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رئیس جمهور: 
دشمن ضعیف، ناامنی کشور 

و قطعی اینترنت!
کرد  تأکید  تهران  دانشگاه  در  خود  سخنرانی  در  رئیسی  ابراهیم 
دلیل محدودیت های اینترنتی ناامنی و اختاللی است که دشمن در 
کشور ایجاد کرده است. ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود در دانشگاه 
تهران تأکید کرد دلیل محدودیت های اینترنتی ناامنی و اختاللی است که 
دشمن در کشور ایجاد کرده. او همچنین اعالم کرد اگر زمانی شرایط ناامنی 
در کشور برطرف شود، امکان تغییر این شرایط وجود دارد. به گزارش 

دیجیاتو، ابراهیم رئیسی در دانشگاه تهران ...

کاهش قیمت خودرو 
بعد از ورود به بورس کاال

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که فرآیند عرضه 
داللی ها  و  می آورد  پایین  را  آزاد  بازار  قیمت  بورس،  در  خودرو 
مزیت های  به  اشاره  با  قادری،  جعفر  رفت.  خواهد  بین  از  کاماًل 
با  همزمان  است  بهتر  سنا گفت:  به  کاال  بورس  در  عرضه خودرو 
سود معقولی که برای تولیدکنندگان خودرو در نظر گرفته می شود، 
مابه التفاوت قیمت فروش خودرو در بازار آزاد و درب کارخانه با 
صنعت  و  شرکت  توسعه  و  تحقیق  صرف  کاال،  بورس  در  عرضه 
وارد  خودرو  وقتی  معموالً  مجلس؛  نماینده  این  گفته  به  شود. 

... بین قیمت  بورس می شود قیمت ها 

چرا پروانه اکتشاف معادن 
دست افراد ناکارامد است؟

و  مطالعات  موسسه  معدنی  صنایع  و  معدن  گروه  سرپرست 
پژوهش های بازرگانی گفت: بخش معدن ۱.۴۳ و بخش نفت ۱.۰۹ 
نسبت  معدن  بخش  باالتر،  تحرک زایی  وجود  با  یعنی  است؛  بوده 
»حامد   ، ایرنا  به گزارش  دارد.  اقتصاد  در  نفت جایگاه کمتری  به 
عادلی نیک« با اشاره به قرارگیری ایران در کمربند فلز زایی آلپ- 
۸.۸ درصد ذخایر  معدنی،  تولیدات  ۳.۱ درصد  بودن  دارا  هیمالیا، 
منابع  گسترده   طیف  از  برخوردای  و  جهان  معدنی  و  طبیعی  منابع 

معدنی کشف شده ...

توقف صادرات گوشت قرمز 
در شرایط بهم ریختگی بازار!

یافته است که هیچ  افزایش  بازار  در حالی قیمت گوشت قرمز در 
بخشی مسئولیت گرانی این کاالی مهم مورد نیاز مردم را به عهده 
حالی  در  تسنیم  گزارش  به  می داند.  مقصر  را  دیگری  و  نمی گیرد 
بازار سقوط آزاد را تجربه کرده است و  که قیمت گوشت مرغ در 
قیمت این محصول تا ۴7 هزار تومان ) قیمت مصوب 6۳ هزار تومان( 
در هرکیلوگرم افت کرده است قیمت گوشت قرمز که نرخ مصوبی 
نیز دولت برای آن تعیین نکرده است روند صعودی را تجربه می کند. 
قیمت هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی در حالی از 2۰۰ هزار 

تومان عبور کرده است ...
  صفحه 3

اخذ مالیات از سود سپرده 
مانع انگیزه سرمایه گذاری 

از  حقوقی  اشخاص  بانکی  سپرده های  سود  بر  مالیات  موضوع 
گفته  به  بود.   ۱۴۰۱ سال  بودجه  در  برانگیز  چالش  موارد  جمله 
بانکی  بر سود سپرده های  مالیات  برخی کارشناسان الزمه موفقیت 
تسنیم،  گزارش  به  است.  سرمایه  برعایدی  مالیات  صحیح  اجرای 
بحث مالیات بر سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی در بودجه 
که صورت  بعدی  پیگیری های  براساس  اما  شد  مطرح   ۱۴۰۱ سال 
گرفت، در عمل شاهد اجرای این مالیات نبودیم. نظرات متفاوتی 
در خصوص این مالیات و تاثیراتی که می تواند  بر سپرده های کالن 
بانکی وجود دارد.  برخی معتقد هستند که با توجه به تورم باال در 

صورتی که چنین مالیاتی ...

