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تداوم گرانی برنج

خروج  6ماهه سرمایه به اندازه سال گذشته!

نماگرهای بانک مرکزی از خروج  6.3میلیارد دالر سرمایه از کشور طی شش ماه نخست سال خبر داده است .آمار سال های قبل
چقدر است و دالیل وقوع این پدیده چیست و چه اقداماتی برای مقابله با آن می توان انجام داد ؟
پژوهشکده آمار وابسته به مرکز آمار ایران
پیش بینی کرده است که تورم ایران در پایان
سال  1400به  38.1درصد می رسد .این
در حالی اســت که تــورم ســال  99بیش از
 36.4درصد ثبت شده بود .در نیمه نخست
امسال نیز تــورم به شــدت اوج گرفت و در
شهریور امسال عدد  45.8درصــد را ثبت
کرد اما با روی کار آمدن دولت جدید و برنامه
ریزی برای کاهش تولید تورم (از جمله کنترل
کسری بودجه و رشد ترازنامه نظام بانکی) در
کنار بهبود صادرات نفت خام و غیرنفتی به
همراه کاهش بیماری کرونا ،امیدها هم اینک
زنده شده است و انتظار می رود روند کاهش
تدریجی تورم در ماههای آینده اتفاق بیفتد.

بازار خبر

قیمت نفت به  85دالر
افزایش یافت
خــراســان  -نفت در بــازارهــای جهانی از روز
گذشته رونــد شدید افــزایــش قیمت داشــتــه و
به بــاالی  85دالر در هر بشکه رسیده است.
به گــزارش رویترز ،پس از این که رئیس بانک
مرکزی آمریکا سیگنال داد که احتماال نرخ بهره
بانکی در این کشور را کندتر از آن چه انتظار
می رفــت ،افزایش خواهد داد ،قیمت نفت در
معامالت دیروز به شدت افزایش یافت .نفت برنت
و نفت خام آمریکا در باالترین سطح از زمان ظهور
امیکرون در اواخر ماه نوامبر قرار دارند.

تولید  3خودروی سواری
 ۵ستاره در آذرماه
ایرنا -بر اساس آخرین گزارش ارزیابی کیفی
انجام شده در آذر  ،۱۴۰۰سه خودروی سواری
شامل دیگنیتی و فیدلیتی شرکت بهمن موتور و
نیز دنا پالس توربو اتوماتیک شرکت ایران خودرو
پنج ستاره کامل کیفی را کسب کرده اند.

پایان دی آخرین مهلت تعیین
تکلیف دستگاههای کارتخوان
ایرنا  -معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور
مالیاتی کشور گفت :آخرین مهلت تعیین تکلیف
دستگاههای کارتخوان ،پایان دی امسال است
و بعد از آن دستگا ههای کارتخوان بانکی یا
درگا ههای پرداخت الکترونیکی که متناظر با
پرونده مالیاتی نباشند ،غیرفعال خواهند شد.

فاز دوم طرح درج قیمت
تولیدکننده کلید خورد
فــارس -عباس تابش ،رئیس سازمان حمایت
مــصــرفکــنــنــدگــان و تــولــی ـدکــنــنــدگــان طی
بخشنامهای خطاب به روســای کانون صنایع
غــذایــی ،صنایع سلولزی بهداشتی ،صنایع
شوینده ،بهداشتی و آرایشی،کارخانجات و
تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی
 ،صنایع کنسرو س ــازی  ،تولید لنت تــرمــز و
کالچ و همچنین پاالیشگا ههای روغن سازی،
دســتــورالــعــمــل درج قیمت تولیدکننده-
واردکننده را ابالغ کرد.

واریز سجامی سود  70شرکت
بورسی تا پایان سال
صــدا و سیما -رئیس ســازمــان بــورس گفت:
تاکنون  ۲۳۰شرکت سود خود را از طریق این
سامانه پرداخت کرده اند و  ۷۰شرکت دیگر نیز
تا پایان سال از طریق این سامانه سود خود را
پرداخت خواهند کرد.

