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 صادرکنندگان به سوریه 
تشویق می شوند

توســعه ایرانی-  
دبیر ستاد توسعه روابط 
اقتصادی ایران با سوریه، 
گفت: با توجه به اهمیت 
جدی افزایش صادرات 
کشور به سوریه تالش شــده چه در حوزه حمل و 
نقل و چه در مشــوق های صادراتی امکانات جدید 
فراهم شود. حسن دانایی فر در همایش فرصت های 
تجارت با ســوریه اظهار کرد: روابط سیاسی ایران 
و ســوریه مربوط به کوتاه مدت نیست و ما در طول 
چهار دهه گذشته همواره از نظر سیاسی با این کشور 
نزدیک بوده ایم اما باید توجه داشت که برای افزایش 
همکاری های اقتصادی نیاز به سطحی از ثبات وجود 
دارد که این موضوع از حدود ســه سال گذشته و با 
کاهش جنگ های داخلی و حضور تروریست ها در 

خاک سوریه بیش از گذشته امکانپذیر شده است.
    

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش برکنار شد

با حکم مرتضی بانک، مشــاور رئیس جمهور، 
غالمحسین مظفری، مدیر عامل سازمان منطقه 
آزاد کیــش برکنــار و جعفر آهنگران بــه عنوان 

سرپرست موقت انتخاب شد.
اختصاص ۱۷ هزار تن شکر برای 
زمستان گذری زنبورداران کشور

توســعه ایرانی- 
مجــری طرح توســعه 
زنبورداری از اختصاص 
۱۷ هــزار تــن شــکر 
برای زمســتان گذری 
زنبورداران کشور توسط وزارت صمت در سال زراعی 
جاری خبر داد. حسین اکبرپور افزود: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، قیمت شکر حمایتی زنبورداران 
در مرحله دوم را ۱۱ هــزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر 
کیلوگرم اعالم کرده و وزارت جهاد کشاورزی در حال 
رایزنی برای تعدیل قیمت جدید شکر حمایتی است 
تا این نهاده با قیمت مناسبی به دست زنبورداران 
برسد. وی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی در 
اوایل پاییز امسال با توجه به نیاز بخش زنبور عسل، 
درخواست ۳۲ هزار تن شکر حمایتی از وزارت صمت 
کرده بود و این در حالی اســت که از این میزان، ۱۵ 
هزار تن شکر با قیمت ۶ هزار و ۶۵۰ تومان در مرحله 
نخست اختصاص یافت و در استان های کشور بین 
زنبورداران توزیع شد و قرار شد مابقی شکر مورد نیاز 

در مرحله دوم تأمین شود.
    

 به دلیل عدم توانایی مردم در خرید 
و ناتوانی از پرداخت هزینه های جانبی؛
 ۳۰۰ مجوز خواروبارفروشی 

در اهواز باطل شد
نود اقتصــادی - رئیس اتحادیــه خواروبار 
فروشان اهواز گفت: در سال جاری حدود ۳۰۰ نفر از 
اعضای صنف ما اقدام به ابطال جواز کسب کردند و 
تغییر شغل دادند زیرا نه توان رقابت با فروشگاه های 
زنجیره ای و نه توان پرداخت هزینه های جانبی را 
دارند. امیر حسین زاده، افزود: مردم در خرید مایحتاج 
اولیه خود مانده اند و خریدن آجیل فعال برای افرادی 
است که از وضع مالی مناسبی برخوردارند و توانایی 
خرید باالیی دارند. او افزود: هر کیلوگرم پسته ۲۰۰ 
تا ۲۵۰ تومان، بسته به نوع و کیفیت محصول قیمت 
دارد و قیمت حبوبات مانند نخــود و عدس نیز هر 

کیلوگرم به ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان رسیده است.
    

