسرها زیر تیغ مالیات
۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم
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افزایش منطقی دستمزد چقدر است؟

افت  قدرت  خرید کارگران
هزینه   سبد   معیشت   کارگران   به   مرز   ۹ میلیون تومان  رسید

تصویب مالیات نخی سیگار، عامل افزایش قاچاق

کاهش ۴٠ درصدی تولید برنج، دلیل افزایش قیمت است

ظرفیت تولید داخلی چادر مشکی کفاف بازار را نمي دهد 
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به درخواست رگوالتور هلند؛
كميسيون اپ استور در هلند 3 درصد كاهش می يابد

اپل تصمیم دارد در هلند از توسعه دهندگان اپلیکیشن های دوستیابی به ازای هر خرید 
در اپ،۲۷ درصد کمیســیون دریافت کند. این تغییر در واکنش به درخواست مرجع 
مصرف کنندگان و بازارهای هلند)AAA( انجام شده اســت. این رگوالتور رقابت از اپل 
خواسته بود به توسعه دهندگان اپ های دوست یابی اجازه دهد از روش های جایگزین 
سیستم پرداخت اپ در این کشور استفاده کنند. کمیسیون ۲۷ درصدی نشان دهنده 
کاهش ۳ درصدی نسبت به ۳۰ درصدی است که اپل به طور معمول از توسعه دهندگان 

اپلیکیشن دریافت می کند.
طبق بیانیه اپل، توســعه دهندگان اپ های دوســتیابی در هلند اکنون می توانند از 
سیستم های پرداخت جایگزین استفاده کنند. آنها می توانند سیستم پرداخت طرف ثالث 
که در اپ ظاهر می شود یا لینکی به یک وب سایت خارجی برای پرداخت را برای کاربران 
شأن فراهم کنند. هفته گذشته مرجع مصرف کنندگان و بازارهای هلند به علت پیروی 

نکردن اپل از دستوراتش جریمه ای ۵ میلیون یورویی برای شرکت تعیین کرده بود.
پیش از اپل نیز گوگل پیشنهاد کرده بود تا کمیسیون دریافتی از توسعه دهندگان در 
کره جنوبی که از روش های پرداخت جایگزین استفاده می کنند را ۴ درصد کاهش دهد. 
پیشنهاد اپل نیز در واکنش به قانونی بود که سال گذشــته در این کشور تصویب شد. 
قانون جدید کره جنوبی که از ۱۵ مارس ۲۰۲۲ میالدی اجرایی می شود، فروشگاه های 

اپلیکیشن اپل و گوگل ملزم به رعایت آن خواهند بودند.

در مجلس نمایندگان؛
بودجه 52 ميليارد دالری آمريكا برای توليد تراشه 

تصويب شد
مجلــس نمایندگان آمریــکا الیحه »آمریــکا رقابت مــی کند۲۰۲۲« 
)America COMPETES Act ۲۰۲۲( را تصویب کرد که یکی از 
اقدامات این الیحه تخصیص کمک ۵۲ میلیارد دالری به تولید کنندگان 
نیمه رسانا است. همچنین طی این الیحه ۲۹۰۰ صفحه ای ۳۰۰ میلیارد 
دالر برای تحقیق و توسعه اختصاص می یابد. در صورتیکه این قانون اجرا 
شود، می توان آن را جامع ترین تالش آمریکا برای رساندن خود به سطح 
فناوری ها و سلطه چین در بازار قلمداد کرد. اما نشریه نیویورک تایمز در 
گزارشی می نویسد تصویب نسخه فعلی این قانون در سنا بعید است. دلیل 
عمده این امر نیز تفاوت عقاید احزاب دموکرات و جمهوریخواه درباره موضع 

آمریکا برای رقابت با چین است.
نمایندگان جمهــوری خواه معتقدند این قانون بندهــای زیادی دارد که 
به تغییرات آب وهوایی پرداخته اســت. به عنوان مثــال در الیحه مذکور 
 Green Climate(۸ میلیارد دالر برای کمک به صندوق هوای ســبز
Fund ( در نظر گرفته شده است. این صندوق از سوی توافقنامه پاریس 
شکل گرفته تا به کشورهای در حال توسعه کمک کند با این چالش مقابله 
کنند. همچنین جمهوریخواهان معتقدند در این قانون به اندازه کافی به 