احتمال تعطیلی برخی  پتروشیمی ها 
با افزایش محدودیت گاز

نظر  به  اما  اگر چه سال گذشته محدودیت گازی زودتر آغاز شد 
می رسد که مصرف گاز درسال جاری بیشتر از مدت مشابه باشد و 
دست کم با افزایش ۵ درصدی مصرف گاز در عرصه های مختلف 
روبرو هستیم. به گزارش مهر، با نزدیک شدن به زمستان و برودت 
وجود  پتروشیمی ها  گاز  کاهش  با  رابطه  در  زنی هایی  گمانی  هوا 
کاهش  گذشته  روزهای  آنکه  تا  تکذیب  و  تأیید  بارها  و  داشت 
مصرف گاز پتروشیمی ها ابالغ شد. اما این کاهش گاز پتروشیمی ها 

چه تبعاتی را به دنبال دارد، آیا ممکن ...
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3000
تومان

حمایت های مالیاتی؛ رویای صادقه 1402
  صفحه 2

واردات برنج و چای 
هندی ممنوع شد

در حالی که تولید برنج داخلی با افزایش ۳۰ درصدی 
متعادل  با هدف  است،  مواجه شده  قبل  به سال  نسبت 
جدید  های  سفارش  ثبت  هند،  با  تجاری  تراز  سازی 

واردات برنج از این کشور متوقف شده است.
اکونومیک  هندی  روزنامه  تسنیم،  گزارش  به 
گذتشه  هفته  از  ایران  کرد  اعالم  گزارشی  طی  تایمز 
از  و چای  برنج  برای خرید  های جدید  سفارش  ثبت 

هند را متوقف کرده است. 
ایرانی  بازرگانان  و  تجار  گزارش  این  اساس  بر 
دلیلی در مورد توقف ثبت سفارش برای برنج و چای 

هندی بیان نکرده اند.
رئیس یک شرکت بزرگ تولیدی چای هند در 
خرید  برای  ها  ایرانی  سفارش  روند  گفت:  باره  این 
چای هندی از مدتی قبل کاهش پیدا کرده بود اما از 

هفته گذشته به طور کلی متوقف شده است. برنج و 
ایران محسوب  به  چای مهمترین اقالم صادراتی هند 

می شوند.
برخی از تجار هندی در مورد علت توقف واردات 
دو  مذاکرات  به  ایران  توسط  این کشور  و چای  برنج 
روپیه  با  تجاری  تسویه  مکانیسم  احیای  برای  کشور 
راه  منتظر  ایرانی  تجار  گویند  می  و  کنند  می  اشاره 

اندازی دوباره این مکانیسم مالی هستند.
کمیسیون  دبیر  کشاورز  مسیح  دیگر  سوی  از 
تأمین کنندگان برنج کشور با تایید توقف ثبت سفارش 
های جدید برای برنج و چای هندی گفت:  این توقف 
موقتی است و در آینده در صورت لزوم و فراهم شدن 

شرایط، بار دیگر از سر گرفته خواهد شد.
هند  از  برنج  واردات  توقف  داد:  توضیح  وی 
و  است  کشور  این  با  تجاری  تراز  متعادل سازی  برای 
در صورت متعادل شدن آن یا حرکت به سمت مثبت 

شدن، در صورت لزوم از سر گرفته خواهد شد.
واردات  توقف  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
در  خللی  تجاری  تراز  متعادل سازی  تا  هند  از  برنج 

حال  در  گفت:  نمی کند،  ایجاد  برنج  بازار  نیاز  تأمین 
به  نیستم، چرا که  هند  از  برنج  واردات  نیازمند  حاضر 
میزان کافی برنج خارجی برای تأمین نیاز کشور وارد 

و ذخیره شده است.
کشاورز میزان واردات برنج خارجی از ابتدای سال 
از 22۳ هزار تن و  بیش  را  تاکنون توسط بخش دولتی 

توسط بخش خصوصی را ۹2۱ هزار تن اعالم کرد.
خارجی  برنج  ذخایر  چند  هر  شد:  یادآور  وی 
در  اینکه  برای  اما  است،  کشور  بازار  نیاز  پاسخگوی 
ماه های پایانی سال همراه افزایش تقاضا برای مصرف 
واردات  نشویم،  کاال  این  بازار  در  خالء  دچار  برنج، 
پیش بینی  دیگر  منابع  از  خارجی  برنج  تن  هزار   ۴۰۰

شده است.
دبیر کمیسیون تأمین کنندگان برنج کشور با اشاره 
این  جاری،  سال  در  کشور  در  برنج  تولید  افزایش  به 
اطمینان را داد که مشکلی در بازار برنج برای تأمین نیاز 

