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تعیین سازوکار عرضه خودروهای وارداتی 
در بورس کاال 

کارگروه اقتصادی واردات خودرو، سازوکار عرضه خودروهای وارداتی در بورس 
کاال را تعیین کرد.به گزارش ایلنا از وزارت صمت، در نشســت روز یکشنبه 29 
آبان کارگروهی متشــکل از وزرای صنعت، معدن و تجــارت و امور اقتصادی و 
دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، سازوکار عرضه خودروهای وارداتی 
در بورس کاال تعیین شــد.بر اســاس تصمیمات این کارگروه، قیمت پایه عرضه 
در بورس کاال بر مبنای قیمت تمام شــده وارد کننده و ســود منصفانه از سوی 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین می شود.همچنین در 
این نشست مقرر شد سود منصفانه، ۱۵ درصد قیمت تمام شده خودرو باشد. این 
۱۵ درصد شامل سود وارد کننده، هزینه ارائه خدمات گارانتی، وارانتی و خدمات 
پس از فروش، توســعه شبکه خدمات پس از فروش، سود عمده و خرده فروشی 
و توسعه شبکه است.سود بازرگانی مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال 
۱۴۰۱ و مابه التفاوت قیمت کشــف شده در بورس کاال با قیمت مصوب سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان )قیمت پایه( تعیین می شــود.حقوق 
ورودی، سود بازرگانی مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ و سایر 
هزینه های مرتبط با ترخیص در زمان ترخیص به صورت کامل توسط وارد کننده 
پرداخت می شود. همچنین مابه التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش در بورس کاال، 

پس از فروش، توسط بورس کاال محاسبه و به خزانه دولت واریز می شود.

عبور حجم تجارت ایران و روسیه از مرز ۴ میلیارد دالر 
گردش تجارت بین روســیه و ایران در ژانویه تا اکتبر 2۰22 از حجم تجارت 
در کل ســال 2۰2۱ فراتر رفت و در مجموع به بیش از ۴ میلیارد دالر رسید.به 
گزارش ایلنا از تاس، ارقام ارائه شده توسط سرویس گمرک فدرال روسیه نشان 
می دهد که گردش تجارت بین روسیه و ایران در ژانویه تا اکتبر 2۰22 از حجم 
تجارت در کل ســال 2۰2۱ فراتر رفــت و در مجموع به بیش از ۴ میلیارد دالر 
رسید.والدیمیر ایوین معاون رئیس گمرک گفت: در این بازه صادرات روسیه 27 
درصد و واردات از ایران ۱۰ درصد افزایش یافته است.ســرگئی کاتیرین، رئیس 
اتاق بازرگانی و صنایع روسیه به ایزوستیا گفت که تجارت متقابل عمدتاً به دلیل 
تحریم های غرب علیه روســیه و وقفه های مرتبط در روابط سنتی افزایش یافته 
اســت.این کارشناس ادامه داد: ایران یک پل لجستیکی در تجارت با خاورمیانه، 
جنوب و جنوب شرق آسیا است و دوم اینکه این کشور تجربه بی نظیری از بقای 
چندین ســاله در میان تحریم ها دارد. وی تصریح کرد: بدیهی اســت که توافق 
موقت تجارت آزاد بین اوراسیا و ایران که از ۱7 اکتبر 2۰۱9 اجرایی شده است، 

رشد حجم مبادالت تجاری را تسهیل می کند.

قیمت دام زنده ۸۵ هزار تومان شد
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی خاطرنشان کرد: زمانی که امکان 
صادرات دام فراهم باشــد دامدار انگیزه ای برای فروش دام در بازار داخلی ندارد 
و ترجیــح می دهد کــه دام را در بازارهای خارجی عرضه کند تــا دالر و دینار 
دریافــت کند.علی اصغر ملکی در گفت وگو با ایلنا، با تایید خبر فروش راســته 
گوســفندی کیلویی 3۰۰ هزار تومان گفت: راســته گوسفندی بدون استخوان 
کیلویی 3۰۰ هزار تومان بفروش می رسد؛ این در حالیست که راسته گوسفندی 
پاک شــده و آماده به ســیخ باالتر از 3۰۰ هزار تومان عرضه می شود.وی با بیان 
اینکه باال بودن قیمت راســته گوشت گوســفندی موضوع تازه ای نیست، افزود: 
شقه گوشت گوسفندی کیلویی 22۰ هزار تومان بفروش می رسد.به گفته رئیس 
اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی؛ تقاضا همواره در میانه  ماه  ریزش می کند 
و در این میان تفاوت قیمت گوشت و افزایشی شدن قیمت ها در کاهش مصرف 
تاثیر ملموس گذاشته است.رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با اشاره 
به تاثیر صادرات دام در افزایش نرخ گوشــت گوســفندی در بازار، تصریح کرد: 
زمانی که امکان صادرات دام فراهم باشد دامدار انگیزه ای برای فروش دام در بازار 
داخلی ندارد و ترجیح می دهد دام تولیدی اش را در بازارهای خارجی عرضه کند 

که دالر و دینار دریافت کند.