وعده وزیر جهاد :قیمت در بازار
گوشت قرمز متعادل میشود
فارس -وزیر جهاد کشاورزی گفت :هیچ گونه
کمبودی برای عرضه گوشت قرمز وجود ندارد
و افــزایــش قیمت اخیر در ایــن ب ــازار ناشی از
سوداگری و واسطهگری بوده است که قطع ًا با این
موارد برخورد میشود و با توجه به عرضه مناسب
و وجود ذخایر کافی ،قیمت در بازار گوشت قرمز
در کوتاهترین زمان متعادل میشود .ساداتی نژاد
افزود :هم اکنون دام مازاد داریم و برای صادرات
برنامهریزی شده و به هیچ وجه صادرات دام زنده
متوقف نشده است.

بانک مرکزی با انتشار تــازه ترین نماگرهای
اقتصادی از خروج  6.3میلیارد دالر سرمایه از
کشوردرنیمهنخستامسالخبردادتاروندادامه
دار خروج سرمایه از کشور که طی سال های اخیر
شاهد آن بوده ایم ،ادامه یابد ،با این مالحظه مهم
که رقم خروج سرمایه در شش ماه نخست امسال
به اندازه کل سال گذشته بوده است.بر اساس
نماگرهای سه ماهه دوم امسال که از سوی بانک
مرکزیمنتشرشده،خالصحسابسرمایهکهبه
منزله ورود و خروج سرمایه به کشور است در شش
ماه نخست امسال  6میلیارد و  341میلیون دالر
منفی شده است که به معنای خروج سرمایه از
کشوراست.اینرقمکمیبیشترازکلرقمخروج
سرمایه در سال  99است.البته به نظر می رسد
آمار نسبتا پایین خروج سرمایه در سال گذشته
به دلیل کرونا و رکود اقتصاد جهانی رقم خورده
باشد.در هر صورت در سال گذشته  6میلیارد و
 318میلیون دالر سرمایه از کشور خارج شده
است .بر اساس این گزارش ،رقم خروج سرمایه
درسالهای 97،98و 96بهترتیب 6.6میلیارد
دالر 16 ،میلیارد دالر و  19.4میلیارد دالر بود.
به این ترتیب از ابتدای سال  96تا پایان شهریور
 1400درمجموعحدود 54میلیارددالرسرمایه
از کشور خــارج شده است.بررسی های قبلی
نشان می داد که در دهه  80و  90در مجموع
حدود  158میلیارد دالر سرمایه از کشور خارج
شدهاست.دربارهمقصداینخروجسرمایه،خرید
ملک در کشورهای دیگر را می توان به عنوان
مقصد اصلی ذکر کــرد .خرید هفت هــزار باب

ملک در ترکیه در سال  2020یکی از جلوه های
اصلی خروج سرمایه است .بر اساس برآوردها در
سال های اخیر  10میلیارد دالر میزان سرمایه
گذاریایرانیاندرامالکترکیهبودهاست.عالوه
بر این سرمایه گذاری در خرید انواع رمزارزها و
مهاجرت که موجب تبدیل دارایی های داخلی
به دارایی های خارجی می شود از دیگر دالیل
خروج سرمایه از کشور است .افزایش نرخ ارز و
جذابیت تبدیل پول ملی به ارز خارجی و خروج
این پول از کشور ،ریسک سرمایه گذاری در داخل
کشور و فضای نامساعد کسب و کار در اقتصاد
ایران از دیگر دالیل خروج سرمایه از کشور است.
در عین حال خروج سرمایه در بیشتر اقتصادها
البته با انگیزه ها و دالیل مختلف وجود دارد .در
جدول جزئیات خروج سرمایه در سالهای اخیر
آمده است.

درآمدزایی ازمحل مالیات برعایدی
سرمایه تا  200هزارمیلیارد تومان
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح مالیات برعایدی سرمایه
درکمیسیون خبر داد ،این مالیات چیست و چه اقالمی را شامل می شود؟
بردبار -رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس با ارائه توضیحاتی درخصوص
جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه
 ،از تصویب ایــن طــرح در کمیسیون
اقتصادی مجلس خبر داد.بــه گزارش
خراسان ،پورابراهیمی ،در گفت وگو با
برنامه میز اقتصادی شبکه یک سیما ،با
بیان این که این موضوع از مجلس دهم
در دستور کار قرار گرفته است،اظهار
کــرد :کلیات ایــن موضوع در مجلس
دهم نیز در کمیسیون اقتصادی مورد توافق
قــرار گرفت ولــی به دلیل همکاری نکردن
دولت قبل این کار نهایی نشد.به گفته وی ،هم
اکنون پس از جلسات بسیار فشرده کلیات این
طرح در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین
از نشست اخیر با رئیس سازمان امور مالیاتی
خبر داد و گفت :بستر سامانه ها را در قانون
مالیات بر عایدی سرمایه گسترده تر خواهیم
کرد تا هم شفافیت را به پرداخت مالیات در
کشور برگردانیم و هم جلوی فرار مالیاتی را
بگیریم.به گفته وی ،از طریق ایجاد زیرساخت
هایی که از طریق قانون مالیات بر عایدی
سرمایه می تواند شکل بگیرد تا  200هزار
میلیارد تومان امکان درآمدزایی وجود دارد.
پورابراهیمی ادامه داد :ما در این نوع مالیات
بهدنبالایجاددرآمدنیستیمبلکه عالقهمندیم
بتوانیم به عنوان تنظیم گری بخش غیرمولد و

