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ِگره هیچ یک از آسیب های صنعت 
خودرو با واردات باز نمی شود

 

از آن است که طی ۴ سال اخیر ضوابط  شواهد حاکی 
ته لنجی  و  مرزنشینی  رویه های  طریق  از  کاال  واردات 
رعایت نشده و به همین دلیل لوازم خانگی خارجی به 
عرضه  بازار  در  و  شده  قاچاق  کشور  به  عمده  صورت 

می شود.
شرکت های  از  جمعی  که  بود  شهریورماه  اول  نیمه 
تولیدکننده لوازم خانگی در نامه ای به مقام معظم رهبری 
شرکت  دو  خانگی  لوازم  واردات  از  جلوگیری  خواستار 

سامسونگ و ال جی از کره جنوبی به کشور شدند.
ماجرا از این قرار بود که این دو شرکت که از حدود دو 
دهه پیش بخش بزرگی از بازار لوازم خانگی را در اختیار 
داشتند، آبان ماه 1397 و در پی تشدید تحریم های ظالمانه 
آمریکا، به یکباره بازار ایران را ترک کردند و موجب شدند 
تا شوک بزرگی به بازار لوازم خانگی وارد شود. شواهد 
حاکی از آن است، که کره جنوبی برای بازگشت اموال 
لوازم  بازار  به  شرکت  دو  این  ورود  ایران،  شده  بلوکه 
خانگی ایران را شرط کرده است که همین امر واکنش 

تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی را به دنبال داشت.
طریق  از  خانگی  لوازم  واردات  اکنون  هم  متأسفانه، 
رویه های مرزنشینی و ته لنجی صورت می پذیرد. این در 
حالی است که دولت در سال 1397 واردات لوازم خانگی 
است که  آن  از  اما شواهد حاکی  اعالم کرد.  ممنوع  را 
از  سوء استفاده  طریق  از  را  خود  منافع  واردات،  مافیای 

رویه های ملوانی و مرزنیشنی تأمین می کند.
به گفته بسیاری از کارشناسان، نظارت کافی بر مبادالت 
تجاری از طریق ملوانی و مرزنشینی صورت نمی گیرد و 
به همین دلیل لوازم خانگی خارجی به صورت عمده به 
کشور قاچاق شده و در بازار عرضه می شود. متأسفانه در 
اکثر این موارد حقوق و معیشت مرزنشینان تأمین نشده 
مافیای  به جیب  تجاری  معافیت های  از  و سود حاصل 

واردات لوازم خانگی می رود.
به نظر می رسد، در شرایط فعلی کشور، هزینه پول های 
بلوکه شده برای واردات کاالهایی که می توانند در داخل 
تولید شوند کار اشتباهی باشد و این منابع می بایست به 
اولیه، تجهیزات، سرمایه گذاری و قطعات  واردات “مواد 
لوازم بخش صنعتی” اختصاص یابد. حال با وجود تصمیم 
ممنوعیت واردات لوازم خانگی به جهت کمک به رونق 
تولید در کشور، برخی از مردم نگران هستند که کیفیت 
لوازم خانگی ایرانی به مرور کاهش یابد؛ چرا که تجربه 
ممنوعیت واردات خودرو، در برخی مواقع منجر به کاهش 

کیفیت خودروها شد و افزایش قیمت را به دنبال داشت.
صنعت  وضعیت  از  آگاهی  منظور  به  رابطه  همین  در 
لوازم خانگی در حوزه تولید به سراغ حبیب اهلل انصاری 
این  پیرامون  تا  رفتیم  خانگی  لوازم  صنعت  کارشناس 

موضوع با وی گفتگو کنیم.
مشروح این مصاحبه به شرح ذیل است:

خارجی،  خانگی  لوازم  واردات  ممنوعیت  به  توجه  با   -
برخی از مردم نگران کاهش کیفیت محصوالت داخلی 
هستند و گمان می کنند که تولیدکنندگان لوازم خانگی 
شما  نظر  می شوند؛  دچار  خودروسازان  سرنوشت  به  نیز 

چیست؟
انصاری: به هیچ وجه نمی توان صنعت لوازم خانگی را 
که در وضعیت بسیار خوبی به لحاظ کّمی و کیفی قرار 
اصلی  علت  کرد.  مقایسه  خودروسازی  صنعت  با  دارد 
خصولتی  و  دولتی  صرفاً  خودروسازی  صنعت  آشفتگی 
بودن تولیدکنندگان آن است. این در شرایطی است که در 
صنعت لوازم خانگی چنین مسئله ای وجود ندارد و امروزه 
این صنعت در دست بخش خصوصی  ساختار مالکیتی 
قرار دارد. بنابراین نباید به هیچ وجه صنعت خودروسازی را 

با صنعت لوازم خانگی مقایسه کنیم.
-  وضعیت برخورد با قاچاق لوازم خانگی را چطور ارزیابی 

می کنید؟

دبیرکل صنایع  به عنوان  انصاری: تجربه 38 ساله من 
لوازم خانگی ثابت کرده است که می بایست پدیده شوم 
قاچاق از بین برود و از ورود لوازم خانگی قاچاق به بازار 
جلوگیری شود. قاچاق در این صنعت به دو نوع تقسیم 
می شود. در نوع اول، کاال دور از چشم نهادهای نظارتی 
و امنیتی وارد کشور می شوند که اصطالحاً قاچاق ِصرف 
نامیده می شود. در نوع دوم نیز کاالها از طریق مرز و با 
استفاده از مجوزهایی نظیر سهمیه واردات مرزنشینان و 
ته لنجی وارد کشور می شوند. به عقیده من، کاالی قاچاق 
هیچ هویتی ندارد و مردم نمی توانند حتی از اصل بودن 
و  نصب  همچنین  باشند.  مطمئن  شده  خریداری  بَِرند 
راه اندازی اولیه، تضمین کیفیت و خدمات پس از فروش 
آن از موضوعاتی است که مشتری کاالی قاچاق، امیدی 

به آن ندارد.
توسط  شده  کاالهای کشف  سرنوشت  از  کسی  آیا    -
سطح  در  برخورد  وجود  با  دارد؟  خبر  مختلف  نهادهای 
عرضه چرا کماکان کاالی قاچاق در بازار لوازم خانگی 

دیده می شود؟
انصاری: تا جایی که من اطالع دارم قرار بود که کاالهای 
ضبط شده یا در اختیار بیمارستان ها قرار گیرد که با این 
این  یا  اشغال می شود؛  داخلی  تولیدکننده  اقدام ظرفیت 
که کاالها به مردم نیازمند اعطا شوند که در این صورت 

نیز مردمی که به نان شب خود محتاج هستند آن را با 
قیمت اندک به دالل ها فروخته و این کاالها مجدداً وارد 
بازار لوازم خانگی خواهند شد. برخورد با کاالهای قاچاق 
و قاچاقچی صرفاً هدف نیست و ضروری است تا به هر 
شکل ممکن از ورود کاالی قاچاق به بازار لوازم خانگی 
جلوگیری شود؛ بدین صورت که در صورت ضبط کاالی 

قاچاق آن را معدوم کنند و یا برگشت داده شود.
-  میزان وابستگی صنعت لوازم خانگی به مواد اولیه و 