بالتکلیفی ۱۵۰ هزار دستگاه ماینر ضبطی در کشور
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: حدود ۱۵۰ هزار 
دستگاه ماینر در انبارهای سازمان در سراسر کشور وجود دارد که البته سازمان 
اختیاری برای تعیین تکلیف آنها ندارد.به گزارش ایرنا از ســازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی، ســید عبدالمجید اجتهادی در حاشیه بازدید از انبارهای 
تملیکی اســتان سمنان با اشــاره به اینکه در پی بازدید رؤسای قوای قضاییه 
و مجریه و دســتورات صادر شــده، تعامل بین قــوا در تعیین تکلیف کاالهای 
موجود در انبارهای اموال تملیکی سرعت گرفت، اظهارداشت: اقدامات خوبی در 
خصوص ســاماندهی و تعیین تکلیف کاالها در سراسر کشور از جمله برگزاری 
مزایده های فوق العاده و فروش خودروهای خارجی انجام شــد.وی بیان داشت: 
حدود ۱۵۰ هزار دســتگاه ماینر ضبطی در انبارهای ســازمان در سراسر کشور 
وجود دارد که این ســازمان، اختیاری برای تعیین تکلیف آنها ندارد. تعدادی از 
این دستگاه ها دارای رأی برائت دارند و البته امکان فروش آنها وجود ندارد چرا 
که امکان اســتفاده در چرخه معیوب و غیرقانونی وجود دارد و بخشی نیز رای 

قطعی محکومیت هستند.

سکه ۲۵۰ هزار تومان ارزان شد 
قیمت هر قطعه ســکه طرح جدید روز سه شنبه با 2۵۰ هزار تومان کاهش 
نســبت به روز قبلی ۱7 میلیون و ۴۵۰ هزار تومان معامله شد.به گزارش ایرنا، 
هر قطعه ســکه طرح قدیم نیز بدون تغییر قیمت نســبت به روز دوشنبه ، ۱7 
میلیون تومان خرید و فروش شــد.همچنین دیروز نیم سکه ۱۰ میلیون تومان، 
ربع ســکه هفت میلیون تومان و سکه یک گرمی سه  میلیون و 7۰۰ هزار تومان 
قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و 
۵79 هزار تومان ثابت ماند و قیمت هر مثقال طال ۶ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان 
شد.روزگذشته بهای هر اُنس طال در بازارهای جهانی یک هزار و 77۶ دالر و سه 

سنت است.

تدام افت شاخص بورس در معامالت سه شنبه
شــاخص کل بورس تهران در پایان معامالت روزگذشته با چهار هزار و ۱99 
واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۴۰9 هزار واحدی ایســتاد.به گزارش ایرنا، 
شــاخص هم وزن با یک هزار و ۶۱۶ واحد افزایش بــه ۴۱۶ هزار و ۱9۰ واحد و 
شــاخص قیمت با 9۶2 واحد رشــد به 2۴7 هزار و ۸۰7 واحد رسید.شــاخص 
بازار اول، ســه هزار و ۴3۵ واحد و شــاخص بازار دوم، هفــت هزار و 3۴۱ واحد 
کاهش را ثبت کردند.روز سه شنبه در معامالت بورس تهران، بیش از ۶ میلیارد 
و 39۵ میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 3۵ هزار و ۱23 میلیارد 
ریال معامله شد.همچنین صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۵2۸ واحد، 
ایران خودرو )خودرو( با 293 واحد، فوالد خراسان )فخاس( با 2۸۵ واحد، سایپا 
)خساپا( با 2۱۱ واحد، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با ۱۴۵ واحد 
و سرمایه گذاری سایپا )وساپا( با ۱27 واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشت.