کشور به وجود نخواهد آمد.
سال  در  ایران  برنج  تولید  گزارش  این  اساس  بر 
شایگان  است.  داشته  ای  مالحظه  قابل  افزایش  جاری 

میزان  کشاورزی،  وزارت  برنج  طرح  مجری  ادیبی، 
تولید برنج در سال جاری را فراتر از 2 میلیون و ۴۰۰ 
تولید  حجم  این  است:  گفته  و  کرده  عنوان  تن  هزار 
نسبت به میانگین سال های تولید نرمال حدود 2۰ درصد 
میزان  که  سال گذشته  به  نسبت  و  دارد  تولید  افزایش 
افزایش  درصد   ۳۰ حدود  بوده،  نرمال  از  کمتر  تولید 

داشته است.

افزایش سقف تسهیالت پرداختی 
در حوزه مشاغل خانگی

افزایش  از  خانگی  مشاغل  از  ساماندهی حمایت  ستاد  دبیرخانه  رییس 
سقف تسهیالت در حوزه مشاغل خانگی خبر داد.

به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، »آزیتا همتیان« گفت: 
با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز شاغلین خانگی و پیگیری های 
دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، در جهت حمایت از 
تولید خانگی سقف تسهیالت فردی در سال جاری نسبت به سال گذشته از 
یک هزار میلیون به یک هزار و ۵۰۰ میلیون ریال و سقف تسهیالت پشتیبان 

از 2۰ هزار میلیون به ۴۰ هزار میلیون ریال افزایش یافته است.
و ۱۰۰  فردی  تسهیالت  در  این رشد ۵۰ درصدی  تأکید کرد:  وی 
درصدی در تسهیالت پشتیبان، بیانگر توجه دولت مردمی سیزدهم به ایجاد 

اشتغال پایدار، رفع بیکاری، فقرزدایی و حمایت از زنان و جوانان است.
رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی اعالم کرد: فعاالن 
حوزه مشاغل خانگی برای راه اندازی کسب وکار خانگی حمایت مالی می شوند.

مانع زدایی در صدور مجوزهای کسب وکار،  و  تسهیل گری  وی، 
دولت  مهم  دستاوردهای  جمله  از  را  خانگی  مشاغل  مجوز  به ویژه 

سیزدهم در حوزه اشتغال زایی دانست.
همتیان اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱ اعتباراتی از طرف بانک مرکزی 
که  خانگی  فعاالن  اختیار  در  تسهیالت،  تومان  میلیارد  هزار   ۳ مبلغ  به 

دارای مجوز فعالیت در رشته های خانگی هستند قرار گرفت.
رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی گفت: بر 
اساس تبصره بند 6 ماده 7 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  هماهنگی  با  است  موظف  مرکزی«  »بانک 
اجتماعی نحوه توزیع منابع قرض الحسنه برای مشاغل و کسب وکارهای 
خانگی را با توجه به اولویت و اهمیت انواع مشاغل خانگی و سهم هر استان 

تعیین و در ابتدای هر سال به بانک ها و مؤسسات اعتباری ابالغ کند.

بررسی بازار لوکس شب یلدا؛
توت خشک هم محصولی الکچری شد

قیمت توت خشک در فروشگاه های مناطق شمالی شهر تهران به کیلویی 
یک میلیون تومان رسید.

به گزارش مهر، آداب و سنن، بخشی از فرهنگ هر جامعه بوده که اقتصاد 
آن جامعه را تحت تأثیر خود قرار می دهد. برگزاری مراسم به مناسبت های 
مختلف همچون شب یلدا، سال نو میالدی )کریسمس(، عید نوروز و… همراه 
با غذاها و خوراکی های خاص از آن جمله است. اگر امروز گذری به بازارهای 
این درخت ها  میلیونی  باشید قیمت های  فروش کاج های کریسمس داشته 
حکایت از تضاد و شکاف طبقاتی در کشور دارد. البته تنوع قیمتی مناطق پایین، 

مرکزی و باال، مرثیه دیگری از یک اقتصاد ناتراز است.
طی بررسی میدانی از بازار خشکبار داشته تفاوت قیمت ها از ۵۰ تا ۱۰۰ 
درصد قابل رصد است. پسته یکی از محصوالت خوش خوراک، برای بلندترین 
شب سال است. این مغز مغذی را می توانید از فروشگاه های مرکزی شهر با قیمت 
۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان خریداری کنید در حالی که قیمت آن در ارزان ترین 