مسئولیت پذیر کردن چین پرداخته نشده است.
با این وجود نمایندگان هر دو حزب موافق هســتند که دولت فدرال باید 
بودجه بیشــتری صرف حمایت از تولید تراشــه در داخل کشور کند. ماه 
گذشته اینتل اعالم کرد یک واحد تولید نیمه رسانا با بودجه ۲۰ میلیارد دالر 
در اوهایو می سازد و پس از آن خبر داد در صورتیکه کنگره پشتیبانی از این 
صنعت را تایید کند، طی دهه آینده تا ۱۰۰ میلیارد دالر صرف ساخت این 
واحد می کند. طبق گزارش اخیر بلومبرگ، جوبایدن رییس جمهور آمریکا 
عدم تولید تراشه در داخل کشور را یک چالش امنیتی قلمداد می کند. در 

این میان کمبود جهانی تراشه نیز نقش مهمی دارد.
اکنون که مجلس نمایندگان الیحه را تصویب کرده باید درباره آن با سنا مذاکره 
کند. قبل از آنکه رییس جمهور الیحه را امضا و به قانون تبدیل کند باید هر دو 
مجلس نمایندگان و سنا آن را تصویب کرده باشند. رییس جمهور آمریکا نیز 
از کنگره خواسته در این خصوص سریع تر اقدام کند. در بیانیه او آمده است: 
مشتاق آن هستیم که سنا و مجلس نمایندگان هرچه سریع تر به توافق نظر 

برسند و الیحه را در سریع ترین زمان ممکن برای امضا روی میزم ببینم.

برنامه های معاونت علمی برای افزایش امنیت غذایی
ضرورت ورود به نسل چهارم كشاورزی

مسئول پروژه های کشــاورزی ستاد توسعه زیســت فناوری معاونت علمی و 
فناوری برنامه های حمایتی ستاد از پروژه های مربوط به امنیت غذایی را تشریح 
کرد.دکتر سیف سهندی با بیان اینکه در همه حوزه ها معموالً یک پروژه ۱۰ 
ساله برای کاهش ارزبری در معاونت علمی تعریف شده که استراتژی امنیت 
غذایی نیز از این قاعده مستثنی نیســت، اظهار کرد: در حوزه امنیت غذایی 

پروژه های مختلفی توسط شرکتهای دانش بنیان در حال انجام است.

حمایت از تولید آنزیم های بومی کشور
مسئول پروژه های کشــاورزی ستاد توسعه زیســت فناوری معاونت علمی و 
فناوری با تاکید بر اینکه تولید آنزیم ها یکی از برنامه های توسعه امنیت غذایی 
محسوب می شود، گفت: دانش فنی دستیابی به سویه های میکروبی و قارچی 
با توان تولید اقتصادی آنزیم در داخل کشور تا کنون بدست نیامده و نیاز است 
در این زمینه فعالیت های تحقیق و توسعه توسط محققان و شرکت  های دانش 
بنیان به طور جدی تری پیگیری شود.ســهندی ادامــه داد: معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در این زمینه از شرکت های دانش بنیان حمایت می  
کند.مسئول پروژه های کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و 
فناوری با بیان اینکه صدها شرکت دانش بنیان در حوزه امنیت غذایی فعالیت 
می کنند، گفت: حوزه آنزیم ها در فرایند تولید مواد غذایی و همچنین ســایر 
صنایع مانند شوینده ها، نفت و غیره کاربرد دارند. از آنجایی که تولید آنزیم ها 
از فناوری پیچیده ای برخوردار است و به صورت ساالنه ۵ میلیون و ۱۳۰ هزار 
دالر واردات آنزیم به کشور را داریم بنابراین تولید این میزان از آنزیم ها می تواند 
برای کشور ســودآور باشد.ســهندی با بیان اینکه در حال حاضر دو شرکت 
دانش بنیان در زمینه تولید آنزیم فعالیت می کنند، ادامه داد: با توجه به اینکه 
شرکتهای دانش بنیان بعد از رسیدن به دانش فنی نیاز به حمایت جهت تولید 
انبوه دارند، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق توسعه ملی از این شرکتها 

حمایت خواهد کرد.

