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خبر اقتصادی

رئیس سازمان امور مالیاتی: 
بنا نداریم پول ناحق وارد خزانه کنیم

ایلنــا- رئیــس کل 
ســازمان امور مالیاتی 
کشور تاکید کرد:  هدف 
اصلی در نظــام مالیاتی 
رعایــت عدالت و انصاف 

است و سازمان بنا ندارد به هر ترتیبی مالیات وصول و 
پول ناحق وارد خزانه دولت کند.

داود منظور با بیان اینکه امیدواریم در دوره جدید 
فعالیت ســازمان امور مالیاتی ارتباط نزدیکتری با 
جامعه مشاوران برقرار شــود، گفت: باید به عنوان 
بازوی موثر ســازمان از این ظرفیــت برای تحقق 

تکالیف قانونی بهره مند شویم.
وی ادامه داد: در دور جدید فعالیت سازمان امور 
مالیاتی بناســت جمع نخبگان جامعه مشاوران در 
فعالیت ها مشارکت داده شــود و امیدوارم جامعه 
مشاوران بتواند با یک برنامه مدون و تحولی جایگاه 

جامعه مشاوران را ارتقا دهد.
معاون  وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه 
مردم بعضــا از ابتدایی ترین حقوق خــود در نظام 
مالیاتی مطلع نیستند، اظهار داشت: جامعه مشاوران 
رســمی مالیاتی باید برای این موضــوع تدبیری 
بیندیشد و زمینه های گسترش آموزش به مودیان 

را فراهم کند.
    

قیمت نفت به ۶۵ دالر سقوط می کند
ایسنا- گروه مالی آمریکایی سیتی هشدار داد اگر 
رکود اقتصادی فلج کننده تقاضا اتفاق بیفتد، قیمت 
نفت خام تا پایان امسال به ۶۵ دالر در هر بشکه و تا پایان 

سال ۲۰۲۳ به ۴۵ دالر سقوط می کند.
 فرانسســکو مارتوچیا و اد مــورس، تحلیلگران 
سیتی در گزارشی اعالم کردند این دورنما بر مبنای 
عدم مداخلــه تولیدکنندگان اوپک پــالس و افت 

سرمایه گذاری های نفتی، در نظر گرفته شده است.
نفت برنت که قیمت پایه بازار جهانی است، آخرین 

بار حدود ۱۰۵ دالر در هر بشکه معامله شد.
    

افزایش ۳۰۰ درصدی 
قیمت زعفران در بازار داخلی

ایســنا- وضعیــت 
اقتصادی مــردم باعث 
شــده آن ها زعفران را از 
سبد مصرفی خود حذف 
کنند زیرا زعفران کاالیی 

لوکس است و در اولویت آخر مصرف قرار دارد.
نایب رئیس شــورای ملی زعفــران گفت: یکی 
از عوامل رکــود بازار داخلی زعفــران افزایش ۳۰۰ 
درصدی قیمت این محصــول در یک بازه  زمانی ۴۰ 
روزه است. همچنین از دی سال گذشته تا اردیبهشت 
امسال صادارت زعفران ۴۰ درصد کاهش یافته و البته 
به همان میزان نیز شاهد افزایش قاچاق این محصول 

از مرزهای کشور بوده ایم.
    

نماینده مجلس: 
یاد گرفتیم که مردم ما همیشه 

سوار قورباغه شوند
تسنیم- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
محدود کردن واردات خودرو تا ســطح خودروهای 
با حجم ۱۰۰۰ سی ســی را بی احترامی به خواسته 
مردم دانست و اضافه کرد: انگار یاد گرفتیم که مردم 
ما همیشه سوار قورباغه شــوند. در حالی که مردم ما 
حق دارند، ماشین خوب و دلخواه خود را سوار شوند و 
نمی دانم چرا برخی مدیران ما دوست دارند برای مردم 

و به جای مردم تصمیم بگیرند؟
لطف اهلل سیاهکلی با بیان اینکه آیین نامه واردات 
خودرو باید تا آخر هفته ابالغ شــود، گفت: البته ما 
پیش نویس آیین نامه را دیدیم و اشکاالتی هم به آن 

داشتیم که به وزارت صمت یادآوری کردیم.
    