قطعات خارجی به چه میزان است؟
انصاری: در حال حاضر هنوز در تولید لوازم خانگی داخلی 
به طور کامل خودکفا نشده ایم اما این وابستگی به واردات 
مواد اولیه و برخی از قطعات، روز به روز در حال کاهش 
است. به عنوان مثال در جاروبرقی 25 درصد، یخچال 20 
درصد و ماشین لباسشویی 30 درصد متکی به واردات 

قطعات و مواد اولیه هستیم.
-  چرا در برخی از قطعات لوازم خانگی توانایی خودکفایی 

و داخلی سازی وجود ندارد؟
یخچال  ساالنه  تولید  می دانید،  که  همان گونه  انصاری: 
تمامی  و  است  میلیون   2.5 تا   2.2 معادل  کشور  در 
تأمین شود؛  خارج کشور  از  باید  یخچال  کمپرسورهای 
چرا که داخلی سازی این قطعه برای سرمایه گذار صرفه 
برای  کمپرسورسازی  کارخانه  یک  و  نداشته  اقتصادی 
بقای خود باید ساالنه 20 میلیون کمپرسور تولید کند و به 
فروش برساند. البته که اهمیت زمینه سازی برای صادرات 

در احداث این کارخانه نیز بسیار مؤثر است.
به نظر می رسد که برای تشویق تولیدکنندگان به تولید 
قطعاتی که امکان داخلی سازی آن وجود دارد، می بایست 
مقابل،  در  و همچنین  داد  افزایش  را  آن  واردات  تعرفه 
تعرفه قطعاتی که فعاًل امکان تولید آن در کشور وجود 

ندارد را نیز کاهش دهیم تا به تولید آسیبی وارد نشود.
-  در شرایط فعلی و با امکانات موجود چطور می توان 
تولیدکنندگان  ضرر  از  و  کرد  تقویت  را  داخلی  تولید 

جلوگیری نمود؟
انصاری: به نظر می رسد همکاری نهادها خصوصاً بانک 
تولید  میزان  همین  توقف  از  جلوگیری  برای  مرکزی 
داخل نیز بسیار ضروری است و این نهاد می بایست روند 
درخواست تولیدکنندگان برای واردات برخی از قطعات را 
تسهیل کند تا این فرآیند طوالنی و معطل کننده، خللی در 

روند تولید کشور وارد نکند.

متاسفانه  گفت:  کودکان  عفونی  تخصص  فوق  یک 
مورد هدف  بیشتر  را  کودکان  کرونا  جدید  های  سوش 
در  مرگ  و  عوارض  بروز  به  منجر  و  است  داده  قرار 
این مطلب و  بیان  با  کودکان شده است.دکتر رحمتی  
هشدار در خصوص شیوع کرونا در کودکان و عوارض و 
مرگ و میر در آن ها تاکید کرد که الزم است خانواده ها، 

واکسیناسیون کودکان را جدی بگیرند.
پزشکان متخصصی که در ستاد علمی کرونا وجود دارند، 
استفاده  هایی  واکسن  از  کودکان  برای  اند  کرده  سعی 
را  عوارض  کمترین  با  همراه  فایده  بیشترین  که  کنند 
مورد  واکسن  دو  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  دارند.وی 
واکسن  و  کووک  پاستو  واکسن  کودکان  برای  استفاده 
کمترین  کودکان  در  خوشبختانه  که  است  سینوفارم 
استقبال  مورد  از کشورها  بسیاری  در  و  دارد  را  عارضه 

قرار گرفته و در حال انجام این واکسیناسیون هستند.
گزارش ها  کرد:  تصریح  کودکان  عفونی  تخصص  فوق 
و مستندات جهانی هم مؤید این انتخاب درست است، 
خانواده ها پروسه واکسیناسیون کودکان را جدی گرفته 

و در اسرع وقت نسبت به انجام آن اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: دو واکسنی که جهت واکسیناسیون 
کودکان تایید شده اند، فاقد ویروس زنده هستند که این 
شانس بیشترین استفاده و کمترین ضرر را در کودکان 
دارد؛ لذا در افرادی که نقص سیستم ایمنی هم دارند می 

توان از این واکسن ها استفاده کرد.
به  توانیم  زمانی می  تنها  پایان عنوان کرد:  در  رحمتی 
زندگی  روال عادی  به  برگشت  و  پاندمی  این  از  خروج 
امیدوار باشیم که ایمنی جمعی ایجاد شود و کودکان هم  

در کنار سایر اعضا خانواده ایمن شوند.

کارشناس کسب و کار در خصوص مزایای بیمه کسب 
خانگی  مشاغل  ثبت  چگونگی  و  خانگی  کارهای  و 

توضیحاتی ارائه داد.
به  که  کاری  و  کسب  هر  کرد:  بیان  کالنتری  سمانه 
به  را  آن  قانون  و  می کند  کار  به  اقدام  رسمی  طور 
که  الزاماتیست  رعایت  به  ملزم  است  شناخته  رسمیت 
یکی از آن الزامات، کسور قانونی است که شامل مالیات، 
عوارض شهری و بیمه است.وی با بیان اینکه این سه 
کسر قانونی کسوری  هستند که تمام مشاغل را ملزم 
کرده تا قانون پرداخت را رعایت کنند، ادامه داد: دولت 
ذیل قانون حمایت از کسب و کار خانگی  تمهیداتی  را 
این کسب  که  چرا  می گیرد  نظر  در  مشاغل  این  برای 
انداختن  جریان  به  منجر  هم  کالن  سطح  در  کارها  و 
مشاغل  این  از  حمایت  رو  این  از  و  می شود  نقدینگی 
برای دولت مهم است و دولت خود را مکلف کرده در 
بحث  تسهیالت و مزایا حامی این قشر باشد و ساالنه 
ارائه دهد که معافیت مالیات  را به مجلس  پیشنهاداتی 
کامل  معافیت  به  ادامه  در  آنهاست.کالنتری  از  یکی 
افرادی  کرد:  تصریح  و  اشاره  خانگی  کارهای  و  کسب 
که کسب و کار خانگی را به صورت رسمی راه اندازی 
کردند طبق قانون، از معافیت کامل مالی برخوردارند و 
هیچ مالیات پرداخت نمی کنند.وی یادآور شد:  کسب و 
از  اندازی می شوند همچنین  راه  کارهایی که در خانه 
عوارض شهری هم  معافند.این کارشناس کسب و کار 
مزایای  از  استفاده  و  بیمه  ثبت  چگونگی  خصوص  در 