سوداگر اقتصاد ایران را سامان دهی کنیم.
وی تاکید کرد :درآمــدی که در این جا پیش
بینی کرده ایم حداکثر  20هزار میلیارد تومان
اســت امــا ارقــام بیشتر مجموع درآمدهایی
است که در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی
شکل میگیرد و با اجرای این قانون و سپس
مالیات بر مجموع درآمد می تواند اضافه شود.
به گزارش خراسان ،مالیات بر عایدی سرمایه،
شامل مالیات بر تفاوت قیمت خرید و فروش
دارایی ها پس از کسر تورم است .به این ترتیب
اگر فردی پس از فروش دارایی نظیر مسکن ،از
تفاوت قیمت خرید تا فروش آن ،درآمدی بیش
از نرخ تــورم در فاصله زمانی خرید تا فروش
دارایی داشته باشد ،مشمول مالیات می شود.
دارایی های مشمول این طرح پس از تصویب
قانون مشخص می شود اما زمین ،مسکن،
خودرو ،ارز و طال به احتمال فراوان مهم ترین
دارایی های مشمول این طرح خواهند بود.

▪کنترل خروج سرمایه با مدیریت شبه پول
هایی مثل ارز و سکه

در همین حال یزدیزاده ،کارشناس مسائل
اقتصادی در گفت وگو با مسیر اقتصاد با بیان
این که خروج سرمایه مختص همه کشورها
بوده هر چند دالیل آن در کشورهای مختلف
متفاوت است ،می افزاید  :به طور مثال در
کشورهای پیشرفته علت اصلی آن ،کاهش
فشار مالیاتی یا کاهش هزینههای تولید
است.وی تصریح می کند:به طور کلی عوامل
مؤثر بر خــروج سرمایه معلول شرایط و جو
حاکم بر بــازار است؛ چراکه فقط یک عامل
در به وجود آمدن خروج سرمایه مؤثر نیست و
طیف وسیعی از عوامل اقتصادی و سیاسی،
در به وجــود آمــدن این پدیده مؤثر اســت که
مــوارد بدهی خــارجــی ،نــرخ ارز ،بیثباتی

ســیــاســی ،نــوســانــات اقــتــصــادی و فــســاد را
میتوان به عنوان مهم ترین عوامل موثر برای
این پدیده در نظر گرفت .یزدی زاده درباره راه
مقابله با خروج سرمایه می گوید :نوسانات نرخ
ارز و طال ،از جمله عوامل ایجاد تورم ،کاهش
ارزش پول ملی و مهمترین عامل در بی ثباتی
اقتصادی هستند که باید مهار شوند .وی در
پایان خاطرنشان می کند :تنها امکان ما برای
افزایش هزینه فــرار سرمایه ،امکانی است
که هیچ گاه مــورد توجه قــرار نگرفته است.
ایــن امکان ،استفاده از مفاد قــراردادهــای
اجتناب از دریافت مالیات مضاعف و تبادل
اطالعات مالی که با بیشتر کشورهای اصلی
مقصد یا واسطه خروج سرمایه داریم ،است.
بــر اســاس مفاد ایــن قــراردادهــا میتوانیم
اطالعات مالی و سرمایهای ایرانیان را در
این کشورها دریافت کنیم و هزینه این خروج
را از رو شهــای مختلف مانند بررسی نحوه
خروج از طریق ایشان یا این که مبالغ انتقالی
با سوابق مالیاتی آن ها همخوانی دارد یا خیر
را افزایش دهیم.
سال
96
97
98
99
 6ماهه 1400