تولید نهاده ها، کودها و آفت کش ها
مسئول پروژه های کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری با 
اشاره به موضوع دیگری که در زمینه امنیت غذایی مطرح می شود، گفت: نهاده ها، 
کودها و آفت کش ها نیز از جمله مواردی هستند که در زمینه امنیت غذایی مورد 
توجه قرار می گیرد.سهندی با اشــاره به میزان واردات کودها گفت: تنها به میزان 
۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دالر واردات کودهای شیمیایی داریم که اگر کودهای زیستی 
جایگزین این کودهای شیمیایی شود می توانیم صرفه جویی ارزی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه اکنون اجباری در زمینه استفاده از کودهای زیستی وجود ندارد، 
گفت: از این رو معموالً کودهای شــیمیایی وارداتی مورد مصرف قرار می گیرد و 
همین دلیلی بر محدود شــدن بازار کودهای زیستی تولیدشده توسط شرکتهای 

دانش بنیان است.

اخبار

۴۲محصول حوزه هوایی و هوانوردی »ایران ساخت« شد
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور اعالم کرد تاکنون ۴۲ محصول حوزه هوایی و هوانوردی توسط محققان در شرکتهای دانش بنیان به تولید رسیده و »ایران ساخت« شده اند. به گزارش 
معاونت علمی و فناوری، شبکه دانش بنیان زنجیره تأمین هوایی ایران ایجاد شده تا رقابت ها بیشتر و فضایی برای عرضه توانمندی های دانش و تخصصی فعاالن این عرصه فراهم شود. این 

شبکه تا امروز، ۴۲ محصول و ۵۸ شرکت فعال در صنعت هوایی و هوانوردی را ثبت و معرفی کرده است. محصوالت بومی و ایران ساخت که در داخل کشور طراحی و ساخته و برای پاسخ به 
نیازهای صنایع روانه بازار شده اند.

معاون اجتماعی پلیس فتا 
از افزایــش تخلفات حوزه 
رمزارزها نســبت به سال 
گذشــته خبر داد و گفت: 
سال آینده رویکرد پلیس 
دیگر ارشادی نیست و قطعا با متخلفان برخوردهای 
ســلبی داریم. به گزارش مهر، »رمــز ارز« یا »ارز 
رمزنگاری شــده« یک نوع ارز دیجیتال است که 
به وسیله تکنولوژی رمزنگاری امنیت آن تضمین 
می شــود. در طی ســال های اخیر، افزایش شدید 
قیمت بیت کوین باعث ایجاد تعداد زیادی رمز ارز 

شده و کاربران زیادی را به این حوزه کشانده است.
در شــبکه بســیاری از رمز ارزها مانند بیت کوین 
در حقیقت کاربــران نه با نام واقعی خــود بلکه با 
آدرس عمومی کیف پول خود شــناخته می شوند. 
تراکنش ها، شفاف است و هر کسی می تواند بررسی 
کند یک کیف پول مشخص چه تراکنش هایی در 
چه تاریخ هایی داشــته اما به راحتی نمی توان این 
آدرس ها را به افراد منتسب کرد. ایده های پولشویی 
راحت و رعایت کامل حریم خصوصی در رمز ارزها 
تقریباً ناممکن هستند.مانند هر پدیده جدیدی رمز 
ارزها نیز تهدیدهایی را متوجه جامعه و ساختارهای 
آن می کنند. که این تهدیدات را از پلیس فتا پرسیده 
ایم تا افرادی که تصمیم دارند بــه این حوزه ورود 

کنند با آگاهی بیشتری تصمیم نهایی را بگیرند.
سرهنگ رامین پاشایی با اشاره به تهدیدهای رمز 
ارزها گفت: در حوزه رمز ارزها یک سیاست مدون 
یا یک قانون که ســازوکار فعالیت در این حوزه را 
مشخص کند، نداریم.وی ادامه داد: بانک مرکزی به 
برخی از صرافی ها مجوز داده است تا در امر واردات و 

صادرات رمز ارزها فعالیت کنند اما صرافی هایی هم 
هستند که بدون مجوز فعالیت می کنند.