 عرضه مرغ۳۲هزار تومانی،
گرانفروشی است

مهر- نایب رئیس 
ســری  سرا نــون  کا
مرغداران گوشــتی با 
بیان اینکــه عرضه مرغ 
به قیمت ۳۲ هزار تومان 
گرانفروشی است، گفت:دســتگاه های نظارتی با 
گرانفروشان قاطعانه برخورد کنند. حبیب اسداهلل 
نژاد با اشــاره به اینکه قیمت مــرغ در واحدهای 
مرغداری و عرضه عمده افزایش نداشته است، عرضه 
این کاال را به قیمت ۳۲ هزار تومان گران فروشی و 
سودجویی خواند و از دستگاه های نظارتی خواست 
با گران فروشان قاطعانه برخورد کنند. وی با اشاره 
به اینکه ستاد تنظیم بازار درخواست ۱۳۰ میلیون 
قطعه جوجه ریزی برای بهمن ماه را داشته است، 
اضافه کرد: اگر این میزان جوجه ریزی انجام شده 
باشد، با توجه به نیاز کشور نباید کمبودی در حوزه 
تأمین مرغ وجود داشته باشد و مرغداران گوشتی 
وظیفه خود را در راستای سیاست های برنامه ریزی 
تولید به شرط تولید جوجه مطابق با سیاست ابالغی 

انجام می دهند.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

مجلس بــا رفتــاری عجیب برخی 
نجومی بگیــران را از پرداخــت مالیات 
معاف کــرد. بر اســاس مصوبــه تازه 
بهارستان نشین ها در قالب بررسی الیحه 
بودجه، اساتید دانشگاه، قضات و کارانه 
پزشــکان از پرداخت مالیات در ســال 
۱4۰۰ معاف شده اســت. این در حالی 
است که دولت پیشنهاد دریافت مالیات 
از کشــاورزان را به مجلس برده است و 
کارگران و کارمندانی که در ماه باالتر از 
4 میلیون تومان حقوق می گیرند، باید 
مالیات بپردازند. البته باید اشاره کرد که 
معافیت مالیاتی اساتید دانشگاه و قضات 
تنها امتیاز آنها نیست و سهمیه کنکور 
برای آنها و فرزندانشان بارها خبرساز شده 
است. با این وجود و درست در شرایطی که 

دولت در تنگنای شدید کسری بودجه به 
سر می برد مشخص نیست که نمایندگان 
مجلس با چه هدفی یکی از پردرآمدترین 
اقشــار ایران را از پرداخت مالیات معاف 
کرده است؟ برخی منتقدان این مصوبه 
به شغل پزشــکی و هیات علمی برخی 
نمایندگان مجلس اشــاره کرده و این 
مصوبه را ناشی از تضاد منافع دانسته اند. 
چرا مصوبه مجلس عجیب است؟

درست در شرایطی که کشور گرفتار 
تحریم و کرونا اســت و کسری بودجه 
برای سال ۱4۰۰ نگران کننده شده است 
اقشــار پردرآمدی مانند هیات علمی و 
قضات و کارانه پزشکان از پرداخت مالیات 
معاف شده اند. محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس با اعالم این خبــر توضیح داده 
است: بندهای الیحه بودجه درباره مالیات 
حقوق قضات و اعضای هیأت علمی مورد 

بحث قرار گرفت که به حد نصاب دو سوم 
رأی نیاز داشــت که مورد تصویب قرار 
گرفت و این معافیت مالیاتی همچنان به 

قوت خود باقی می ماند. 
این موضوع در حالی رخ می دهد که 
قضات و اعضای هیات علمی دانشــگاه 
جزء پردرآمدترین اقشار ایرانی هستند 
و البته دولت هم که آنها را به عنوان اقشار 
پردرآمد می شناسد از فهرست یارانه ها 
حذف کرده است.  این اتفاق در شرایطی 
رخ می دهد که دولت بارها به کســری 
سنگین بودجه خود اشاره کرده و گفته 
که ناچار است در غیاب درآمدهای نفتی 
درآمدها خود را از محــل های دیگری 
مانند مالیات تامین کنــد. هرچند که 
این مســاله هم مورد انتقاد بسیاری از 
کارشناسان اقتصاد بوده است. منتقدانی 
که می گویند در شــرایط شیوع کرونا و 

تحریم، افزایش مالیات کشــور اقدامی 
غیراصولی است. 