در مقابل توســعه معــادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکــو( با 2 هزار و ۸۰ 
واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و 29۶ واحد، بانک پاسارگاد 
)وپاســار( با 3۸9 واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 32۴ واحد، گروه مپنا 
)رمپنا( با 3۰2 واحد و پاالیش نفت تهران )شتران( با 297 واحد تاثیر منفی بر 
شــاخص بورس به همراه داشــت.بر پایه این گزارش، روزگذشته نماد گسترش 
سرمایه گذاری ایران خودرو )خگســتر(، ایران خودرو )خودرو(، سایپا )خساپا(، 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، صنعتی زر ماکارون )غزر(، سرمایه گذاری 
ســایپا )وساپا( و بیمه دانا )دانا( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.گروه خودرو 
هم در معامالت دیروز صدرنشــین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 
یک میلیارد و ۸۱9 میلیون برگه ســهم به ارزش ۶ هــزار و ۴3۰ میلیارد ریال 
دادوستد شد.شاخص فرابورس نیز روزگذشته بیش از 3۰ واحد کاهش داشت و 
به ۱۸ هزار و ۶۱۰ واحد رســید.در این بازار بیش از سه میلیارد و ۱۸7 میلیون 
برگه ســهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معامالت دیروز فرابورس 
بیش از ۱۸9 هزار و 37۱ نوبت بود.گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، 
پتروشیمی مارون )مارون(، پخش هجرت )هجرت(، تهیه توزیع غذای دنا آفرین 
فدک )گدنا(، صنعتی مینو )غصینو(، پخش رازی )رازی(، کشت و صنعت دشت 
خرم دره )زدشت( و سرمایه گذاری مسکن پردیس )ثپردیس( با تاثیر مثبت بر 

شاخص فرابورس همراه بودند.

اخبار کوتاه

بازار

بورس

رئیس اســبق پژوهشــکده پولی و بانکی 
اظهار داشــت: معتقــدم در بحــث افزایش 
دســتمزد کارگــران دولت می توانســت این 
افزایش را به صورت پلکانی و دو مقطع انجام 
دهد چراکه همین افزایش یکباره دستمزد ها 
منجر به افزایش تقاضا در بازار شــد و در واقع 
دولت سیزدهم سیاســت های پولی مناسبی 
برای این شرایط را انتخاب نکرد.احمد مجتهد 
در گفت وگو با ایلنا درباره نتیجه سیاست های 
اقتصادی دولت ســیزدهم و ادعــای وزارت 
اقتصاد مبنی کاهش نرخ تورم از نیمه ســال 
اول ســال آینده اظهار داشــت: واقعیت این 
است که وضعیت اقتصادی کشورمان مطلوب 
نیست و سیاست های دولت برای بهبود اوضاع 
اقتصادی کشــور موفق نبوده است.وی با بیان 
اینکه بخشی از این وضعیت نامطلوب اقتصادی 
کشور به موضوع تورم شدید کشور برمی گردد، 
ادامه داد:  در کنار نرخ تورم باال، کاهش ارزش 
پول ملــی، نقدینگی و مشــکالت واحدهای 
تولیــدی، ناترازی بانک ها، کســری بودجه از 
دیگر مشــکالت اقنصادی کشورمان است اما 
تمرکــز دولت باید بــر روی کاهش نرخ تورم 
باشد.رییس اســبق پژوهشکده پولی و بانکی 
با اشــاره به آمار ارائه شــده از بهبود شرایط 
اقتصادی و شاخص های اقتصادی کشور تاکید 
کرد: واقعیت  این است که با آمار می توان دروغ 
گفــت. در تهیه آمار اینکه چه تاریخی را مبدا 
تغییرات مد نظر قــرار دهیم، می تواند نتیجه 
را تغییر دهد و موضوع تاریخ مقایسه  و تاریخ 

مبنای آمار موضوع بسیار مهمی است. 
با توجه به این موضوع مشــخص است که 
با گــزارش آماری می توان عملکرد یا وضعیِت 
بهتری از اقتصاد را به تصویر کشــید و نشان 
داد.این کارشــناس اقتصادی ادامــه داد: در 
اقتصاد تورم باالی ۱۰ درصد را تورم بســیار 
شــدید می دانیم و در طول ســال های جنگ 
تحمیلی هم نرخ تورم بــه طور میانگین 2۰ 
درصد بــود اما امروز در شــرایط تحریم های 
ســختگیرانه به ویــژه تحریم هــای بانکی و 
مالی که از مهم ترین مشــکالت اقتصاد ایران 
محسوب می شود، شاهد تورم باالی ۴۰ درصد 

با  بانک های کشــور  افزود:  هســتیم.مجتهد 
محدودیت منابع مواجه هستند و سیاست های 
بانــک مرکزی درباره سیاســت های انقباضی 
هم بیشــتر در جهت این بــوده که منابعی را 
برای تامین کســری بودجه دولت فراهم کند. 
در واقع دولت برای جهت کاهش هزینه ها در 
اعمال سیاســت ها به طور جدی عمل نکرد، 
این در حالی اســت که در این زمینه  امکان 
انجام اقدامات متعددی بود و می توانســت در 
این شــرایط مدیریت هزینه ها را انجام دهد. 
از ســوی دیگر با توجه بــه تورم قدرت خرید 
مردم کاهش پیدا کرد و هم قیمت های کاال و 
خدمات داخلی و هم قیمت کاالهای خارجی 
به شــدت افزایش پیدا کــرد و البته عواملی 
مانند جنگ روســیه و اوکراین به شــدت آن 
افزود و شــرایط بین المللی منجر به افزایش 
قیمت جهانــی مواد غذایی شــد. وی درباره 
اثرگذاری حــذف ارز ترجیحــی در افزایش 
قیمت ها اظهار داشــت: باید توجه داشت که 