تنها ۵ درصد از افرادی که در حوزه رمز 
ارزها فعال هستند دانش و آگاهی الزم را دارند

معاون اجتماعی پلیس فتا افزود: امروزه بین ۱۰ تا 
۱۵ میلیون از ایرانی ها به حوزه خرید و فروش رمز 
ارزها ورود کردند؛ از این تعداد فقط پنج درصد راه 
و روش کار را بلد هستند بقیه افراد با تبلیغاتی که 
در شبکه های اجتماعی مانند )اینستاگرام، تلگرام 
و واتس آپ( دیده اند، به این حــوزه ورود کرده اند.

پاشایی بیان کرد: شــرکت ها معامالت بورس را به 
صورت رســمی ثبت و ضبط می کنند اما در حوزه 
رمز ارزها چنین چیزی وجود ندارد و از آنجایی هم 
که برخی از صرافی ها بدون مجوز فعالیت می کنند، 

تهدیدات بسیاری متوجه افراد می شود.
وی با اشــاره به اینکه از گام اول ورود به حوزه رمز 
ارز، کالهبرداری می تواند شکل بگیرد، گفت: اولین 
اولویت برای ورود به حوزه رمز ارزها، ساخت کیف 
الکترونیکی یا همان »َولت « ها است که از همین جا 
کالهبرداری می تواند شروع شود چرا که افراد برای 
ایجاد کیف الکترونیکی، تمام مشخصاتشــان را در 
اختیار صرافی ها قرار می دهند و پس از دریافت رمز، 
دیگر حواسشان نیست که آن صرافی همه اطالعات 

آنها را دارد.

در حوزه رمز ارزها هم گران فروشی داریم
معاون اجتماعی پلیس فتا اظهار داشــت: تهدید 
دیگری که در این حوزه وجــود دارد، بحث گران 
فروشــی اســت. به طور مثال در رابطــه با فروش 
»تتر« مبلغ اصلی شــرکت، یک عدد است اما در 
نهایت که فاکتور را به شما می دهند، عدد دیگری 
ثبت می شــود و در اینجا اســت که گران فروشی 

رخ می دهد.به گفته پاشــایی، ورود دادســتانی و 
بانک مرکزی بــه تخلفات این حوزه الزم اســت و 
باید برای رمز ارزها که سیاســت های پولی و ارزی 
را تهدید می کنند، ســازوکاری اندیشــیده شود 
چرا که نســبت به ســال گذشــته تخلفات حوزه 
رمز ارزها افزایش داشــته و اگــر نخواهیم قانون و 
سازوکاری برایش تعیین کنیم، پیش بینی می شود 
 که در سال ۱۴۰۱ وضعیت از چیزی که االن است، 

بدتر شود.

مبالغی کــه در حــوزه رمــز ارزها 
کالهبرداری می شوند بسیار بیشتر از دیگر 

جرایم سایبری هستند
وی ادامــه داد: مبالغی کــه در حوزه رمــز ارزها 
کالهبرداری می شــود، اصاًل قابل مقایسه با دیگر 
جرایم ســایبری مانند فیشــینگ، برداشت های 
غیرمجــاز و … نیســت. بــه طور مثــال حجم 
کل پرونده هــای مالــی در حــوزه فیشــینگ، 

کالهبرداری و… در یک اســتان ســاالنه حدود 
هفت میلیــارد تومــان اســت اما فقــط در یک 
 پرونــده رمــز ارز ایــن عدد بــه هفــت میلیارد 