وزیر راه و شهرسازی: 
ثبت نام مسکن در ۴ استان
از امروز شروع می شود

ایرنــا- وزیــر راه و 
شهرسازی گفت: مطابق 
بررسی های انجام شده در 
چهار استان و در حدود ۴۰ 
شهر از دیروز )چهارشنبه، 

۱۵ تیرماه( سامانه ثبت نام بازگشایی شد.
»رستم قاسمی« در حاشیه جلسه ستاد تنظیم 
بازار اجاره بهای مسکن، از باز شدن سامانه برای ثبت 

نام طرح نهضت ملی مسکن در ۴۰ شهر خبر داد.
وی در خصوص ثبت نام مجدد طرح نهضت ملی 
مسکن و جزئیات آن، اعالم کرد: در برخی از شهرهایی 
که زمین و متقاضی وجود دارد، برنامه داریم تا مردم را 

صاحب خانه کنیم.

در حالی که قرار بود پرداخت یارانه 
نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی تنها دو 
ماه به طول بینجامد و از تیرماه کاالبرگ 
در اختیار خانواده های هدف قرار گیرد؛ 
اما هنوز تکلیف این ماجرا روشن نیست.

پیش از این وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی که همزمان سمت سخنگویی 
دولت را نیز برعهده دارد، اعالم کرده بود 
از تیرماه خبری از یارانه نقدی نخواهد 
بود و قرار است یارانه نقدی تا پایان خرداد 
ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز 
شود اما با رسیدن نیمه تیرماه همچنان 
وضعیت روشن نیست. گزینه پرداخت 
یارانه نقدی چنان جدی بود که مقامات 
دولتی صریحا خبر از این می دادند که 
کاالبرگ ها تا چهارمین ماه ســال در 
اختیار مردم و گروه هدف قرار می گیرد و 
حتی رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف 
نیز در ســخنانی اعالم کرد قرار است 
کاالبرگ برای روغــن، مرغ، تخم مرغ، 
پنیر و اقالمی از این دست به مردم تعلق 

گیرد. این سخنان و تشکیک درباره زمان 
اجرای این طرح در حالی اتفاق می افتد 
که وقتی بسیاری از کارشناسان معایب 
پرداخت یارانه نقدی را به دولت گوشزد 
کردند، با این توضیح مواجه شدند که 
یارانه نقــدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی 

یارانه ای موقتی است. 

مغایرت اقدام دولت
 با مصوبه مجلس

اوایل خرداد ماه بود که محمد مخبر، 
معــاون اول رئیس جمهور در پاســخ 
به ســئوالی در خصوص زمان اجرای 
تخصیص کاالبرگ اعالم کرد: اجرای 
این طرح در دســتگاه های دیگر است 
و دارند کار می کنند اجــازه دهید که 
زمان ندهیم اما واقعاً فشار ما این است 
که در حداقل زمان ممکن این موضوع 

اجرایی شود.
از تاریخــی که مخبر اعــالم کرده 
است که قصد دارند چنین طرحی را در 
کوتاهترین زمان ممکن به مرحله اجرا 
در بیاورند تاکنون یک ماه سپری شده 

اما ماجرای تخصیص کاال به در هاله ای 
از ابهام قرار دارد.

