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خبر اقتصادی

در دستور کار نشست گروه ۷  قرار گرفت؛
تعیین سقف قیمت ۶۰ دالری 

برای نفت روسیه 
اویل پرایــس- آمریکا 
و متحدانــش امیدوارند 
بتواننــد ســطح قیمتی 
تعیین کنند که نفت خام 
روسیه باالتر از آن معامله 

نشود. مقامات این کشورها در مورد یک سقف قیمت 60 
دالری برای هر بشکه نفت خام روسیه صحبت کردند. 
گروه 7 کشور صنعتی دنیا دیروز چهارشنبه دیدار کردند 
تا درمورد این قیمت به توافق برسند.  گروه 7 قصد دارد 
سقف قیمت نفت خام روسیه را از پنجم دسامبر اجرایی 
کند و تحریم های اتحادیه اروپا علیه واردات نفت خام این 

کشور هم از همین تاریخ آغاز خواهد شد.
    

ذخایر سدهای تهران در پایین ترین 
سطح طی ۵۰ سال اخیر

تسنیم- مدیر توسعه خطوط آبرسانی شرکت تأمین و 
تصفیه آبفای تهران گفت: مخازن استان تهران با ۹0۸هزار 

مترمکعب در پایین ترین حد استاندارد خود قرار دارد.
تبریزی گفت: در زمان حاضر مصرف آب تهران 3۹ 
هزار و پانصد لیتر بر ثانیه است، در حالی که ورودی آب 
به شهر تهران 34 هزار و 500 لیتر است که حدود 5 هزار 
لیتر بر ثانیه کاهش میزان ذخایر آبی را داریم که بیشتر از 
تولید، مصرف داریم. وی افزود: از سال گذشته تا کنون 
بارش های ناچیزی در سطح حوزه آبریز سدهای تهران 
داشــتیم و بارش ناچیز موجب شده است حجم ذخایر 
سدهای اســتان تهران به حداقل میزان طی 50 سال 
گذشته برسد و از مصرف کنندگان درخواست داریم با 

کاهش 20درصدی خود ما را یاری دهند.
    

خبر تازه سازمان برنامه و بودجه 
درباره قیمت بنزین

سازمان برنامه و بودجه 
اعالم کرد: به استناد ماده 
3۹ قانون برنامه ششــم 
توســعه، قانون هدفمند 
کردن یارانه ها، تبصره )۱4( 

قانون بودجه سال ۱40۱ کل کشــور و قوانین بودجه 
سنواتی، منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی 
از جمله بنزین جزو منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
بوده و ارتباطی با بودجه عمومی دولت ندارد. در این مورد 
تمامی منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی 
به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه واریز 
و بر اساس ردیف های مصوب مصارف جدول تبصره )۱4( 
قوانین بودجه سنواتی توسط ســازمان برنامه و بودجه 
کشور برای پرداخت یارانه نقدی و سایر ردیف های قانونی 
تبصره مذکور تخصیص داده می شود. با توجه به موارد یاد 
شده دولت در صورت وجود کسری بودجه، برای تأمین 
آن در بودجه عمومی خود قانوناً اختیاری برای اختصاص 
منابع ناشی از فروش فرآورده های نفتی به درآمدهای 
عمومی دولت را ندارد. از طرف دیگر دولت بارها هرگونه 
افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده است و برنامه نیز 

برای اصالح قیمت بنزین ندارد.
    

برگزاری کمیته مشترک همکاری های 
اقتصادی ایران و بلغارستان

نشست مقدماتی بیســتمین اجالس کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی ایران و بلغارستان،به 
منظور هماهنگی برای تنظیم سند این اجالس برگزار 
شد. به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و 
شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول این 
اجالس با جمع آوری نظرات وزارتخانه ها و سازمان های 
مرتبط پیش نویس سند را تهیه کرد که این پیش نویس 
توسط نمایندگان دو کشــور در چهار کارگروه تجارت، 
صنعت و امور بانکی و بیمه ای، کشاورزی، حمل ونقل، 
ارتباطات و امــور گمرکی و انرژی و ســایر موضوعات 

بررسی شد.
    