تومان می رسد.
معــاون اجتماعی پلیــس فتا تصریح کرد: ســال 
آینده روش پلیس فتا در حــوزه رمز ارزها متفاوت 
است و دیگر به مسائل ارشادی و راهنمایی بسنده 
نمی کند. قطعــاً با همراهی دادســتانی، پرونده ها 
را به اجرا می گذاریم و اقدامات ســلبی در برخورد 
با متخلفان این حوزه را شــروع می کنیم. پاشایی 
در پایان گفت: به هموطنــان توصیه می کنم اگر 
می خواهند به این حوزه ورود کند، با آگاهی کامل 
وارد شوند چرا که سرتاســر این بازار، تهدید است 
و هیچ شرکت رســمی داخلی یا کارگزاری رسمی 
در داخل ایران نداریم. برخی از افراد خودشــان را 
نماینده یــک بانک یا کارگــزاری خارجی معرفی 
 می کنند که اعتماد کردن به آنها بســیار ســخت

 است و ریسک باالیی دارد.

دادستانی و بانك مركزی برای ساماندهای ورود كنند 

تغییر رویکرد فتا در برخورد با متخلفان رمزارزها
News kasbokar@gmail.com

آنگونه که اطالعات به دست آمده نشان می دهد، دولت 
در قالب آیین نامه استفاده از رمزارزها برای صادرات و 
واردات به ماینرها اجازه خواهد داد تا در قبال رمزارزی 
که ماین کرده اند، واردات داشته باشند؛ اما هنوز جزئیات 
آیین نامه مشخص نیست که چه کاالهایی اجازه واردات 
با ارزهای دیجیتال را خواهد داشت. اتفاقات مثبتی در 
عرصه تجارت خارجی ایران بر بستر بالکچین و استفاده 
ارز ارزهای دیجیتال در حال وقوع است و دولت در قالب 
آیین نامه ای در حال تدارک بســاط بکارگیری ارزهای 

دیجیتال در صادرات و واردات کشور است.
آنگونه که مقامات دولتی می گویند هنوز اجازه بکارگیری 
رمزارزها در داخل کشور داده نمی شود و صرفا تصمیمات 

مرتبط با عرصه تجارت خارجی اســت تا بتوان راهی را 
بــرای دور زدن تحریم ها و بکارگیــری تکنولوژی های 

جدید در عرصه واردات و صادرات پیدا کرد.
حاال هم خبرها حکایت از آن دارد کــه نه تنها ماینرها 
می توانند بر اساس ضوابط دولت اقدام به واردات کاالهای 
مجاز نمایند؛ بلکه ارزهای دیجیتال می تواند از ســوی 
ماینرها در اختیار سایر واردکنندگان قرار گیرد و از این 
طریق، مســیر واردات کاالهای مورد نیاز کشور بدون 

نقل و انتقــاالت پرهزینه ارزی هموار شــود.  در مقابل 
البته صادرکنندگان هم اجازه خواهند داشت تا در قبال 
کاالهای صادراتی خود، ارز دیجیتال دریافت کرده و با 
در اختیار قرار دادن آن به واردکنندگان، رفع تعهد ارزی 

تحت عنوان واردات در مقابل صادرات نمایند. 
البته اما و اگرهای بسیاری در این مسیر وجود دارد که 
به نظر می رسد صدور آیین نامه ها و دستورالعمل های 
مربوطه از ســوی بانک مرکــزی و وزارت صمت بتواند 

فضا را اندکی در این حوزه شــفاف تر نماید؛ اما داستان 
هر چه که باشــد، شکســتن ســد مقاومتی دولت در 
استفاده از رمزارزها و حرکت برای تدوین آیین نامه ها 
 و دستورالعمل های مربوطه اتفاق مهمی است که باید به
 فال نیــک گرفته شــود. نکته حائز اهمیت آن اســت 
که اگرچه طی سالهای گذشــته وزارت صمت و بانک 
مرکزی تولید ارز دیجیتال در کشــور را به رســمیت 
شناخته بود، اما همچنان تبادالت آن در اقتصاد داخلی 
را به رســمیت نمی شــناخت و مقاومت سرسختانه ای 
را درباره آن به کار می برد؛ اما اکنون داســتان متفاوت 
 است و به نظر می رســد تحرک در این بخش می تواند 

سرآغاز اتفاقات خوبی باشد.