بیمه کسب و کار خانگی در برنامه سالم تهران گفت: 
متقاضیان   باید بعد از ثبت بیمه اقدام به دریافت  کد 
به  کار  و  کسب  که  زمانی  کد  این  و  کنند؛  کارگاهی 
که  بدینگونه  شود؛  می  فعال  شود  ثبت  رسمی  صورت 
پس از ثبت، اظهارنامه ای  به بیمه تامین اجتماعی ارائه 
می دهد و درخواست کد کارگاهی می کند.وی ادامه داد: 
شروع  است؛  شده  کد  دریافت  به  موفق  وقتی  کارفرما 
می  زیرمجموعه  کارگران  برای  بیمه  کسر  پرداخت  به 
نظر  در  شرکتی  اگر  کار  و  کسب  اعضای  برای  و  کند 
گرفته شوند، کسر بیمه مطابق با حداقل حقوق وزارت 
کار است که هر سال تعیین می شود و این میزان برای 
اگر رعایت  مشاغل خانگی هم می تواند رعایت شود و 
شود مزیت معافیتی که این کارگران نسبت به مشاغل 
مبنای  کارگران،  این  برای  که  است  این  دارند  عمومی 
باید هر  پایه است که  از  کسر حقوق همان 30 درصد 
ماه 23 درصد توسط کارفرما رد شود و 7 درصد از سهم 
افرادی که  افزود: برای  حقوق کارگر کسر می شود.وی 
ذیل مشاغل خانگی اقدام به پرداخت حق بیمه می کنند 
نرخ  آنها 1۴، 1۶ و 20 درصد است و هر کدام مزایای 
خاص خودشان را دارند.کالنتری خاطرنشان کرد: کارگاه 
هایی که زیر 5 نفر کارگر دارند از معافیت کامل در بحث 
پرداخت بیمه کارفرما برخوردارند و این بدان معناست که 
کارفرما دیگر کسر بیمه را انجام نمی دهد و دولت مکلف 

به این کار است.

کسب وکارهای خانگی از پرداخت مالیات و واکسیناسیون کودکان را جدی بگیرید
عوارض شهری معافند

  شهریورماه امسال طرح ساماندهی بازار خودرو که از مجلس دهم کلید خورده بود در نهایت با 
اعمال اصالحاتی در مجلس یازدهم به تصویب نمایندگان مجلس رسید.  در ماده ۴ این طرح 
که دارای ۴ تبصره است - هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا 
قطعات خودرو یا سایر کاالها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات 
یا واردات  یا دونیرویی )هیبریدی( و  به واردات خودروی تمام برقی  ارز نسبت  انتقال  بدون 
خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و باالتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و 

یا باالتر برحسب گواهی های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید-
عالوه بر این  در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت 
ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای 
رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال 

گذشته تعیین می شود.
 همچنین در تبصره سه آمده است منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از 
فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است، سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت 

تأمین می شود همچنین واردات مجدد اقالم ممنوع و در حکم کاالی قاچاق است.
 البته با گذشت یک هفته از ارسال این طرح در نهایت بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد. طبق 
اعالم هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان"  ارزیابی اعضای شورای نگهبان نسبت 
به این مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشت. در یک قسمت این مصوبه درباره واردات و 

نحوه انتقال ارز است که از مجلس خواستیم که این موضوع دقیق تر و شفاف تر بیان شود".
در حال حاضر این طرح برای اصالحات الزم راهی مجلس شورای اسالمی شده تا نمایندگان 
ایرادات این طرح را برطرف نمایند اما در همان روزهای زمزمه تصویب این طرح بازار خودرو 
شاهد نوسانات قیمتی بود و هر کس برداشت متفاوتی را در مورد تأثیرات این طرح بر بازار 
خودرو مطرح می کردند. در همین زمینه مرتضی شجاعی به عنوان یک کارشناس خودرو به 

بیان دیدگاه خود در مورد طرح واردات خودرو مطرح کرده است.
در ادامه این مطلب متن این گفت وگو را بخوانید:

-  طرح سامان دهی خودرو را تا چه میزان برای کاهش قیمت ها در بازار خودرو کاربردی 
می دانید؟ و چرا در میان عموم مردم طرفدار پیدا کرده است؟

 شجاعی: نکته حائز اهمیت در راهکارهای گاه و بیگاه تنظیم بازار خودرو مانند واردات خودرو، 
امید خریداران خودروهای تا رنج 500 میلیون تومان به کاهش قیمت هاست. به این معنا که 
اگر در شرایط کنونی اغلب خریداران خودرو تمایل به واردات خودرو دارند، این مسئله نه از 
بلکه به جهت تخلیه حباب قیمتی  این جهت که می توانند خودروی وارداتی سوار بشوند، 
انتظار کاهش قیمت خودروهای  خودروهای لوکس و بر اساس اصل همبستگی قیمت ها، 

ارزان قیمت و میان رده قیمتی است.
با این وجود، واردات خودرو لزوماً تنها راهکار تنظیم بازار خودرو در شرایط فعلی و با کاهش 
واسطه  به  اجرایی شدن طرح مجلس  و  نمی شود  در دسترس محسوب  ارزی  منابع  شدید 
سیاست های غلط تنظیم بازار کنونی، امکان کاهش مقطعی و رشد مجدد قیمت ها در بازار را 
به واسطه افزایش نرخ ارز افزایش می دهد. بنابراین، معتقدم، کاهش سطح عمومی قیمت ها، 

راهکارهای موثرتر کوتاه مدت و بلند مدت دیگری دارد.
-  وضعیت فعلی بازار خودرو به لحاظ عرضه و تقاضا نسبت به دوره تعادلی چه تغییری داشته 

است؟ و آیا واردات خودرو می تواند، کمبود عرضه کنونی را پوشش دهد؟
 شجاعی: در بازار تعادلی سال 9۶ بیش از 1 میلیون و ۴۴0 هزار دستگاه خودروی سواری 
در داخل کشور تولید و حدود 70 هزار دستگاه خودرو نیز به کشور وارد شد. البته میزان تولید 
خودرو در سال 97، به شدت افت کرد و به حدود 800 هزار دستگاه رسید. این میزان از افت 
تولید، حتما باید مورد ارزیابی قرار گیرد و نتایج بررسی این مسئله، می تواند چارچوب و الزامات 
صنعت خودرو در سال های پیش رو را حتی با فرض تحقق خصوصی سازی تعیین کند. شاید 
مهم ترین عامل آن را بتوان مونتاژکاری بدون انتقال دانش فنی و ارزبری قابل توجه اغلب 

خودروهای ساخت داخل دانست.
با این حال، خودروسازان در سال های اخیر با نواختی هرچند کم رمق تغییر رویه دادند و با 
افزایش عمق داخلی محصوالتشان به آمار تولید 903 هزار دستگاه خودروی سواری در سال 
99 دست یافتند. رونمایی از محصوالتی نظیر تارا، شاهین و دناپالس اتوماتیک هم با وجود 

انتقادات وارده به کمیت و کیفیتشان، در همین پازل تغییر رویه صنعت معنا پیدا می کند.
بنابراین، یکی از عوامل ایجاد التهاب سال های اخیر در بازار، اختالل در خطوط تولید خودروهای 
با فناوری نسبتاً به روز نظیر انواع محصوالت رنو، کیا سراتو، انواع هایما، پژو 2008 و مزدا 3 
است. موضوعی که باعث شده، برخی واسطه ها به احتکار خودروهای صفر کیلومتر مدل 97 و 