 افزایش مالیات ایرانی ها با 
وجود کرونا و تحریم

حاال بــا شــیوع کرونا بســیاری از 
کشــورهای جهان مالیات شهروندان 
خود را کمتر کرده انــد در ایران با وجود 
هم زمانی کرونا و تحریم، دولت در بودجه 
سال ۱4۰۰ درخواست افزایش مالیات 
را به ۲۵۱ هزار میلیارد تومان را داشــته 
اســت.  رویترز نوشته اســت که امریکا 
مالیات را برای کسب وکارهای امریکایی 
کاهش داده اســت و نشریه هندلزبالت 
خبر داده که بزرگترین اقتصاد منطقه 
یورو یعنی آلمان هــم مالیات فروش را 
برای مصرف کنندگان حذف کرده است.

تــاق  پایــگاه اطالع رســانی ا
بازرگانــی، صنایع و معــادن ایران هم 
در گزارشی نوشــته است چین مالیات 
مصرف کنندگان را برای طیف گسترده ای 
از شهروندانش حذف کرده و تخفیف های 
مالیاتی ویژه ای برای هتل ها و مشــاغل 

گردشگری قائل شده است.
در این شــرایط و در حالی که مردم 
ایران عالوه بر کرونا گرفتار تحریم هستند 
دولــت در الیحه بودجه ســال ۱4۰۰ 
افزایــش درآمدهای مالیاتــی خود را 
پیش بینی کرده اســت.  دولت در سال 
99 پیش بینی کــرده بــود ۱9۵ هزار 
میلیاد تومان مالیات دریافت کند و حاال 
درآمدهای مالیاتی خود را به ۲۵۱ هزار 
میلیارد تومان برای سال آینده افزایش 

داده است. 
بذل و بخشش مالیاتی در سال 

سخت اقتصاد
کابینه حســن روحانی کــه بارها 
شرایط فعلی کشور را سخت تر از زمان 
جنگ توصیف کرده اند، می گویند که 

برای جبران کســری بودجه ناچار به 
افزایش درآمدهای مالیاتی هســتند. 
حاال با تحریم نفت اقتصاد نفتی ایران 
گرفتار ارقام درشت کسری بودجه شده 
است. این ارقام آن قدر قابل توجه بوده 
که الیحه بودجه کشور دو سال پیاپی 
اســت که در مجلس مردود می شود 
و دولت به ناچار بــرای تامین درآمد 
مورد نیاز خود بــه افزایش درآمدهای 
مالیاتی روی آورده است.  کابینه حسن 
روحانی اما برای توجیه افزایش مالیات 
دلیل دیگری هم مــی آورد و می گوید 
پایه های مالیاتی جدیــد ایجاد کرده 
است تا از تعداد زیادتری از افراد مالیات 
بگیرد. بر همین اساس دولت پیشنهاد 
دریافت مالیات از کشاورزان با درآمد 
باال را هم به مجلس برده است و همین 
چند روز گذشــته دریافت مالیات از 
هنرمنــدان نیز به تصویــب مجلس 
رسید که البته مقاومت و انتقاد تعداد 
زیادی از بازیگــران و هنرمندان را به 

