
قیمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی در پی صعود ارزش دالر و بازده 
اوراق خزانه آمریکا، از باالترین رکورد سه ماهه که روز جمعه ثبت کرده بود، 
عقب نشینی کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت هر اونس طال برای تحویل 
فوری با ۰.۴ درصد کاهش، به ۱۸۵۱ دالر و ۹۶ ســنت رســید. در معامالت 
جمعه گذشته قیمت ها بیشــترین افزایش را از اواسط اکتبر داشت و تا سطح 
۱۸۶۵ دالر و ۱۵ سنت پیش رفتند که باالترین قیمت از ۱۹ نوامبر بود.در بازار 
معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۶ درصد افزایش، به ۱۸۵۲ دالر و ۸۰ 

سنت رسید.

عاملی که مانع افزایش قیمت معامالت نقدی طال شــد، رشد دالر و ارزهای 
دارایی امن بــود. همزمان بازده اوراق خزانه ۱۰ ســاله آمریــکا هم افزایش 
داشت.بازده باالتر به جذابیت سرمایه گذاری در طال لطمه می زند زیرا هزینه 
نگهداری این فلز که دارایی بدون بازدهی است را افزایش می دهد. همچنین 
صعود ارزش دالر، طال را برای خریــداران غیرآمریکایی گرانتر می کند.ایلیا 
اسپیواک، استراتژیســت ارزی "دیلی فارکس" در این باره گفت: خریداران 
فرصت طلبی که منتظر ادامه روند صعودی قیمت ها در روز جمعه بودند، کمی 
عقب نشسته اند و اندکی تحکیم در سطوح فعلی قیمت وجود دارد. با این حال 

وضعیت اوکراین ریسک قابل توجهی است زیرا با شدت نوسانی که می تواند 
ایجاد کند، ممکن است باعث پایین رفتن بازده اوراق قرضه شود که این اتفاق 

از افزایش قیمت طال پشتیبانی خواهد.
آمریکا روز یکشنبه اعالم کرد روسیه ممکن است هر زمانی به اوکراین حمله 
کند و بهانه غیرمنتظره ای برای این حمله پیدا کند. با این حال مسکو با وجود 
این که بیش از ۱۰۰ هزار نیروی نظامی در مرز اوکراین مستقر کرده است، هر 
گونه برنامه ای برای حمله به اوکراین را تکذیب و غرب را به هیستری متهم کرد.
بر اساس گزارش رویترز، آوتار ســاندو، تحلیلگر شرکت "فیلیپ فیوچرز" در 

یادداشتی نوشت: تا زمانی که نشانه ای از تنش زدایی وجود نداشته باشد، روند 
قیمت طال صعودی خواهد بود و خریداران منتظر صعود قیمت تا مرز ۱۹۰۰ 

دالر هستند.
در بازار سایر فلزات ارزشــمند، بهای هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۱ 
درصد افزایش، به ۲۳ دالر و ۵۸ ســنت رســید. بهای هر اونس پالتین برای 
تحویل فوری با ۰.۴ درصد افزایش، به ۱۰۳۱ دالر و ۸۶ ســنت رسید. بهای 
هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ۲.۷ درصــد افزایش، به ۲۳۶۸ دالر و 

۵۱ سنت رسید.

بانک مرکزی درخصوص شایعه هک کردن رمز 
دوم پویا در شــبکه های اجتماعی ضمن رد این 
ادعا اعالم کرد که جرایم فیشــینگ با استفاده 
از رمز دوم پویا ۸۵ درصد کاهش یافته اســت.به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، 
طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر افزایش دوباره 
برداشت های غیر مجاز از حساب های کاربران با 
وجود فعال بودن رمز پویا در شبکه های اجتماعی 
منتشر شده است.بانک مرکزی اعالم کرد: تدابیر 
اندیشیده شــده برای جلوگیری از سوءاستفاده 
مجرمان و متخلفان بر بســتر خدمات بانکداری 
و پرداخت الکترونیکی از سوی نهادهای مسئول 
از جمله بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران، 
امکان و احتمال سوءاســتفاده از افــراد و ضرر 
و زیان هــا را کاهش می دهد، ولــی هیچ کدام از 
این اقدامات احتمال سوءاســتفاده متخلفان را 
به طور مطلــق از بین نمی برد. بــه همین خاطر 
ضروری است مردم نیز مراقبت های الزم را هنگام 

اســتفاده از این ابزارها به عمل آورند.بررســی 
دقیق مواردی که از کاربــران ابزارهای بانکداری 
و پرداخت الکترونیکی، که با وجود اســتفاده از 
رمز پویا طعمــه متخلفان قرار گرفته اند نشــان 
می دهد سوءاســتفاده شــوندگان کنترل کامل 
گوشی تلفن همراه خود را در اختیار مجرمان قرار 
داده اند و امکان سوءاستفاده را برای افراد سودجو 
فراهم کرده اند. بنابرایــن در صورتی که کاربران 
شیوه ها و پروتکل های امنیتی اعالم شده از سوی 
نهادهای مســئول به خصوص بانــک مرکزی را 
رعایت کنند، احتمال موفقیت مجرمان به حداقل 
ممکن می رسد.استفاده از رمز دوم یک بار مصرف 
OTP برای انجام تراکنش های بانکی و استفاده 
از خدمات بانکــداری الکترونیک ضریب امنیتی 
بسیار باالیی برای مشــتریان و کاربران در انجام 
تراکنش های بانکی ایجاد می کند. در حال حاضر 
تمامی سرویس دهندگان این خدمت در شبکه 
بانکی، از مکانیزم های قــوی برای احراز هویت و 

همچنین تولید و ارســال رمز استفاده می کنند.
بانک مرکزی به مشــتریان بانک ها تاکید کرد تا 
در اســتفاده از نرم افزارهــای مختلف و مراجعه 
به لینک هایی که از طریق پیامک از ســوی افراد 
ناشناخته و با عناوین جعلی ارسال می شود دقت 
کافی داشته باشند، چرا که بسیاری از بدافزارهایی 
که منجر به فیشینگ حســاب افراد می شود به 
صورت اتوماتیــک و بدون اطالع کاربــر، اقدام 
به دریافت و ارســال پیامک های رمــز پویا برای 
سواستفاده کنندگان می کنند.بدیهی است توجه 
به متن ارسالی پیام کوتاه از جمله کنترل دقیق 
مبلغ و عنوان پذیرنده در پیام ارســالی از سوی 
بانک توســط دارندگان حســاب ضروری است، 
اگرچه شــبکه بانکی کنترل های دقیقی در مبدا 
نسبت به درخواست ارسالی بابت دریافت رمز پویا 
انجام می دهد دقت در این موارد از سوی کاربران 
می تواند احتمال سواستفاده از حساب ایشان را تا 

حد قابل توجهی کاهش دهد.

هند ۵۴ اپلیکیشــن چینی را با اشاره به تهدید آنها 
برای امنیت ملــی، ممنوع کرد.به گزارش ایســنا، 
وزارت فناوری اطالعات هند اپلیکیشن هایی شامل 
برنامه های متعلق به شــرکت های فنــاوری بزرگ 
چین مانند تنسنت، علی بابا و نت ایز را ممنوع کرد. 
این اپلیکیشن ها نســخه های مشابه ۲۶۷ برنامه ای 
هستند که در ســال ۲۰۲۰ ممنوع شــده بودند یا 
قابلیتهای مشــابه آنها را دارند. این وزارتخانه اعالم 

کرده است این ۵۴ اپلیکیشــن اجازه های مختلفی 
دریافت کــرده و اطالعات حساســی را جمع آوری 
می کنند.این اقــدام با ادامه پیدا کــردن اختالفات 
طوالنی مدت میان دو کشور هسته ای که با درگیری 
مرزی خونین در سال ۲۰۲۰ و کشته شدن سربازان 
هر دو طرف به اوج رسید، انجام گرفته است. درگیری 
مرزی باعث شد هند قوانین سخت گیرانه ای برای 
ســرمایه گذاری های چینی وضع کند که شــامل 

ممنوعیت اپلیکیشــن های چینی بود.بر اســاس 
گزارش بلومبرگ، هند و چین ۳۴۸۸ کیلومتر مرز 
مشترک در سراسر منطقه هیمالیا دارند که از زمان 
درگیری نظامی ســال ۲۰۲۰ هزاران نیرو، تانک و 
تجهیزات نظامی از سوی هر دو کشور در آن مستقر 
شده است. تنشها میان دو کشــور باال مانده است و 
فرمانده ارتش هند ماه گذشته اعالم کرده بود ریسک 

حمله نظامی چین وجود دارد.

قیمت نفت در معامالت روز دوشــنبه بازار جهانی 
تحت تاثیر نگرانی ها نســبت به تهاجم روسیه به 
اوکراین و تحریم هــای آمریکایــی و اروپایی که 
صادرات تولیدکننده بزرگ انرژی را مختل خواهد 
کرد، به رکورد باالی جدیدی در بیش از هفت سال 
اخیر صعود کرد.به گزارش ایســنا، بهای معامالت 
نفت برنت در زمان گشــایش معامالت تا مرز ۹۶ 
دالر و ۱۶ سنت پیش رفت و آخرین بار با یک دالر و 
۱۲ سنت معادل ۱.۲ درصد افزایش، ۹۵ دالر و ۵۶ 
سنت در هر بشکه بود.بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا یک دالر و ۲۸ سنت معادل ۱.۴ 
درصد افزایش یافت و به ۹۴ دالر و ۳۸ سنت در هر 
بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا تا مرز ۹۴ دالر و 
۳۸ سنت هم پیشروی کرده بود که باالترین قیمت 

از سپتامبر سال ۲۰۱۴ است.
اظهارات دولت آمریکا دربــاره قریب الوقوع بودن 
حمله روسیه به اوکراین، بازارهای مالی جهانی را 

ملتهب کرده است. آمریکا روز یکشنبه اعالم کرد 
روسیه ممکن است هر زمانی به اوکراین حمله کند 
و بهانه غیرمنتظره ای برای این حمله دســت و پا 
کند.ادوارد مویا، تحلیلگر شرکت OANDA در 
این باره گفت: اگر تحرک نیروهای نظامی روسیه 
اتفاق بیافتد، نفت برنت مشکلی برای صعود به باالی 
۱۰۰ دالر در هر بشکه نخواهد داشت. قیمت های 
نفت فوق العاده پرنوسان و حساس به اخبار پیرامون 
وضعیت اوکراین مانده اند.این تنشها درحالی روی 
داده که اوپک و متحدانش متعهد شــده اند تولید 
نفت گروهی را تا مارس، ماهانه به میزان ۴۰۰ هزار 
بشــکه در روز افزایش دهند. آژانــس بین المللی 
انرژی اعالم کــرد که اختالف بیــن تولید و هدف 
اوپک پالس در ژانویه به ۹۰۰ هزار بشــکه در روز 
افزایش پیدا کرده است در حالی که جی پی مورگان 
اعالم کرد شــکاف بین تولید و هدف تولید اوپک، 
۱.۲ میلیون بشــکه در روز بود.به گفته تحلیلگران 

بانک جی پی مورگان، نشــانه هایی از محدودیت 
ظرفیت تولید در اوپک دیده می شود. هفت عضو از 
۱۰ عضو این گروه که در پیمان محدودیت عرضه 
مشارکت دارند، موفق نشدند ماه گذشته تولیدشان 
را مطابق با ســهمیه تعیین شــده افزایش دهند و 
بزرگترین کمبود در عراق مشــاهده شد. ابرچرخه 
بازار به اوج خود رســیده و قیمتهــای نفت تحت 
تاثیر کاهش ظرفیت مازاد تولید، احتماال به ۱۲۵ 
دالر در هر بشــکه صعود می کنند.سرمایه گذاران 
همچنین به نظاره مذاکرات غیرمســتقیم ایران و 
آمریکا برای احیای توافق هســته ای نشسته اند.بر 
اساس گزارش رویترز، افزایش چشمگیر قیمت در 
آمریکا شرکتهای انرژی را تشویق کرد تولیدشان 
را تقویت کنند. طبق گزارش روز جمعه شــرکت 
خدمات انرژی بیکرهیوز، شــمار دکلهای حفاری 
 نفت آمریکا هفته گذشــته بیشــترین افزایش را 

در چهار سال اخیر داشت.

اتاق اصناف ایران طی اطالعیه ای اعالم کرد که ســتاد 
ملی کرونا به شرط تزریق ســه دوز واکسن کرونا و ثبت 
نام واحدهای صنفی در ســامانه “ایران من” از تعطیلی 
مجدد بازار به ویژه در شــب عید نوروز اجتناب خواهد 
کرد.به گزارش ایسنا، اتاق اصناف ایران در این اطالعیه با 
اشاره به رکود و آسیب های ناشی از شیوع ویروس کرونا 
و تعطیلی های اجباری از سوی ستاد ملی مدیریت کرونا 
طی دو سال گذشــته، اعالم کرده که این بار ستاد ملی 
کرونا قرار اســت به شرط تزریق ســه دوز واکسن کرونا 
و ثبت نام واحدهــای صنفی در ســامانه "ایران من" از 
تعطیلی مجدد بازار به ویژه در شــب عید نوروز اجتناب 
کند.در این اطالعیه همچنین به مهم ترین تعطیلی های 
ناشی از کرونا در اسفند سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اشاره و 
تاکید شد که آسیب های این تعطیلی ها بر بازار چنان بود 
که هیچ کدام از حمایت های دولت نتوانست ضرر و زیان 

کسبه را جبران کند.
بنابراین اتــاق اصناف تاکید کرده که "بــر تمام فعاالن 

صنفی الزم و واجب اســت با رعایت دستورالعمل های 
جدید از شیوع هر چه بیشتر موج ششم کرونا جلوگیری 
کنند تا باری دیگر شاهد تعطیلی بازار شب عید نباشیم. 
پس الزم است واحدهای صنفی عالوه بر تزریق سه دوز 
واکســن کرونا،  در راســتای اجرای مدیریت هوشمند 
بیماری، هر چه ســریع تر نســبت به ثبت نام در سامانه 
ایران من به نشانی http://asnaf.moi.ir و اخذ و نصب 
QR-Code در واحد صنفی )در محلی قابل رویت برای 

همگان( اقدام کنند".