ثروت ماسک ۱۰۰ میلیارد دالر 
کاهش یافت

راشــاتودی- ایــالن 
ماسک، مالک شرکت های 
آمریکایی تســال، توییتر و 
اســپیس ایکس در سال 
جــاری میالدی شــاهد 

کاهش بیــش از ۱00 میلیارد دالر از ثــروت خود بوده 
است. اگرچه ماسک بیشــترین کاهش را در شاخص 
میلیاردرهای بلومبرگ به ثبت رســانده امــا با دارایی 
خالص ۱6۹.۸ میلیارد دالر تا روز دوشــنبه همچنان 
ثروتمندترین فرد جهان اســت. این سقوط بی سابقه 
نشان دهنده مشکالتی است که شرکت خودروسازی 
تسال با آن ها مواجه است. این شرکت که بخش عمده ای از 
ثروت ماسک را در بر می گیرد، با هزینه های فزاینده مواد 
خام و اختالالت زنجیره تأمین دست و پنجه نرم می کند.

 مرتضی افقه، عضو هیات علمی 
دانشگاه شهید چمران معتقد است 
موج مهاجــرت در شــرایط کنونی 
موجی خطرناک و تکان دهنده است 
و دولت هیچ اقدامــی را برای غلبه بر 
این فضا در دستور کار قرار نداده است. 
دولتمردان سیزدهم از نخستین 
روزهای تصدی امور اجرایی کشــور 
با دادن وعده هایــی در زمینه ایجاد 
ساالنه حداقل یک میلیون شغل و نیز 
ساخت چهار میلیون واحد مسکونی 
در طول عمر این دولت؛ سعی کردند 
پایــگاه اجتماعی خــود را در میان 
طرفداران و حتی کســانی که به این 
دولت رأی نداده بودند، مســتحکم 

کنند. 
با این حال دولت سیزدهم در۱5  
ماه از عمــر کاری خود نتوانســته 
کارنامه قابل قبولی در این دو بخش 
مهم داشته باشــد و وضعیت واقعی 
بازار کسب و کار و همچنین مسکن 
نشــان دهنده نامناسب بودن اوضاع 

است. 
در ماه هــای اخیــر در حالــی 
کارشناسان و اهل فن نسبت به تشدید 
موج مهاجرت از ایران هشدار داده اند 
که هیچ اقدام سازنده ای برای مقابله 
با این وضعیت صورت نگرفته است. 
پیش از این حمید حســینی، عضو 
هیات نمایندگان اتاق بازرگاین اعالم 
کرد که موج مهاجــرت به دارندگان 
حرفه و صاحبان شغل رسیده است 
و حاال مســعود دانشــمند هشدار 
می دهد. دانشــمند گفته است: »در 
حال حاضر رتبه شفافیت اقتصادی 
ایران در بین ۱۸0 کشور ۱4۸ است. 
همچنین وضعیت بهبود فضای کسب 
و کار نیز ایران دارای رتبه نازلی است. 
بر اساس آمار های موجود نیز در سال 
۱0 میلیارد دالر ســرمایه از کشور 
خارج می شــود. این درحالیست که 
دولت برای جذب حداکثر ساالنه دو 
میلیارد دالر ســرمایه خارجی انواع 
و اقســام برنامه ریزی ها و تالش ها را 
صورت می دهــد. در صورتی که اگر 
واقعا اوضاع کشور ثبات داشته باشد، 
از فرار ســرمایه جلوگیــری خواهد 
شد. از سویی به نظر می رسد، خروج 
سرمایه در حال حاضر ساالنه بیشتر 
از ۱0 میلیارد دالر در ســال است.« 
در این فضا دو ماه است اقتصاد ایران 
با فیلترینگ گســترده شبکه های 

اجتماعی روبروســت. اتفاقی که به 
از دســت رفتن  فرصت های شغلی 

مجازی منجر شده است. 
کالهــی، رییــس کمیســیون 
دیجیتال اتاق بازرگانی حاال در گفتگو 
با خبرانالین اعالم کرده است که موج 
مهاجرت متخصصان آی تی و فعاالن 
اســتارتاپی به راه افتاده و ادامه این 
روند می تواند ضربات جبران ناپذیری 
بر اقتصاد ایــران وارد کند. وی گفته 
است: تجربه نشــان داده است هر بار 
که عرصه را تنگ می کنیم، مهاجرت 
شکل می گیرد. این ها نگران کننده 
است. نمی شود بدون اصالح قوانین 
خارجــی و ســاختاری سیاســت 

خارجی، اقتصاد را درست کرد.