دنبال داشت. 
در این میان اما اســاتید دانشــگاه 
و قضات مثل ســال های گذشــته از 
پرداخت مالیات فرار کردند. این اتفاق 
در شــرایطی رخ می دهد که بر اساس 
الیحه بودجه ۱4۰۰ شــهروندانی که 
ماهانه حقوق 4 میلیــون تومان به باال 
دریافت می کنند، مشــمول پرداخت 
مالیات هســتند. بر اساس اعالم رحیم 
زارع، ســخنگوی کمیســیون تلفیق 
بودجــه نحــوه دریافــت مالیــات از 
کارمندان و کارگران به این شرح است: 
از حقوق بین 4 تا ۸ میلیون تومان ۱۰ 
درصد، حقــوق بین ۸ تــا ۱۲ میلیون 
تومــان ۱۵ درصد، حقــوق ۱۲ تا ۱۸ 
میلیون تومان ۲۰ درصد، حقوق ۱۸ تا 
۲4 میلیون تومــان  ۲۵ درصد، حقوق 

۲4 تــا ۳۲ میلیون تومــان ۳۰ درصد 
مالیات دریافت خواهد شد و مازاد بر ۳۲ 
میلیون تومان حقوق هم باید ۳۵ درصد 
مالیات پرداخت کند.  روشن نیست در 
شرایطی که مقرر است پایه های مالیاتی 
جدید شناسایی شود، نمایندگان با چه 
توضیح و توجیهی از قضــات، اعضای 
هیات علمی دانشگاه ها و کارانه پزشکان 
اعالم معافیت مالیات کرده اند. بی تردید 
اجرای این مصوبه می تواند شــرایط را 
برای درآمدهای مالیاتی افزایش دهد و 
از سوی دیگر فشار مالیاتی را بر گروه های 

پرداخت کننده مالیات افزایش دهد. 
 بســیاری از کارشناســان بر این 
اعتقادند که این مصوبه نشــانه ای از 
بی عدالتی مالیاتی است. در این شرایط 
حتی گروه های پرداخت کننده مالیت 
نیز نارضایتی خود را از پرداخت مالیات 
اعــالم می کنند. این در حالی اســت 
که کاهش وابســتگی به نفت و شفاف 
شــدن اقتصاد ایران در گــرو اصالح 
ساختار مالیاتی و ایجاد شفافیت و لغو 

معافیت های مالیاتی است. 

براساس مصوبه مجلس کارگران و کارمندان باید مالیات بدهند، اما نجومی بگیران معافند

تکرارحکایتداروغةرابینهود!
در حالی قضات، اعضای 

هیات علمی دانشگاه ها و 
کارانه پزشکان از پرداخت 
مالیات در سال اینده معاف 
شده اند که دولت پیشنهاد 

دریافت مالیات از کشاوزران 
با درآمد باال را به مجلس 

برده است و همین چند روز 
گذشته دریافت مالیات 

از هنرمندان و فعاالن 
اینستاگرامی نیز به تصویب 

مجلس رسید

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با بیان 
اینکه قطعات الکترونیکی و بدنه خودروهای 
داخلی مــدام بــا افزایش قیمــت روبه رو 
هستند، افزود: در بازار خرید قطعات خودرو 
قیمت ها توســط تولیدکننــدگان داخلی 

سلیقه ای تعیین می شود.
علی رضا نیــک آیین  در گفــت وگو با 
تسنیم، با گالیه از اینکه قطعات بی کیفیت 
موجود در بازار بالی جــان تعمیرکاران و 
مشتریان شده است، گفت: با زحمت بسیار 

قطعه خریداری و بر روی خودرو نصب می 
شــود اما به دلیل بی کیفیت بودن عمر آن 
کوتاه است و مشــتری باید مجدداً نسبت 
 به خرید قطعــه آنهم با قیمــت هایی باال 

اقدام کند.

وی با بیان اینکه قطعــات الکترونیکی 
و بدنه خودروهای داخلــی مدام با افزایش 
قیمــت روبه رو هســتند، افــزود: در بازار 
خرید قطعات خــودرو قیمت ها توســط 
تولیدکنندگان داخلی ســلیقه ای تعیین 
و هر کــس بــه بهانــه هــای مختلف در 
 صدد فــروش قطعــه آنهم بــا قیمت باال

 به مشتریان است.