تعطیلی در برخی شهرها
البته بر اساس اعالم اتاق اصناف ایران، علی رغم مصوبات 
ســتاد ملی کرونا که تمامی تصمیمات بر پایه ســامانه 
هوشممند »ایران من« اتخاذ می شود، در برخی از شهرها 
از جمله مشهد و اقلید، اســتانداران و فرمانداران مجبور 
به تعطیلی گســترده واحدهای صنفی شده اند. بنابراین 
ضروری اســت تمامی اتاق های اصنــاف و اتحادیه های 

صنفی سراسر کشور نســبت به ضرورت ثبت نام تمامی 
واحدهای صنفی تحت پوشش در سامانه مذکور تاکید و 

اقدامات الزم در این خصوص را انجام دهند.

جریمه متخلفان
طبق اعالم قبلی اتاق اصناف ایران، با شیوع گسترده گونه 
اومیکرن در کشور،  واحدهای صنفی ضمن تزریق سه دوز 
واکسن و اخذ “QR Code”از سامانه "ایران من" مجاز 
به فعالیت هســتند. ضمانت اجرایی این طرح در مرحله 
اول شــامل اخطار کتبی پلمب، به واحدهای )صنفی و 
…( فعال بدون داشــتن الزامات طرح و اخذ QR کد از 
سامانه امید، است. در مرحله دوم  پوز بانکی به مدت دو 
هفته برای واحدها )صنفی و …( ناقض الزامات تعیین 
شده،  مسدود می شــود و در مرحله سوم در صورت عدم 
رعایت الزامات، واحد صنفی به مدت ۳۰ روز پلمب خواهد 
شد. البته در مرحله آخر،  در صورت رعایت الزامات و تایید 

وزارت بهداشت نسبت به رفع پلمب اقدام خواهد شد.

طال در برابر صعود دالر کوتاه آمد

ممنوعیت  ۵۴  اپلیکیشن چینی در هندکاهش ۸۵ درصدی جرایم فیشینگ با استفاده از رمز دوم پویا

شرط تعطیل نشدن اصناف در شب عید کروناییجهش قیمت نفت در سایه بحران اروپای شرقی
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 شرط واگذاری
 200 متر زمین 

 سایه  اخبار  سیاسی
  بر بازار  ارز

تهران؛ ناامن ترین استان 
برای سرمایه گذاری

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

 شرایط  بهبود
 محیط کسب و کار

گزارش سهولت کسب و کار 
بانک جهانی ۲۰۲۰ نشــان 
می دهــد، ایــران در جایگاه 
۱۲۷ دنیا  در بین  ۱۹۰ کشور 
قرار دارد که نیازمند بهبود است. با این وجود بهبود 
محیط کسب و کار کشور بیش از هر سیاستگذاری 
و قانونگذاری جدیدی نیاز به اراده بــرای اجرا دارد.
قوانین، راهکارها  و شاخص های کسب و کار و مسیر 
بهبود این شاخص ها مشخص است و نیاز به قانون و 

بخشنامه جدیدی...

  محمدرضا نجفی منش

3متن کامل  د ر صفحه 3

2

 دولت رسما
 برنج را گران کرد

 قیمت خودرو 
در بازار کاهش یافت

کارشناسان نسبت به حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد و تصویب مالیات بر ارزش افزوده هشدار دادند

 خروج   سرمایه  از مناطق آزاد
صفحه۴

صفحه2

 شناسایی 570 هزار خانه خالی 
برای اخذ  مالیات

۱2 هزار خانه لوکس مشمول مالیات شد

حســن حنان عضو هیأت مدیــره، قائم مقام 
مدیرعامل و معاون بازرگانی داخلی شــرکت 
بازرگانی دولتی حاکی در نامه ای در ۲۳ بهمن 
۱۴۰۰ از افزایش رســمی قیمــت برنج های 
وارداتی توســط دولت و در اجرای دستور وزیر 
جهاد کشاورزی خبر داده است.در متن این نامه 
با موضوع نرخ فروش برنج هندی و پاکســتانی 
که در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ منتشرشده، 
آمده است: حسب تصمیمات متخذه در جلسه 
قرارگاه امنیت غذایی و در اجرای دستور مقام 
عالی وزارت نرخ فروش اقالم برنج هندی ۱۱۲۱ 
و پاکستانی ذخایر راهبردی به شرح ذیل اصالح 
و از تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ اجرایی شــده 

است.بر اساس این نامه...

برخالف تمام سالها که بازار شب عید خرید و فروش 
خودرو رونق قابل توجهی داشت روز دوشنبه رکود 
معامالت در بازار حاکم شــده و همه با این تصور 
که قیمت خودرو روند کاهشــی تری پیدا خواهد 
کرد تمایلی به معامالت ندارند. بازار روز دوشــنبه 
خرید و فروش خودرو در مقایسه با هفته گذشته 
همچنان با نوســانات قیمتی در انواع محصوالت 
داخلی و مونتاژی روبروست البته نوسانات قیمتی 
در این بخش بیشتر به سمت کاهش قیمتها بوده 
اســت چرا که در هفته جاری قیمــت دالر روند 
نزولی را تجربه کرده و همین امر عاملی شــده تا 
 بازار خودرو نیز متاثر از این موضوع شاهد کاهش 
قیمتها باشــد.البته نکته قابل تامل اینجاســت 

برخالف تمام سالها که ...



اقتصاد2
ایران وجهان

شاخص کل به مدار صعودی بازگشت
رشــد ۷ هزار واحدی شاخص 

کل بورس
شاخص کل بورس با رشــد ۷ هزار و ۳۶۱ واحد، در 
تراز یک میلیون و ۲۸۳ هزار و ۳۵۷ واحدی متوقف 
شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان - شاخص کل 
بورس تهران، روز گذشــته دوشنبه )۲۵ بهمن( در 
ابتدای معامالت با رشد ۲ هزار و ۶۶۰ واحد در ارتفاع 
یک میلیون و ۲۷۸ هزار واحدی قرار گرفت. در پایان 
معامالت روز گذشته شاخص کل بورس با رشد ۷ هزار 
و ۳۶۱ واحد، در تراز یک میلیون و ۲۸۳ هزار و ۳۵۷ 
واحدی متوقف شد. ارزش معامالت بورس تهران روز 
گذشته به حدود رقم یک هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان 
رسید. »فارس«، »فوالد« و »فملی« سه نمادی بودند 
که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند و »فسبزوار«، 
»فملی« و »فوالد« ســه نماد پــر تراکنش بودند. 
شاخص هم وزن نیز با رشــد ۶۸۳ واحدی روی پله 
۳۲۵ هزار و ۵۰۰ واحدی قرار گرفت. همچنین حجم 
معامالت روز گذشته سهام در بورس تهران به تعداد 
۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد سهم به ارزش یک هزار و ۴۵۵ 

میلیارد تومان رسید.
شاخص فرابورس هم با رشد ۳۷ واحد روی پله ۱۷ 
هزار و ۵۳۱ واحدی قرار گرفــت. همچنین حجم 
معامالت روز گذشته در فرابورس ایران به تعداد ۱۲۰ 
میلیون ســهم به ارزش ۴۶۱ میلیارد تومان رسید. 
نماد های فارس، فوالد و فملی به ترتیب با ۲۱۵۳.۶۲، 
۱۹۰۵.۴۹ و ۱۱۰۰.۵۷ واحد بیشترین تاثیر مثبت را 
به جای گذاشتند و نماد های پارسان، رمپنا و تاپیکو 
به ترتیب با ۱۰۱.۳، ۷۰.۰۴ و ۴۰.۷۷ واحد بیشترین 
تاثیر منفی را به جای گذاشــتند. نماد های بپاس، 
تجلی و فرز به ترتیب با ۱۳.۷۳، ۷.۶۷ و ۶.۱۹ واحد، 
بیشترین تاثیر مثبت را به جای گذاشتند و نماد های 
بساما، مارون و وملل به ترتیب با ۴.۳۹، ۳.۵۹ و ۳.۰۵ 

واحد بیشترین تاثیر منفی را به جای گذاشتند.
روز گذشته فلزات اساســی بیشترین ارزش معامله 
را با مبلغ ۳۱۸ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. 
همچنین »خودرو«، »شیمیایی« و »فرآورده نفتی« 

در رتبه های بعدی ارزش معامالت قرار داشتند.
سهام شرکت های شــلعاب، خاهن و شامال بیشترین 
افزایش قیمت و سهام شرکت های بشهاب، ونفت و زمگسا 
بیشترین کاهش قیمت را در بورس تهران تجربه کردند. 
سهام شرکت های قچار، تجلی و شبصیر بیشترین افزایش 
قیمت و سهام شرکت مفاخر، شپاس و بساما بیشترین 
کاهش قیمت را در فرابورس ایران تجربه کردند. بیشترین 
تقاضای خرید سهام را شرکت های افران، کمند و سپاس 
بیشترین عرضه فروش سهام را نماد های همای، غدشت 
و وسخوز در بورس ایران داشــتند. بیشترین تقاضای 
خرید سهام را شرکت های اعتماد، فرز و اوصتا بیشترین 
عرضه فروش سهام را نماد های تابان ۰۳، اوصتا و اراد ۳۵ 
در بورس ایران داشــتند. نماد های سمتا ۰۲۴، میدکو 
۲ و کمند بیشترین ارزش معامله و نماد های خساپا ۲، 
وسکرد و خپارس بیشــترین حجم معامله را در بورس 
تهران تجربه کردند. همچنیــن اراد ۸۶۴، اراد ۸۵۴ و 
اخزا ۹۱۶۴ بیشترین ارزش معامله و نماد های تجلی، 
کرمان و اراد ۸۶۴ بیشترین حجم معامله را در فرابورس 

ایران تجربه کرد.

تشکیل صندوق مســکن برای 
خالی ماندن!؟

صندوق ملی مسکن که روز گذشته اساسنامه آن به 
تصویب هیات وزیران رســید قرار است در سال اول 
۲۰ هزار میلیارد تومــان منابع از طریق مالیات های 
مسکن و ساختمان در آن ذخیره شود؛ مالیات هایی 
که هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته است. به گزارش 
ایسنا، دولت در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره 
)۲( ماده )۳( قانون جهش تولید مسکن با هدف حل 
معضل مسکن، »اساسنامه صندوق ملی مسکن« را 
روز گذشته به تصویب رساند. بر این اساس و به منظور 
ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه 
منابع مالی بخش مسکن، صندوق ملی مسکن با دارا 
بودن شخصیت حقوقی مستقل، استقالل اداری و مالی 
و وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل و به موجب 
مفاد اساسنامه یاد شده و قوانین و مقررات حاکم بر 
شرکت های دولتی اداره می شود. پیش از این در قانون 
جهش تولید و تامین مســکن مصوب ۱۷ مردادماه 
۱۴۰۰ صندوق ملی مســکن به عنوان یک پشتوانه 
دائمی برای مســکن کم درآمدها یا مسکن حمایتی 
تعیین شد. کاهش نرخ سود تسهیالت با استفاده از 

منابع این صندوق از جمله اهداف تشکیل آن است.
بنا به گفته محمود محمودزاده - معــاون وزیر راه و 
شهرسازی - پیش بینی هایی درخصوص تامین منابع 
این صندوق صورت گرفته که یکی از آنها مالیاتهای 
حوزه مسکن، زمین و ساختمان است. یکی دیگر، خط 
اعتباری مسکن مهر شامل اصل و اقساط برگشتی آن 
خواهد بود. اجاره ای که سیستم ما بابت زمین های ۹۹ 
ساله از کل پروژه های مسکونی دریافت می کند دیگر 

منابع این صندوق را تشکیل می دهد.

خبر

مدیــرکل دفتــر طراحی و 
تحلیل فرآیندهای مالیاتی 
ســازمان امــور مالیاتی از 
شناسایی و محاسبه مالیات 
بیــش از ۵۷۰ هــزار واحد 

مسکونی خالی از سکنه خبر داد.
جهانگیــر رحیمی مدیرکل دفتــر طراحی و تحلیل 
فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفت وگو با 
خبرنگار مهر درباره مالیات بر خانه های خالی اظهار کرد: 
در دو قسمت تا کنون از وزارت راه و شهرسازی اطالعات 
خانه های خالی را دریافت کرده ایم در قسمت اول که در 
تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰ بود اطالعات ۱۲ هزار و ۱۰۲ 
واحد خالی از سکنه به سازمان مالیاتی ارسال شد که 
محاسبات مالیاتی آنها انجام شده و در درگاه خدمات 
سازمان مالیاتی قرار گرفته است؛ به مالکان این واحدها 
هم اعالم کرده ایم که نســبت به پرداخت مالیات این 

خانه ها اقدام کنند.

تا کنون ۵۷۰ هزار خانه خالی شناسایی شده 
است

وی افزود: در قسمت دوم اطالعات دریافتی، نزدیک به 
۵۶۸ هزار واحد خالی از سکنه معرفی شد که محاسبات 
مالیاتی این خانه ها هم انجام شده و در وبسایت سازمان 
امور مالیاتی بارگذاری شده است؛ مالکان این خانه های 
می توانند از وبسایت سازمان مالیاتی نسبت به پرداخت 

مالیات متعلقه اقدام کنند.
مدیرکل دفتر طراحــی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی 
ســازمان امور مالیاتی یادآور شــد: از ۱۲ هزار و ۱۰۲ 
رکوردی که در قســمت اول دریافت کردیم، بخش 
زیادی از آنها مشمول مالیات نشدند چون هم در بازه 
زیر ۱۲۰ روزه خالی از سکنه بودند و هم اینکه این پایه 
مالیاتی به شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر اختصاص دارد 
در حالی که اطالعات ارســالی تعــدادی از خانه های 
خالی به سازمان مالیاتی از سوی وزارت راه، مربوط به 

شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بود.

