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 درست در شــرایطی که وزارت کار 
اعالم کرده که افزایــش قیمت ۸۳.۳ 
درصد از اقالم غذایی سبد خانوار دچار 
وضعیت فرابحرانی شــده است، دولت 
نه تنها در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ 
درخواســت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
واردات بســیاری از کاالهای اساسی 
را داشته اســت که حاال گمرک اعالم 
کرده که واردات اقالم ضروری خانوارها 
مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود!
این تنها فشــار تورمی نیســت که 
متوجه سفره خانوار است. اتفاقا ماجرای 
بنزین نیز به گواه بسیاری از کارشناسان 
می تواند زمینه را برای بروز بحران مهیا 
کند. دولت قصد دارد به جای تخصیص 
بنزین به هر خودرو، به هر کد ملی برابر با 
۱5 لیتر بنزین تخصیص دهد. این بدان 
معناست که سهمیه بنزین خانواری با 

یک خودرو ، در ابعاد سه نفره کاهشی ۱5 
لیتری را تجربه خواهد کرد. 

 در ایــن میان برخی کارشناســان 
هشــدار داده اند این اقدام حتص اگر با 
تغییر قیمت بنزین نیز همراه نباشــد 
می تواند زمینه افزایش قیمت بسیاری 
از کاالهای اساسی را مهیا کند . به این 
ترتیب سه عامل دســت به دست هم 
داده اند تا نگرانی ها از وضعیت معیشت 
خانوار در دوره ای که سه سال پیاپی رکود 
تورومی وجود داشته است، افزایش یابد. 

بخشنامه عجیب گمرک
گمرک ایران در بیانیه ای اعالم کرد 
که واردات اقالم ضــروری خانوارها از 
گندم و برنج گرفته تا شیرخشک کودک 
و روغن مشمول مالیات بر ارزش افزوده 
خواهد شد.بر اساس این بیانیه واردات 
محصوالتی از قبیل تخم ماکیان، انواع 
گوشــت، آرد و نان، شیر، پنیر، ماست، 
برنج و حبوبات، سویا و انوع روغن های 

خوراکــی، همچنین شــیر خشــک 
مخصوص تغذیه کودکان از تاریخ ۱۳ 
دی  ماه مشــمول ۹ درصــد مالیات بر 

ارزش افزوده خواهد شد.
این در حالی اســت کــه دولت در 
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ درخواست 
داده اســت که اختصــاص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به واردات کاالهای اساسی لغو 
شــود و حاال مصاحبه های متعددی از 
تولیدکنندگان مــواد غذایی مختلف 
منتشر می شود که بر اساس آن تخمین 
می زنند با حــذف ارز ۴۲۰۰ واردات، 
قیمت اقالم غذایی دچار شوک دوباره 
می شــود و انتظار مــی رود حذف ارز 
ترجیهی برای کاالهای اساسی و وضع 
مالیات بر ارزش افــزوده، قیمت اقالم 
ضروری بــرای خانوارها را به شــدت 
افزایــش دهد.این در حالی اســت که 
تورم مــواد غذایی در ایران بر اســاس 
گزارش های بانک مرکزی حاال حدود  

۶۰ درصد است اما دولت برای افزایش 
درآمدهــای مالیاتی خــود در الیحه 
بودجه سال آینده، گویا قرار است شوک 
دیگری به بازار مواد غذایی وارد کند. در 
هفته های گذشته خرید طال، جواهرات 
و ارزهای خارجی مشــمول ۹ درصد 
مالیات بر ارزش افزوده شــده و اکنون 
اقالم اصلی کاالهــای ضروری وارداتی 
نیز به این فهرســت راه یافت.در میان 
کاالهای وارداتی ضروری خانوارها که 
مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده، 
برنج، گندم، سویا، روغن و حبوبات اتفاقا 
جزو اقالمی هستند که در صدر واردات 
کشور قرار دارند و بازار داخلی ایران به 