اکثر کارشــناس های اقتصادی مخالف اجرای 
ارز ترجیجــی بودند و در دولت گذشــته هم 
شاهد حذف تدریجی ارز ۴2۰۰ تومانی بودیم 
اما دولت قبل از آنجایــی که نگران موقعیت 
خود بود نســبت به حذف کامل ارز ترجیحی 
اقدام نکرد. معتقدم هر چند دولت باید نسبت 
به حذف ارز ترجیحی اقــدام می کرد اما باید 
سیاســت هایی جایگزینــی جبرانــی به اجرا 
می رسید که این سیاست های جبرانی باید در 
جهت کمک به افراد کم درآمد جامعه باشد و 
از این رو باید برخی از سیاست های دولت در 

این باره اصالح شود.
این کارشــناس اقتصادی گفــت: معتقدم 
در بحث افزایش دســتمزد کارگــران دولت 
می توانســت این افزایش را به صورت پلکانی 
و دو مقطــع انجام دهد چراکه همین افزایش 
یکباره دســتمزد ها منجر به افزایش تقاضا در 
بازار شد و در واقع دولت سیزدهم سیاست های 
پولی مناسبی برای این شرایط را انتخاب نکرد.

رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره 
بــه ارائه آمار درباره مهار نقدینگی تاکید کرد: 
باید توجه داشــته باشــیم که رشد نقدینگی 
مهار نشــده  بلکه روند رشد نقدینگی به دلیل 
سیاســت های محدود کننده، به طور بســیار 

ُکندی کم شده  است. 
متاسفانه سیاســت هایی که بانک مرکزی 
اعمال کرده، سیاســت کنتــرل مقداری پول 
بوده در حالی که در بســیاری از کشورها در 
این شرایط، از سیاست های نرخ بهره استفاده 
می کنند. در حال حاضر در کشــورمان با این 
نرخ تورم فعلی بانک ها حق ندارند تســهیالت 
را با نرخ ســود بیشــتر از ۱۸ درصد پرداخت 
کننــد و این منطق غلط باعث می شــود که 
همه متقاضی دریافت تسهیالت باشند و از آن 
طرف بانک ها امــکان دریافت منابع را ندارند 
چراکه نرخ ســود ســپرده ها هم بیشتر از ۱۸ 
درصد نیست و شــرایط سپرده گذاری جذاب 
نیســت.مجتهد با بیان اینکه این سیاست ها 

متضاد از هم هســتند و در یــک جهت قرار 
ندارند، ادامه داد: در سیاســت های هم جهت 
هم باید نرخ بهره ها بهره افزایش پیدا می کرد و 
هم کنترل های مقداری پول به اجرا می رسید 
و به طور قطع اعمال سیاست یک جانبه جواب 
نمی دهد و نمی توان شرایط اقتصادی را بهبود 
دهد.این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این 
سوال که آیا شاخص های اقتصادی سینگالی 
از کاهش نرخ تورم در نیمه اول سال آینده را 
می دهند، گفت:  یک بُعد مهم در این زمینه، 
مســائل سیاســت های بین المللی کشورمان 
است، باید توجه داشت که در حال حاضر  نرخ 
رشد سرمایه گذاری منفی است. همچنین در 
حالیکه عمده منابع کشور از محل فروش نفت 
است اما این منابع در اختیار کشور نیست.وی 
افزود: علی رغم فروش نفت، با موانعی در بحث 
انتقال منابع حاصل از فروش نفت به کشــور 
مواجه هستیم و به دلیل محدودیت های بانکی 
که وجود دارد، منابع حاصل از فروش نفت در 

اختیارمان قرار نمی گیرد. 
در نتیجه دولت ارزی را که در اختیار بانک 
مرکزی نیست را به فروش می رساند و همین 
موضوع منجــر به افزایش پایه پولی کشــور 
می شــود که و اثرات تورمی خواهد داشــت.