رحیمی تصریح کرد: اطالعات از سامانه های وزارت راه 
به سامانه سازمان امور مالیاتی ارسال می شود؛ سپس 
این اطالعات در نرم افزارهای ســازمان امور مالیاتی 
بررسی شده و بازه زمانی ۱۲۰ روزه که در قانون آمده، 
مورد محاسبه قرار می گیرد و نسبت به محاسبه مالیات 

نیز همزمان اقدام صورت می گیرد.
وی خاطرنشــان کرد: اما در قســمت دوم اطالعات، 
بخش زیادی از واحدهای معرفی شده به عنوان خانه 
خالی، بیش از ۱۲۰ روز خالی بودند و مشمول مالیات 
می شوند. این مقام مسئول در ســازمان امور مالیاتی 
درباره خانه های خالی اشخاص حقوقی با بیان اینکه 
نرخ مالیاتی این واحدها با واحدهای خالی از ســکنه 
اشــخاص حقیقی متفاوت بوده و با نــرخ ۲۵ درصد 
محاسبه می شود ولی اشخاص حقیقی مشمول نرخ 

۱۵ درصد می شوند.

خانه های خالی اشخاص حقوقی؛ ۳۵۰۰ واحد
وی ادامه داد: نزدیک به ۳ هــزار و ۵۰۰ خانه خالی به 
اشخاص حقوقی اختصاص دارد و مابقی به اشخاص 

حقیقی تعلق دارد. سهم خانه های خالی تهران بیشتر از 
سایر شهرها بوده است.

رحیمی درباره تحقق درآمد مالیات از خانه های خالی 
گفت: رسیدگی و حسابرسی آنها ساالنه است از آغاز تا 
پایان سال جاری رصد خانه های خالی انجام می شود 
و سپس تا پایان تیر ماه سال آینده فرصت رسیدگی 
به آنها را داریم؛ اما در جزو ۲ بند »ط« تبصره ۶ قانون 
بودجه ۱۴۰۰ تکلیفی بر عهده سازمان امور مالیاتی 
گذاشته شده که بعد از دی ماه، این سازمان نسبت به 
محاسبه و مطالبه اطالعاتی که از وزارت راه می آید، اقدام 
کند؛ در پایان ســال وزارت راه و شهرسازی اطالعات 
تکمیلی را می دهد و ما هم نسبت به محاسبه آنها اقدام 
کرده و تا پایان تیر ماه ســال آینده فرصت داریم این 

محاسبات را تکمیل کنیم.
مدیرکل دفتر طراحــی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی بیان کرد: بعد از محاسبات، فرصت 
یک ماهه برای پرداخت آنها وجود دارد و اگر پرداخت 
نشــد، وارد فرآیندهای عملیاتی سازمان برای وصول 

آنها خواهد شد.

فرمول محاسبه مالیات خانه های خالی
وی نرخ مالیات خانه های خالی را به استناد ماده ۵۴ 
مکرر قانون مالیات های مستقیم تأکید کرد: بر اساس 
ارزش اجاره ماهیانه واحد مسکونی خالی و سپس کسر 
۲۵ درصد استهالک سالیانه ساختمان از رقم به دست 
آمده، برای محاسبه مالیات اشخاص حقیقی در ۱۵ و 
حقوقی در ۲۵ درصد ضرب می شود. سپس این رقم در 

تعداد ماه های خالی مانده ضرب می شود.
رحیمی ادامه داد: بر اســاس مــاده ۵۴ مکرر قانون 
مالیات های مستقیم، در ســال اول خالی بودن، رقم 
به دست آمده در ۶ در سال دوم در ۱۲ و در سال سوم 
به بعد در ۱۸ ضرب می شود؛ حال اگر مالک این واحد 
مســکونی خالی اگر بیش از ۵ واحد مسکونی خالی 

داشته باشد، عدد به دست آمده در ۲ ضرب می شود.
وی در خصوص نحوه شناسایی خالی بودن ۱۲۰ روزه 
یک واحد مســکونی تأکید کرد: متصدی شناسایی 
بودن خانه هــای خالی، وزارت راه و شهرســازی و بر 
اساس سامانه ملی امالک و اسکان کشور است که نحوه 
شناســایی این خانه ها را باید وزارت راه و شهرسازی 
توضیح بدهد. این مقام مســئول در دستگاه مالیاتی 
کشور درباره تفاوت آمار ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد 
خالی وزارت راه با آمار ۵۶۸ هــزار واحدی جدید که 
در سامانه سازمان مالیاتی بارگذاری شده، گفت: آن 
اطالعاتی که دریافت کرده ایم، همان ۵۶۸ هزار واحد 
خالی است ولی هر اطالعاتی که وزارت راه به ما بدهد 

بررسی و اعمال خواهیم کرد.
مدیرکل دفتر طراحــی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر خانه های 
لوکس نیز گفت: وزارت راه و شهرسازی ۶ هزار و ۲۹۲ 
واحد مسکونی گران قیمت را در مناطق ۲۲ گانه تهران 
شناسایی و معرفی کرده است؛ خود سازمان مالیاتی هم 
اطالعات دریافتی از وزارت راه را با اطالعاتی که از محل 
مالیات نقل و انتقال امالک در اختیار داشته، تجمیع 
کرده و به شناسایی ۵ هزار و ۲۵۰ واحد لوکس دیگر 
اقدام کرده است. طبق قانون تا آخر بهمن ماه، موارد 
شناسایی شده را باید معرفی و نسبت به مالیات ستانی 

آنها اقدام کنیم.

۱۲ هزار خانه لوکس مشمول مالیات شد

شناسایی570 هزار خانه خالی برای اخذ مالیات

کشاورزی قراردادی در ایران 
اجرا می شود

وزیر جهاد کشاورزی گفت: طرح کشاورزی قراردادی 
در کشور اجرا می شود. ، سید جواد ساداتی نژاد، وزیر 
جهاد کشاورزی در گفتگویی با شبکه خبر از اجرایی 
شدن کشاورزی قراردادی خبر داد و گفت: فاز نخست 
قرارگاه رصدخانه کشاورزی در سال آینده در دولت 
سیزدهم راه اندازی می شود. وی با بیان اینکه مشکالت 
بخش کشاورزی بسیار زیاد اســت، تاکید کرد که 
نمی توان در این چهار ساله همه مسائل را حل کرد اما 
پنج اولویت اصلی در وزارت کشاورزی وجود دارد. وزیر 
جهاد کشاورزی افزود: دیپلماسی قضائی در دستور کار 
وزارت جهادکشاورزی است و باید صادرات محصوالت 
کشاورزی در خاورمیانه افزایش یابد. ساداتی نژاد عنوان 
کرد: توسعه کشاورزی قراردادی از اولویت های اساسی 
وزارت جهاد کشاورزی اســت که امسال ۲۵۰ هزار 
هکتار از گندمزارهای کشور به صورت قراردادی زیر 
کشت رفت و در نظر داریم در سال آینده این سطح را 
تا ۲ میلیون هکتار افزایش بدهیم و در سایر محصوالت 

زراعی و باغی نیز این طرح را اجرا کنیم.

حداکثر دریافتی کارمندان باید ۷ برابر 
حداقل دریافتی باشد

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بر اساس مصوبه 
این کمیســیون، حداکثر دریافتی کارمندان باید ۷ 
برابر حداقل دریافتی باشــد. به گزارش خبرنگار مهر، 
حمیدرضا حاجی بابایی امروز )دوشــنبه ۲۵ بهمن 
ماه( در نشســت خبری که در محل مجلس شورای 
اسالمی برگزار شــد، گفت: طبق مصوبه کمیسیون 
تلفیق، حداکثر حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱ هفت 
برابر حداقل حقوق پرداختی خواهد بود. حاجی بابایی 
تصریح کرد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که همسان 
سازی حقوق بازنشستگان در ســال آینده انجام شود 
و اعتباراتی را برای ایــن موضوع اختصاص داد. رئیس 
کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: برای 
نخستین بار در الیحه بودجه کشــور صندوقی برای 
حمایت از بیماری های صعب العالج راه اندازی شــده 
است. در این صندوق ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت ۴ 
درصدی و ۵ هزار میلیارد تومان کمک های بالعوض در 
نظر گرفته شده است. نماینده مردم همدان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: این تسهیالت به افراد بی بضاعت 

که از قبل شناسایی شده است، پرداخت می شود.

پایش ناامنی سرمایه گذاری در کشور در بهار 14۰۰ 
تهران؛ ناامن ترین استان برای 

سرمایه گذاری
طبق پایش آماری مرکز پژوهش های مجلس استان 
تهران به عنوان بدترین شهر برای سرمایه گذاری در 
بهار ۱۴۰۰ و آذربایجان غربی در کشور بهترین استان 
از جهت سرمایه گذاری به حساب می آید. به گزارش 
اقتصادنیوز، بررســی مرکز پژوهش های مجلس در 
پایش ناامنی سرمایه گذاری در کشور نشان می دهد 
در اولین فصل ۱۴۰۰، درمیان ۱۷ مولفه آماری قابل 
اندازه گیری از ســوی نهادها که نیازی به پرسشنامه 
نداشته است قوه قضائیه نقشی تاثیرگذار را در کاهش 
امنیت ســرمایه گذاری در این موعد داشته است.بنا 
به گزارش اکوایرن، این گزارش که شامل بخش های 
متعددی است، در بخشی از آن اثر مهم اقتصادی مولفه 
های مختلف در میزان امنیت سرمایه گذاری استانهای 
کشور در اولین مقطع سه ماهه سال ۱۴۰۰ موردارزیابی 
قرار گرفته است. در این مقایسه مشاهده می شود تهران 
و کهگیلویه و بویر احمد بدترین استان ها در امنیت 
سرمایه گذاری کشور بوده اند. استان تهران در پایش 
آماری مرکز پژوهش های مجلس، در میان ۱۷ مولفه 
آماری مورد بررسی به صورت میانگین سطحی معادل 
با ۵.۶ داشته است. در این رده بندی هرچه این رقم به 
۱۰ نزدیک تر باشد امنیت سرمایه گذاری در آن استان 
کمتر بوده و هر چه به صفر نزدیک تر باشــد وضعیت 
امنیت سرمایه گذاری در آن استان بهتر است. در این 
استان سرقت مستوجب تعزیر، تعداد پرونده های کاله 
برداری، تعداد تصادف منجر به فوت یا جرح در سطح 
۱۰ ارزیابی شده اند که مهمترین عوامل در باالبردن 

ناامنی سرمایه گذری در این استان داشته است.
تعداد پرونده های خیانت در امانت و رســیدگی به 
اختالفات تجاری  درســطح ۹ ارزیابی شده که رده 
های بعدی ایجاد ناامنی اقتصادی در این استان بوده 
است. کهگیلویه و بویر احمد نیز استان دیگری است 
که دراین رده بندی در سطح نا امن ترین استان ها در 
کشور در بهار ۱۴۰۰ بوده است. بررسی مولفه های 
آماری به تفکیک استان های کشور از سوی دیگر نشان 
می دهد، آذربایجان غربی در کشور بهترین استان از 
جهت سرمایه گذاری به حساب می آید که در اولین 
فصل سال جاری شاخص امنیت سرمایه گذاری آن 
در سطح ۲.۸ بوده است. در این درجه بندی که توسط 
مرکزپژوهش های مجلس صورت گرفته است. هر چه 
رقم شاخص پایین تر باشد امنیت سرمایه گذاری در 

وضعیت مطلوب تری قرار دارد.
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رئیس اتاق ایران در دیدار با کاردار جمهوری آرژانتین 
در تهران، شــرایط را برای همکاری دو کشــور در 
حوزه های کشاورزی، صنعت، استفاده از فناوری های 
نوین در حوزه آب و کشت فرسرزمینی مهیا دانست و 

بر لزوم توسعه همکاری ها تاکید کرد.
 به گزارش اتاق بازرگانی ایران، خورخه ماریانو جردن، 
کاردار جمهوری آرژانتین در تهران با غالمحسین 
شــافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 

کشاورزی ایران دیدار کرد.
در ابتدای این دیدار، شــافعی با اشاره به موقعیت و 
ظرفیت اقتصادی آرژانتین، گفت: کشور آرژانتین، 
کشور بزرگ و پهناور اســت با مجموعه ای از تنوع 
در حوزه کشــاورزی و صنعتی که برای بسیاری از 
کشــورهای دنیا مورد توجه جدی است. مناسبات 
اقتصادی ایران گرچه در طول چند ســال گذشته 
کاهش یافته، ولی قطع نشده است. البته ما کاالهایی 
از آرژانتین را در بازار ایران داریم که از کشــورهای 
ثالث وارد می شود ولی در آمار حجم تجارت ایران با 

آرژانتین محاسبه نمی شود.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: مثالً در بازار ایران حبوبات 
آرژانتین به وفور عرضه می شود که به طور مستقیم از 
آرژانتین وارد نمی شود بلکه از کشورهای اطراف وارد 
ایران می شود. مشکل حمل ونقل مستقیم میان دو 

کشور از موانع اصلی تجارت است.
شافعی گفت: ما در مورد بعضی از محصوالت مثل 
ســویا ظرفیت همکاری خوبی با آرژانتین داریم. از 
نظر تنوع محصوالت هم البتــه می توان کاالهای 

دیگر را بررسی کرد؛ امکان همکاری برای دو کشور 
وجود دارد.