کسی هشدارها را نشنید
اگــر در دهه هــای گذشــته 
کشــورهای اروپایــی و آمریکایی 
و کانــادا؛ پذیرای نخبــگان ایرانی 
بودند، اکنون کشــورهای کوچک 
حاشیه خلیج فارس فرش قرمز برای 
متخصصان ایرانــی در بخش های 

مختلف پهن کرده  اند. حمید حسینی 
پیش از این در گفتگوهایی اعالم کرد 
که امارات متحده عربی شرایط ویژه 
ای را برای جذب فعــاالن اقتصادی 

ایران تدارک دیده اســت .   شــمار 
باالی شرکت های ایرانی ثبت شده 
در کشــورهای اطراف نیز دلیل این 
مدعاست که بسیاری فضای ایران را 
مساعد فعالیت اقتصادی نمی دانند. 
در این فضا  مرتضی افقه در پاســخ 
به این پرســش که دولــت باید چه 
راهکار فوری را برای ممانعت از خروج 
نیروهای متخصص از کشور در اولویت 
قرار دهد؛ به »توسعه ایرانی« گفت: 
بنده جزو کســانی  هستم که سال ها 
درمورد موضوع اهمیت نیروی انسانی 
و به ویژه نیرو های متخصص در فرایند 
توسعه کار کردم و فریاد زده ام که این 

روند بحران زاست. 
 وی ادامه داد: کشورهای دیگر به 
خوبی  متوجه شده اند که عامل عمده 
و اساسی برای پیشــرفت کشورها، 
نیروی انسانی اســت اما متاسفانه ما 
سیاست هایی را در پیش می گیریم 
که مردم کشــورمان را به ســمت 

کشورهای دیگر سوق بدهیم. 
 عضو هیات علمی دانشگاه چمران 
اضافه کــرد: جالب اســت که اینجا 

سیاســت هایی در پیش می گیریم و 
دائما علیه کشورهایی شعار می دهیم 
کــه پذیــرای نیــروی متخصص و 
ارزان قیمت ایران هستند. حال باید 
پرســید این چگونه دشمنی است 
که نفع دشــمنان و ضرر خودمان را 

در پی دارد؟

انگیزه مهاجرت چیست؟
افقه با اشــاره به اینکه با دقت و با 
هدف از عبارت سیاستگذاری اشتباه 
اســتفاده می کند، گفت: باید بدانید 
مشکل ما تنها مشــکل اقتصادی و 
محدودیت های فضای کســب و کار 
نیست. اتفاقا ریشــه بخش مهمی از 
مشکالت ما به فشارهای اجتماعی، 
سیاسی و محدودیت های فرهنگی 
بازمی گردد و در کنار اینها تنگناهای 
اقتصــادی نیــز بحران را تشــدید 

می کند.  
وی به مســاله قطــع اینترنت و 
تحمیل محدودیــت در این بخش 
اشاره کرد و ادامه داد: به دالیل امنیتی 
اینترنــت را محدود کــرده و برخی 

پلتفرم ها را فیلتــر کرده اند اما از دل 
این اقدام امنیتی یک بحران اقتصادی 
نیز متولد شده است و هزاران کسب و 
کار در معرض خطر قرار گرفته است. 
شاید فکر کنید منظور من این است 
که شاغالن در فضای مجازی آسیب 
دیده اند اما مساله اینجاست که حتی 
کسانی که بدون اتکا به دولت در دنیای 
مجازی برای خود شغل ایجاد کرده 
بودند نیز با تعطیلی  ها و محدودیت ها 
روبرو هستند و همین ها بستر خروج 
و مهاجرت این افراد از کشور را فراهم 

کرده است. 