مجتهد تاکیــد کرد: معتقدم درباره آماری که 
در ارتباط با رشــد صادرات داده می شود باید 
احتیاط شود چراکه صادرات کشورمان عمدتا 
مشــمول کاالهایی اســت که به کشورهای 
همسایه انتقال داده می شــود و این کشورها  
ارز آن را با ریال ایران پرداخت می کنند.  این 
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فرار سرمایه 
از دیگر مشکالت اقتصادی ایران است، گفت: 
در روند مهاجــرت به غیر از ازدســت رفتن 
نیروی انســانی ماهر، منابع سرمایه ای کشور 
هم از دست می رود و از کشور خارج می شود 
و این خود شــاخص اثر گذار در اقتصاد کشور 
اســت.وی ادامه داد: این شــاخص ها اگر هم 
بهبودی هم داشتند، اثر آن درشرایط تورم ۴۵ 
درصدی کشور، بسیار اندک بوده و نمی توانند 
مشــکل اساســی را حل کننــد و نمی توانند 

اقتصاد را به ثبات برگردانند.

رئیس ســازمان امور مالیاتی از پیــش بینی ۶7۰ هزار 
میلیارد تومان درآمد مالیاتی در بودجه ســال آینده خبر 
داد.بــه گزارش ایســنا، داوود منظور در نشســتی که در 
ســازمان امور مالیاتی برگزار شــد، با بیان اینکه در سال 
۱۴۰۰ یک و نیم میلیــون اظهارنامه جدید از محل ثبت 
نام و شناســایی مودیان جدید شناسایی شد، اظهار کرد: 
همچنین در هشــت ماه ســال جاری یک میلیون مودی 
جدید از همان محل مذکور شناســایی شــد.وی با بیان 
اینکه رشــد مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱399، 
۵۸ درصد بود، گفت: میزان درآمد مالیاتی دولت در ســال 
99 ماهانه ۱۵ هزار میلیارد تومان در ســال ۱۴۰۰ ماهانه 
2۵ هزار میلیارد تومان و در ســال جاری ماهانه ۴۰ هزار 
میلیارد تومان بوده اســت و بطور کلی در هشت ماه سال 
جاری ۱۱۰ هــزار میلیارد تومان مالیات وصول شــد که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد رشد داشته 

است.رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد میزان درآمدهای 
مالیاتی در بودجه سال آینده توضیح داد: برای سال ۱۴۰2 
نیز ۶7۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در بودجه پیش 
بینی شده است.به گفته منظور، در شش ماه نخست سال 
جاری ۵۵ درصد مخارج دولت از مالیات تامین شده است 
و پیش بینی شده تا سال ۱۴۰3، ۸۰ درصد بودجه دولت 

با مالیات تامین شود.
وی در ادامــه با اشــاره به اجــرای قانــون پایانه های 
فروشــگاهی اظهار کرد: از ابتدای آبــان تا کنون با اجرای 
قانون مذکور 9۰ هزار میلیارد تومان صورتحســاب توسط 
شــرکت های بورسی صادر شــده که میزان مالیات ارزش 
افزوده آن ۶۶۰۰ میلیارد تومان بوده اســت.رئیس سازمان 
امــور مالیاتــی ادامه داد: در یک و نیم ماه گذشــته 3۶۶ 
هزار صورتحســاب صادر شده است و 3۵7 مودی از طریق 
شرکت های معتمد به سازمان امور مالیاتی وصل شدند. ۱۶ 

ســامانه دولتی نیز از این طریق به سازمان وصل هستند.
به گفته وی، از اول دی ماه سال جاری شرکت های دولتی 
هم مانند شرکت های بورسی به سامانه وصل خواهند شد 
تا بخش بزرگی از خرید و فروش اقتصادی در سامانه درج 
شــود.رئیس ســازمان امور مالیاتی در ادامه با بیان اینکه 
بالغ بر ۶۰ دســتگاه اطالعات خود را در اختیار ســازمان 
امور مالیاتی قرار می دهند، عنوان کرد: مهمترین اطالعات 
برای ســازمان اطالعات مربوط به بانک ها است اما بانک ها 
اطالعــات به روز را در اختیار ما قــرار نمی دهند. بنابراین 
الزم اســت وب ســرویس های مطمئنی از بانک مرکزی و 
بانک های دیگر اخذ کنیم تا اطالعات مورد نیاز را دریافت 

کنیم. 
منظــور ادامه داد: همچنین برخی نهادهای دیگر مانند 
پلیــس راهور و ثبت امــالک اطالعــات الزم را در مورد 
خودروهــا و مالکان ســاختمان ها که ما برای شناســایی 