رئیس اتاق ایران اظهار کرد: من خبری را شنیده ام 
اما در مورد صحت و ســقم آن نمی توانم اظهارنظر 
کنم؛ اینکه یک شرکت کشتیرانی آرژانتینی اعالم 
آمادگی کرده تا خط کشتیرانی ای را بین دو کشور 
فعال کند. این خیلی اتفاق مهمی است و در صورت 
راه اندازی این خط مستقیم، حجم تجارت دو کشور 

تغییر خواهد کرد.
شافعی تصریح کرد: یکی از مسائلی که توسط تشکل 
اقتصادی ایران بررسی می شود، کشت فراسرزمینی، 
یعنی استفاده از آب و خاک کشورهای دیگر مثل 
آرژانتین است. در این زمینه امکان همکاری خوبی 

وجود دارد.
به گفته رئیس اتاق ایران در آینده احتماالً شــرایط 
تغییر می کنــد و امکان گســترش مناســبات با 
کشورهایی مثل آرژانتین فراهم می شود؛ امیدواریم 
در این شــرایط فعاالن اقتصادی دو کشور را به هم 
متصل کنیم و از این موقعیت برای افزایش مبادالت 

تجاری استفاده کنیم.
شــافعی تصریح کرد: فعاالن اقتصادی دو کشــور 
اطالعات کافی از ظرفیت اقتصادی هم برای همکاری 
ندارند؛ باید مبادله اطالعات در این زمینه در اولویت 
قرار گیرد. اتاق ایران آماده همه گونه حمایت برای 

توسعه روابط اقتصادی در بخش خصوصی است.

در ادامه کاردار آرژانتیــن در تهران گفته های خود 

را در سه محور مطرح کرد: نکته اول اینکه ظرفیت 
همکاری باالیی بین دو کشور ایران و آرژانتین وجود 
دارد. روابط بازرگانی ما پایین است ولی االن فضایی 
برای بهبود روابط اقتصادی وجود دارد. شما درباره 
تبادل دو جانبه اطالعات هم به درستی اشاره کردید 
که نیاز به تکمیل شدن هست. به من دستور داده 
شده که بتوانم شرایط را بهتر کنم؛ برای همین باید از 

وزارت خارجه تشکر کنم.
او ادامه داد: نکته دوم من درباره همان ظرفیت های 
مورد اشاره شماست؛ آرژانتین ظرفیت باالیی دارد؛ 
در آرژانتین محصوالت زیادی تولید می شــود، از 
کشــاورزی تا بازرگانی می تواند مورد همکاری دو 
ظرف باشــد. جمعیت آرژانتین حدود ۴۵ میلیون 
نفر است، اما در کشور ظرفیت تولید غذا برای ۵۰۰ 
میلیون نفر وجود دارد. در شهرهای مختلف تجارت 

با کشتی انجام می شود.
خورخه ماریانو جردن گفت: نکته ســوم این است 
که بخش بزرگی از وظیفه من، بهبود مناســبات 
اقتصادی دو کشور است؛ اینکه بتوانم بازارهای بیشتر 

و متنوع تری برای تجارت عمقی فراهم کنم.
او ادامه داد: همان نکته ای که با درایت اشاره کردید 
این است که نیاز داریم که دانش و اطالعات خود را 
در میان دو کشور افزایش دهیم. آرژانتین زمین های 
حاصلخیزی دارد و این ظرفیت کمتر شناخته شده 
در جهان اســت. از طرفی در آرژانتین مشابه ایران، 
بخش مهمی از اقتصاد کشــور دانش بنیان است؛ 
در حوزه صنعتی این موضــوع اهمیت باالیی دارد. 

ما اگرچه تجارت باالیی با ایــران نداریم ولی دانش 
پیچیده و فنی را در حوزه خدمات، بخش کشاورزی 

و دامپزشکی داریم.
کاردار آرژانتین در تهــران تصریح کرد: من تالش 
می کنم با انجمــن و اتحادیه های مختلف فعال در 
حوزه برنج، دانه روغنی و قطعات خودرو، موبایل و 
فین تک در ارتباط باشم، تا زمینه همکاری را با ایران 

فراهم کنم.
او تاکید کرد: آرژانتین ظرفیت خوبی در حوزه گوشت 
وجود دارد، ما در این حوزه تجارتی نداریم. من فکر 
می کنم برخی سوءتفاهم ها به دلیل نبود اطالعات 
کافی از ظرفیت هم دیگر است؛ من سعی می کنم این 

مشکالت را برطرف کنم.
به گفته کاردار آرژانتین در ایران، سفارت آرژانیتن 
در ایران با تیم کوچکی کار می کند، ولی برای ۲۰۲۲ 
تالش می کنیم شرکت های آرژانتینی به ایران بیایند؛ 
آن ها مدتهاست که با ایران کار نمی کنند و می توانند 

دوباره همکاری خود را شروع کنند.
او تاکید کــرد: من می خواهم ۲۰ شــرکت را بین 
اتاق هــای بازرگانی ایــران و آرژانیتــن به صورت 
دوجانبه فعال کنم و می خواهم پلی بین بخش های 
تولیدکننده باشم. برای همین سعی می کنم در بین 
این شرکت ها تولیدکننده هم باشد. امیدوارم این 
کارها انجام شــود. امیدوارم دفعات زیادی به اتاق 
بازرگانی ایران بازگردد و همــکاری جدی ای را در 
آینده شروع کنیم و من فرد عملگرایی هستم و فقط 

حرف نمی زنم.

برخالف تمام ســالها که بازار شب عید خرید و فروش 
خودرو رونق قابل توجهی داشــت روز دوشنبه رکود 
معامالت در بازار حاکم شده و همه با این تصور که قیمت 
خودرو روند کاهشــی تری پیدا خواهد کرد تمایلی به 

معامالت ندارند.
به گزارش تسنیم، بازار روز دوشــنبه خرید و فروش 
خودرو در مقایسه با هفته گذشته همچنان با نوسانات 
قیمتی در انواع محصوالت داخلی و مونتاژی روبروست 
البته نوســانات قیمتی در این بخش بیشتر به سمت 
کاهش قیمتها بوده است چرا که در هفته جاری قیمت 
دالر روند نزولی را تجربه کرده و همین امر عاملی شده 
 تا بازار خودرو نیز متاثر از این موضوع شــاهد کاهش 

قیمتها باشد.
البته نکته قابل تامل اینجاست برخالف تمام سالها که 
بازار شب عید خرید و فروش خودرو رونق قابل توجهی 
داشت روز دوشنبه  رکود معامالت در بازار حاکم شده 
و همه با این تصور که قیمت خودرو روند کاهشی تری 

پیدا خواهد کرد تعایلی به معامالت ندارند.
بررسی قیمتها در بازار خوردو نشان می دهد این هفته 

قیمت اکثر خودروهای داخلی شیب کاهش قیمت را 
طی کرده است. به نحوی که پراید ۱۱۱ از ۱۸۸ میلیون 

تومان به ۱۸۶ میلیون تومان رسیده است.
همچنین تیبا با قیمت ۱۸۰ میلیــون تومان، تیبا۲ با 
قیمــت ۱۸۵ میلیون تومان، تیبــا دو پالس با قیمت 
۲۰۲ میلیون تومان، ساینا اس با قیمت ۲۰۶ میلیون 
تومان و کوئیک دنده ای با قیمت ۱۹۲ میلیون تومان 

به فروش می رسد.
همچنین در بازار برای کوئیک اتوماتیک پالس نیز رقم 
۲۸۱ میلیون تومانی و پراید ۱۵۱ پالس قیمت ۱۸۰ 
میلیون تومانی درنظر گرفته شده است. در محصوالت 
ایران خودرو نیز همانند محصوالت سایپا کاهش قیمتها 

به وجود آمده است.
برهمین اساس ســمند ال ایکس با موتور ای اف ۷ با 
قیمت ۲۸۱ میلیون تومــان، رانا پالس با قیمت ۳۱۰ 
میلیون تومــان، دنا معمولی با قیمــت ۳۵۳ میلیون 
تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو با قیمت ۲۶۷ میلیون تومان، 
رانا پالس توربو اتوماتیک ۴۹۰ میلیون تومان و سمند 

سورن پالس ۳۱۲ میلیون تومان به فروش می رسد.

به دنبال انتشار اخباری ضدونقیض از روند مذاکرات، دالر آزاد 
افزایشی شد و به ۲۷هزار و ۳۰۰تومان رسید.

به گــزارش اقتصادآنالین در این ســاعت از معامالت، دالر 
آزاد که روز یکشنبه در مســیر افزایشی خود برای لحظات 
کوتاهی وارد کانال ۲۷هزارتومان شــده بود، معامالت را در 
قیمت ۲۷هزار و ۳۰۰تومان آغاز کرد. این درحالیست که در 
آخرین معامالت روز یکشنبه، دالر آزاد ۲۶هزار و ۸۵۰تومان 
قیمت خورده بود اما در معامالت پشت خطی شب یکشنبه، 
به ۲۷هزار و ۲۰۰تومان نیز رسید. در این ساعت نیز دالر آزاد 

در قیمت ۲۷هزار و ۳۰۰تومان معامله می شود.
کانون صرافان نیز، قیمت دالر را ۲۵هزار و ۱۴۶تومان برای 
خرید و ۲۵هزار و ۴۴۸تومان برای فروش قیمت زده است؛ 
درحالی که در آخرین معامالت روز شنبه، دالر در صرافی ها با 
قیمت ۲۵هزار و ۷۱تومان برای خرید و ۲۵هزار و ۳۶۷تومان 

برای فروش معامله می شد.
یورو نیز ۲۸هــزار و ۷۶۴تومــان برای خریــد و ۲۹هزار و 

۱۰۷تومان برای فروش قیمت خورده است.
روز یکشــنبه یورو در صرافی های رسمی، با قیمت ۲۸هزار 
و ۶۶۲تومان برای خرید و ۲۹هــزار و ۶۷تومان برای فروش 

معامله می شــد. در صرافی ملی نیز، دالر با قیمت ۲۵هزار و 
۳۸۹تومان برای فروش و ۲۵هزار و ۱۳۷تومان برای خرید 
معامله می شــود. درحالی که روز یکشنبه این اسکناس در 
صرافی ملی، ۲۵هزار و ۲۳۴تومان برای فروش و ۲۴هزار و 
۹۸۳تومان برای خرید قیمت خورده بود و ۱۵۰تومان افزایش 

قیمت را نشان می دهد.
یورو نیز با ۱۰۰تومان افزایش قیمت، در صرافی ملی با قیمت 
۲۸هزار و ۹۹۴تومان برای فروش و ۲۸هزار و ۷۰۵تومان برای 
خرید نمایان شده اســت. درحالی که روز یکشنبه با قیمت 
۲۸هزار و ۸۹۴تومان برای فروش و ۲۸هزار و ۶۰۶تومان برای 
خرید قیمت معامله می شد.نوسانات فعلی دالر، بیشتر تحت 
تاثیر اخبار مذاکرات و اظهارات ضدونقیضی است که از طرفین 
به گوش می رسد. از طرفی خبرنگاری از به بن بست رسیدن 
مذاکرات خبر داد اما خطیب زاده روز دوشنبه گفت بن بستی 

در وین نیست، مذاکرات مانند قبل انجام می شود.
در این بین ایران گفته است اگر اروپا و آمریکا به چهارچوب 
برجام برگردند همین فردا اعالم می شود که توافق صورت 
گرفته اما برخی منابع می گویند آمریکا هم بر مواضع خود 

پافشاری می کند. 

۲۰شرکتآرژانتینیبرایفعالیتاقتصادیبهایرانمیآیند

رصد بازار خودرو؛
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3 اقتصاد
ایران

عضــو  حنــان  حســن 
هیأت مدیــره، قائم مقام 
معــاون  و  مدیرعامــل 
بازرگانی داخلی شــرکت 
بازرگانی دولتی حاکی در 
نامه ای در ٢٣ بهمن ١۴٠٠ از افزایش رسمی قیمت 
برنج های وارداتی توسط دولت و در اجرای دستور 

وزیر جهاد کشاورزی خبر داده است.
در متن این نامه با موضوع نرخ فروش برنج هندی 
و پاکســتانی که در تاریخ ٢٣ بهمــن ماه ١۴٠٠ 
منتشرشده، آمده است: حسب تصمیمات متخذه 
در جلسه قرارگاه امنیت غذایی و در اجرای دستور 
مقام عالــی وزارت نرخ فروش اقــام برنج هندی 
١١٢١ و پاکســتانی ذخایر راهبردی به شرح ذیل 
اصاح و از تاریــخ ١۴ بهمن مــاه ١۴٠٠ اجرایی 

شده است.
بر اساس این نامه شــرکت بازرگانی دولتی ایران 
قیمت مصرف کننــده برنج هنــدی ١١٢١ را به 
کیلویی ٢۴٠ هزار ریال و قیمت برنج پاکســتانی 
را به ٢۵٠ هزار ریــال افزایش داده اســت. پیش 
از قیمت برنج هنــدی ١٨ هــزار و ۵٠٠ تومان و 
 قیمــت برنج پاکســتانی ٢٠ هــزار و ۵٠٠ تومان 

بود.
واردات برنــج با افزایــش ٣۷ درصدی در ســال 
جاری همراه بــوده ولی ظاهرا در زمان مناســب 

به اندازه کافی انجام نشــده اســت و اکنون اعمال 
ممنوعیت چهار ماهه و عدم واردات، از عوامل موثر 
بر افزایش قیمت برنج عنوان می شود؛ در شرایطی 
که پیش از آن نسبت به تبعات گرانی ناشی از این 
 ممنوعیت به وزارت صمت هشدار داده شده بود ولی

 توجهی نشد.
به گزارش ایســنا، افزایش قیمت برنــج ایرانی در 
چند ماه اخیر به وضوح در آمار رسمی و بازار دیده 
می شــود؛ به طوری که طبق گــزارش مرکز آمار 
ایران در دی ماه امسال رکورد افزایش قیمت برنج 
شکســته شــده و افزایش ۶٨ درصدی نسبت به 
پارسال داشته اســت، هر کیلو برنج ایرانی تا بیش 
از ۶٨ هزار تومان هم ثبت شده است، این در حالی 
است که مشاهدات میدانی نشان از افزایش قیمت 
تا ۹٠ هزار تومان هم دارد. دالیل مختلفی از جمله 
خشکسالی، احتکار و تنش های دالالن در بازار برای 
این گرانی مطرح است ولی بخشی از آن را ناشی از 

عدم مدیریت واردات برنج می دانند.