98 از محصوالت مورد اشاره روی آورند.
عامل دوم که به نظرم موجب شکل گیری التهاب در بازار خودرو شده، قیمت گذاری کارخانه ای 
غیرمتناسب خودروها از سوی شورای رقابت و اصرار بر سیاست فروش به شیوه قرعه کشی 
است. اگر میزان نیاز بازار در سال 1۴00 را با توجه به افزایش شدید قیمت ها و کاهش قدرت 
خرید، حدود 1 میلیون تا 1 میلیون و 100 هزار دستگاه در نظر بگیریم، قرعه کشی خودرو به 
اشتباه با تحریک تقاضا، در هر دوره از فروش نقدی برای 10 تا 20 هزار دستگاه محصول، 
۶ میلیون نفر را روانه سایت می کند که قطعاً طیف عمده این متقاضیان صرفاً برای دستیابی 
به مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار، ثبت نام می کنند. بنابراین با این روش اگر تویوتا هم با 
بیش از 9 میلیون دستگاه خودرو، قصد تأمین بازار ایران را داشته باشد، باز حریف نقدینگی و 

عطش کاذب بازار نمی شود.
بر اساس آنچه ذکر شد، تقریباً گره هیچ یک از آسیب های مورد اشاره با واردات خودرو باز 
نمی شود. بهتر است بگوییم، اولویت اول تنظیم بازار خودرو نیست و پیش نیاز تنظیم بازار، 
بازنگری کارشناسی در قیمت کارخانه ای خودرو و تغییر در سیاست های فروش در کوتاه مدت 

و افزایش تنوع و تولید محصوالت در چشم انداز بلند مدت است.
-  با این تفاسیر، در بند ۴ طرح سامان دهی خودرو، تأکید شده واردات با ارز منشأ خارجی و یا 
بدون انتقال ارز صورت بگیرد. موضوعی که شورای نگهبان به آن ابهاماتی وارد کرده است؛ 

نظر شما درباره چنین شیوه ای از واردات خودرو چیست؟!
شجاعی: درباره واردات خودرو بدون انتقال ارز و یا ارز اشخاص، فشار بر بازار اسکناس و حواله 
ارزی قطعی است. اختالل در بازگشت ارز صادراتی، افزایش نرخ ارز و بازگشت ارز حاصل 
از فعالیت های مجرمانه اقتصادی در چنین شیوه هایی از واردات هر کاالیی وجود دارد. اینکه 
فردی در خارج از کشور ارز داشته باشد و بخواهد وارد ایران کند، پدیده ای مبارک و البته نادر 
است؛ اما باید توجه کنیم، گشوده شدن چنین شیوه ای از واردات برای هر شخص حقیقی یا 
حقوقی، به جهت اختالف ۴ تا ۶ برابری قیمت خودروهای خارجی در داخل و بازار جهانی، 
انگیزه واردات را برای کلیه مصرف کنندگان داخلی باال می برد، قاعدتاً انحصار در واردات هم 

به دلیل سقف میزان واردات شکل می گیرد و  تقاضای ارزی در بازار آزاد افزایش می یابد.
از طرفی، به جهت اجرای سیاست قرعه کشی در دو سه سال اخیر، ارزیابی دقیق و کارشناسی 
از میزان تقاضای واقعی خودرو در کشور وجود ندارد تا شورای رقابت بخواهد مابه التفاوت 
عرضه و تقاضا را معیار میزان واردات خودرو کند. بنابراین معتقدم، ابتدا باید برخی قیمت های 
کارخانه ای محصوالت و شیوه فروش کنونی اصالح شود، میزان نیاز بازار شناسایی و در زمانی 
که با گشایش های احتمالی، منابع ارزی در دسترس با منشأ شفاف و مشخصی در اختیار بود، 

واردات صرفاً برای کالس های خودرویی و محصوالتی که مشابه داخلی ندارند، انجام شود.

 امروزه اینترنت و فناوری های دیجیتال تأثیر زیادی بر 
بخش های مختلف یک اقتصاد مانند سالمت، آموزش 
و خدمات دولتی دارند. میزان رشد اقتصاد دیجیتال هر 
ساله حدود 10 درصد است که این مقدار از رشد سالیانه 
اقتصاد کل دنیا بیشتر است. در بازارهای نوظهور اقتصاد 
تا 25 درصد رشد  بین 12  اینترنت هر ساله  بر  مبتنی 
می کند که این امر تاثیرات زیادی بر اوضاع اجتماعی، 

اقتصادی و سیاسی دارد.
تاثیر دیجیتالی شدن در مناطق و سازمان های مختلف 
متفاوت است. اقتصادهای توسعه یافته از باالترین رشد 
نوظهور  اقتصادی  به  نسبت  و  برخوردارند  اقتصادی 
ندارند.  حوزه  این  در  مشاغل  ایجاد  به  زیادی  تمایل 
نوظهور  اقتصادهای  بر  تاثیر دیجیتال سازی  مقابل  در 
ایجاد  زمینه  در  تالششان  عمده  که  بوده  ای  گونه  به 
انجام می شود. یکی  مشاغل جدید در حوزه دیجیتال 
از مهمترین دالیل تمایز تاثیر فناوری های دیجیتال در 
کشورهای مختلف، تفاوت ساختار اقتصادی اقتصادهای 
در  سازی  دیجیتال  است.  نوظهور  و  یافته  توسعه 
کشورهای توسعه یافته تاثیر بسزایی بر رشد اقتصادی 
داشته و سبب ارتقای بهره وری آنها می شود و موجب 
ارزش  و  پایین  های  مهارت  با  مشاغل  که  گردد  می 
افزوده کم در این کشورها حذف و به بازارهای نوظهور 

با نیروی کار ارزان منتقل شوند.

تاثیر اقتصاد دیجیتال بر تولید و رشد اقتصادی موضوع 
بحث بسیاری از محافل رسمی و غیر رسمی در سراسر 
دنیا است و در حال حاضر مدارک و شواهد نشان دهنده 
تمامی  اقتصاد  بر  اقتصاد،  دیجیتال  بخش  مثبت  تاثیر 
فناوری  انتشار سریع  مثال  برای  است.  دنیا  کشورهای 
های دیجیتال به رشد بهره وری ایاالت متحده از سال 
1995 منجر شده است و یا اینکه بیش از نیمی از بهره 
وری در اروپا حاصل سرمایه گذاری در بخش دیجیتال 

است.
همچنین در سال 201۶ سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد 
تریلیون دالر رسیده است که  به 3.۴  کل کشور چین 

این مقدار تقریبا 30 درصد از تولید ناخالص داخلی این 
کشور است. همچنین در ایاالت متحده میزان سرمایه 
به   201۶ سال  در  دیجیتال  اقتصاد  توسط  شده  ایجاد 
تولید  از  درصد   ۶.5 که  بوده  دالر  تریلیون   1.2 میزان 
داده  اختصاص  خود  به  را  کشور  این  داخلی  ناخالص 
دیجیتال  مختلف  های  فناوری  کشور  این  در  است. 
سهم های مختلفی در تولید ناخالص داخلی داشته اند 
که تجارت الکترونیک و رسانه دیجیتال با 0.7 درصد، 
خدمات پشتیبانی با 1.9 درصد، ارتباطات از راه دور 1.7، 
نرم افزار 1.۴ درصد و سخت افزار 0.7 درصد را شامل 

می شود.