طوالنی شدن این روند و بالتکلیفی 
ادامه دار سبب شد کمیسیون اقتصادی 
مجلس نیز به تعیین تکلیف کاال برگه و 
کارت الکترونیک ورود کند. محمدرضا 
پورابراهیمی در رابطه بــا این موضوع 
گفته بود ما در قانون بودجه ۱۴۰۱ دو 
اختیار به دولت دادیم؛ یکی اســتمرار 
تخصیص ارز بــه واردات کاال به روش 
چهار سال قبل یکی دیگر از اختیارات 
تخصیص منابع معــادل ارز ترجیحی 
به کاالی وارداتی درخصوص کاال های 
اساسی به میزان سیاست های جبرانی 

که باید انجام شود.
وی افزود: در اجرا شدن بخش دوم 
شروطی برای دولت در نظر گرفته شد 
که در قانون هم آمده است براین اساس 
دولت باید زیرســاخت ها را برای کارت 
خرید فراهم کند شبیه به کارت بنزین 
که مقدار معینی بنزین با قیمت مشخص 
فراهم می کند و این کارت اعتباری خرید 
است که مجموعه اقالم مشخص با قیمت 

مشخص است که باید فراهم شود.
پورابراهیمی در ادامه تصریح کرد: 
بانک مرکزی در روز های ابتدایی دولت 
اعالم کرد ما چند ماه برای آماده سازی 
زیرساخت ها زمان احتیاج داریم و قرار 
شد تاپایان سال ۱۴۰۰ این ساز و کار ها 

فراهم شود.
وی تاکید کرده است دغدغه مردم 
در خصوص کاالهای اساسی باید هرچه 
زودتر به شود چرا که موضوع پرداخت 
نقدی با قانون مجلــس مغایرت دارد 
و دولت باید اراده خــود را برای اجرای 

فرایند قانونی به کار بگیرد.
حال یک عضو هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی نیز اعالم کرده است به 
رغم وجود »گرانی برخی اقالم« و وعده 
پیشتر مطرح شده ابراهیم رئیسی برای 
توزیع »کاالبرگ« و جبران بخشــی از 
تفاوت قیمت ها، هنوز »ســوئیچ های 
 بانــک مرکــزی« بــرای ایــن کار 

آماده نیست.
احمــد امیرآبــادی فراهانی اظهار 
داشته است که بر اساس قانون مجلس 

شورای اسالمی، دولت ابراهیم رئیسی 
»باید قیمت ها را در ســطح شــهریور 
۱۴۰۰ نگه دارد« و مابقــی را از طریق 
»کاالبــرگ« پرداخت کنــد اما چون 
»هنوز سوئیچ های بانک مرکزی اجازه 
تنظیم کارت الکترونیکی را نمی دهد«، 

باید »نقدی« پرداخت شود.
این عضــو هیئت رئیســه مجلس 
شورای اسالمی درباره اینکه زمان قطعی 
توزیع کاالبرگ ها چه زمانی خواهد بود، 
بیان داشته که »دو سه تاریخ به ما اعالم 
کرده اند« ولی چون »مشاور خارجی« 
هم گرفته اند، »امکان دارد شهریور به 

بعد باشد. 
او نیز معتقد است این ماجرا در تضاد 
با آن مجلس اســت و تاکیــد کرده که 
زمان قطعی توزیع کاال بر اعالم نشده و 
حتی دولت به نمایندگان مجلس نیز 
دو تا سه تاریخ را اعالم کرده اما ممکن 
است این اتفاق در شهریور ماه و پس از 

آن رخ بدهد.
علی بهادری جهرمی، ســخنگوی 
دولت نیز در دوم تیرماه تاکید کرده بود 
که قانونگــذار روش پرداخت کاالبرگ 
را برای مردم پیش بینی کرده و تالش 
می کند زیرســاخت های الزم را برای 
اختصــاص کاالبــرگ الکترونیکی به 
شیوه ای که افزایش پرداخت به مردم 
تحمیل نشود، مهیا کند اما چنین اتفاقی 

هنوز رخ نداده است.