واردات برنج به ۱.۱ میلیون تن رسید
این در حالی است که آخرین وضعیت واردات برنج 
که از سوی لطیفی-ســخنگوی گمرک ایران- به 
ایسنا اعام شد نشان می دهد که در ١٠ ماهه امسال 
بیش از یک میلیون و ١٣۴ هزار تن به ارزش بالغ بر 
۹۷۵ میلیون و ۷٣٨ هزار دالر از گمرک ترخیص و 
وارد ایران شده است، این واردات در مقایسه با مدت 
مشــابه ســال قبل ٣٣ درصد در وزن و ٢۷ درصد 
ارزش افزایش داشته است. در ١٠ ماهه سال گذشته  

٨۵٢.۵ میلیون تن بــه ارزش ۷۷١.١ میلیون دالر 
برنج وارد ایران شده بود.

انتقاد از عدم مدیریت واردات و هشداری 
که جدی گرفته نشده بود

واردات برنج در هر سال در چند ماه جهت حمایت 
از تولید داخل ممنوع می شود که در سال جاری نیز 
از ابتدای مرداد تا اواخر آبان ماه اعمال شد و در این 
فاصله روند ترخیص برنج ممنوع و یا تحت شرایط 
خاص بسیار محدود اســت، اخیرا کشاورز - دبیر 
انجمن واردکنندگان برنج - درباره چرایی افزایش 
قیمت برنج ایرانی همین ممنوعیت را مورد اشاره 
قرار داده و گفته اســت که »قبــل از ممنوعیت به 
دولت اعام کرده اند که واردات برنج تهدیدی برای 
برنج ایرانی نیســت و نباید این ممنوعیت اعمال 
شود، بعد از اتمام دوره ممنوعیت واردات، برنج وارد 
کشور شد، ولی این واردات زمانی بود که برنج ایرانی 
دچار ١٠٠ درصد افزایش قیمت شده بود و دیگر در 

کاهش قیمت ها تاثیری نداشت.«

مکاتبه گمرک با صمت به جایی نرسید
این اظهارات در حالی مطرح شده که پیش از اعمال 
ممنوعیت واردات برنج بحث های زیادی در مورد 
عدم اعمال و یا تاخیر در آن جهت کنترل واردات و 
مدیریت بازار وجود داشت؛ در تیرماه امسال گمرک 
ایران در مکاتبه ای با وزارت صمت نسبت به جریان 

واردات برنج هشدار داده بود.
ارونقی-معــاون وقت فنی گمــرک- در مکاتبه با 

قبادی - معاون وقت بازرگانی داخلی وزارت صمت، 
با اشــاره به کاهش واردات و اینکــه موجود برنج 
در بنادر فقط حدود ٣۷ هزار تن اســت، خواستار 
بازنگری در تاریخ ممنوعیت فصلی واردات این کاال 
جهت جلوگیری از کمبود برنج یا افزایش قیمت آن 

در ماه های آتی شده بود.
معاون فنی گمرک اعام کــرده بود که حدود ١٠ 
فروند کشــتی از مبدا برنج را بارگیری کرده و در 
حال رسیدن به ایران اســت که ممکن است بعد از 
ممنوعیت برسند و امکان ترخیص ندارند، بنابراین 
ممنوعیت با تاخیر شــروع شــده و یا سازوکاری 

اندیشیده شــود. وی تاکید کرده بود که توجه به 
شــرایط موجود و خشکسالی ســال جاری به نظر 
می رسد که جهت جلوگیری از هرگونه تبعات کمبود 
برنج یا افزایش قیمت آن در ماه های آتی، تصمیم 
اباغ شده در مورد ممنوعیت فصلی نیاز به بررسی 

مجدد و بازنگری فوری خواهد داشت.
با این حال اقدام موثری از ســوی دســتگاه های 
ذیربط از جمله وزارت صمت و کشاورزی در مورد 
زمان ممنوعیت و مدیریت آن صورت نگرفته بود و 
ممنوعیت تا اواخر آبان ماه ادامه داشت و در نهایت 

فقط یک هفته زودتر لغو شد.

افزایش واردات برنج

دولت رسما برنج را گران کرد

خیز قاچاقچیان پوشاک برای تصاحب بازار شب عید
عرضه پوشاک قاچاق با مارک ایرانی

نایب رئیس اتحادیه تولید، صادرات نساجی و پوشاک 
با اشاره به آمادگی قاچاقچیان پوشاک برای تصاحب 
بازار شب عید، گفت: پوشاک قاچاق وارداتی با تغییر 
برند به عنوان پوشاک تولید داخل عرضه می شود. بهرام 
شهریاری در گفت وگو با فارس با ابراز نگرانی از عرضه 
پوشاک قاچاق در بازار، گفت: با شرایط به وجود آمده و 
افزایش عرضه پوشاک قاچاق در بازار، تولید کنندگان  
پوشــاک نگران بازار شب عید هســتند. وی افزود: 
تولید کنندگان پوشاک بعد از دو سال رکود ناشی از 
کرونا  از شش ماه پیش خود را برای شب عید آماده   
کرده اند، اما با توجه به افزایش عرضه پوشاک قاچاق 
برای شب عید نگران هستند، زیرا قاچاقچیان پوشاک 

نیز خود را برای این بازار آمده  کرده اند. 

واردات پوشاک قاچاق از ترکیه
نایب رئیس اتحادیه تولید، صادرات نساجی و پوشاک 
با اشاره به واردات پوشاک قاچاق از ترکیه، گفت:  در 
حال حاضر راحت ترین راه برای واردات پوشاک قاچاق 
از ترکیه است و با کاهش نرخ ارز نیز واردات پوشاک 
قاچاق از این کشور افزایش یافته است که این موضوع 

می تواند به تولید پوشاک به شدت صدمه وارد کند. 

لزوم استمرار طرح های مبارزه با عرضه 
پوشاک قاچاق

وی با تاکید بر لزوم رصد مستمر بر بازار گفت: گاهی 
برخی طرح ها برای مبارزه با عرضه کاالهای قاچاق از 
جمله پوشاک به صورت ضربتی و موفق اجرا می شود، 
اما پس از مدتی کمرنگ و یا به فراموشــی ســپرده 
می شود، این در حالی است که اجرای این طرح ها باید 

به صورت مستمر و دائمی باشد. 

پوشاک قاچاق ارزان تر از پوشاک تولید 
داخل

شهریاری با بیان اینکه پوشاک تولید داخلی به لحاظ 
کیفیت کاما قابل رقابت با پوشــاک خارجی است، 
گفت: قیمت تمام شده  پوشاک وارداتی قاچاق به دلیل 
عدم پرداخت عوارض گمرکی ارزان تر از پوشاک تولید 
داخلی است. تولید کنندگان داخلی باید عوارض مواد 
اولیه و بسیاری از هزینه های دیگر را پرداخت کنند، لذا 
قیمت تمام شده پوشاک ایرانی در مقایسه با پوشاک 
قاچاق بیشتر می شود و به این ترتیب پوشاک قاچاق در 
مقابل پوشاک تولید داخلی مزیت رقابتی پیدا می کند. 

کدام رستوران ها حق اخذ مالیات 
بر ارزش افزوده ندارند؟

اتحادیه رستوران داران و سلف سرویس های تهران 
گفت: فست فود ها و کترینگ ها یا واحد هایی که غذای 
بیرون بر ارائه می کنند حق دریافت مالیات بر ارزش 
افزوده ندارند. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان 
- میرابراهیمی گفت: رســتوران ها دریافت ۹ درصد 
مالیات ارزش افزوده را روی فاکتور درج می کنند که 
این موضوع خاف است؛ بدین ترتیب رستوران دار هم 
مالیات نمی دهد و هم سهمی از سود تراکنش بانک 
بر می دارد. به گفته رئیس اتحادیه رســتوران داران 
مشتریان باید از صاحب رســتوران گواهی پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده طلب کنند و  واحد های صنفی 
و رســتوران هایی که میز و صندلــی دارند مجاز به 
دریافت ۹ درصد مالیات ارزش افزوده هستند و فست 
فودها، کترینگ ها یا واحد هایی که غذای بیرون بر ارائه 
می کنند  حق دریافت مالیات ارزش افزوده را ندارند.

محمد مسیحی معاون درآمد های مالیاتی گفت شش 
سال است سازمان امور مالیاتی کشور، طبق قانون، 
همه فست فودی ها و رســتوران های بیرون بر را از 
۹ درصد مالیات ارزش افزوده معاف کرده اســت، اما 
این اصناف عاوه بر مالیات غذا های بیرون بر، از یک 

نوشابه، سه مرحله مالیات می گیرند.
گرچه قرار بود مسافران افزایش قیمتی در حوزه هوایی 
تجربه نکنند، اما بررسی های میدانی حاکی از آن است 
که نرخ بلیت  هواپیما در آستانه روز پدر افزایش یافته 
است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی 
که سازمان هواپیمایی کشــوری پیش از این اعام 
کرده بود هیچ افزایش قیمتــی در بلیت پرواز های 
داخلی نداریم، اما بررســی های میدانی حاکی از آن 
است که نرخ بلیت ها در آســتانه روز پدر با افزایش 

روبه رو شده است.
این افزایش قیمت را تعدادی از نمایندگان مجلس 
هم تایید کردند؛ به طوری که اسماعیل حسین زهی 
نماینده های مجلس با اعام اینکه قیمت بلیت هواپیما 
با افزایش ٣٠٠ هزار تومانی روبه رو شده، گفت: باید 
هرچه ســریعتر وزیر راه و شهرسازی به این موضوع 
ورود پیدا کند. میر اکبر رضوی - سخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشور بافاصله اعام کرد: هیچ گزارشی و 
یا شکایتی درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما توسط 
مسافران به ما نرسیده و ما به صورت مستمر و روزانه 

قیمت ها را رصد می کنیم.

خبر

سرمقاله

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ٢۶ میلیارد 
دالر کاالی قاچاق در بازار ایران وجود دارد، گفت: وضعیت بازار  در چند 
سال اخیر نشان می دهد که ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در برخورد با 

کاالی قاچاق، عملکرد چندان قابل قبولی نداشته است.
 به گزارش فارس، با نزدیک شــدن بــه روزهای پایانی ســال، نگرانی 
تولیدکنندگان داخلی و قانونی، روز به روز بیشتر می  شود زیرا میزان عرضه 
کاالهای قاچاق در بازار افزایش پیدا کرده است و به راحتی می توان در 

برخی از فروشگاه های شناخته شده نیز این نوع کاالها را مشاهده کرد.
این در حالی است که سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در »نخستین 
همایش اطاعاتی سه جانبه سپاه پاسداران انقاب اسامی، فرماندهی 
انتظامی و وزارت اطاعات« با اشــاره به اینکه »از بین بردن مافیای 
قاچاق« اولویت کشور است،  تاکید کرد: کشف و برخورد با شبکه های 

فساد اقتصادی مردم را شادمان و امیدوار می کند.
به نظر می رسد با وجود ممنوعیت واردات برخی از اقام خارجی با هدف 

حمایت از تولید داخلی و تاش  دستگاه های متولی مبارزه با قاچاق، 
کماکان پدیده شوم قاچاق در حال تیشه زدن به ریشه تولیدکنندگان 
و اقتصاد کشور است. از دالیل این امر می توان به عدم کنترل و نظارت 
مبادی ورودی کشور و همچنین فقدان جدیت و اراده برای برخورد با 
توزیع کاالی قاچاق در سطح عرضه اشاره کرد، این در حالی است که 
طی سال های گذشته زیرساخت قانونی و حقوقی برای تمایز کاالی 
قانونی از کاالی قاچاق در سطح بازار انجام شده است و حداقل قاچاق 
بودن برخی برندها برای نهادهای نظارتی محرز است. مطابق تجربیات 
سالیان گذشته، کنترل و نظارت مبادی ورودی با توجه به وسعت کشور 
و همچنین پدیده هایی همچون ته لنجی و کوله بری، دشــوار به نظر 

می رســد؛ اما مقابله با کاالی قاچاق در سطح عرضه می تواند ریسک 
قاچاق کاال را به شکل قابل توجهی برای سودجویان افزایش دهد.

عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز غیر قابل دفاع 
است

از همین رو، سیدجواد حســینی کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با 
اشاره به ضرورت تداوم مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اظهار داشت: با بررسی 
وضعیت بازارها در چند سال اخیر، متوجه می شویم که ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز در خصوص جمع آوری و برخورد با کاالهای قاچاق، 

عملکرد قابل دفاعی نداشته است. وی افزود: برای مثال بازار پوشاک، 
مملو از کاالهای قاچاقی اســت که از مبادی غیررســمی وارد کشور 
می شود، این اتفاق در خصوص سایر بازارها خصوصاً در بازار لوازم خانگی 

نیز در حال رخ دادن است.

تجارت 26 میلیارد دالری کاالی قاچاق در کشور
حسینی کیا با بیان این که حدود ٢۶ میلیارد دالر کاالی قاچاق در بازار 
ایران وجود دارد، گفت: این حجم از کاالی قاچاق، بسیار نگران کننده 
و قابل تأمل است و لطمات بسیاری به حوزه تولید و صنعت کشور وارد 
می سازد. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: البته 
ممکن است ایرادات و نقص های قانونی نیز از عوامل حجم زیاد کاالی 
قاچاق در کشور باشد و مجلس نیز آماده است تا در صورت نیاز، قوانین 
را بازنگری کند، همچنین ضروری است تا ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز اهتمام جدی و اراده قوی برای مبارزه با این پدیده شوم به کار بگیرد.

اظهارات وزیر راه و شهرسازی در رابطه با عرضه زمین به خانوارهای دارای فرزند چهارم، در 
راستای عمل به قانون حمایت از خانواده و فرزندآوری بوده و حداکثر مساحت این زمین ها 

٢٠٠ متر است.
یکی از مؤلفه های اقتدار در نظام سیاسی، سرمایه انسانی و جمعیت است که به عنوان رکن 
مهم توسعه تحت عنوان سرمایه انسانی مشخص می شود. به عبارت دیگر جمعیت با در نظر 
گرفتن مؤلفه هایی نظیر حجم، ساخت، ترکیب و پراکندگی یکی از ارکان قدرت ملی است.