های  فناوری  تأثیر  بررسی  به  مختلفی  های  گزارش 
دیجیتال بر اقتصاد کشورها پرداخته اند. برای مثال در 
سال 2009 مطالعات انجام شده بیانگر این مطلب است 
که با افزایش 10 درصدی نفوذ فناوری های دیجیتال 
بر  ارتباطات  اینترنت و فناوری های اطالعات و  مانند 
سازمان  عضو  کشورهای  و  اروپایی  کشورهای  برخی 
ناخالص  تولید  میزان  اقتصادی،  توسعه  و  همکاری 
است.  یافته  افزایش  درصد   0.۶ میزان  به  آنها  داخلی 
همچنین طبق گزارش های تهیه شده از کشورهای در 
حال توسعه، با نفوذ پهنای باند در کشورهای آمریکای 
التین و حوزه کارائیب میزان تولید ناخالص داخلی آنها 

به میزان 3.2 درصد افزایش یافته است.
در  و  یافته  توسعه  کشور   120 روی  مطالعه  همچنین 
به  دهد  می  نشان  دوره 1980-200۶  در  توسعه  حال 
اینترنت،  باند و  افزایش 10 درصدی نفوذ پهنای  ازای 
تولید ناخالص داخلی این کشورها 1.21 تا 1.38 افزایش 

داشته است.
بنابراین با توجه به پیشرفت روزافزون بخش دیجیتال 
های  نوآوری  و  ها  فناوری  از  استفاده  با  دنیا،  اقتصاد 
جدید، اقتصاد کشورها پویا گشته و مدام در حال تغییر 
دنیا  کشورهای  بین  فاصله  همچنین  هستند.  تحول  و 
از لحاظ بهره مندی از فناوری های دیجیتال، بر رشد 

جهانی و اهمیت بخش دیجیتال اقتصاد اثرگذار است.

تاثیر اقتصاد دیجیتال بر تولید و رشد اقتصادی کشورها چیست؟

شرکت های کره ای چگونه ممنوعیت واردات لوازم خانگی را دور می زنند؟
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استاندار کرمان گفت: پایین بودن رتبه کسب و کار استان 
قابل قبول نیست و شرایط جذب سرمایه گذاری  کرمان 

خارجی در استان باید تسهیل شود.
علی زینی وند در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
استان کرمان با بیان اینکه دلیل عدم پیشرفت فیزیکی 
برنامه  مطابق  استان،  مقاومتی  اقتصاد  پروژه های 
زمانبندی باید احصا شود اظهار داشت: پیشرفت فیزیکی 
اگر  تا  کاماًل رصد شود  باید  مقاومتی  اقتصاد  پروژه های 

احیانًا مشکلی در اجرای آنها وجود دارد برطرف شود.
قابل  کرمان  استان  اقتصادی  رشد  اینکه  بیان  با  وی 
تحقق بوده چرا که با توجه به ظرفیت های استان دیده 
قرار  استان  مدیران  تمام  توجه  مورد  باید  و  است  شده 
به  نیاز  استان  اقتصادی  برنامه  پیشبرد  گفت:  بگیرد 
همکاری تمام دستگاه ها دارد و باید کاماًل رصد و پایش 

شود.
دوم  ماهه  شش  در  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
سال قرار داریم و دستگاه ها باید در پیشرفت پروژه های 
اقتصاد مقاومتی ورود جدی داشته باشند و این پیشرفت 
انجام  در  امداد  کمیته  افزود:  باشند  رصد  قابل  کاماًل 
که  است  کرده  خوبی  کمک  استان  در  خانگی  اشتغال 

جای تقدیر دارد.
خارجی  سرمایه گذاری  جذب  شرایط  اینکه  بیان  با  وی 
در استان کرمان باید تسهیل شود ادامه داد: پایین بودن 
رتبه کسب و کار استان نسبت به سایر استان ها در کشور 
برطرف  استان  در  تولید  موانع  باید  و  نیست  قبول  قابل 

شود.
حمید شهسواری سرپرست اموراقتصادی و دارایی استان 
قوانین  احصا  داشت:  اظهار  جلسه  این  در  نیز  کرمان 
انجام  استان  در  تولید  و  سرمایه گذاری  مانع  و  مزاحم 
شده و آماده ارسال به تهران و طرح در سطح ملی است.

سرپرست اموراقتصادی و دارایی استان کرمان با عنوان 
برای  پیشنهاد   58 ارسال  با  اجرایی  دستگاه   21 اینکه 
ما  با  استان  در  سرمایه گذاری  مزاحم  قوانین  احصای 
شده  احصا  مشکالت  بیشترین  گفت:  کردند  همکاری 
و  شمال  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  به  مربوط 

جنوب استان کرمان است.
کرمان   استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس   
نیز در همین جلسه  با بیان اینکه رویکرد جدید سازمان 
برنامه و بودجه در توزیع بودجه استان ها، برنامه محوری 
است اظهار داشت: محاسبه ارزش افزوده شهرستانی در 
و  می شود  انجام  کرمان  استان   1۴01 رشد  هدفگذاری 

برای اولین بار در کشور است.
کرمان  استان  اقتصاد  در  اینکه  بیان  با  رودری   جعفر 
 18 حدود  از  و  نشده  استفاده  استان  کامل  ظرفیت  از 
استان می شود گفت: می توان رشد حدود  اقتصاد  درصد 
۴ درصدی را برای اقتصاد استان با توجه به ظرفیت های 

موجود تأمین کرد.
با  استان کرمان  برنامه ریزی  و  رئیس سازمان مدیریت 
خالی  ظرفیت های  18درصد  به  نزدیک  اینکه  به  اشاره 
اقتصاد را می توان برنامه ریزی کرد افزود: نیاز بود یک 

کار از پایین به باال را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه بالغ بر دو هزار و 100 پروژه در استان 
کرمان قابلیت افتتاح در سال جاری را دارند ادامه داد: با 
افتتاح این پروژه ها حدود 2۴ هزار میلیارد تومان ارزش 

افزوده برای استان ایجاد می شود.
میلیون   ۶00 و  هزار   ۴7 حدود  اینکه  عنوان  با  رودری 
را  افزوده  ارزش  این  بتوانیم  تا  است  اعتبار الزم  تومان 
از استان وجود  ایجاد کنیم گفت: به شدت فرار سرمایه 
دارد که برای جلوگیری از آن یکی از راه ها بهبود فضای 

کسب و کار استان است.
وی با اشاره به اینکه 9 شرکت در استان متقاضی حضور 
در  افزود:  است  ظرفیت  یک  که  هستند  فرابورس  در 
سال 1۴00 تعداد 5۶5 پروژه اقتصاد مقاومتی در استان 
توسعه  معین های  توسط  پروژه   125 که  شد  مصوب 

اقتصاد مقاومتی استان اجرا می شود.
با  استان کرمان  برنامه ریزی  و  رئیس سازمان مدیریت 
بیان اینکه تا پایان شهریور بیش از 7 هزار میلیارد تومان 
سرمایه  استان  مقاومتی  اقتصاد  پروژه های  اجرای  در 
گذاری انجام شده است عنوان کرد: هدفگذاری اشتغال 
تاکنون 35  نفر است که  از 10 هزار  این پروژه ها بیش 

درصد آن محقق شده است.
اجرای  در  دستگاه ها  از  بعضی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پروژه های اقتصاد مقاومتی در شش ماهه اول امسال از 
دستگاه ها  برخی  و  هستند  عقب  خود  زمان بندی  برنامه 
تقدیر  جای  که  جلوتر،  پروژه ها  زمان بندی  برنامه  از 
دارد گفت: هشت دستگاه در استان پروژه نیپا دارند که 
در  و  است  مشخص  شهریورماه  پایان  تا  آنها  عملکرد 

سطح ملی رصد می شوند.