پیشنهاد راهکار به دولت
این استاد دانشگاه گفت: دولت هم 
در زمینه اقتصادی باید گشایش ایجاد 
کند هم باید در مورد سختگیری ها و 
محدودیت  هایی که بر جوانان تحمیل 
کرده است؛ تجدید نظر اساسی کند 
وگرنه کشــور با هر موج و تنشی که 
ایجاد می شود شاهد آمادگی خروج 
نیروهای متخصص از کشور خواهد 

بود. 
افقه ادامــه داد: بیشــترین نفع 
را از این بی تدبیری ها بــا جوانان را 
کشورهای پیشرفته می برند که چنین 
نیروها و ســرمایه های آماده ای را از 

کشور ما جذب می کنند. 
موج شدید مهاجرت از ایران، بارها 
بر صدر اخبار رسانه ها نشسته است 
اما با این حال همچنــان اتفاقی در 
این زمینه نیفتاده است. آمارها نشان 
از افزایش شــمار مهاجران از ایران 
دارد و در عین حال آنچه مهم اســت 
اینکه حجم خرید مسکن در ترکیه 
و کشــورهای اطراف حکایت از میل 
عجیب برای مهاجرت از کشور دارد. 
اتفاقی که به تهی شدن ذخایر مالی و 
انسانی منجر شده اما گوش شنوایی 
برای غلبه بر این وضعیت وجود ندارد. 

افقه: فیلترینگ به خروج نیروها و سرمایه های کشور منجر شده است؛

تولد بحران اقتصادی از دل یک اقدام امنیتی
مهرنوش حیدری

عضو هیات علمی دانشگاه 
چمران: جالب است که 
اینجا سیاست هایی در 

پیش می گیریم و دائما علیه 
کشورهایی شعار می دهیم 

که پذیرای نیروی متخصص 
و ارزان قیمت ایران هستند. 
حال باید پرسید این چگونه 

دشمنی است که نفع دشمنان 
و ضرر خودمان را در پی دارد؟

تورم نقطه ای »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« در پایان آبان ۱40۱ به 
67.7 واحد درصد رسید. این شاخص در روند ساالنه و ماهانه به ترتیب ارقام 6۱.3 
و ۱.3 واحد درصد را نشان می دهد. گروه »میوه و خشکبار« با ثبت تورم 3.۹ واحد 
درصدی، همچون ماه گذشته رکورددار افزایش قیمت در طول یک ماه به حساب 

می آید.
به گزارش تجارت نیوز، مرکز آمار ایران روز گذشته گزارش مربوط به شاخص 
قیمت مصرف کننده در آبان ۱40۱ را منتشر کرد. این گزارش نشان می دهد که 
همچون ماه های گذشته در ســال جاری همچنان »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« بار تورم را به دوش می کشــند و کاالهای »غیرخوراکی و خدمات« 

وضعیت بهتری دارند.

بر اساس داده های موجود تورم مواد خوراکی، آشامیدنی و دخانیات طی آبان 
۱40۱ در شاخص های نقطه ای، ساالنه و ماهانه به ترتیب روی اعداد 67.7، 6۱.3 

و ۱.3 واحد درصد ایستاد.
همان طور که انتظــار می رفت در روند تورم ماهانه گروه میوه و خشــکبار به 
روال سال های گذشته در بازه مورد محاســبه رکورددار گرانی ها شد. اطالعات 
به دست آمده حاکی از آن اســت که این گروه از ابتدای آبان تا انتهای آن به طور 
میانگین 3.۹ واحد درصد رشد قیمت داشــت. البته باید گفت که سرعت رشد 
قیمت این محصوالت در آبان ماه نسبت به مهر سال جاری افت 2.۱ واحد درصد 

روند نزولی را در پیش گرفت.
در میان تمام گروه های کاالیی و خدماتی تنها »بهداشت و درمان« است که با 
چهار واحد درصد، تورم بیشتری از میوه و خشکبار دارد. به نظر می رسد افزایش 
بیماری های فصلی و البته کمبود دارو، به ویژه در یک ماه اخیر، بیشترین تأثیر را بر 

سیر صعودی تورم این گروه گذاشته است.
»روغن ها و چربی ها« تنها گروهی است که در آبان ماه نرخ منفی تورم را ثبت 
کرد. اما این گروه در شاخص نقطه ای و ساالنه همچنان پیشتاز نرخ تورم به حساب 

می آید و بیشــترین تأثیر را روی تورم عمومی 4۸.۱ واحــد درصدی )نقطه ای( 
گذاشته است. نرخ تورم این گروه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 252.۸ درصد 

و طی ۱2 ماه منتهی به آبان ۱57.4 درصد است.