بر همین اساس همه کشورها به جهت تأثیر زیاد جمعیت بر اقتدار خود و حرکت شتابان به 
سوی توسعه همواره تاش کرده اند تا سیاست های جمعیتی مشخصی را تدوین و اجرا کنند.

بسیاری از اسناد باالدستی در کشور نیز با توجه به این مسئله راهبردی همواره توصیه  کرده اند 
که سیاست های کشور همراه با پیوست نگاه به پویایی جمعیت تدوین شده و در این جهت 

اجرا شوند.
در همین راستا، روز گذشته، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیئت 
دولت با اشاره به اهمیت مسئله افزایش جمعیت گفت:» خانواده هایی که فرزند چهارم به دنیا 

بیاورند، قطعه زمینی در شهرهایی که دولت زمین دارد، دریافت می کنند.«
این اظهارات وزیر راه و شهرسازی با واکنش  مثبتی از سوی مردم در فضای مجازی مواجه شد 

و همزمان سواالت بسیاری برای آحاد جامعه پیرامون این مسئله مطرح شد.
بر همین اساس بیان جزئیات تصمیم وزارت راه و شهرسازی می تواند به روشن شدن پاسخ 

سواالت مردم کمک شایانی کند.
* آیا اظهارات وزیر راه و شهرسازی در راستا اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
است؟ بر همین مبنا به نظر می رسد، اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی پیرامون اعطای زمین به 

خانواده  های دارای چهار فرزند در راستای تکلیفی است که مجلس شورای اسامی در قالب 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب مهر ماه سال  ١۴٠٠ بر عهده دولت قرار 
داد. به گزارش فارس، ماحصل کنش ١٠ ساله سیاست گذاران حوزه جمعیت در مواجهه با 
هشدار کارشناسان این حوزه پیرامون تغییر ناگهانی ساختار سنی و حرکت جامعه به سوی 
پیری، تدوین طرحی موسوم به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس یازدهم که بر 
اساس فوریت زمانی با رأی نمایندگان جهت استفاده از ظرفیت کمیسیون های خاص برای 
 تسریع در فرآیند قانون گذاری با استناد به اصل ٨۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک 

واگذار شد.
در این شرایط سرانجام این طرح در جلسه ٢۴ مهر ماه سال ١۴٠٠ کمیسیون مشترک طرح 
جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسامی به تصویب رسید و طی نامه ای 

توسط رئیس مجلس به تاریخ ٢۴ آبان ماه سال جاری به رییس جمهور اباغ شد.
*جزئیات اعطای زمین به خانواده های پر جمعیت

بر اساس مســتندات ماده یک آئین نامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است، نسبت به تامین مسکن خانوارها پس از تولد 
فرزند سوم و بیشتر، در صورت عدم استفاده از امکانات دولتی تامین مسکن )فرم ج سبز( 

اقدام کند.
بر این اساس، تامین مسکن خانوار با اعطای یک قطعه زمین حداکثر به مساحت ٢٠٠ متر 
منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک به صور مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر در شهر محل 
سکونت فقط برای یک بار بر اساس قیمت کارشناسی روز زمان واگذاری به صورت فروش 

اقساطی و با بازپرداخت ١٠ ساله بدون اعمال تخفیف و سود واگذار نماید.

همچنین بر اساس تبصره ١ ماده ١، واگذاری اراضی موضوع این ماده مشروط به ساخت 
واحد مسکونی است و در صورت عدم احداث مسکن، پس از ٢ سال اراضی مورد واگذاری بر 

اساس ضوابط مورد عمل در وزارت راه و شهرسازی مسترد خواهد شد.
بر اساس ماده ٢ آئین نامه مذکور، استفاده مجدد خانوارها ) فرم ج قرمز(، از امکانات دولتی 

مسکن پس از تولد فرزند سوم مشروط به شرایط زیر است:
١- حداقل ۵ سال از زمان استفاده خانوار از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن برای بار 

اول گذشته باشد.
٢- خانواده در زمان درخواست استفاده مجدد از امکانات دولتی تامین مسکن باید مطابق 

دستورالعمل های اباغی وزارت راه و شهرسازی فاقد واحد مسکونی شناخته شود.
٣- خانوار باید سابقه سکونت در شهر محل تقاضا را بر اساس دستورالعمل های اباغی وزارت 

راه و شهرسازی داشته باشد.
*یک تیر و دو نشان دولت با عرضه زمین به خانواده های دارای فرزند چهارم

به گزارش فارس با توجه به شرایط عنوان شده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
به نظر می رسد، جزئیات ارائه زمین به خانواده های دارای فرزند چهارم نیز در راستای آیین 

نامه قانون مذکور و با جزئیات مورد اشاره انجام شود.
با توجه به اهمیت مسکن در سبد هزینه خانواده ها به نظر می رسد، طرح مذکور در راستای 
کاهش هزینه خانواده های فاقد مسکن می تواند تاثیر مطلوبی بر معیشت مردم و به خصوص 
خانواده های پر جمعیت ایفا کند. از سوی دیگر عرضه زمین در شرایط کنونی بر ساماندهی 
بازار مسکن تاثیر مثبتی دارد و کاهش قیمت زمین نیز می تواند جزء دیگر دستاوردهای 

طرح مد نظر دولت باشد.

   محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار
گزارش سهولت کسب و کار بانک جهانی ٢٠٢٠ نشان می دهد، ایران در جایگاه ١٢۷ دنیا  در 
بین  ١۹٠ کشور قرار دارد که نیازمند بهبود است. با این وجود بهبود محیط کسب و کار کشور 

بیش از هر سیاستگذاری و قانونگذاری جدیدی نیاز به اراده برای اجرا دارد.
قوانین، راهکارها  و شــاخص های کســب و کار و مســیر بهبود این شاخص ها مشخص 
اســت و نیاز به قانون و بخشــنامه جدیدی نیســت؛ تنها دولتمردان و دســتگاه های 
 اجرایی باید اراده کنند و راهکارهــای قبلی را اجرا و با رفع موانع، محیط کســب و کار را 

بهبود ببخشند.
ما نمونه اجرا و اقدام را پیش از این در مورد موضوع صدور مجوز کسب و کار شاهد بودیم که 
با اراده ای که شکل گرفت، زمان صدور مجوز کسب و کار از ۷٣ روز به ٣ روز کاهش پیدا کرد. 

با ایجاد پنجره واحد شــروع کســب و کار که در اتاق بازرگانی تهران ایجاد شــد، تمامی 
نماینده های اداره مالیات، ثبت، دارایی، روزنامه رسمی و... مستقر شدند و پروسه صدور مجوز 

کسب و کار از ۷٣ روز به ٣ روز کاهش پیدا کرد. 
این مثال نشان می دهد در مورد سایر شاخص ها نیز این امکان وجود دارد و در واقع نیازمند 

اراده برای ادامه کار هستیم و تدوین راهکار جدیدی نیاز نیست.
دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار که در راستاي فراهم کردن زمینه اجراي تکلیف ماده 
۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبني بر ارتقاي جایگاه ایران در رتبه بندي کسب 
و کار، در وزارت اقتصاد تشکیل شده است، کلیه راهکارهای بهبود محیط کسب و کار را در 
اختیار دارد و موضوع ساماندهی مجوزها را شروع کرده است و اگر این مسیر به درستی پیش 
برود و اجرایی شود، تاثیر بسیار باالیی در بهبود محیط کسب و کار کشور خواهد داشت. در 

این مسیر الزم است هماهنگی الزم بین دستگاه  های مختلف قانونگذاری و سیاست گذاری 
کشور وجود داشته باشد. 

به عنوان نمونه مواردی مثلی اجباری شدن اینماد براساس هشدار متخصصان این حوزه 
می تواند عامل بازدارنده ای در فضای رشد کسب و کارهای اینترنتی باشد و الزم است در این 

زمینه، تعامل بهتری بین دستگاه ها صورت بگیرد. 
در حال حاضر نیز که بحث برجام مطرح است باید به این موضوع اشاره کرد که بسیاری از 
مشکاتی که در محیط کسب و کار داریم، ارتباط چندان و مستقیمی با مسائل بین المللی 
ندارد و منشاء و علت آن در داخل کشور و در دســتگاه های داخلی و اجرایی کشور است. 
بنابراین نباید در انتظار برجام و شرایط بین المللی برای بهبود وضعیت کسب و کار کشور ماند 

و بهبود شاخص های با اراده دستگاه ها باید در دستور کار قرار گیرد و اجرایی شود. 

 لزوم تداوم برخورد با قاچاق در سطح عرضه

گردش مالی 26 میلیارد دالری کاالی قاچاق در کشور

شرط واگذاری 200 متر زمین 

جزئیات عرضه زمین به خانواده های چهارفرزندی

شرایط بهبود محیط کسب و کار
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دبیر انجمن سیمان گفت: طی ١٠ ماه سال ١۴٠٠، ۵٢ میلیون و ۶٠٠ 
هزار تن سیمان تولید شد که نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش ۷ 

درصدی را نشان می دهد.
عبدالرضا شــیخان در گفــت و گو با مهــر در مــورد وضعیت تولید 
ســیمان، اظهار کرد: در ١٠ ماه ســال جاری ۵٢ میلیون و ۶٠٠ هزار 
تن سیمان تولید شــد که در مقایسه با مدت مشــابه پارسال کاهش 
حدود ۷ درصــدی را نشــان می دهــد. همچنیــن در ایــن مدت 

۶٠ میلیون و ۵٠٠ هزار تن کلینکر تولید شــده اســت. دبیر انجمن 
صنفی کارفرمایان صنعت ســیمان افزود: در ١٠ ماه امســال، حدود 
 ٣ میلیون و ۴٠٠ هــزار تن صادرات ســیمان و ۷ میلیون تن صادرات 

کلینکر داشتیم.

دو علت عمده کاهش تولید سیمان
وی در مورد علت کاهش تولید سیمان، گفت: بخشی از کاهش تولید 
ناشــی از محدودیت های برق و سوخت رســانی است که موجب شد 

کارخانجات نتوانند با تمام ظرفیت کار کنند.

شیخان تصریح کرد: همچنین علت دیگر کاهش تولید مربوط به وضعیت 
بازار می شود؛ سیمان تولید شده نمی تواند در کارخانجات انبار شود از 
این رو کارخانه بر اساس نیاز بازار، سیمان تولید می کند و وقتی تقاضای 

کاهش یابد، تولید نیز کاهش می یابد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: بنابراین وضعیت 
تولید سیمان نشــان می دهد که بازار کشش بیشتری در بخش تقاضا 

نداشته و در نهایت تولید کاهش یافته است.

۳.۴ میلیون تن صادرات سیمان داشتیم

تولید سیمان ۷ درصد کاهش یافت
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ستاری:
دانش بنيانها می توانند كشور را از وابستگی های غير 

ضروری نجات دهند
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: دانش بنیان ها می توانند در موضوع امنیت 
غذایی کشور را از وابستگی های غیر ضروری نجات دهند.به گزارش خبرنگار مهر، سورنا 
ستاری امروز )دوشنبه( ر مراسم بیست و هفتمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم 
پزشکی رازی در سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به درک 
از توسعه در مقاطع زمانی مختلف گفت: اول که روی سکوی نفتی کار می کردم تصورم 
این بود که توسعه یک مقوله سخت افزاری است. بعد از اینکه به نظر می رسید که آنچه 
کار می کردیم محقق نشد فهمیدم توســعه مفهومی نرم افزاری است اما اکنون به این 
نتیجه رسیده ام که توسعه بیش از هر چیز مقوله ای فرهنگی است.ستاری گفت: دانش 
بنیان شدن یک مفهوم فرهنگی است و یک جوان بر اساس آنچه در سرش هست ارزیابی 
می شود نه آنچه در جیب اش دارد. ما اگر می خواهیم کارخانه صرف داشته باشیم نیازی به 
دانشگاه نداریم اما وقتی می خواهیم صنعت داشته باشیم به دانشگاه نیاز داریم. در صنعت 
طراحی می کنیم اما در کارخانه فقط می سازیم. برای صنعت دانشگاه نیاز داریم.وی گفت: 
دانش بنیان شدن به معنی نوآوری در جامعه است. دانشگاه ها با نوآوری می توانند در این 
حوزه ها فعال شوند.معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تاکید کرد: در دولت جدید نیز 
رویکرد رئیس جمهور حمایت از دانش بنیان ها است. ما با معاون اول رئیس جمهور نیز 
قرار گذاشته ایم که هفته ای یک بار معضالت را بررسی کنیم و برای آن راه حل دانش بنیان 
پیدا کنیم.وی افزود: یکی از معضالتی که داریم موضوع امنیت غذایی است و باید کشور را 
از وابستگی های غیر ضروری نجات دهیم. ما با دانش بنیان ها و پتانسیل آنها می توانیم این 
معضل را حل کنیم.ستاری تاکید کرد: نیاز است که فرهنگ دانش بنیانی در کشور توسعه 

پیدا کند تا فوالد و کارخانه را نیز با طراحی اختصاصی خود داشته باشیم.