شرایط جذب سرمایه گذاری 
خارجی در استان کرمان 

باید تسهیل شود
اقتصاد  وزیر  و  مرکزی  بانک  رئیس کل  اینکه  به  توجه  با   
و  می کنند  تاکید  بانکی  تسهیالت  به  دسترسی  سهولت  بر 
باید به جای تاکید بر وثیقه،  معتقدند در این زمینه بانک ها 
قرار  توجه  مورد  را  مشتری  مناسب  رتبه  و  سنجی  اعتبار 
دهند، در این زمینه دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی و دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه 
دولتی در پاسخ به اینکه آیا بانک ها می توانند بدون دریافت 
وثیقه از مشتریان تسهیالت بپردازند و تحقق این امر به چه 

الزاماتی نیاز دارد، توضیحاتی ارائه کردند.
دریافت تسهیالت بانکی یکی از پرتقاضاترین خدمات شبکه 
وام  یک  دریافت  برای  بانک ها  مشتریان  اما  است  بانکی 
وثیقه  ارائه  که  کنند  عبور  رستم  خوان  هفت  از  باید  خرد 
در  آن ها  برای  سنگ اندازی  بزرگترین  بانک  به  ضامن  و 
تعداد  و  ارائه  شرایط  زیرا  است،،  تسهیالت  دریافت  مسیر 
ضامن در هر بانکی متفاوت است و اگر فردی بخواهد یک 
کند،  مراجعه  متفاوت  بانک  دو  به  و  بگیرد  میلیونی   30 وام 
اخذ ضامن  زمینه  در  سلیقه ای  برخورد  و  متفاوت  شرایط  با 

مواجه می شود.
در حال حاضر، مثالی که می توان در زمینه مشکالت مردم 
که  است  مسکن  ودیعه  وام  زد،  بانکی  وام  دریافت  برای 
معرفی  اما  کرد  تصویب  مستاجران  از  حمایت  برای  دولت 
تا  سال  پنج  حداقل  که  سابقه  سال   10 با  رسمی  ضامن 
انعقاد  ایراد به زمان  زمان بازنشستگی اش باقی مانده باشد، 
اجاره نامه و امتناع برخی بانک ها از پرداخت تسهیالت باعث 

شده بسیاری از مستاجران قید دریافت وام را بزنند.
علی  اکنون  بانک ها،  از  وام  دریافت  سختی های  تمام  با 
اولین  در  مرکزی  بانک  کل  رئیس  بیستمین  آبادی  صالح 
به  مردم  دسترسی  تسهیل  بر  خود  تلویزیونی  صحبت های 
کرده  اعالم  زمینه  این  در  و  کرده  تاکید  بانکی  تسهیالت 

بر  تاکید  به جای  باید  تسهیالت  پرداخت  راستای  در  است: 
وثیقه، بانک ها اعتبار سنجی و رتبه مناسب مشتری را مورد 

توجه قرار دهند. 
در این زمینه، طبق گفته وی، باید نظام رتبه بندی در کشور 
توسعه یابد تا مردم بتوانند با رتبه مناسب، خوش حسابی و 
با وضعیت مطلوب خود شخص، تسهیالت را دریافت کنند.

و  اقتصادی  امور  وزیر  خاندوزی_  احسان  براین،  عالوه 
بانکی  تسهیالت  به  مردم  دسترسی  تسهیل  بر   - دارایی  
تاکید کرده و گفته که اگر بانکی از وضعیت اعتباری مشتری 
آن  تا  شود  فراهم  شرایطی  باید  دارد  خاطر  اطمینان  خود 

مشتری بدون سفته و ضامن وام خود را دریافت کند. 
بدین منظور، برای بررسی اینکه آیا بانک ها می توانند بدون 
این  تحقق  و  بپردازند  تسهیالت  مشتریان  از  وثیقه  دریافت 
بانک ها  کانون  دبیر  سراغ  به  دارد،  نیاز  الزاماتی  چه  به  امر 
هماهنگی  شورای  دبیر  و  خصوصی  اعتباری  موسسات  و 

بانک های دولتی و نیمه دولتی رفتیم.
ملزومات پرداخت وام بدون وثیقه فراهم شود

علیرضا قیطاسی در این رابطه گفت: اگر سازوکاری در این 
سامانه های  در  و  شود  صادر  دستورالعملی  و  تعریف  زمینه 
اعتبار سنجی نیز به درستی اعتبار سنجی صورت بگیرد، این 
نیازهای  رفع  برای  مردم  آحاد  که  تسهیالت خرد  برای  امر 

اولیه خود به آن ها نیاز دارند، امکان پذیر است.
خرد  میلیونی   100 و   50  ،30 وام های  اینکه  بیان  با  وی 
برای  افراد  درآمد  میزان  آن ها،  دریافت  برای  که  هستند 
پاسخگویی به اقساط و اینکه سابقه بدحسابی نداشته باشند، 
مبنای  بر  صرفا  بانک ها  باشد  قرار  اگر  افزود:  است،  مهم 
بانکی  قراردادهای  باید  کنند،  ارائه  تسهیالت  اعتبارسنجی 
در  زیرا  تعیین شود،  تغییر  این  با  متناسب  و   کند  تغییر  نیز 

قراردادها محل هایی برای ضامن درنظر گرفته شده است.

بانک ها  کانون  دبیر   - دیگر، محمدرضا جمشیدی  از سوی 
بانک ها  کرد:  اعالم  نیز   - خصوصی  اعتباری  موسسات  و 
که  هستند  موظف  ربا  بدون  بانکی  عملیات  قانون  براساس 
که  است  ساله  چند  روال  موضوع  این  و  کنند  اعتبارسنجی 
اعتبارسنجی  تسهیالت  پرداخت  برای  نیز  انقالب  از  قبل 
تسهیالت  دریافت  متقاضی  به  اینکه  می گرفت.  صورت 
بیاور،  ملک  سند  یا  سفته  که  می شود  گفته  بانک  سوی  از 
اعتباری  ریسک  طریق،  این  از  و  است  اعتبارسنجی  نتیجه 
برای  تا  می کنند  بررسی  را  شده  گرفته  درنظر  تسهیالت  و 
پوشش این ریسک نوعی وثیقه تعیین کنند که از بازپرداخت 

اقساط تسهیالت اطمینان حاصل شود. 
اعتبارسنجی اخذ وثیقه را تعیین می کنند

این  به  اعتبارسنجی  اساس  بر  که  است  ممکن  افزود:  وی 
نتیجه برسند که از کسی وثیقه دریافت نکنند و وثیقه همان 