خانه های لوکس نیاز داریــم در اختیار ما قرار نمی دهند.
وی در ادامه با اشاره به افزایش کیفیت رسیدگی ها و ساده 
کردن رسیدگی به اظهارنامه مودیان، گفت: قرار است فقط 
مودیان پر ریسک رسیدگی شوند. برخی مودیان ویژه مورد 
حسابرســی ویژه قرار می گیرند. بالغ بر ۵۰ درصد مالیات 
باید از 2۰۰ شرکت گرفته شود که این شرکت ها امسال به 
صورت ویژه مورد رســیدگی قرار می گیرند.رئیس سازمان 
امور مالیاتی با اشاره به فرآیند خوداظهاری مودیان مالیاتی 
عنوان کرد: تمکین مودیان تا کنون خیلی باال نبوده است. 
در مورد مالیات مشــاغل میزان مالیات تشخیصی نسبت 
به مالیات ابرازی ۱3 درصد بیشــتر بوده اســت. ما تالش 
می کنیم تمکیــن مودیان را باال ببریم.منظــور ادامه داد: 
مجموعه مالیــات ابرازی ۱7۰ شــرکت 29 هزار میلیارد 
تومان و کل مالیات ابرازی شــرکت ها امســال ۱۰۰ هزار 

میلیارد تومان بوده است.

»صمیمانه از حکومت گران می خواهیم در 
هیچ زمینه ای سراغ شوک درمانی و کاربست 
زور نروند. این موارد ما را از هم دورتر می کند 
و امــکان تعامل داخلــی را از ما می گیرد. هر 
کوششــی که از طریق شوک درمانی بخواهد 
مســائل را حل کند، جامعه را با فاجعه روبرو 

می سازد.« 
به گــزارش جماران،فرشــاد مومنی عضو 
هیات علمی دانشــگاه عالمه و اقتصاددان در 
نشســت موسســه دین و اقتصاد بــا موضوع 
»احوال فعلی ما و چشــم انداز آینده ایران از 
منظر طبیعت، تاریخ و فرهنگ« با بیان اینکه 
امسال سال تصویب برنامه میان مدت توسعه 
در ایران اســت، گفت: ما در همه عرصه های 
حیات جمعی با بحران های چندوجهی مواجه 
هستیم. بحران های اقتصادی به خاطر ملموس 
بودن، خیلی راحت تر درک میشــود و برای 
آنهایی که نفعشان در پنهان کاری است، کار 
دشــوارتری در این زمینه وجود دارد. در این 
دوراهی بنا بر راهنمایی متفکران بزرگ باید به 
بنیادهای اندیشه ای برگردیم.وی افزود: رقابت 
بین کشــورها و رقابت بین شــرکت ها شکل 
تجســد یافته ی رقابت بین اندیشــه ها است 
بنابراین شاید فوری ترین مسئله ما دامن زدن 
به تالش های علمی و اندیشه ای برای ارتقای 

فهم مان است. ما به شناخت وضع موجود نیاز 
داریم. این کار بزرگ در چارچوب مناســبات 
رانتی با موانع بســیار بزرگی روبرو اســت. در 
ایــن نقطه عطف ظرفیت هــای بزرگی وجود 
دارد که میتواند بالفعل شــود لذا صمیمانه از 
حکومــت گران می خواهیم در هیچ زمینه ای 
سراغ شوک درمانی و کاربست زور نروند. این 
موارد ما را از هم دورتر می کند و امکان تعامل 
داخلــی را از ما می گیرد. هر کوششــی که از 
طریق شــوک درمانی بخواهد مسائل را حل 
کند، جامعه را با فاجعه روبرو می سازد.مومنی 
با اشــاره به دو تجربه متفاومت توسعه ای در 
چین و روسیه، گفت: چین با پرهیز از شوک 
درمانی نجات پیدا کرد و اعتال یافت اما روسیه 
با شوک درمانی به انواع خباثت ها آلوده شد و 
اآلن در باتالق هایی گیر افتاده که می خواهند 
ما را هم به داخل آن بکشــانند. ما باید بستر 
را برای خالقیت و مشارکت همه ظرفیت های 
انسانی و مادی مان فراهم کنیم. در چارچوب 
مناســبات رانتی ما با بحران مشارکت روبرو 
هستیم. ما انقدر بیچاره شده ایم که خالقیت 
و تولید دیگر نشانه زرنگی محسوب نمی شود 
و شــارالتانی، فســاد و مفت خوارگی نشانه 
زرنگی اســت. حکومتی که متقاضی فضیلت 
اســت باید بســتر را برای مشــارکت مردم و 