میزان خروج سرمایه
(میلیارد دالر)
19.4
16
6.7
6.3
6.3

شرط نمایندگان برای پذیرش حذف ارز  4200به روایت

 3عضو کمیسیون تلفیق و هیئت رئیسه مجلس اعالم شد:

مجلس در انتظار برنامه مکتوب دولت
درباره ارز 4200
روز گــذشــتــه ســه چــهــره مــطــرح مجلس و
کمیسیونتلفیق،خواستارارائهبرنامهمکتوب
دولت درباره نحوه حذف ارز  4200و مدیریت
تبعات آن شدند.به گزارش خبرگزاری خانه
ملت ،رحیم زارع ،سخنگوی کمیسیون تلفیق
با بیان ایــن که تاکید مجلس ایــن اســت که
اگر دولت می خواهد ارز ترجیحی را حذف
کند باید به نحوی اجرا شود که مردم آرامش
معیشتی داشته باشند،اظهار کرد :در جلسه
دیروز عصر کمیسیون ،اعضا تاکید داشتند
که دولت باید برنامه مکتوب حاوی جزئیات
اجرای این طرح مهم را به مجلس ارائه کند
تا نمایندگان درباره آن تصمیم بگیرند ضمن
این که درآمد اصلی دولت از محل حذف ارز
 ۴۲۰۰تومانی باید صرف حمایت معیشتی از
مردم شود .وی درباره نحوه پرداخت یارانه به
جای ارز  4200گفت :با توجه به اعالم دولت
حدود سه ماه اول از طریق یارانه نقدی و بعد
از آن با آماده شدن زیرساختها به وسیله بن
کارتانجامخواهدشد.همچنینسیدمحسن
دهنوی ،نایب رئیس کمیسیون تلفیق نیز در
گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت درباره حذف
ارز ترجیحی در الیحه بودجه ،1401اظهار
کــرد :در کمیسیون تلفیق مقرر شد دولت

نبض بازار

سناریوهای خود را برای حذف ارز ،4200
آثار تورمی و راهکارهای جبران آن به صورت
مکتوب به مجلس ارائــه کند که تاکنون این
کار محقق نشده است.وی اضافه کرد :مقرر
شد پس از ارائه برنامه مکتوب دولت ،کارگروه
مشترکی از کمیسیون تلفیق بودجه 1401
و ســازمــان برنامه و بــودجــه تشکیل شــود و
سناریوهایمختلفجبرانحذفارزترجیحی
مانند یارانه ،کاالبرگ الکترونیکی و ...مورد
بررسی قرار گیرد اما نکته مهم در این مسیر
ارائه برنامه مکتوب برای حذف ارز ترجیحی
است.همچنین سید نظام الدین موسوی،
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز در حاشیه
جلسه علنی دیروز در جمع خبرنگاران گفت:
دولتبر اساسگزارشعلنیآقایمیرکاظمی
به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی قادر به
تامین ارز ترجیحی نیست و میخواهد آن
را حذف کند ،برخی نمایندگان مجلس هم
البته با کلیت آن موافق هستند اما دولت هنوز
برنامه اجرایی مشخصی برای عملیاتی شدن
این موضوع به نمایندگان ارائه نکرده است .ما
منتظریم دولت برنامه اجرایی خود را بدهد
تا بتوانیم تصمیم بگیریم ،چراکه خط قرمز
مجلس معیشت مردم است.

بردبار-سه ماهی است که قیمت برنج روندی
صعودی به خود گرفته است و این روند همچنان
ادامــه دارد و گویا قصد توقف نــدارد به طوری
که قیمت برنج هاشمی که اوایل پاییز کیلویی
 35هــزار تومان بود اکنون به بــاالی  50هزار
تومان رسیده است ،با این حال مراجع نظارتی
برای انواع برنج های خارجی در راستای تنظیم
بــازار قیمت هایی را اعــام کــرده انــد از جمله
قیمت 12هزار و  500تومان برای هر کیلو برنج
تایلندی و  20هزار و  500تومان برای هر کیلو
برنج پاکستانی اما قیمت برنج ایرانی به دلیل
تنوع کیفیت طیف وسیعی از  40تا  70هزار
تومان را شامل می شود که در ادامه قیمت های
موجود در مراکز عرضه در جنوب شهر تهران را
می خوانید:
برنج دودی آستانه 65 ،هزار تومان
برنج طارم هاشمی عادی 50 ،هزار تومان
برنج حسن سرا لنگرود 70 ،هزار تومان
برنج نیم دانه دم سیاه 45 ،هزار تومان
برنج نیم دانه اعالی ایرانی 40 ،هزار تومان
برنج الشه هاشمی 45 ،هزار تومان
برنج صدری لنگرود 70 ،هزار تومان
برنج دم سیاه آستانه 70 ،هزار تومان
برنج هاشمی لنگرود 65 ،هزار تومان
برنج هندی خاطره 30 ،هزار تومان