کارشناسان نسبت به حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد و تصویب 
مالیات بر ارزش افزوده هشدار دادند

 خروج   سرمايه  از مناطق آزاد
 12 تیرماه 1400 قانون دائمی مالیات برارزش افزوده به تصویب رسید و براساس آن به 
دولت شش ماه برای اجرا فرصت داده شد و نهایتا در 13دی ماه امسال اخذ مالیات بر ارزش 
افزوده به صورت کامال شتابزده و بدون بررســی و بنیه کارشناسی قوی در مناطق آزاد 
اجرایی شد. بنابراین براساس قانون بودجه سال 1400، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به 
مناطق آزاد تسری یافت و الیحه اصالح نهایی قانون مالیات بر ارزش افزوده با تایید بودجه 
سنواتی کشور مصوب و قانونی شد  . در الیحه بودجه1401 نیز دولت، معافیت مالیات بر 
ارزش افزوده در مناطق آزاد را حذف کرده و در صورت تایید الیحه بودجه از سوی مجلس، 
از این به بعد تفاوتی بین شرکت ها و بنگاه های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و 
سرزمین اصلی از بابت مالیات بر ارزش افزوده وجود نخواهد داشت و این شرکت ها موظف 
به پرداخت این مالیات هستند. به طور کلی حذف محدودیت های توسعه تولید ازجمله 
مالیات، یکی از اصول بسیار مهم مناطق آزاد تجاری- صنعتی می باشد که این امر در قانون 
به مدت 20سال تعیین شده است. چنین تصمیمی جدا از همه آورده ها و مزیت هایی که 
می تواند داشته باشد بیش از همه یک پالس منفی پررنگ به سرمایه گذار چه داخلی و 
خارجی ارسال این پیام است که قوانین در این کشور ثبات ندارد و شما نمی توانید هیچ گونه 
برنامه ریزی و چشم اندازی برای تجارت و کسب و کار خود تعریف کنید.  با تحمیل مالیاتی 
که تا سال99 وجود نداشت، به سرمایه گذار، او را دچار سردرگمی می کنیم و انجام هر 

گونه فعالیت کارآفرینی و سرمایه گذاری را تهدید می کنیم.

مناطق آزاد مرکز واردات و قاچاق نیستند/ لزوم تغییر نگاه ها به مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی

در همین زمینه مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و 
ویژه اقتصادی بر لزوم تغییر نگاه ها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد و گفت: این 
مناطق مرکز واردات و قاچاق نیستند.به گزارش فرینا، سعید محمد در نشست با فعاالن 
اقتصادی و صنعتی استان بوشهر اظهار داشت: هماهنگی خوبی در استان بوشهر وجود دارد 
که امیدواریم حمایت خوبی از این منطقه آزاد صورت می گیرد.وی اضافه کرد: در استان 
بوشهر و مسئوالن این استان در استانداری و سایر دستگاه های اجرایی انسجام خوبی را 
شاهد بودیم که یک مزیت برای استان است و مردم شریف و خونگرم استان که آن هم 
زبانزد است و کمک می کند به انسجام بیشتر در استان.مشاور رییس جمهور افزود: مناطق 
آزاد در دنیا نسل هفتم خود را تجربه می کنند ولی ما متأسفانه در نسل اول باقی مانده ایم و 
در تجارت هستیم و در تولید هم به ظرفیت ها نرسیده ایم. گوشه ای از نسل های مختلف را 
شروع کرده ایم ولی کافی نیست و اگر بخواهیم در قیاس با سایر کشورها نمره بدهیم باید 
بگوییم که در نسل اول مانده ایم.سعید محمد بیان کرد: در اقتصادهای برتر دنیا 75 درصد 
تجارت در منطقه آزاد انجام می شود و کشور خودشان را توسعه می دهند. مثل کشورهای 
اطراف ما از جمله امارات که با ثبات قوانین باعث شده سرمایه گذاران با اطمینان خاطر به 
سرمایه گذاری بپردازند.وی ادامه داد: در این رقابت بسیار سنگین متأسفانه از این مزیت های 
رقابتی خودمان استفاده نمی کنیم بلکه دست و پای سرمایه گذاران را هم می بندیم. هشت 
منطقه آزاد فعال در کشور داشــتیم که هفت منطقه جدید هم اضافه شده است. دبیر 
شــورایعالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی خاطرنشان کرد: عالوه بر 15 
منطقه آزاد 79 منطقه ویژه اقتصادی توسط دولت صادر شده که 32 منطقه فعال است و 

دو هزار و 500 واحد صنعتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعال هستند.

45 درصد صادرات کشور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
سعید محمد تاکید کرد: حدود 45 درصد صادرات کشور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
انجام می شود که البته بخش نفتی را هم شامل می شود که اگر بخش نفتی را حذف 
کنیم عدد خیلی کمتر می شــود.وی افزود: بر اساس آمار متوسط پنج سال گذشته، 
ساالنه حدود یک میلیارد دالر در مناطق آزاد و 15 میلیارد دالر در مناطق ویژه اقتصادی 
انجام می شود و واردات هم 1.2 میلیارد دالر در مناطق آزاد و سه تا چهار میلیارد دالر 
در مناطق ویژه است که هفت تا هشت درصد کل واردات کشور است. دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه برخی اظهار نظرها مبنی بر 
اینکه مناطق آزاد محل واردات است حرف اشتباهی است و موجب حمله به مناطق آزاد 

می شود گفت: می خواهیم حرف هایی بزنیم که واقعیت باشد.

بر اساس واقعیات به هم کمک کنیم تا مشکالت حل شود
سعید محمد اظهار داشت: مناطق آزاد ما ساالنه 1.2 واردات داشته اند که 50 درصد آن 
هزینه تولیدکنندگان در همین مناطق است و بخشی هم کاالی همراه مسافر بوده که 
یک حسن است. بخشی هم شامل مواد اولیه ساکنین سکونت گاه های مناطق آزاد است. 
ساالنه 50 میلیارد دالر واردات در کشور داریم و 1.2 عدد باالیی در این واردات نیست.
وی بیان کرد: برخی اوقات هم گفته می شود منطقه آزاد محل ورود قاچاق است. هفت 
درصد از قاچاق از مناطق آزاد است. این هفت درصد هم زیاد است و یک درصد را هم 

نمی پذیریم و چون دقت و رصد باال است این میزان ثبت شده است.

لزوم حمایت از تولید
مشاور رییس جمهور اضافه کرد: ساالنه 300 میلیون دالر در مناطق آزاد و 530 در 
مناطق ویژه سرمایه گذاری شده است یعنی ساالنه 830 میلیون دالر سرمایه گذاری در 
این مناطق انجام شده است.سعید محمد خاطرنشان کرد: مناطق آزاد ما ظرفیت خوبی 
برای کشور است و اگر با آن درست برخورد شود می تواند موتور پیشران کشور شود و 
نباید دید منفی نسبت به مناطق آزاد ایجاد شود بلکه باید بدانند که ظرفیتی است که 

به رشد کشور کمک می کند.

اخبار

نمایندگان بخش خصوصی 
در اتــاق بازرگانی تهران و 
ایران، با توجه به نشــانه ها 
و ســخنانی که از احتمال 
قریب الوقوع دستیابی ایران 
و غرب به توافــق می گوید، به بررســی مختصات 
دوره پــس از توافــق احتمالی پرداختــه و تالش 
دارند اقدامات تکمیلی و الزامی مانند پیوســتن به 
FATF، تالش برای جذب سرمایه گذاری مستقیم 
شــرکت های خارجی به جای فایننانس و تعدیل 

انتظارات از نتایج توافق پرداخته اند.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، دبیر شورای امنیت 
ملی در توئیتی که به تازگی منتشــر کرده درباره 
تالش های دیپلماتیک برای احیای برجام  نوشته 
اســت که مذاکرات وین به مرحله ای رســیده که 
می توان در مورد نتیجه آن با قطعیت و بدون نیاز به 
گمانه زنی اعالم نظر کرد. علی شمخانی در ادامه این 
توییت آورده است: »تصمیم سیاسی آمریکا برای 
تحقق یا اســتنکاف از پذیرش الزامات شکل گیری 
توافِق قابل اتکا و پایدار بر اساس اصول پذیرفته شده 

در برجام، می تواند جایگزین گمانه زنی ها شود.«
 اما فارغ از اینکه سیاســیون چه نگرشی به نتایج 
سیاســی این مذاکــرات دارند و حصــول توافق 
میان ایران و قدرت های غربی را تا چه حد میســر 
 می دانند، بازیگران اقتصادی، گویی چندان به نتایج 
کوتاه مــدت توافق دیپلمات ها در وین خوشــبین 

نیستند.
روزنامه دنیــای اقتصاد بــه بهانه برخــی گمانه 
زنی ها در مــورد نتیجــه بخش بــودن مذاکرات 
اخیر، تحلیل هایی را از ســه فعال بخش خصوصی 
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران منتشــر 
کرده اســت؛ جالب اینکه این فعاالن اقتصادی در 
نوشتارهای خود به مقایسه آثار شکل گیری برجام 
در سال 1394 و همچنین توافق احتمالی در سال 
جاری پرداخته و به نتایج ایــن توافق احتمالی به 

دیده تردید نگریسته اند.

توافقی سطحی تر و مقطعی تر از برجام در 
راه است

حسین سالح ورزی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، 
در تحلیل خود به این نکته اشــاره کرده است که 
هر توافق ممکنی، توافقی به مراتب ســطحی   تر و 
مقطعی   تر از توافق ســال 94 خواهد بود که بدون 
دســت زدن به ریشه   های مساله هســته   ای ایران، 

تالش می   کند شاخه   های بحران روییده از آن را تا 
حدی هرس کند.

ســالح ورزی بر این عقیده اســت کــه مجموعه 
تهدیدات تحریــم آمریکا که در طول ســال   های 
اخیر و پس از عهدشکنی این کشور در مورد برجام، 
همچون یک میدان مین در برابر عالقه   مندان ورود 
به بازار ایران گسترده است، با »توافق ممکن«    قابل 
پاکسازی نیست یا الاقل به سرعت قابل پاکسازی 
نیســت. حتی اگر فرض کنیم یک معجزه، به ناگاه 
تمام موانع ســاختاری مبتنی بر تحمیل ریســک 
سیاســی را از پیش پای فعالیت   هــای بین   المللی 
اقتصاد ایران بر دارد، گسل نهادی ایجادشده میان 
اقتصاد ایــران و جهان در طول بیــش از یک دهه 
گذشته )که فقط یکی از نمونه   های آن بیگانگی نظام 
بانکداری کشــور با بانکداری مدرن جهانی است( 
در کنار شبکه درهم   تنیده مسائل مقیاس   پذیری، 
کیفیــت فضای کســب وکار، کیفیــت حکمرانی 
اقتصادی و اعوجاج های اقتصاد کالن، در مجموع 
سبب می   شوند هیچ شانس درخشانی برای اعمال 
یک شوک مثبت چشمگیر به اقتصاد کشور از محل 

گشایش   های بین   المللی وجود نداشته باشد.
ســالح ورزی هم، چنین توصیه ای را تحلیل خود 
مورد اشــاره قرار داده و نوشته اســت: همان طور 
که مقــام معظم رهبری بارها ارشــاد فرمودند، در 
این شرایط، مســتقل از روند مذاکرات و تحوالت 
بین   المللی، باید تمرکز ما بر به سازی ظرفیت   های 
داخلی باشد. رفع نواقص ســاختاری اقتصاد ایران 
نیازمند همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی 
است و در شرایط حاضر تنها کار مفید واقعی است 
که می   توانیم برای بهبود وضعیت خود انجام دهیم. 
مقاوم   سازی ساختار اقتصاد ایران ذیل سیاست   های 
اقتصاد مقاومتی در کوتاه   مــدت از تاثیر تالطمات 
بین   المللی بــر گردش چرخه   ای تولیــد و تجارت 
می   کاهد و به این ترتیب عالوه بر کمک به اقتصاد و 
معیشت، به ابزار قدرتمندی در دست سیاستمداران 
برای مذاکــره و مواجهه    هرچــه عزتمندانه   تر در 
صحنه   هــای بین   المللی تبدیل خواهد شــد و در 
درازمدت نیز این سیاست   ها، دقیقا مواردی هستند 
که ظرفیت نقش آفرینــی بین   المللی برای اقتصاد 
ایران را با بروز تغییر جدی در سطح ریسک سیاسی 
فراهم خواهند کرد. صرف   نظر از نتایج مذاکرات، این 

تنها راه پیش   روی ماست.

بازگشت به بازارهای بین المللی سال ها 
طول می کشد

افشین کالهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران 
نیز در یادداشــت خود ابتدا این نکتــه را یادآوری 

کرده اســت که خروج یک طرفه آمریکا از برجام و 
تحریم    های یک جانبه این کشور بر ضد ایران و حتی 
ایرانیان، باعث شده است که برندهای ایرانی جایگاه 
گذشته خود را در دنیا نداشته باشند و با وجود اینکه 
ایران یکی از بازارهای بکر و دارای پتانســیل زیاد 
برای ســرمایه گذاری است، ریسک سرمایه گذاری 

هم در آن بسیار زیاد است.
 او در ادامه نوشــتار خود آورده است: شرکت های 
بین المللــی اتفاقات چند ســال گذشــته را رصد 
کرده    اند. بعضی از آنها در شــروع همکاری    ها دچار 
ضرر و زیان شده    اند و بســیاری نگران ایجاد تغییر 
مجدد در سیاســت    های آمریکا، با تغییر احتمالی 
حزب حاکم در دوره انتخابات بعدی هستند. ضمن 
اینکه در وضعیت فعلی هم امکان مداخله کنگره در 
آینده توافقات وجود دارد. به نظر می رسد، سال ها 
طول خواهد کشید تا -در صورت خوب پیش رفتن 
همه چیز و در بهترین شــرایط- ایــران و فعاالن 
اقتصادی ایرانی بتوانند به جایگاه گذشته خود در 
اقتصاد بین المللی، البته تازه جایگاه متزلزل بعد از 
برجام، دست یابند.کالهی نیز پیشنهاداتی را برای 
دســتیابی به نتایج مطلوب    تر اقتصادی در صورت 
حصول توافق مطرح کرده اســت. دیپلماسی فعال 
اقتصادی در همه حوزه    ها با هماهنگی دولتمردان 
و اتاق های بازرگانی، میدان داری بخش خصوصی 
در فعالیت    ها و تعامالت اقتصادی احتمالی باشــد، 
بهره گیــری از امکان ســرمایه گذاری مســتقیم 
خارجی به جای فاینانس، تــالش برای همکاری 
با کشــورهای مختلف از حوزه    هــای جغرافیایی 
مختلف و مشــارکت    های دوطرفه به شکل تولید و 
فروش مشــترک در دو یا چند کشور و تالش برای 
حضور در زنجیره    های تولید بین المللی از جمله این 

پیشنهادات است.