شدت نیازمند واردات این کاالها است.
آمارهای گمرکی نشان می دهد که 
هشت قلم از ۱۰ قلم عمده محصوالت 
وارداتی به کشور با ارزشی در حدود ۶.۲ 
میلیارد دالر را در سال   ۱۳۹۹ محصوالت 
کشــاورزی نظیر گندم، ذرت، کنجاله 

سویا و نظایر آن تشکیل داده و ۷۱ درصد 
از ارز ترجیهی اختصاص داده شــده به 
واردات کاالهای اساسی در همین سال، 
مربوط به کاالهای کشاورزی بوده است.
اقالم غذایی در شرایط فرابحرانی

گزارش رسمی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی از بررسی روند متوسط 
قیمت اقالم خوراکی منتخب در مناطق 
شهری در آبان ماه امسال نشان می دهد؛ 
متوسط قیمت حدود ۸۳.۳ درصد اقالم 
منتخــب در این گــزارش فراتر از حد 

بحران است.
حد هشدار حدی از قیمت  کاالهای 
منتخب است که نوسانات قیمت از حد 
مطلوب خارج شــده و در صورت ادامه 
منجر به افزایش تورم خواهد شد. این 
حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر ۱.5 
درصد برای قیمت هر کاال در نظر گرفته 
شــده که برای یک دوره یک ساله ۱۸ 
درصد خواهد بود. عبور قیمت ها از این 
حد بیانگر ضرورت برنامه ریزی خاص 

برای کنترل قیمت ها است.
براســاس گزارش وزارت تعاون در 
مقایسه متوسط قیمت اقالم خوراکی 
در آبان ماه با مهر ماه در ۳ قلم از کاالهای 
منتخب تغییرات بیش از ۱۰ درصد بوده 
و بیشترین افزایش قیمت ها در کاالهای 
مربوط به گوجه فرنگــی با افزایش ۳۳ 
درصدی، رب گوجــه فرنگی با افزایش 
۱۳ درصدی و سیب زمینی با افزایش 
۱۲ درصدی است. همچنین مقایسه 
متوســط قیمت اقالم خوراکی در آبان 
ماه با مدت مشابه در سال گذشته نشان 
می دهد بیشــترین افزایش قیمت در 
اقالم پنیر ایرانی با افزاش ۷۹ درصدی، 
رب گوجه فرنگی با افزایش ۷5 درصدی 

و ماست با افزایش ۷۳ درصدی است.
حمایتی در راه است؟

شوک های پیاپی و نگرانی شدید از 
آب رفتن دوباره سفره خانوار اما با وعده 
دولتمردان برای افزایش مبلغ یارانه ها 
همزمان است . محسن رضایی ، معاون 
اقتصادی رییس جمهوری ، پیش از این 
تاکید کرده بود که یارانه خانوار چهار نفره 

به هشتصد هزار تومان می رسد اما حتی 
در این صورت موج تورمی قدرت خرید 
چندانی برای این مبلغ به جا نمی گذارد. 
نکته مهــم دیگر اینجاســت که طبق 
صحبت های صورت گرفته پیش بینی 
شده است یارانه جدید که پس از حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می یابد، به 
کسانی تعلق بگیرد که ر شرایط فعلی 
دریافت کننده یارانه معیشتی هستند. 
به این ترتیــب از جمعیت ۸۴ میلیون 
نفری ایران ۶۶ میلیون نفر یارانه جدید 
را دریافت می کنند و ســایرین از این 
سیاســت حمایتی محروم می مانند . 
نکته اینجاست که تورم عمومی تمامی 
مردم ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
 هشدارهای بسیاری از کارشناسان بر 
پایین آمدن سطح مصرف اقالمی چون 
گوشت و لبنیات و شیر در سبد خانوار 
داللت دارد . فرشاد مومنی در گزارشی 
اعالم کرده است میزان مصرف گوشت 
در ایران حتی به پایین تر از زمان جنگ 
تحمیلی رسیده اســت و این وضعیت 
ناگواری برای ســطح معیشتی خانوار 
تلقی می شود. در نهایت باید توجه داشت 
در شرایطی که بسیاری از اقالم خوراکی 
از سبد خانوار مردم حذف شده شاهد 
رشــد نرخ ارز بازار هستیم که سیگنال 
افزایش نرخ تورم را می دهــد و این به 
معنای خالی شدن سبد خانوار به ویژه 
دهک های کم درآمــد از حداقل های 

مواد غذایی است.