فروشگاه های مناطق شمالی شهر به 7۵۰ هزار تومان رسیده است.
هر چه به شب یلدا نزدیک تر می شویم نوسان قیمتی بیشتر شده و به سمتی 
می رویم که برخی از خوراکی ها برای بخشی از مردم جامعه، لوکس و حتی 
آرزو شده است. در ادامه تضاد قیمتی به محصوالتی می رسیم که این روزها 
باید آنها را در دسته کاالهای الکچری طبقه بندی کنیم. عرض اندام میوه هایی 
همچون توت و موز خشک شده پشت ویترین های لوکس با قیمت یک میلیون 
تومان توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند. البته قیمت آنها در بساط دست 
فروش های مثالً میدان فردوسی به کیلویی 2۰۰ هزار تومان هم نمی رسد. تورم، 
اقتصاد بیمار قانون عرضه و تقاضا را در جامعه ایرانی بهم ریخته و موضوعاتی 

همچون تنظیم بازار، نظارت بر قیمت ها و…  دیگر محلی از اعراب ندارد.

شرکت  واگذاری  مجوز  صدور  از  سازی  خصوصی  سازمان  کل  رییس 
پارس خودرو خبر داد و گفت: به دلیل اینکه پارس خودرو سهام مستقیم 
دولت محسوب نمی شود، هیات مدیره و مجمع شرکت سایپا برای نحوه 

واگذاری و ارزش گذاری آن تصمیم می گیرد.
واگذاری  درباره  زاده  قربان  »سین  اقتصاد،  وزارت  گزارش  به 
مجوز  صدور  تقاضای  صمت  وزارت  کرد:  اظهار  سایپا،  خودروسازی 
شرکت پارس خودرو از زیرمجموعه های شرکت سایپا را داشت که این 
موضوع در جلسات فنی متعددی مورد بحث قرار گرفت و تاکید شد که 
در موضوع واگذاری شرکت های ایران خودرو و سایپا، اولویت واگذاری 
مدیریت این دو شرکت از سوی دولت است که مقدمه الزم آن، حذف 

قیمت گذاری دستوری محصوالت آنهاست.
واقعی  واگذاری  برای  افزود:  سازی  خصوصی  سازمان  کل  رییس 
مدیریت در گام اول باید سهام تودلی و چرخه ای این دو شرکت واگذار 

شود تا قفل سهامداری آنها باز شود.
قربان زاده تصریح کرد: پیرو اصرار وزارت صمت بر واگذاری پارس 
خودرو، مقرر شد تعهدات روشنی در قبال واگذاری این دو شرکت نهایی شود 
که در روز گذشته، تفاهم نامه ای بین سازمان خصوصی سازی، سازمان نوسازی 

و گسترش صنایع و معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت امضا شد.
توسعه  استراتژی  بهمن  پایان  تا  باید  تفاهم نامه  این  مطابق  افزود:  وی 
صنعتی صنعت خودرو با افق ۱۰ساله به صورت رسمی منتشر شود تا همه 

نقش آفرینان این صنعت از چشم انداز این صنعت و قابل پیش بینی بودن 
تا  سایپا  و  ایران خودرو  تمامی محصوالت  و  مطمئن شوند  آن  متغیرهای 
پایان سال از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شوند، همچنین واگذاری 

سهام تودلی دو شرکت تا پایان سال به سرانجام برسد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: با این شروط و تعهداتی که از سوی وزارت 
از  خودرو  پارس  واگذاری  مجوز  شد،  ارائه  مکتوب  صورت  به  صمت 

زیرمجموعه های شرکت سایپا توسط سازمان خصوصی سازی صادر شد.
قربان زاده تاکید کرد: به دلیل اینکه پارس خودرو سهام مستقیم دولت 
محسوب نمی شود، هیات مدیره و مجمع شرکت سایپا برای نحوه واگذاری 

و ارزش گذاری آن تصمیم می گیرد.