قرارداد الزم اجرایی باشد که بین بانک و مشتری ثبت شده 
اجراست.  حال  در  تاکنون  قدیم  از  اعتبارسنجی  که  است 
داشتم،  اعتباری  مسئولیت  پیش  سال های  در  که  من  خود 
قرارداد  همان  به  که  رساندم  امضا  به  را  زیادی  تسهیالت 

الزم االجرا اکتفا شد و وثیقه ای دریافت نشد.
جمشیدی با بیان اینکه اعتبارسنجی تعیین می کند که برای 
ادامه داد:  یا خیر،  پرداخت تسهیالت وثیقه ای دریافت شود 
کارخانجات  مترو،  گسترش  چون  مواردی  برای  بانک ها 
که  می دهند  را  درشتی  و  کالن  تسهیالت  نیز  پتروشیمی 
مشتری  که  اطمینان هایی  و  اعتبار  براساس  موارد  این  در 
تنها  اعتباری کشور دارد،  به خاطر عملکرد خود در سیستم 
دریافت  وثیقه ای  و  می شود  اکتفا  الزم االجرا  داد  قرار  به 
این  ضمانت  کفاف  ملک  سند  و  سفته  زیرا  نمی شود، 

نمی دهد. تسهیالت 

ایران پس  ماجرای حضور چینی ها برای ساخت مسکن در 
از آنکه به نقل از اقبال شاکری، نماینده مجلس مطرح شد 
واکنش دیگر نمایندگان را ایجاد کرد که معتقدند با حضور 
500 هزار مهندس ایرانی، نیازی به حضور خارجی ها نیست 

و حاال حسابی خبرساز شده است.
چند روز قبل )19مهرماه 1۴00( به نقل از اقبال شاکری ـ 
عضو کمیسیون عمران مجلس ـ عنوان شد که با چینی ها 
تولید  جهش  قانون  قالب  در  مسکن  ساخت  به  ورود  برای 
مذاکره شده است. روز بعد هم عنوان شد که شاکری اعالم 
سازان  انبوه  با  که  همانطور  شهرسازی  و  راه  وزارت  کرده 
داخلی در حال مذاکره است، یک طرف مذاکره هم چینی ها 

هستند.
به فاصله یک روز پس از این صحبت )21 مهرماه 1۴00( 
محمدرضا رضایی کوچی ـ رییس کمیسیون عمران مجلس 
در  مسکن  ساخت  با  را  خود  متبوع  کمیسیون  مخالفت  ـ 
داخل کشور توسط چینی ها اعالم کرد و گفت: وقتی بیش 
هیچ  دارد  وجود  کشور  در  ساختمان  مهندس  هزار   500 از 
دلیلی برای حضور شرکتهای خارجی در طرح تولید مسکن 

نیست.
مطرح  کمیسیون  در  موضوع  این  کوچی،  رضایی  گفته  به 
شد و نظر اعضای کمیسیون این بود که روی شرکت های 

نظر  از  اینکه  کما  کنیم؛  گذاری  سرمایه  کشور  در  داخلی 
صنعتی سازی این شرکت ها مشکلی نداریم و می توانیم به 

رویه ساخت این واحدهای ساختمانی نیز سرعت ببخشیم.
از  یکی  با  گفت وگو  در  مجددا  شاکری  اقبال  روز  همان 
تکذیب  را  به خود  منتسب  قبلی  نوعی صحبت  به  رسانه ها 
هر  موفق می شویم  داخلی  توان  با  »انشاءاهلل  گفت:  و  کرد 
شده  که  هم  صحبتی  بسازیم.  مسکن  میلیون  یک  سال 
صرفا خبری بوده که وزارت راه و شهرسازی برای کارهای 

خودش با چینی ها مذاکره کرده است. در همین حد.«
انبوه  انجمن  رییس  نایب  ـ  رهبر  ایرج  خصوص  این  در 
با  که  کالنی  قراردادهای  ایران  در  است:  گفته  ـ  سازان 
ندارد  را  الزم  شفافیت  می شود،  امضا  خارجی  شرکت های 
اصوال  که  می کند  تشدید  را  فساد  بروز  احتمال  تنها  نه  و 
مشکل عدم تحویل به موقع مسکن، مساله نقدینگی است، 

نه اینکه چینی ها توان فنی و مهندسی باالتری دارند.
توان  و  است  خالی  دولت  وقتی دست  رهبر،  ایرج  گفته  به 
تسویه بدهی خود را با پیمانکاران ندارد، چه پیمانکار ایرانی 

باشد و چه چینی، هر دو کار را رها می کنند.
 57 نمایشگاه  یک  برگزاری  جریان  در  هم  قبل  سال  پنج 
از  شرکت   ۴0 که  یافتند  حضور  ایران  در  خارجی  شرکت 
چین بودند. غرفه داران چینی تمایل خود را برای حضور در 
دالیلی  به  اما  کردند  اعالم  ایران  مسکن  پسابرجامی  بازار 
تحریمها  مساله  و  ایران  در  ساز  و  ساخت  رکود  همچون 
حضور  تکذیب  و  تایید  ماجرای  نشد.  محقق  مساله  این 
واکنشهای  ایران،  در  برای ساخت مسکن  سازندگان چینی 
بدعهدی  به  منتقدان  داشت.  پی  در  هم   را  دیگری  منفی 
استفاده  و شائبه  ـ شمال  تهران  آزادراه  چینی ها در ساخت 
بیت کوین  استخراج  برای  ایران  قیمت  ارزان  برق  از  آنها 

اشاره می کنند.

را  هوشمندسازی  اقتصاد  وزیر  حالیکه  در 
مهم ترین اولویت وزارتخانه می داند، معاون 
امور مالیاتی ضمن  فنی و حقوقی سازمان 
بیان اینکه این سازمان با شتاب فراوان به 
توضیحاتی  می رود،  هوشمندسازی  سمت 
تحقق  برای  سازمان  این  اقدامات  درباره 

نظام مالیاتی هوشمند ارائه کرد.
محمود علیزاده ، درباره اینکه چه میزان از 
الکترونیکی  صورت  به  مالیاتی  فرآیندهای 
مطالبه،  نحوه  کرد:  اظهار  می شود،   انجام 
کامال  مالیاتی  اظهارنامه  دریافت  و  ابالغ 
می شود.  انجام  الکترونیکی  صورت  به 
همچنین، طبق ماده 97 قانون مالیات های 
در  که  اطالعاتی  از  استفاده  با  مستقیم 

مالک  آن  برمبنای  دارد،  وجود  مالیاتی  امور  سازمان  سامانه 
و معیار تعیین میزان ریسک پرونده ها و مودیان مالیاتی قرار 
مرحله  از  کامال  پرونده ها  از  بخشی  آن  استناد  به  و  می گیرد 