ارز 4200 تومانی، بنزین؛ و حال دریافت مالیات از واردات کاالهای اساسی 

سهگانهتورمزا
در میان کاالهای وارداتی 

ضروری خانوارها که 
مشمول مالیات بر ارزش 

افزوده شده، برنج، گندم، 
سویا، روغن و حبوبات اتفاقا 

جزو اقالمی هستند که در 
صدر واردات کشور قرار 

دارند و بازار داخلی ایران به 
شدت نیازمند واردات این 

کاالها است

خبر

نائب رییس سابق کمیسیون انرژی مجلس گفت: طرحی که 
امروز از سوی دولت سیزدهم برای تغییر سهمیه بندی بنزین 
مطرح شده است، در سال ۱۳۹۶ از سوی رییس وقت سازمان 
برنامه و بودجه، آقای نوبخت ارائه شده بود.هدایت اهلل خادمی، 
با اشاره به مساله تغییر شیوه سهمیه بندی بنزین و تخصیص 
۱5 لیتر بنزین به هر کد ملی گفت: بهتر است سابقه موضوع را در 
نظر بگیریم. در سال ۱۳۹۶ بود که نخستین بار این طرح از زبان 
آقای نوبخت در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح شد؛ در این دوره 
بحث برای تغییر قیمت بنزین مطرح شده بود. وی درباره نتایج 
بررسی های صورت گرفته گفت: در آن زمان ما درباره این طرح، 
بحث هایی داشتیم و صحبت هایی کردیم و نظراتی در کمیسیون 
انرژی ارائه شد و حتی مصاحبه های با رسانه ها صورت گرفت و 

مناظره هایی انجام شد اما پس از مدتی این مساله رنگ باخت. 

چطور سهمیه نصف شد؟
وی افزود: به هر حال مضرات این طرح همان دوره مطرح شد 
. نکته اینجاست در آن زمان قرار بود به هر ایرانی ۳۰ لیتر بنزین 
داده شود اما اکنون ازتخصیص ۱5 لیتر بنزین به هر کدملی سخن 

گفته می شود. 
خادمی درباره مشــکالت اجرای این طرح گفت: نخست 
اینکه باید توجه داشت بخشــی از جمعیت کشور روستایی 
است . سئوال اینجاست که این بنزین تحت چه عنوانی به آنها 
تعلق گیرد؟ آیا پولی به حســاب این افراد واریز خواهد شد یا 
باید معادل ۱5 لیتر بنزین را خودشان در سامانه ای بفروشند. 
اکنون در جامعه گفته می شود که حواستان باشد تا ۱5 لیتر را با 
قیمت خوب بفروشید! باید توجه داشت این روند موجب چند 
قیمتی شدن بنزین می شود، از آن سو فرض کنید بنده خودرو 

ندارم و سهمیه بنزین را گرفته ام و باید با دارندگان خودرو سر 
قیمت بنزین خود چانه زنی کنم و در مقابل فردی که خودرو 
دارد و بنزین کم آورده چگونه باید افراد فاقد خودرو را پیدا کند؟ 
درست است که گفته می شود سامانه ایجاد خواهد شد اما در 
اصل سیستم هایی نیست که در دنیای امروز جایگاهی برای 
استفاده داشته باشــد. در دنیا و در قرن بیست و یکم نباید به 