رئیس جمهوری چه می گوید؟
رئیس جمهور در اخرین ســخنان 
خود درباره تدابیر اندیشیده شده برای 
پرداخت یارانه گفته اســت: حدود دو 
میلیون نفر درخواست بررسی وضعیت 
داشــتند که متقاضی دریافــت یارانه 
هســتند و بخش دیگری هم هستند 
که تاکنون یارانه نگرفته اند که بررسی 
می شــود. هم چنین برخی می گفتند 
ما یارانــه می گرفتیــم و االن یارانه ما 
قطع شده و برای این عزیزان بررسی و 
یارانه پرداخت شده است و از مسئوالن 
خواســته و می خواهم که مســئله را 
به صورت شبانه روزی پیگیری کنند و 

این مسئله باید همیشگی انجام بگیرد.
ابراهیم رئیســی گفت: تا زمانی که 

کاالبــرگ الکترونیــک قطعیت یابد 
که مطمئن بشــویم که کاال به دست 
 مردم می رســد، پرداخــت یارانه ها را 

ادامه می دهیم. 
آنچه مسلم اســت اینکه در یکی از 
طوفان های تورمی جــدی در اقتصاد 
ایــران، تکلیف مهمترین سیاســت 
اقتصادی دولت یعنی طرحی که عنوان 
مردمی سازی یارانه ها بر ان نهاده شده 
است، روشن نیســت. از یک سو تداوم 
تزریق نقدینگی در قالــب یارانه های 
۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی می تواند زمینه 
را برای رشــد تورم مهیا کند و از سوی 
دیگر نیز اتفاق مهم این است که در سایه 
روشن نبودن، دســتورات اقتصادی 
 دولت با مانعــی بزرگ به نــام تزلزل 

مواجه می شود. 
 به نظر می رسد جدا از بالتکلیفی در 
حوزه سیاست و روشن بودن یا نبودن 
دستیابی به توافق در عرصه بین المللی، 
در داخل نیز هنوز تکلیف مهمترین و 

بزرگترین پروژه دولتی روشن نیست. 
 اقتصــاد ایــران درگیــر ابهاماتی 
جدی اســت، ابهاماتی که چشم انداز 
ســرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی را 
به شــدت تیره و تار کرده است. برخی 
این ســئوال را می پرســند که چگونه 
دولت بدون محاســبه دقیق دست به 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زده و در تمام 
پیش بینی های خود با شکست روبرو 
شده و حتی نمی داند چه زمانی قادر به 

تخصیص کاالبرگ است. 
 باید منتظر ماند و دیــد دولت چه 
برنامه ای را در ماه های آتی پیش می برد. 

ایمان ربیعی

از یک سو تداوم تزریق 
نقدینگی در قالب یارانه های 

300 و 400 هزار تومانی 
می تواند زمینه را برای رشد 

تورم مهیا کند و از سوی 
دیگر نیز اتفاق مهم این 
است که در سایه روشن 

نبودن، دستورات اقتصادی 
دولت با مانعی بزرگ به نام 

تزلزل مواجه می شود 

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار داشت: مردم دیگر نمی توانند لوازم 
خانگی بخرند و مجبورند برای خرید لوازم زندگی مورد نیازشان از بانک وام بگیرند. بانک 
به جای اینکه سرمایه های مردم را صرف تولید و توسعه صنایع کند به مردم وام های 

کوچک با بهره های باال می دهد و قسطی فروشی را باب می کند.
اکبرپازوکی، در گفت وگو با ایلنا، در واکنش به وجود نابسامانی در بازار لوازم خانگی 
گفت: مطمئن باشید تمام فروشگاه هایی که مشتریان خود را مجبور به خرید اقالم دیگر 