امنیت اقتصادی فراهــم کند. در هیچ کجای 
دنیا وقتی انگیزه برای ســاخت صنعتی کمتر 
از انگیزه برای ســاخت و ســاز باشد توسعه 
رخ نمی دهد. ما بــه دولت فعلی گفتیم با آن 
سندی که برای بودجه ســال ۱۴۰۱ تدوین 
کــرده اند، یک نیمه دوم آشــوبناک خواهیم 
داشــت اما گوشی برای شــنیدن نبود. عنصر 
محوری قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ شــوک 
درمانی بود. این سیاســت مشارکت زدا است 
و همه را به ســمتی میکشــد کــه حس گم 
کــردن موقعیت را برای آنهــا ایجاد می کند.
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه در ادامه بیان 
کرد: در عصر شتاب تاریخ، خودشناسی و فهم 
اقتضائات زمان دو مســاله مهم اســت. برقرار 
کردن نســبت خالق و هوشمندانه و از موضع 
استقالل و عزت نفس همراه با مشارکت مفید، 
یک موضوع حیاتی است. متاسفانه مشاهدات 
ما از این الزاامات نشان می دهد که عملکرد ها 

خیلی از آنچه که باید باشد، دور است. 
اخیــرا یکــی از مســئوالن کشــور گفته 
اســت می خواهند تعطیالت رسمی را هفتگی 
افزایــش دهند. ای کاش در مورد این تصمیم 
و سایر تصمیمات، مســئوالن ما به این بلوغ 
می رسیدند که قبل از ابالغ هرچیزی، آن را به 
بحث بگذارند. آنها که تعطیالت طول هفته را 

افزایش می دهند، کسانی هستند که از مرحله 
تولید انبوه عبور کرده و به قابلیت های تولیدی 
سطح باال رســیده اند. ما که فاصله ای بزرگ 
با این مناسبات داریم، نباید انقدر غیرمحتاط 
باشــیم. یکی از جــذاب ترین خاطــرات از 
ســفرها برای مطالعه چین، این بود که هیات 
ایرانی، فرد چینی که راهنمای ما بود را مورد 
استهزاء قرار می دادند که چرا چین که داعیه 
کمونیستی دارد بســیاری از مقاوله نامه هایی 
که ســازمان بین المللی کار داده را نپذیرفته 
اســت. او گفت اجداد ما در خواب ســنگینی 
فرو رفته بودند و ما دیر بیدار شدیم و هزاران 
کار انجام نشــده برای توسعه خود داریم. آن 
فرد، محاســباتی نشان داد که اگر انگیزه های 
خالقیــت، کار و تالش را با انگیزه های خوش 
گذرانی جایگزین کنند، نمی توانند ســری در 
ســرهای دنیا داشته باشــند لذا می گفت به 

جبران خواب ماندن گذشتگان باید چندبرابر 
زحمت بکشــند. از این رو است که می گوییم 
اگر حکومت گران ما سازه های ذهنی خود را 
تغییر ندهند اوضاع ما پر هزینه تر خواهد شد. 
از این زاویه ما باید حتی تعطیالت موجودمان 
را باید مــورد بازبینی قرار دهیم نه اینکه ۵2 
روز دیگر به تعطیالت مــان اضافه کنیم.این 
استاد دانشــگاه در پایان سخنان خود گفت: 
ما در ساحت اندیشــه کارهای برزمین مانده 

زیادی داریم. 
کالچر)فرهنگ( به معنای خالقیت و تولید 
در امــور بنیادین معنا می شــود. چرا باید در 
جامعه ما فرهنگ در نقش موعظه گری ظاهر 
شــود و رابطه آن با عمل قطع شود؟ همه ما 
در این زمینه مســئولیت داریم. راه نجات ما 
بازگشت به ســنت برخورد پرستارانه در همه 

عرصه های حیات اجتماعی است.

رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی:

رشد نقدینگی مهار نشده  است

رئیس سازمان مالیاتی خبر داد

پیش بینی ۶۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در بودجه سال آینده

فرشاد مومنی در نشست موسسه دین و اقتصاد:

لطفا شوک درمانی نکنید!

با وجود هشدار مسئوالن نسبت به اجاره کارت ملی 
بــه دالالن برای خرید دالر ســهمیه ای مبنی بر قطع 
یارانه و اخذ مالیات، همچنان تقاضا برای خرید و فروش 
سهمیه دالر وجود داشته و حتی مشاهدات از افزایش 
این امر حکایت دارد.به گزارش ایسنا، با افزایش قیمت ها 
در بازار ارز و تمایل افراد به فروش سهمیه دالری خود 
به دالالن، مسئوالن قضایی نسبت به تبعات پولشویی 
و قاچاق این موضوع هشــدار دادند و طبق گفته آن ها 
خرید 2۰۰۰ دالر ســهمیه ای معیار تعییــن یارانه و 
مالیات است.با این حال، همچنان بازار اجاره کارت ملی 
و خرید سهمیه دالر داغ است و مشاهدات امروز از بازار 
ارز نیــز این موضوع را تایید می کنــد به گونه ای که بر 
تعداد خریداران ســهمیه دالر نسبت به هفته گذشته 
افزوده شده و بیشتر مبادالت در بازار ارز مبتنی بر خرید 
2۰۰۰ دالر از صرافی ها و فروش آن متمرکز اســت.در 
این زمینه، بررسی ها نشان می دهد که دالالن سهمیه 
دالر را از ۶۰۰ تا 7۵۰ هزار تومان می خرند. البته، خرید 