دنبال چنین موضوعاتی برویم. 
تغییر در وضعیت توزیع بنزین تورم زاست

وی با اشاره به اینکه هزینه راه اندازی چنین سامانه ای بسیار 
باالســت، گفت: اقتصاد ایران اقتصادی چندوجهی اســت و 
نمی توان از این بسته فقط یک قلم بنزین را بیرون بکشیم و روی 
این یک قلم تصمیم گیری کنیم. بنزین کاالیی است که هرگونه 
تغییر در قیمت یا شــیوه توزیع آن باعث افزایش قیمت ده ها 

محصولی می شود. نماینده اسبق مجلس گفت: تجربه نشان 
داده که در دولت های قبلی آنچه تحت عنوان، پول و درآمدی 
که از اختالف قیمت بنزین سهمیه ای و آزاد ایجاد شده و قرار بود 
به سمت تولید برود، به این بخش تخصیص نیافت. بنابراین پس 
از اجرای این طرح شاهد افزایش قیمت محصوالت گوناگون 
خواهیم بود و مردم فقیرتر خواهند شــد.اجرای این طرح ها 
در زمان مناسب باید صورت گیرد و فعال زمانی مناسبی برای 

این کار نیست.

روایت نایب رئیس سابق کمیسیون انرژی مجلس از تغییر سهمیه بندی بنزین:

 طرح تخصیص بنزین به کدملی در دولت روحانی مطرح شد 

مریم شکرانی

خبر اقتصادی

 افزایش ۶2 درصدی مالیات
 در بودجه ۱40۱ 

ایسنا- یک عضو 
کمیسیون اقتصادی 
مجلــس شــورای 
اســالمی با اشاره به 
افزایش۶۲ درصدی 

مالیات در بودجه ۱۴۰۱ گفت: مبنای دولت برای 
افزایش ۶۲ درصدی مالیات نسبت به سال گذشته، 
افزایش پایه های مالیاتی، جلوگیری از فرار و اجتناب 
مالیاتی و موارد دیگر اســت. البته با توجه به احکام 
مندرج در تبصره ۶ الیحه بودجه ۱۴۰۱، شاهد رشد 
معافیت ها هستیم که با افزایش ۶۲ درصدی مالیات 
همخوانی نــدارد.وی ادامه داد: مالیات اشــخاص 
حقوقی ۲5 درصد کل مالیات را تشکیل می دهد که 
با رشد ۱۲۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ مواجه 
است، این در حالی است که در تبصره ۶ الیحه بودجه 
۱۴۰۱ مالیات اشخاص حقوقی از معافیت 5 درصدی 
برخوردار بوده که این عالوه بر ســایر معافیت ها و 
بخشودگی ها و مشوقهای قانونی آن هاست مثال ۱۰ 
درصد معافیت مالیاتی شرکت های بورسی به قوت 
خود باقی مانده و مبنای مالیاتی آن ها به غیر از سایر 
مشــوق ها، ۱۸درصد می شود. همچنین معافیت 
اشخاص حقوقی نسبت به مالیات سود سپرده لغو 

شده است. 
    

 روس ها برای نمونه گیری
 از محصوالت گلخانه ای به ایران 

می آیند
رئیس سازمان حفظ نباتات گفت: فلفل صادراتی 
که از روسیه برگشت خورده به خاطر باقیمانده سموم 
نبوده و هیئتی از روسیه به ایران می آید تا محصوالت 
گلخانه ای را آزمایش کند. شــاهپور عالیی مقدم 
رئیس حفظ نباتات در مورد ماجرای فلفل دلمه های 
عودت شده از روسیه گفت: روسیه نامه ای فرستاد 
که ۴ ســم آفت و علف کشــی که در کشور ما بین 
باغداران و کشاورزان استفاده می شود در آنجا ثبت 
نشده است و این دلیل برگشت خوردن فلفل های 
صادراتی بوده و هیچ گونه باقیمانده ســمی وجود 
نداشته است.شاهپور عالیی مقدم افزود: این سموم 
در اتحادیه اروپا هم استفاده می شود برای اینکه ماده 
موثره خوبی دارد و هزینه های تولید را پایین می آورد 
و به جای اینکه کشاورز سه بار برای کنترل بیماری 

سمپاشی کند یکبار سمپاشی می کند.
    