مسئول پروژه های کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری برنامه های حمایتی ستاد از پروژه 
های مربوط به امنیت غذایی را تشــریح کرد.دکتر سیف 
سهندی با بیان اینکه در همه حوزه ها معموالً یک پروژه ۱۰ 
ساله برای کاهش ارزبری در معاونت علمی تعریف شده که 
استراتژی امنیت غذایی نیز از این قاعده مستثنی نیست، 
اظهار کرد: در حوزه امنیت غذایــی پروژه های مختلفی 

توسط شرکتهای دانش بنیان در حال انجام است.

حمایت از تولید آنزیم های بومی کشور
مســئول پروژه های کشاورزی ســتاد توسعه زیست 
فناوری معاونت علمی و فناوری با تاکید بر اینکه تولید 
آنزیم ها یکی از برنامه های توسعه امنیت غذایی محسوب 
می شــود، گفت: دانش فنی دســتیابی به سویه های 
میکروبی و قارچــی با توان تولید اقتصــادی آنزیم در 
داخل کشور تا کنون بدست نیامده و نیاز است در این 
زمینه فعالیت های تحقیق و توسعه توسط محققان و 
شــرکت  های دانش بنیان به طور جدی تری پیگیری 
شود.سهندی ادامه داد: معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهــوری در این زمینه از شــرکت های دانش بنیان 
حمایت می  کند.مســئول پروژه های کشاورزی ستاد 
توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری با بیان 
اینکه صدها شرکت دانش بنیان در حوزه امنیت غذایی 
فعالیت می کنند، گفت: حوزه آنزیم ها در فرایند تولید 
مواد غذایی و همچنین سایر صنایع مانند شوینده ها، نفت 
و غیره کاربرد دارند. از آنجایی که تولید آنزیم ها از فناوری 
پیچیده ای برخوردار است و به صورت ساالنه ۵ میلیون 
و ۱۳۰ هزار دالر واردات آنزیم به کشور را داریم بنابراین 
تولید این میزان از آنزیم ها می تواند برای کشور سودآور 
باشد.ســهندی با بیان اینکه در حال حاضر دو شرکت 
دانش بنیان در زمینه تولیــد آنزیم فعالیت می کنند، 
ادامه داد: با توجه به اینکه شرکتهای دانش بنیان بعد از 
رسیدن به دانش فنی نیاز به حمایت جهت تولید انبوه 
دارند، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق توسعه ملی 

از این شرکتها حمایت خواهد کرد.

تولید نهاده ها، کودها و آفت کش ها
مسئول پروژه های کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری با اشــاره به موضوع دیگری که در 
زمینه امنیت غذایی مطرح می شود، گفت: نهاده ها، کودها و 
آفت کش ها نیز از جمله مواردی هستند که در زمینه امنیت 
غذایی مورد توجه قرار می گیرد.سهندی با اشاره به میزان 
واردات کودها گفت: تنها به میزان ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دالر 
واردات کودهای شــیمیایی داریم که اگر کودهای زیستی 
جایگزین این کودهای شــیمیایی شــود می توانیم صرفه 
جویی ارزی داشته باشیم.وی با بیان اینکه اکنون اجباری 
در زمینه استفاده از کودهای زیستی وجود ندارد، گفت: از 
این رو معموالً کودهای شیمیایی وارداتی مورد مصرف قرار 
می گیرد و همین دلیلی بر محدود شدن بازار کودهای زیستی 

تولیدشده توسط شرکتهای دانش بنیان است.