تصویب FATF بسیار مهم است
در همین رابطه، فریال مســتوفی، یکــی دیگر از 
اعضای هیــات نمایندگان هم از ضــرورت اعمال 
اصالحات اقتصادی در کنــار توافقات بین المللی 
ســخن گفته اســت: در صــورت توافــق باید با 
کاهش قیمــت دالر تورم نیز تا حــدودی کاهش 
پیدا می کند و از این حیث اقتصاد کشــور فرصتی 
برای تنفس پیــدا خواهد کرد. امــا نکته   ای که در 
اینجا باید در نظر داشــت، این اســت که تغییرات 
به ســرعت اتفاق نمی   افتد و برای اینکــه بتوانیم 
 در صــورت حصــول توافــق، آینــده تجــاری 
مناسبی برای کشــور متصور باشــیم، الزم است 
که در کنار عوامل یادشــده، اصالحاتی در داخل 
کشــور به وجود بیاوریم که چنانچه توافق حاصل 
شــود، کشــور تا حدودی آماده باشــد.در ادامه 
 تحلیل مستوفی آمده اســت: موضوع مهم دیگری

 که باید دولت بــه آن توجه کند، این اســت که با 
تجربــه از دور قبلــی مذاکرات، امیــد واهی برای 
مردم به وجود نیاورد؛ چرا که این موضوع ســبب 
بی   اطمینانی بیشــتر مــردم به حکومت اســت و 
باعث ناامیدی ملت می شــود. دولت باید با درایت 
این موضــوع را مدیریت کنــد؛ چرا کــه نتیجه 
رفع احتمالــی تحریم   ها در کوتاه   مدت مشــخص 
نخواهد شــد و این موضوع زمان براست.مستوفی 
در عین حال، یکی از پیش شــرط های بازگشــت 
ایران به تعامالت بین المللی را پیوســتن ایران به 
FATF عنوان کرده اســت: اگر ایــران بخواهد به 
تعامالت بین المللــی بازگردد، باید کشــور آماده 
تطبیق با اســتانداردهای بــه روز بین المللی بوده 
و برخــی قوانین و مقررات داخلی متناســب با آن 
 اصالح شــود. تصویب FATFدر این میان یکی از

مهم ترین استانداردهاست.

فعاالن اقتصادی بخش خصوصی توافق احتمالی در وين را تحليل كردند
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با وجود گذشــت چند ماه از نهایی شــدن توافق 
25 ســاله ایران و چین، هنــوز بخش خصوصی 
به جزئیات دقیــق این برنامه و نحــوه اجرای آن 
دسترســی پیدا نکرده اســت.به گزارش ایسنا، 
در ابتدای ســال جاری بود که پس از چند ســال 
مذاکره، سرانجام توافقی 25 ســاله میان ایران و 
چین نهایی شد، توافقی که در آن دو طرف اعالم 
آمادگی می کننــد که در حوزه هــای مختلف از 
جمله اقتصاد، همکاری های گسترده مشترکی را 
آغاز کنند.هر چند در سال های گذشته نیز تعداد 
زیادی از شرکت های چینی در ایران فعال بوده اند 
و چین به عنوان اصلی ترین شریک تجاری ایران 
شناخته می شود، اما این توافق احتماال راه را برای 
همکاری های جدی تر باز می کند. هرچند به نظر 
می رسد بخش خصوصی در کنار نگاه مثبت نسبت 
به حضور چین در ایران، نگرانی هایی را نیز دارد.در 
نشست مشترک دو کمیسیون بازار پول و سرمایه 
و انرژی اتاق تهــران، نمایندگان بخش خصوصی 
به بررسی بخشی از این دیدگاه ها پرداخته اند. در 
ابتدای این جلســه، رئیس کمیسیون بازار پول و 
سرمایه، توضیحاتی پیرامون ابتکار جاده – کمربند 
و ارتباط آن با سند همکاری 25 ساله ایران و چین 
ارائه کرد و گفت: ابتکار جاده- کمربند یک برنامه 
بلندمدت سیاست گذاری و ســرمایه گذاری بین 
قاره ای اســت که هدف آن توسعه زیرساخت ها و 
تسریع در ادغام اقتصادی کشورها در مسیر جاده 
تاریخی ابریشم، است.فریال مستوفی با اشاره به 

موقعیت بالقوه استراتژیک ایران، گفت که اگر چه 
جاده و کمربند یک ابتکار جهانی است، اما تمرکز 
عمده آن بر کشورهای آسیا، شرق آفریقا، اروپای 

شرقی و خاورمیانه است.
او به ضرورت انجام ارزیابی دقیق نقش کشورهای 
درگیر در ابتکار کمربند جاده، پرداخت و گفت: در 
تالش های مشترک باید منافع مشترک و متقابل، 
توسعه پایدار و با استانداردهای باال دنبال شود، تا به 
یک بازی برد - برد برای همه نقش آفرینان مبدل 
شود و توسعه متوازن و پایدار و مستقل و متنوع را 
برای همه کشورهای مسیر جاده و کمربند تحقق 
بخشد. مســتوفی افزود: ایران نه تنها یک منبع 
غنی انرژی اســت، بلکه می تواند به عنوان هاب 
منطقه و به عنوان مسیر ارتباطی شرق با غرب آسیا 
و اروپا عمل کند. البته به شــرطی که به درستی 
آن را مدیریت کرده و با چشــمان باز و با دانش و 
آگاهی از این فرصت بهره بگیریم و این کنش گری 
را در قالب سند همکاری 25 ســاله ایران و چین 
نیز دنبال کنیم.در ادامه این جلســه، رضا پدیدار 
-  رئیس کمیســیون انرژی و محیط زیست - نیز 
با اشاره به اینکه به طور بدیهی، چینی ها به دنبال 
منافع خود هستند، گفت: ایران نیز باید به دنبال 
منافع حداکثری خود باشــد. اما برخی شنیده ها، 
نگرانی هایــی را در مورد نحوه اجرای این ســند 

ایجاد می کند؛ برای مثال گفته می شــود که قرار 
است، شرکت های چینی بدون برگزاری مناقصه 
در پروژه های نفــت و گاز حضور پیــدا کنند.   یا  
چنین گفته می شود که قرار اســت 5000 نفر از 
کارکنان امنیتی برای حفاظت از کارگران چینی در 
ایران حضور پیدا کنند و امکان به تعویق انداختن 
پرداخت ها توسط کشور چین تا دو سال از دیگر 

مواردی است که در مورد آن بحث می شود.
او با تاکیــد بر اینکه ایران به ســرمایه گذاری نیاز 
دارد، گفت: این موضوع بسیار حائز اهمیت است 
که بدانیم حضــور چین در بخش هــای انرژی و 
زیرســاخت ها چه آینده ای را برای توسعه کشور 
رقم خواهد زد. متاسفانه این ها موضوعاتی است که 
در مذاکرات و گفت وگوهای مقامات ایران با طرف 
چینی مشــاهده نمی شــود.در ادامه این جلسه، 
محمدرضا طبیب زاده، کارشــناس حوزه انرژی 
ضمن ارائه گزارشی در خصوص پیش نویس سند 
راهبردی و نقشه راه همکاری های جامع 25 ساله 
ایران و چین، محورهای همکاری ایران و چین را 
ذیل هشت محور  از جمله، »همکاری های پولی- 
بانکی با تاکید بر همکاری بین بانک های مرکزی، 
بانک های تجاری و همــکاری های بین المللی«، 
»همکاری های منطقــه ای و بین المللی با تمرکز 
بر توسعه حوزه های زیرساخت اعم از حمل و نقل 

جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی« و »بخش انرژی 
شامل نفت خام و فرآورده های نفتی، پتروشیمی، 
برق، انرژی های تجدیدپذیــر و پاک« و همکاری 
در حوزه تجارت، همکاری در حوزه دانشــگاهی 
و فرهنگی و همکاری در حوزه توسعه روابط بین 
الملل را تشــریح کرد.در همین حال، مستوفی با 
بیان اینکه، انعقاد قرارداد همکاری با هر کشوری، 
امر پسندیده ای اســت، ادامه داد: آنچه موجبات 
نگرانی را فراهم می کند، پنهان نگاه داشتن جزئیات 

این سند است.
او با بیان اینکه »فرهنگ چین با فرهنگ کشورهای 
اروپایی متفاوت اســت« افزود: فعاالن اقتصادی 
و دولتمــردان باید به این مســاله توجه داشــته 
باشند که روشــی که برای همکاری با کشورهای 
اروپایی به کار می گیرند، قابل اجرا برای همکاری 
با کشــور چین نیســت. به هر حال، عمر حضور 
شــرکت های چینــی در بازارهای بیــن المللی 
اندک است و آنها به نسبت شــرکت های اروپایی 
کمتر با قواعد این بازارها آشــنا هستند.بر اساس 
گزارش ســایت اتاق تهران، مستوفی گفت: اگر از 
ناحیه چین، وامی به ایران داده شــود و پروژه در 
موعد مقرر انجام نشــده و بازپرداخت ها به موقع 
صورت نگیرد، مشــکل از اینجا آغاز می شود. در 
واقع به دلیل آنکه بیشــتر پروژه هــای بزرگ در 
ایران، دولتی اســت و در آنها بهره وری در سطح 
 نازلی قــرار دارد، هنــگام انعقــاد قراردادها باید 

به این مساله توجه نشان داد.

سید حمید حســینی گفت: موج مهاجرت در ایران به نقطه 
خطرناکی رسیده و الزم است هر چه زودتر با تدوین شرایط و 
بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی، حراست از منابع انسانی و 

سرمایه ای کشور در دستور کار قرار گیرد .
به گزارش خبر آنالین، مساله مهاجرت حاال به مساله بسیار 
مهمی برای ایران تبدیل شــده اســت . افزایش تقاضا برای 

مهاجرت حتی در آمارهای رسمی نیز به تایید رسیده است.
حمید حسینی می گوید بررسی ها نشان از ان دارد که افرادی 
فاقد استانداردهای پیشین مهاجرت، حاال در صددند از ایران 
بروند. این فعال اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنالین با 
هشدار نسبت به این اتفاق افزود: تا سال های گذشته افرادی 
که واجد خصوصیات خاص بودند و در طبقه مشخصی حضور 
داشــتند، متقاضی مهاجرت بودند، اما در دو سال اخیر موج 
مهاجرت به آدم های عادی رسیده است، کسانی که در سال 

های گذشته فاقد استاندارد مهاجرت شناخته می شدند .
 وی گفت: مدیران برخی شرکت هایی که کار مهاجرت انجام 

می دهند، شخصا به من اعالم کردند که قبال هفته ای سی تا 
چهل درخواست برای مهاجرت داشتند که از سوی افرادی با 
تخصص های باال و درس خوانده ارائه می شــد اما در شرایط 
فعلی تعداد این درخواســت برای این شرکت های معمولی 
به 180 درخواســت رسیده است که نشــان از افزایش میل 
به مهاجرت در ایران دارد . وی گفت: جالب اســت در میان 
متقاضیان مهاجرت از لوله کش تا کابینت ساز و آشپز و برق کار 
و آرایشگر و ... نیز دیده می شوند، این یعنی اگر تا دیروز فقط 
درس خوانده ها می خواستند از ایران بروند، امروز صاحبان 
حرف و افرادی که حرفــه ای را بلدند نیز متقاضی مهاجرت 

هستند و این نشانه های باید سیاستگذار را نگران کند .
 وی گفت: اغلب این افراد در پاســخ به این ســئوال که چرا 

می خواهید از ایران مهاجرت کنید مــی گویند آنجا حقوق 
بیشــتری دارم و می توانــم راحت تــر زندگی کنــم، این 
عبارت راحت تر خیلی مســاله و عبارت مهمی اســت، این 
نشان می دهد چشم انداز انها نســبت به اینده کشور دیگر 
 چندان روشن نیســت و نوعی خســتگی و نگرانی در آن ها 

وجو دارد .
 وی گفت: بهترین نیروها را در این مملکت پرورش می دهیم 
اما متاسفانه آنها که امکان بیشــتری دارند به اروپا و کانادا و 
امریکا می روند و کسانی که امکان کمتری دارند راهی ترکیه 
می شوند و امارات . جالب این است که همین کشورها برای 
گرفتن نیرو از ایران برنامه ریزی می کنند و این بسیار نگران 

کننده است .

خیز امارات برای کارآفرینان ایرانی
 عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: همیــن حاال امارات متحده 
عربی شــهرکی صنعتی احداث و اعالم کرده است هر کسی 
که در ایران کارخانه داشــته اســت می تواند در این شهرک 
زمین مجانی بگیرد، جالب اینجاست به محض امضای قرارداد 
بانک 90 درصد هزینه ها را تسهیالت می دهد تا فرد آنجا کار 
تولیدی کند . می گویند شما که تجربه کار در ایران را دارید 
بیایید اینجا کار کنید و همه چیز برایتان مهیاست .حسینی 
افزود: جالب اینجاست که امارات اصال در صدد تولید نبود، این 
کشور جایی برای ترانزیت و صادرات مجدد بود اما حاال برای 
بردن کارآفرینان ایرانی برنامه ریزی کرده و قول اقامت می دهد 
. وی با اشاره به اینکه قبال کسی به کارآفرین کاری نداشت، 
گفت: همین نکته نشان می دهد خطر تا چه حد جدی است و 
بی توجهی به آن چطور می تواند کشور را تهی کند . وی گفت: 
مساله مهاجرت تنها مساله ای اقتصادی نیست، جامعه نیاز به 

امید دارد ، امید به آینده ای بهتر . 

قرارداد ۲5 ساله ایران و چین چطور عملیاتی می شود؟

سيد حميد حسينی: افزايش ميل به مهاجرت تنها ريشه اقتصادی ندارد

برنامه امارات برای کارآفرینان ایرانی