رئیس اتحادیــه تعمیــرکاران خودرو 
با اعــالم اینکه میــزان مراجعه مــردم به 
تعمیــرگاه هم کاهش یافته اســت، گفت: 
در بخــش خودروهــای وارداتــی هــم 
تهیه قطعه به ســختی انجام می شــود و 
همین امر عاملی شــده تا مردم تمایلی به 
 تعمیر خودرو نداشــته باشــند مگر اینکه 

ناچار باشند.

قیمت ها در بازار قطعات خودرو سلیقه ای شد

خبر

خبر

رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق 
اظهار داشــت: باید توجه داشت که عراق کاالیی 
ندارد که بخواهیم در مقابل پول های خود آن را وارد 
کنیم. بنابراین در مقابل این پول کاال وارد نخواهیم 

کرد و احتماال خود پول وارد کشور شود.
یحیی آل اســحاق در گفت وگو بــا ایلنا در 
مورد اظهارات وزیر امــور خارجه عراق پیرامون 
بازپرداخــت مطالبــات ایــران اظهــار کرد: 
پرداخت های ایران تسویه و فعالیت های صادراتی 
ما به عراق در حوزه انــرژی ادامه پیدا می کند اما 

هنوز جزییاتی از آن منتشر نشده است.

 وی ادامه داد: باید توجه داشت که عراق کاالیی 
ندارد که بخواهیم در مقابل پول های خود آن را وارد 
کنیم. بنابراین در مقابل این پول کاال وارد نخواهیم 
کرد و احتماال خود پول وارد کشور شود. مطالبات 
ما در عراق قبال حدود ۵ میلیارد دالر بود که مقداری 
از آن را قبال دریافت کرده ایم. بنابراین پولی که االن 

در عراق داریم بین 4 تا ۵ میلیارد دالر است.
وی با بیان اینکه رابطه ایران با عراق یک رابطه 
استراتژیک و رو به توسعه است، افزود: برآورد ما این 
است که تا پایان سال میزان صادرات سال جاری 
ما به عراق بــه 9.۵ تا ۱۰ میلیارد دالر برســد که 

سال گذشته این رقم ۱۲ میلیارد دالر بود. توافق 
طرفین این اســت که تا ظرف چند ســال آینده 
میزان تبادالت دو کشور را به ۲۰ میلیارد دالر نیز 
برسانند. اما شرایطی که به وجود می آید ممکن 
است تغییراتی ایجاد کند؛ برای مثال شیوع کرونا 

موجب کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی شده است.
آل اسحاق خاطرنشان کرد: در مورد ایران و 
عراق به نظر می رسد هر میزان که فضا آماده تر 
باشد سرعت رشد تجارت بین دو کشور افزایش 
می یابد بنابراین اینگونه اقدامات موفقیت آمیز 

خواهد بود.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در 
پاسخ به سوالی در مورد موانع بانکی انتقال این پول 
گفت: برای انتقال پول از عراق به ایران به مشکل 
خاصی برنمی خوریم، بانک مرکزی ایران و عراق 

توافقاتی بــرای این کار انجــام داده اند و راه های 
متعددی برای این کار وجود دارد. قبال عراق بانک 
TBI را معرفی کرده بود کــه از طریق این بانک 

عمل شود. باید دید روند چطور پیش می رود.

درحالی رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده رمزارزهایی که 
به صورت رسمی استخراج شده اند می توانند در واردات استفاده 
شوند که آمارها نشان می دهد، حجم باالی رمزارزهای موجود به 
صورت غیررسمی در بازار معامله می شوند که اتفاقا موجب خروج 

ارز زیادی هم شده اند.
به گزارش تسنیم،  با داغ شدن بازار خرید و فروش بیت کوین و 
سایر رمزارزها در ایران،  انتقادات به نبود قانون در این خصوص باال 
گرفته است و بسیاری از تحلیل گران این حوزه تأکید دارند که اگر 