صرفه جویی ارزی با کودهای زیستی
ســهندی تاکید کرد: اگر حتی به میــزان ۲۰ درصد هم 
مصرف این کودهای شیمیایی کاهش پیدا کند و کودهای 
زیستی جایگزین شوند صرفه جویی ارزی خواهیم داشت؛ 
بر اساس اخرین امار حدوداً ۶ میلیون تن در سال کود اوره 
تولید می شود که ۲و نیم میلیون تن از این میزان در کشور 
مصرف می شود و مابقی صادر می شود استفاده از کودهای 
زیستی عالوه بر کاهش میزان واردات کودهای شیمیایی بر 
افزایش صادرات کودهای اوره نیز تأثیر گذار است از این رو 
الزم است میزان مصرف این نوع کودها در کشور افزایش 
یابد.مسئول پروژه های کشــاورزی ستاد توسعه زیست 
فناوری معاونت علمی و فناوری در خصوص برنامه های 
ستاد توسعه زیست فناوری تا ۱۰ سال آینده برای امنیت 
غذایی گفت: امنیت غذایی ارتباط مستقیمی با کشاورزی 
دارد و کشاورزی نیز چند بخش مهم شامل زراعت، باغبانی، 
دامپروری، شیالت و صنایع تبدیلی و تکمیلی است. لذا 

جهت افزایش توان ملی در حوزه امنیت غذایی بایســتی 
نگاه کالن و زنجیره ای به موضوع داشت.وی ادامه داد: طبق 
آخرین آمار وزارت جهاد کشــاورزی ساالنه حدود ۱۲۳ 
میلیون تن انواع مواد غذایی و کشاورزی در کشور تولید 
می شود اما میزان مصرف حدود ۱۵۰ میلیون تن است به 
عبارتی ساالنه ۶.۲۳ میلیون تن مواد غذایی، محصوالت 
کشاورزی و نهاده های مؤثر در تولید غذا به ارزش تقریباً ۱۲ 
میلیارد دالر وارد کشور می شود. از این میزان سهم واردات 
نهاده  های دامی تقریباً ۹.۳ میلیارد دالر، محصوالت زراعی 
و باغبانی حــدود ۱۸.۳ میلیــارد دالر و روغن و دانه های 

روغنی ۴.۲ میلیارد دالر است.

حمایت از تولید محصوالت دامی
به گفته مسئول پروژه های کشاورزی ستاد توسعه زیست 
فناوری معاونت علمی و فناوری، عمده محصوالت دامی 
مربوط به دانه ذرت و کنجاله بوده که میزان واردات ذرت 
۱۰ میلیون تن در سال است و جهت تأمین آن با شرایط 
فعلی در داخل کشــور فارغ از نیاز آبی، بایستی حدود 
۱،۲۵۰،۰۰۰ هکتار از اراضی کشور به کشت ذرت دانه ای 
اختصاص داده شود که این میزان در حال حاضر حدود 
۱۳۸ هزار هکتار است.وی افزود: با در نظر گرفتن موضوع 
آب، مکانیزاسیون و ارقام تجاری موجود به نظر می رسد 
امکان خود کفایی در این حوزه دور از دسترس باشد اما در 
صورتی که تولید ارقام تجاری زودرس و پر بازده ذرت در 
دستور کار قرار بگیرد و مصرف آب نیز با روش های نوین 
 )RDI )Regulated Deficit Irrigation ماننــد
کنترل شود می  توان ضریب خودکفایی را افزایش داد.
ســهندی با بیان اینکه در خصوص کنجاله و روغن باید 
گفت امکان افزایش ضریب خودکفایی تولید دانه های 
روغنی و روغن در کشور وجود دارد، عنوان کرد: در این 
حوزه راه حل  های کلی شامل افزایش دسترسی به ارقام 

تجاری دانه های روغنی مانند کلزا و سویا، بهبود عملیات 
زراعی، معرفی سایر گیاهان روغنی مانند کاملینا، استفاده 
از سایر منابع زیســتی مانند جلبک برای تولید روغن و 
بهبود فرآیند اســتحصال روغن در کارخانجات روغن 
کشی است.وی افزود: معاونت علمی و فناوری در زمینه 
تولید بذر کاملینا از شرکت دانش بنیانی حمایت کرده 
و جهت توسعه کشت آن نیز حمایت هایی داشته؛ امید 
است با توسعه آن تولید دانه های روغنی به صورت کشت 

دیم افزایش یابد.