گزارش خبری

رمزارز آزمایشی بانک مرکزی
آماده شد
رمزارز ملی چیست و چه کاربردی
دارد؟

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک از آماده
شدن نمونه آزمایشی رمزپول بانک مرکزی پس
از حدود دو سال کار مستمر خبر داد که با توجه
به سخنان اخیر رئیس سازمان توسعه تجارت
می توان به ظهور شکل های جدید پرداخت در
تجارت خارجی کشور با استفاده از این ابزارها
امیدوار بود .به گزارش مهر ،مدیر عامل شرکت
خدمات انفورماتیک با اشاره به پروژه رمز پول
بانک مرکزی گفت :حدود دو سال روی پلتفرم
و زیرساخت رمزپول بانک مرکزی کار مستمر
انجام دادیــم و هم اکنون نمونه آزمایشی آن
آمــاده شــده اســت .نجفی با بیان ایــن که هم
اینک  ۵۵کشور روی مدل مفهومی (Proof
 )of conceptو پایلوت رمزپول بانک مرکزی
کار میکنند و این موضوع هنوز آن چنان که
باید توسعه نیافته است ،خاطرنشان کرد :در
بانک مرکزی هم سندی در این خصوص تدوین
شده است و ما پلتفرم آن را به وجود آورده ایم
که به نظر میرسد این پروژه سال آینده به بلوغ
میرسد .وی تاکید کرد :عالوه بر این شرکت
و بانک مرکزی ،بانکها نیز باید در این زمینه
فعال شوند چرا که آن ها الیه دوم این فرایند
محسوب میشوند .به گفته نجفی ،انتشار
رمزپول توسط بانک مرکزی انجام میشود
اما بانک مرکزی با جامعه و مشتریان بانکی
طرف نیست و بانکها به عنوان الیه میانی باید
شروع به مشارکت کنند و با ایجاد کیف پول ،به
مشتریان سرویس دهند.
▪رمزارزها به کمک تجارت خارجی می آیند

به گــزارش خراسان ،کاربرد بــارز رمزارزها را
می توان در تجارت خارجی بیان کرد .جایی
که مصون ماندن از رصد تحریم ها برای کشور
ما اهمیت پیدا می کند .گــزارش  19دی ماه
خبرگزاری تسنیم به نقل از رئیس سازمان
توسعه تجارت حاکی از آن است که هم اینک این
سازمان با بانک مرکزی برای استفاده از سامانه
های بالک چین و رمزارزها در فضای تجارت
بین الملل به توافق رسیده است .بر این اساس،
تا کمتر از دو هفته آینده اتصال سامانه رمز ارز به
سامانه هایی نظیر سامانه جامع تجارت تعریف
می شود کاربرد مشخص این رمزارزها ،این است
که به عنوان مثال برای کسب و کارهای خرد،
نوعی تضمین به شمار می رود .یعنی اگر این
کسب و کارها بخواهند با همتایان خود در دیگر
کشورها کار کنند سامانههای بالک چین مبتنی
بر پایه ارزهای مختلف ،میتوانند این سازوکار
تضمینی را ایجاد کنند .از سوی دیگر با استفاده
از رمزارزها پرداخت هم میتواند صورت گیرد.
یعنی رمزارزها میتواند وسیلهای برای انتقال
اعتبار صادرکننده به واردکننده کاال باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین افزوده
است که هم اکنون به پیشنهاد بانک مرکزی
طــرح استفاده از رمــزار زهــای تولید شــده در
داخل یا رمزار زهایی که توسط مجموعههایی
مانند بخش خصوصی خریداری شده اند و در
حال معامله هستند برای واردات کاال ،در دست
بررسی است .وی خاطر نشان کرده است :برای
استفاده از رمزارزهای داخلی هم وزارت صمت و
بانک مرکزی تا کمتر از دو هفته دیگر جمع بندی
و برنامه آن را عملیاتی خواهند کرد.