لوازم خانگی در ازای خرید یخچال و ماشین لباسشویی می کنند جواز کسب ندارند. 
به گفته وی اکثریت کسبه و توزیع کنندگان امکان عرضه همه اقالم لوازم خانگی 
را به طور یکجا ندارند چون مغازه ها معموالً ۲۰ تا ۵۰ متری است و قاعدتاً امکان عرضه 
همه اقالم لوازم خانگی را ندارند، اگر فروشگاهی چنین محدویتی برای مشتری ها قائل 
می شود قطعاً تولید کننده است و با این اقدام در پی منفعت طلبی هستند. فروشگاه های 
بزرگ که در دست تولید کننده های بزرگ هستند به دو صورت فروش دارند نقد یا اقساط 
که تکلیفش مشخص است اما اگر مشتری با کارت خرید به فروشگاهی خاص مراجعه 

می کند فقط می تواند از آن فروشگاه خرید کند والغیر. 
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی با انتقاد از راه اندازی فروشــگاه توسط 

تولید کنندگان برای عرضه محصوالت شان ادامه داد: تولید کنندگان حق ندارند فروشگاه 
داشته باشند، به چه دلیل اجازه داشتن فروشگاه را دارد؟ تولید کننده ها به تعاونی ها کاال 
می دهند و به توزیع کننده های ســطح بازار که کاال را به صورت نقدی می خواهد کاال 
نمی دهند، چون از فروش قسطی سود بیشتری  را می برند. یا بصورت لیزینگ، کاال را ۱۵ 
درصد باالتر می فروشد و از سوی دیگر از بانک و مصرف کننده هم سود دریافت می کند. 
وی ادامه داد: چرا در سامانه ۱۲۴ لیست قیمت کاال ها وجود ندارد؟ چون اگر قیمت ها 
اعالم شود مردم خواهند دید که تولید کننده ها با همدستی بانک ها چه سودی به جیب 
می زنند و چه بالیی ســر مردم می آورند. همه تولید کنندگان بزرگ فروشگاه دارند و 

کاال ها را با لیزینگ با قیمت باالتری می فروشند. 
پازوکی درباره کاهش توان خرید لوازم خانگی از سوی مردم مدعی شد: مردم دیگر 
نمی توانند لوازم خانگی بخرند و مجبورند برای خرید لوازم زندگی مورد نیازشان از بانک 
وام بگیرند. بانک به جای اینکه سرمایه های مردم را صرف تولید و توسعه صنایع کند به 

مردم وام های کوچک با بهره های باال می دهد و قسطی فروشی را باب می کند. 
وی با بیان اینکه دولت باید برای کاهش قیمت لوازم خانگی مواد اولیه را به قیمت 
پایه به تولید کننده دهد و قیمت تمام شده کاال را با احتساب تمام هزینه ها و کارگر و 

غیره اعالم کند، گفت: ۲۵۰ واحد تولید کننده لوازم خانگی وجود دارد که نمی توانند 
بازرسی و مدیریت کنند ولی از آنسو می خواهند ۱۶ هزار واحد توزیع کننده را بازرسی 
کنند و با وضع محدویت های مالیاتی فراوان توزیع کننده را در تنگنا قرار داده اند. این 
محدودیت ها باعث می شود تا توزیع کنندگان که به صورت قانونی و شفاف کار می کنند 

به سوی فعالیت غیر قانونی و قاچاق سوق یابند. 
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با رد هرگونه بسته حمایتی از سوی دولت 
ادامه می هد: دولت هیچ گونه حمایتی از کسبه و توزیع کنندگان ندارد، ۵ درصد مالیاتی 
که از کســبه دریافت می کند در بودجه دولت صرف می شود اما در بحران هایی مانند 
کرونا هیچ حمایتی از اصناف نشد و متأســفانه گا هاً آنها را محتکر و خاطیان مالیاتی 

عنوان می کنند.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:

مردم مجبورند برای خرید لوازم خانگی وام بگیرند

گفت و گو

یک کارشــناس انرژی گفت: در صورت تداوم وضعیت 
فعلی و بی توجهی به تدوین استراتژی انرژی با جایگزینی 