تولید ارقام پرمحصول برنج با کیفیت
مسئول پروژه های کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص دیگر 
موضوعاتی که به امنیت غذایی مربوط می شود گفت: یکی 
دیگر از محصوالت وارداتی کــه به امنیت غذایی ارتباط 
دارد برنج است که از کشورهایی مانند چین و هند ساالنه 
به ارزش حدود ۵.۱ میلیارد دالر وارد کشور می شود.وی 
افزود: فعالیت دانشمندان کشــور منجر به معرفی ارقام 
پر محصول برنج با کیفیت تقریباً مشابه برنج های بومی 
شده است. توسعه اســتفاده از این ارقام موجب افزایش 
عملکرد تقریباً دو برابری در مزارع برنج می شود و بدین 
ترتیب با افزایش میزان تولید برنج در واحد سطح می توان 
انتظار داشت عالوه بر افزایش درآمد کشاورزان، واردات 
برنج نیز کاهش یافته و این محصول جایگزین برنج های 
چینی و هندی شود.وی تاکید کرد: ستاد زیست از چنین 
پروژه هایی حمایت می کند تا بتوانیم امنیت غذایی را به 
این واسطه تأمین کنیم.وی افزود: عالوه بر فناوری های 
زیستی که در ســالهای اخیر تأثیر مهمی بر کشاورزی 
داشته اســت در سال های اخیر با توســعه فناوری های 
ارتباطات و اطالعات )ICT( نســل چهارم کشــاورزی 
)مبتنی بر استفاده از IT برای هوشمند سازی و تحلیل 
داده های بزرگ Big data( در جهان توسعه یافته است و 
از سال ۲۰۱۴ نیز نسل پنجم کشاورزی )استفاده از ربات ها 
و اتوماتیک کردن فعالیت های کشاورزی و حداقل رساندن 

دخالت انسان( آغاز شده است.

رئیس دفتر توســعه فنــاوری ســالمت وزارت 
بهداشــت از موافقت اولیه با تاسیس و راه اندازی 
۵ مراکز نوآوری علوم پزشکی خبر داد.به گزارش 
معاونت تحقیقــات و فناوری وزارت بهداشــت، 
طی جلســه کمیته فنی مراکز رشــد فناوری و 
نوآوری ســالمت بهمن مــاه ۱۴۰۰ همزمان با 
آغاز دهه فجر چهل و سومین ســالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی، مجوز موافقت اولیه با تاسیس 

 و راه انــدازی ۵ مراکز نــوآوری علوم پزشــکی 
صادر شد.

دکتر محمدرضا منظم رئیس دفتر توسعه فناوری 
سالمت وزارت بهداشت با اعالم این خبر گفت: با 
توجه به موافقت شــورای گسترش دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور با تاسیس مراکز نوآوری علوم 
پزشکی، چهار مرکز نوآوری سلول های بنیادی و 
پزشکی بازساختی دانشگاه های علوم پزشکی یزد، 
ایران، شــیراز و کرمان و یک مرکز نوآوری حوزه 
فناوری و آموزش در دانشگاه علوم پزشکی ایران 

موفق به دریافت مجوز موافقــت اولیه از معاونت 
تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت شدند.

منظــم تاســیس ایــن مراکــز را ظرفیتــی در 
راســتای فراهم کــردن فضــای تبــادل فکر و 
شــکل گیری ایده های جدیــد میان اســاتید، 
زیســت  بازیگــران  و ســایر  دانشــجویان 
 بــوم نــوآوری ســالمت و توســعه فنــاوری 

سالمت برشمرد.

خبر خوش برای ماينرها؛ 

ماین کنید، کاال وارد کنید

برنامه های معاونت علمی برای افزايش امنيت غذايی

ضرورت ورود به نسل چهارم کشاورزی

صدور مجوز اولیه تاسیس پنج مرکز نوآوری علوم پزشکی 