 یارانه معیشتی دی 
 امشب واریز می شود

خبرآنالیــن- 
مدیرعامل ســازمان 
ی  ز ســا فمند هد
یارانه ها گفت: بیست و 
ششمین مرحله یارانه 
معیشــتی )دی مــاه 

۱۴۰۰( ســاعت ۲۴ امروز پنجشنبه )۹ دی ماه( به 
حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.به گفته 
امید حاجتی، همانند دوره های قبل، خانواده های 
یک نفره 55 هزار تومــان، خانواده هــای دو نفره 
۱۰۳ هزار تومان، خانواده های ســه نفره ۱۳۸ هزار 
تومان، خانواده های چهار نفــره ۱۷۲ هزار تومان و 
خانواده های پنج نفره و بیشتر ۲۰5 هزار تومان یارانه 

معیشتی دریافت خواهند کرد.
    

بدهی ۸۰۰ میلیون دالری عراق 
به شرکت های ایرانی

ایلنا - دبیر انجمــن صادرکنندگان خدمات 
فنــی و مهندســی اظهــار داشــت: مطالبات 
شــرکت های ایرانی از عراق رقم های بزرگ و در 
حد چند صد میلیون دالر اســت، حتی به ۸۰۰ 
میلیون دالر هم رسیده است.بهمن صالحی جاوید 
در مورد دستاوردهای ســفر وزیر امور خارجه به 
جمهوری آذربایجان برای حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندســی گفت: به زودی جلسه ای با قائم 
مقام وزارت خارجه خواهیم داشت اما فعال ارزیابی 
اولیه ما نشان می دهد که اتفاق دندان گیری برای 
صادرات خدمات فنی و مهندسی به این کشور رخ 
نداده است. هنوز شرایط شــرکت های ایرانی به 
منوال قبل است و تغییر جدی را شاهد نبودیم، مگر 
اینکه در این گفت وگوها توافقات و تفاهماتی شده 
باشد. کار شرکت های ایرانی در آذربایجان بسیار 
کم و ناشناس است. به هرحال شرایط شرکت های 
ایرانی در آذربایجان شرایط روشن و مطلوبی نیست 
که  امیدوار باشــیم در این چارچوب بتوانیم کار 
شناسنامه داری انجام دهیم.وی افزود: در این زمینه 
مناسبات سیاسی تعیین کننده هستند. هنوز سهم 
ایران از مثال ۱۰ میلیارد دالری که برای پروژه های 
فنی و مهندسی در این کشور در نظر گرفته شده، 
مشخص و روشن نیست و نمی توانیم توقع دنبال 

کردن آن را داشته باشیم. 

مشــاور بین المللی وزیر نیــرو گفت: قبال 
طرحی مبنی بر واردات آب از سمت افغانستان 
بود که به دلیل شرایط خاص سیاسی این کشور 
این طرح تغییر کرده تا واردات آب از ســمت 

ترکمنستان و ازبکستان انجام گیرد.
محمد علی فرحناکیان، مشــاور وزیر نیرو 
در امور بین الملل در گفت وگو با مهر با اشاره به 
وضعیت دیپلماسی آب کشور گفت: ما در حوزه 
دیپلماســی آب با تمام کشور های همسایه از 
جمله ترکمنستان در حوزه اترک، افغانستان، 

عراق، ترکیه و آذربایجان تفاهم نامه داریم.
وی با تأکید بــر اینکه تعامــالت در اکثر 
حوضه های آبریز بین المللی دوســتانه است، 
افزود: به طور مثال در تابســتان امســال ما 
پنجمین سالگرد بهره برداری دوستانه میان 
ســد و رود ارس را میان آذربایجــان و ایران 
برگزار کردیم که به اذعان اکثر ســازمان های 
بین المللی این روابط جزو معدود روابط موفق 

در دنیا بوده اســت، در حالی که اکثرا آب های 
مرزی محل منازعه دو کشور می شود.