نفت ایران در جهان روبرو خواهیم شد. 
محمدعلی صادقی در گفتگو با قرن نو با اشــاره به اینکه 
غفلت بزرگی در حوزه سیاستگذاری انرژی رخ داده است، 
گفت: متاسفانه شاهد هستیم که با وجود وابستگی باالی 
اقتصاد ایران به نفت، از این ثــروت و امکان ژئوپلیتیک به 

درستی بهره گیری نمی شود. 
 وی بیرون ماندن ایــران از بازار جهانی نفــت و تداوم 
تحریم ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: ایران بازاری به بزرگی 
هشتاد و پنج میلیون نفر در اختیار دارد، این بدان معنی است 
که حتی در شرایط عادی نیز باید بر اساس استراتژی دقیقی 

حرکت می کردیم.
 وی در توضیح این مطلب ادامه داد: بسیاری از کشورهای 

نفتی، سیاســت های تجاری خود را بر مبنای نفت تدوین 
می کنند. بــه عنوان مثال پس از ســال ها تولید و صادرات 
انرژی از کشــورهایی کاال وارد می کنیم که مصرف کننده 
انرژی ما نیستند و درآمد نفتی خود را در جای دیگری هزینه 

می کنیم در حالی که این رویه باید تغییر کند.
صادقــی اضافه کــرد: همه کشــورها تــالش دارند 
سیاســت های تجاری خود را بــر مبنــای قابلیت های و 
پتانســیل های خود تدوین کنند اما در ایران این پتانسیل 
مهم و بزرگ، با غفلت سیاستگذار به درستی مورد استفاده 

قرار نگرفته است. 
وی با اشــاره به اینکه سیاســتگذاری درست، حتی در 
مواردی مانعی بر سر راه تحریم ایجاد می کند، گفت: وقتی 
موقعیت اســتراتژیک ایران در بازار انرژی و حتی موقعیت 
جغرافیایی ایران با غفلت سیاســتگذار مواجه می شــود، 

مزیت های کشور در حاشیه قرار می گیرند. 
وی با تاکید بر اینکه حتی در شرایط فعلی باید این رویه 
تغییر کند، ادامه داد: ایران به دلیل موقعیت استراتژیک خود 
و خلیج فارس می تواند بسیاری از کشورهای آسیایی را به 

اروپا و غرب وصل کند بنابراین باید این مساله را تقویت کرد. 
 وی گفت: تداوم شــرایط کنونی می تواند منجر به این 
شود که نفت عراق و امارات جایگزین نفت ایران در بازارهای 
جهانی شود و اتفاقا این کشورها نیز تدابیری جدی در این 

حوزه اندیشیده اند. 
وی خاطر نشان کرد: دیپلماسی انرژی، راهبردی است 
که باید به آن توجه کرده و بر مبنای آن حرکت کنیم. تا زمانی 
که استراتژی دقیقی در این حوزه نداریم، بدان معناست که 

با چشم های بسته در حال حرکت هستیم. 
وی درباره امکانات ایران در زمینه تولید گاز و امکان حفظ 
بازارهای خود و تامین نیازهای آنها در صورت رفع تحریم ها 
عنوان کرد: اگر درصدد تقویت دیپلماسی انرژی باشیم باید 

به توسعه صنعت GTL و  LNG  بیاندیشیم. 
 صادقی در توضیــح این مطلب ادامــه داد: اکنون قطر 
سعی می کند از طریق عراق و سوریه گاز خود را به ترکیه و 
اروپا صادر کند؛ چطور ایران که دارای این شبکه است، قادر 
نیست این کار را انجام دهد؟ دلیل اصلی این مساله غفلت 
است که ما در دیپلماســی انرژی هم متاسفانه نتواسته ایم 

خوب عمل کنیم. 

هشدار یک کارشناس؛

با تداوم روند فعلی عراق و امارات جایگزین ایران در بازار نفت می شوند

بررسی

کاالبرگ در هاله ای از ابهام؛

 تکلیف مهمترین برنامه دولت روشن نیست