دولت موضع خود را در این خصوص فوراً مشخص نکند باید منتظر 
فاجعه ای در بازار بیت کوین مشابه آنچه طی ماه های اخیر در بازار 
سرمایه رخ داد، باشیم. ناصر حکیمی معاون سابق فناوری های 
نوین بانک مرکزی در گفت وگو با تسنیم ضمن تأکید بر مبهم 
بودن بازار رمزارزها در ایــران تأکید کرد که همانطور که دولت 
سال قبل برای ماینینگ قوانین وضع کرد و این بازار را بعنوان یک 
صنعت به رسمیت شناخت باید برای خرید و فروش بیت کوین 

نیز قوانینی داشته باشد.
با این حال اما هنوز دولت و بانک مرکزی موضع خود را در این 
خصوص روشــن نکرده اند و قانونی هم در زمینه مبادالت رمز 
ارزها وضع نشده است نه در دولت و نه در مجلس! بعد از آنکه در 
هفته های اخیر و همزمان با افزایش محسوس قیمت بیت کوین 
در دنیا، تعداد زیادی از مردم راهی بازار رمرزارزها مخصوصاً بیت 
کوین شدند،  باالخره موضع بانک مرکزی درباره خرید و فروش 
بیت کوین در ایران اعالم شد هرچند خیلی کوتاه! عبدالناصر 

همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره مبادله رمزارزها گفت: در 
این خصوص مصوبه هیات وزیران را گرفته ایم که اخیرا اصالحاتی 
هم روی آن انجام شد و مقرر شده افرادی که به طور قانونی و رسمی 
رمز ارز تولید کنند امکان این را داشته باشند که برای واردات از 

آن استفاده کنند.
او افزود: به زودی برای بیت کوین صرافی هایی مشــخص 
می کنیم که فقط برای مبادالت تجاری بتوان از آن استفاده کرد. 
همتی تاکید کرد: خرید و فروش بیت کوین  آزاد نمی شود فقط آن 
هایی که به طور رسمی استخراج کرده اند و تنها برای واردات کاال 
می توانند از رمزارز استفاده کنند. همانطور که از اظهارات همتی 
مشخص است، فقط رمز ارزهایی که به صورت رسمی استخراج 
می شوند مجاز به استفاده در واردات خواهند شد و تکلیف سایر 

رمزارزها همچنان نامشخص خواهد بود.
این درحالی اســت که میزان اســتخراج قانونــی رمز ارز 
)بیت کوین( طبق برآورد بانک مرکزی مســتند به آمار وزارت 

صنعت ناچیز بوده و اســتخراج غیرقانونی بیشتر است؛ ضمن 
اینکه بیت کوین  های استخراج شده در ماینرهای غیرقانونی 
نیز به میزان ۵- ۶ درصد کل بیت کوین استخراج شده که ادعا می 
شود، نیست؛ بماند که این سوءاستفاده با سیاست قیمتگذاری 
برق وزارت نیرو از جمله اختصاص برق رایگان به برخی تشدید 
شده اســت. بنابراین حجم زیادی از بیت کوین های موجود در 
بازار داخلی، از طریق صرافی های خارجی خریداری شــده اند؛ 
تحلیل گران این بازار معتقدند که ادامه وضعیت موجود رمز ارزها 
در ایران به معنای مجوز خروج سرمایه و ارز زیادی از کشور است، 
همانطور که تا االن نیز برای خرید ماینر و تولید بیت کوین، ارز 
زیادی از کشور خارج شده است. همانطور که در باال هم اشاره شد، 
محل اصلی تأمین ارز دیجیتال، صرافی های خارجی هستند که 
در واقع در این روش با مقدار زیادی خروج ارز از کشور مواجه ایم؛ 
هرچقدر تقاضای ارزهای دیجیتال در ایران باالتر برود خروج ارز 

از کشور بیشتر خواهد شد.

آل اسحاق: 

برای مطالبات مان از عراق کاال نمی گیریم

هشدار نسبت به تشدید خروج ارز از کشور برای خرید بیت کوین