فرحناکیان با اشاره به ســفر اخیر معاون 
وزیر نیرو به ترکیه گفت: خوشبختانه در این 
سفر مذاکرات خوبی انجام شــد تا ما بتوانیم 
حق آبه مان را به صورت کامل دریافت کنیم. سد 

کاراکورت که در مسیر رود ارس هست، یکی از 
موضوعات مهم مذاکرات بــود. مقامات ترک 
مدعی هستند آبگیری این سد کامل شده و پس 
از این رهاسازی به صورت عادی انجام می شود.

وی با تأکید بر اینکه این ســد کشورهای 
ارمنســتان و آذربایجان را هم تحت تأثیر قرار 
می دهد، افزود: از همین رو ما در خواست کردیم 
از طریق سازمان های بین المللی از جمله مرکز 
منطقــه ای مدیریت آب شــهری مذاکرات 
که مقر آن در خود ایران هســت، مذاکرات را 

پیش ببریم.
مشــاور وزیر نیرو در امــور بین الملل در 
مورد وضعیــت آب عراق گفت: پس از ســفر 
شــهریورماه که وزیر آب عراق همراه با آقای 

مصطفی الکاظمی به ایران داشتند، مذاکراتی 
انجام شد و بنا شد که این مذاکرات به منظور رفع 
سوءتفاهم ها ادامه داشته باشد. برادران عراقی 
می دانند که خود ایران هم با یک کاهش بارش 
بی سابقه همراه بوده و تبعات این اتفاق طبیعتا 

به خود عراق هم می رسد.
وی افزود: با این حال وقتی مشاهده شد که 
طرف عراقی مشکالت زیادی از جهت تأمین 
آب دارند، حجم قابل توجهی آب از سمت رود 
سیروان به ســمت عراق آزاد شــد و استاندار 
استان مجاور هم یک تقدیرنامه ای به صورت 
کتبی برای ما ارسال کرد. امیدواریم با افزایش 
بارش ها بتوانیم نیاز آب کشــور همســایه را 

تأمین کنیم.
مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل در رابطه 
با بحث واردات آب از سرشــاخه های شــمال 
شرقی گفت: آنچه که مســلم است، کوه های 
تبت در تاجیکستان منبع قابل توجهی است 

که به غیر از خود تاجیکســتان، ترکمنستان، 
ازبکستان، قرقیزستان و افغانستان از این آب 
بهره می برند. قبال طرحی مبنی بر واردات آب از 
سمت افغانستان بود که به دلیل شرایط خاص 
سیاسی و امنیتی افغانســتان این طرح تغییر 
کرده تا واردات آب از ســمت ترکمنســتان و 

ازبکستان در دستور کار قرار گیرد.
فرحناکیان خاطر نشان کرد: در سفر ریاست 
جمهوری به اجالس شانگهای رایزنی ها برای 
این اتفاق در ســطوح باالیی انجام شد و پس 
از آن نیز وزیر نیرو هــم در دیدار با تمام وزرای 
مربوطه این کشورها، مســأله را طرح کردند. 
در مجموع زمینه های سیاســی و موارد کلی 
در حال موافقت است و بحث های کارشناسی 
نیز که قبال شــرکت های ایرانــی مطالعاتش 
را انجام داده بودند و امیدواریــم بعد از اینکه 
اراده سیاسی کشــورهای همسایه ایجاد شد، 

بحث های تخصصی را به روزرسانی کنیم.

ایران بررسی می کند

 واردات آب از مسیر ترکمنستان و ازبکستان