»میوه و خشکبار« رکورددار گرانی خوراکی ها در آبان 1401

تورم مواد غذایی ۶8 درصد شد

خبر

با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و 
بانک مرکزی در حال همکاری برای تفکیک حساب های 
شخصی و تجاری هســتند و این کار به سبب گستردگی با 

تاخیر همراه بوده است. همین گزاره ســبب شده تا ابهام 
تازه ای در خصوص شیوه تفکیک حساب ها به وجود بیاید.

به گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی روز گذشته به 
عنوان سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص موارد متعددی 
صبحت کرد. یکی از این موضوعات تفکیک حســاب های 
شخصی و تجاری بود که حدود یک ماه قبل توجهات زیادی 

را خود جلب کرده بود.
موضوع تفکیک حساب های شــخصی و تجاری یکی 
از مواردی اســت که باید در چارچوب قانــون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مودیان انجام شود. در حقیقت تفکیک 
حساب های تجاری به عنوان یکی از پیش نیازهای اجرای 
قانون محسوب می شود و اگر این کار صورت نگیرد، در عمل 

اجرای قانون امکان پذیر نخواهد بود.

در ابتدای آغاز فرآیند تفکیک حســاب های شخصی و 
تجاری، بانک مرکزی اعالم کرد که هر حساب بانکی که دو 
شرط ۱00 تراکنش و سقف 35 میلیون تومان را داشته باشد 
به عنوان حساب تجاری شناسایی خواهد شد. این معیارها 
با واکنش های متفاوتی بین کارشناسان مالیاتی همراه بود.

پس از مدتی وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی اعالم 
کردند که مصوبه مربوط به دو شــرط تفکیک حساب های 
شخصی و تجاری مربوط به بودجه ســال ۱400 بوده و در 
سال ۱40۱ اجرا نخواهد شــد. در حقیقت معیار تفکیک 
حساب های شخصی و تجاری در سال ۱40۱، خود اظهاری 

مودیان اعالم شد.
وقتی مودیان برای ارائه اظهارنامه به سایت سازمان امور 
مالیاتی مراجعه می کنند، باید حساب تجاری خود را نیز در 

اظهارنامه مشــخص کنند. در نتیجه کلیه مودیان حداقل 
یک حســاب تجاری را معرفی کرده اند. بنابراین تا کنون 
حدود ۹ میلیون حساب تجاری به ســازمان امور مالیاتی 

معرفی شده است.
وزیر اقتصاد روز گذشته در تازه ترین اظهار نظر خود در 
خصوص تفکیک حساب های شخصی و تجاری گفت که 
تفکیک حساب های شخصی و تجاری تکلیف قانون است و 
با توجه به همکاری بسیار خوب بین سازمان امور مالیاتی و 
بانک مرکزی این کار در حال انجام است اما چون همه بانکها 
را شامل می شود، زمان بر اســت و گام به گام در حال پیاده 

سازی است.
با توجه بــه اظهارنظر وزیر اقتصاد ایــن ابهام مجددا به 
وجود آمده که آیا معیار جدیدی برای تفکیک حســاب ها 
در نظر گرفته شده است یا خیر. تا پیش از این نیز این نکته 
مورد تاکید قرار گرفته بود که خود اظهاری نمی تواند معیار 
درستی برای تفکیک حساب های شخصی و تجاری باشد و 
در عمل سبب بروز چالش در مسیر اجرای قانون خواهد شد.

خوداظهاری شکست خورد

همکاری سازمان مالیاتی و بانک مرکزی برای تفکیک حساب های شخصی و تجاری

گزارش

افقه در گفت وگو با 
»توسعه ایرانی«: مشکل 
ما تنها مشکل اقتصادی و 

محدودیت های فضای کسب 
و کار نیست. اتفاقا ریشه 

بخش مهمی از مشکالت ما به 
فشارهای اجتماعی، سیاسی 

و محدودیت های فرهنگی 
بازمی گردد و در کنار اینها 

تنگناهای اقتصادی نیز 
بحران را تشدید می کند  