رییس کل سازمان خصوصی سازی خبر داد:
صدور مجوز واگذاری شرکت پارس خودرو

نفت  صادرات  محورهای  در  تاجیکستان  و  ایران 
نفتی،  فرآورده های  صادرات  گازی،  میعانات  و 
ایران  اکتشاف  و  استخراج  پتروشیمی،  محصوالت 
نفت  پاالیشگاه های  نوسازی  تاجیکستان،  در 

کردند. مذاکره  تاجیکستان 
به گزارش وزارت نفت، جواد اوجی وزیر نفت 
با »دلیر جمعه« وزیر انرژی و ذخایر آبی تاجیکستان 
مشترک  کمیسیون  پانزدهمین  در  شرکت  برای  که 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  اقتصادی  همکاری های 
ساختمان  در  آمد،  ایران  به  تاجیکستان  جمهوری 

مرکزی وزارت نفت دیدار کرد.
همکاری های  درباره  طرف  دو  دیدار  این  در 
و  گازی  میعانات  نفت،  صادرات  بخش  در  دوجانبه 
پتروشیمی، استخراج  نفتی، محصوالت  فرآورده های 
و اکتشاف ایران در تاجیکستان، صدور خدمات فنی 
و مهندسی و بازسازی و نوسازی پاالیشگاه های نفت 

کردند. گفت وگو  تاجیکستان 
مذاکرات  پیرو  تاجیکستان  و  ایران  هیأت های 
 ۱6 )چهارشنبه،  دیروز  کشور،  دو  وزیران  دیروز 

برگزار کردند. نشست های کارشناسی  آذرماه( 
همکاری های  مشترک  کمیسیون  پانزدهمین 
جمهوری  و  ایران  اسالمی  جمهوری  اقتصادی 

به ریاست علی اکبر  تاجیکستان دوشنبه )۱۴ آذرماه( 
و  انرژی  وزیر  جمعه،  دلیر  و  نیرو  وزیر  محرابیان، 
ذخایر آبی جمهوری تاجیکستان آغاز شد و سه شنبه 
این اجالس  پایان داد، در  به کار خود  )۱۵ آذرماه( 

امضا شد. چند سند همکاری 
از  درصد   ۹۰ حدود  تاجیکستان  دولت 
تأمین  واردات  با  را  خود  انرژی  نیازهای 
کشور  این  گاز  و  نفت  ذخایر  بیشتر  و  می کند 
حوزه  امتداد  در  تاجیکستان  غرب  جنوب  در 

دارد. قرار  آمودریا 

در دیدار وزیر نفت با وزیر انرژی تاجیکستان صورت گرفت؛

مذاکره ایران و تاجیکستان در ۶ محور نفتی

ایران از پیشرفت  مدیر پشتیبانی ساخت و تأمین کاالی شرکت ملی نفت 
با یک شرکت توانمند روس در  مذاکرات و امضای تفاهم نامه همکاری 

زمینه انتقال دانش فنی ساخت لوله های بدون درز خبر داد.
نشست های  پیرو  عدیوی گفت:  قنبری  برزو  نفت،  وزارت  به گزارش 
پیشین با شرکت های روسی برای انتقال فناوری و ساخت تجهیزات، نشستی 
با یک شرکت معتبر بین المللی در زمینه فوالدسازی و تولید لوله های فوالدی 

مخصوص صنایع نفت و گاز برگزار و پیشرفت های خوبی حاصل شد.
و  فعال  داخل  سازندگان  حضور  با  نشست  این  داد:  ادامه  وی 

ابتدای  سرمایه گذاران عالقه مند به حضور در این بخش برگزار شد و در 
در  کرد،  معرفی  را  حوزه  این  در  خود  توانمندی های  روس  شرکت  آن 
ادامه نشست نیز مشکالت و چالش های داخلی سازی در این بخش مطرح 

و بررسی شد.
بیان  با  مدیر پشتیبانی ساخت و تأمین کاالی شرکت ملی نفت ایران 
اینکه خوشبختانه موضوع های کاماًل مشخص به بحث و تبادل نظر گذاشته 
شد، اظهار کرد: با توجه به سیاست گذاری وزارت نفت، همچنین اهتمام 
ویژه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برای داخلی سازی به منظور ارتقای 

دانش فنی، موارد و چالش های موجود را بررسی کردیم و خوشبختانه برای 
این موارد راه حل های مناسب و عملی وجود دارد.

قنبری تصریح کرد: با توجه به تضمین خرید خدمات و کاال بر مبنای 
برطرف  را  موانع  این  ما  ایران  نفت  ملی  و ساخت شرکت  فناوری  انتقال 
با شرکت های  مذاکره  و  انتخاب  با  روس  می رود شرکت  امید  و  کردیم 

ایرانی، شریک و همکار ایرانی خود را معرفی کند.
نفت  ملی  بین شرکت  همکاری  تفاهم نامه  کرد:  اظهار  پایان  در  وی 

ایران و شرکت روس برای انتقال فناوری نو تهیه و امضا شد.

تفاهم نامه همکاری با روس ها  برای انتقال دانش ساخت لوله های بدون درز

دولت برنامه ای برای تامین مالی موثر در مسکن ندارد