دالر ســهمیه ای در صرافی ها منوط به نوبت گیری در 
سامانه برخط بازار متشــکل ارزی است.از سوی دیگر، 
بررسی وضعیت قیمت ها در بازار روز سه شنبه ارز نیز 
نشــان می داد که نرخ خرید دالر در تابلوی صرافی ها 
معــادل 3۴ و ۴۰۰ هزار تومان تا 3۴ هزار و 7۰۰ هزار 
تومان نمایش داده می شد.نرخ فروش دالر در صرافی ها 
نیــز از 3۵ هزار تومان تا 3۵ هزار و 2۰۰ تومان متغیر 
بود.عالوه بر این، نرخ خرید یورو در تابلوی صرافی ها نیز 
معادل 3۶ هزار و 9۰۰ تومان نمایش داده می شد و نرخ 
فروش یورو هم 37 هزار و 2۰۰ تومان بود.مشاهدات از 
بازار غیررسمی نیز حاکی از آن است که دالر 3۵ هزار و 
۵۰۰ تومان تا 3۵ هزار و ۸۰۰ تومان خریداری می شد 
و نرخ فروش این ارز نیز از 3۶ هزار تومان تا 3۶ هزار و 
۴۰۰ تومان متغیر بوده است.اظهارات فعاالن ارز درباره 
آینده بازار بیانگر این اســت که تحوالت بازار غیرقابل 
پیش بینی است اما نرخ دالر در محدوده 3۶ هزار تومان 

به تثبیت نسبی رسیده است.

ســخنگوی وزارت صمت با اشــاره به توافق تعرفه 
ترجیحی سال ۱3۸2 با پاکستان، گفت: از سال ۱397 
واردات بیش از 2۰۰۰ قلم کاال ممنوع شــد و خیلی از 
کاالهای موجود در توافــق نامه تعرفه ترجیحی ایران 
و پاکســتان نیز در این لیســت قرار گرفتند، اما حاال 
واردات تمام کاالهــای مرتبط با نظام تعرفه ترجیحی 
با پاکستان که در ســال ۱397 ممنوع شده بود، رفع 
ممنوعیت شــد و کارکرد اصلی تجــارت ترجیحی با 
پاکســتان احیا شد.امید قالیباف در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه در ســال ۱3۸2 ایران و پاکســتان یک 
موافقت نامــه تعرفــه ترجیحی منعقــد کردند، اظهار 
کرد: در این نظام تعرفه ترجیحی مقرر شــد 3۰9 قلم 
کاالی پاکســتانی و 33۸ قلم کاال از ایران به پاکستان 
با تعرفه پایین تر صادر شــود.همچنین به گفته وی بر 
اساس این موافقت نامه میانگین تعرفه دو کشور ۱9.۵ 
درصد کاهش پیدا کرده اســت. بر این اساس میانگین 
تعرفه وضع شده برای کاالهای ایرانی 2۶ درصد و برای 

کاالهای پاکســتانی ۱2.7 درصد وضع شده است. این 
دو رقم نسبت به تعرفه ای که قبل از توافق نامه وجود 
داشت ۱9.۵ درصد کاهش یافته است.سخنگوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشــاره به مشکالت 
ارزی و در پی آن محدودیت واردات در ســال ۱397، 
تصریح کرد: از سال ۱397 واردات بیش از 2۰۰۰ قلم 
کاال ممنوع شــد و خیلی از کاالهای موجود در توافق 
نامه تعرفه ترجیحی ایران و پاکستان نیز در این لیست 
قرار گرفــت و کارکرد اصلی تعرفــه ترجیحی مختل 
شد.البته به گفته وی بر اســاس کتاب تعرفه 2۰22، 
تعداد 3۰9 قلم )کاالی پاکســتانی( و 33۸ قلم )کاال 
ی ایرانــی( تبدیل به بیش از ۵7۰ و 7۵۰ کاال شــده 
اســت. به طور کلی باید گفت بــا ابالغ این توافق نامه 
واردات تمام کاالهــای مرتبط با نظام تعرفه ترجیحی 
با پاکستان که در ســال ۱397 ممنوع شده بود، رفع 
ممنوعیت شــد و کارکرد اصلی تجــارت ترجیحی با 

پاکستان احیا شد.

از سرگیری تجارت آزاد بین ایران و پاکستانبازار داغ خرید و فروش سهمیه دالر