رسیدگی خارج می شوند.
وی افزود: در حال حاضر، فرآیند رسیدگی و حسابرسی مالیاتی 
اظهارنامه،  )اخذ  موارد  باقی  و  انجام می شود  انسانی  عامل  با 
صدور برگ تشخیص، پرداخت مالیات( به صورت الکترونیکی 
مالیاتی  نظام  شدن  مکانیزه  را  آن ها  تمام  که  می شود  انجام 
می دانیم اما هوشمندسازی به معنای این است که تمام تجزیه، 
فرآیندهای  درون  در  صرفا  را  اطالعات  محاسبات  و  تحلیل 

مالیاتی تعریف کنیم و عامل انسانی را به حداقل برسانیم.  
علیزاده ادامه داد: سازمان امور مالیاتی با شتاب فراوان به سمت 
پایانه های  قانون  سازی  پیاده  با  که  می رود  هوشمندسازی 
فروشگاهی و سامانه مودیان که مبنای اصلی هوشمندسازی 
نظام مالیاتی کشور است، اطالعات موردنیاز به صورت مطلوب 
در اختیار سازمان قرار می گیرد تا معیار تشخیص و داده مبنا 

کردن فرآیندهای مالیاتی باشد.  
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: قانون پایانه های فروشگاهی 
صدور  آن  مبنای  بر  و  است  شدن  فراگیر  و  اجرا  حال  در 
که  می شود  شروع  کشور  سطح  در  الکترونیکی  صورتحساب 
و  قرار می گیرد  مودیان  سامانه های  در  این صورت حساب ها 

مالک و مآخذ تجربه و تحلیل و مطالبه مالیات خواهد بود.  
مالیاتی  امور  سازمان  که  کرد  مطرح  پایان سخنانش  در  وی 
هوشمندسازی  خصوص  در  راهبردی  برنامه های  یکسری 
پیاده  حال  در  که  دارد  مالیاتی  نظام  ساختارهای  و  فرآیندها 

سازی است.
طبق این گزارش، احسان خاندوزیوزیر امور اقتصادی و دارایی 
اولویت  را  اقتصادی  حوزه  در  هوشمند  سیاست گذاری  تحقق 
برنامه ها  اجرای  در  تسریع  بر  و  دانسته  اقتصاد  وزارت  مهم 
مالیاتی  نظام  که  است  کرده  تأکید  اولویت  این  طرح های  و 
کشور نیز به عنوان یکی از حوزه های اقتصادی مشمول این 

اولویت می شود.

ایران چقدر از مالیات ستانی هوشمند فاصله چینی سازی مسکن در ایران از تایید تا تکذیب

آمریکا  داد  نشان  کمبریج  دانشگاه  جدید  اطالعات   
است  کوین  بیت  ماینرهای  یک  شماره  مقصد  اکنون 
و برای اولین بار چین را در این عرصه کنار زده است.

کمبریج،  آلترنیتیو  فاینانس  مرکز  اطالعات  طبق 
)واژه  کوین  بیت  ریت  هش  از  درصد   35.۴ ژوییه  تا 
رایانشی  قدرت  توصیف  برای  استفاده  مورد  صنعتی 
در  افزایش  درصد   ۴28 که  بود  آمریکا  در  ماینرها( 

مقایسه با سپتامبر سال 2020 نشان داد.
استخراج  صنعت  در  که  جدیدی  برتری  برای  آمریکا 
چین  ممنون  باید  حدودی  تا  است،  کرده  پیدا  رمزارز 
فاصله  با  ریت  هش  نظر  از  پیش  ماه   12 چین  باشد. 
زیادی در صدر بازار قرار داشت اما مقابله دولت چین با 
رمزارز در بهار باعث خروج یک شبه نیمی از ماینرهای 

جهان از این کشور شد.
به سوی  و  کردند  فرار  از چین  انبوه  به شکل  ماینرها 
ارزانترین منابع انرژی در جهان رفتند که به مهاجرت 
ماینینگ عظیم معروف شد. بسیاری از این ماینرها به 

آمریکا رفتند.
آمار جدید کمبریج میانگین سهم ماهانه چین از هش 
ریت جهانی در ژوییه را صفر نشان داد که تضاد عمده 
ای با سپتامبر سال 2020 دارد که این کشور حدود ۶7 

درصد بازار را در اختیار داشت.
کوین  بیت  ماینرهای  برای  زیادی  های  گزینه  آمریکا 
مهاجری که در جست و جوی خانه جدید بودند، دارد. 
ایالتی مانند تگزاس یکی از پایینترین قیمتهای انرژی 
ماینرهایی  برای  مهمی  مشوق  که  دارد  جهان  در  را 
رقابت  پایین  سود  حاشیه  با  صنعت  این  در  که  است 
آمریکا  انرژی است.  متغیرشان  تنها هزینه  و  می کنند 

همچنین منابع تجدیدپذیر فراوانی دارد.
از  که  است  ماینینگ  مزارع  سرزمین  واشنگتن  ایالت 

نیروی  نیویورک  مند می شوند.  بهره  آبی  برق  نیروی 
برق آبی بیشتری در مقایسه با ایالتهای شرق کوههای 
راکی تولید می کند و برای رسیدن به هدف برق 100 
می  حساب  ای  هسته  نیروگاههای  روی  پاک  درصد 
رشد  مرور  به  هم  تجدیدپذیرها  از  تگزاس  سهم  کند. 
می کند و 20 درصد از نیروی این ایالت تا سال 2019 
با استفاده از نیروی بادی تامین شد. شبکه برق تگزاس 
خورشیدی  و  بادی  نیروی  افزودن  حال  در  به سرعت 

بیشتری است.
ماینرها در سراسر آمریکا از نیروی هسته ای هم بهره 
مند شده اند. بعضی از ماینرها هم از انرژی سرگردانی 

سراسر  میادین  در  نفت  همراه  که  طبیعی  گاز  مانند 
روش  این  کنند.  می  استفاده  شود،  می  تولید  تگزاس 
مشعل سوزی را کاهش داده و انتشار گازهای گلخانه 
ای را کمتر کرده و درآمد بیشتری برای تولیدکنندگان 

گاز و ماینرها ایجاد می کند.
ایالتهای  از  بعضی  برق،  پایینتر  های  هزینه  بر  عالوه 
رمزارز  موافق  سیاستگذاران  تگزاس  نظیر  آمریکایی 
فراهم  مناسبی  شکل  به  را  میزبانی  زیرساخت  و  دارد 
ای  نشده  ساماندهی  برق  شبکه  ایالت  این  کنند.  می 
اجازه می  به مشتریان  که  دارد  ای  لحظه  قیمتهای  با 
انتخاب کنند و مقامات  دهد بین فراهم کنندگان برق 

شرایط  این  هستند.  رمزارز  حامی  هم  تگزاس  سیاسی 
و  ارزان  انرژی  منابع  که  هستند  ماینرها  برای  رویایی 

خوشامدگویی گرم را می طلبند.
میزبانی  ظرفیت  توسعه  به  سروصدا  بی  سالها  آمریکا 
کوین  بیت  ماینرهای  که  این  از  پیش  بود.  مشغول 
مهاجرت به آمریکا را آغاز کنند، شرکتها در سراسر این 
زیرساخت  وجود  صورت  در  که  احتمال  این  با  کشور 
خواهند  آمریکا  به  رمزارز  کنندگان  استخراج  مناسب، 

آمد در این زمینه سرمایه گذاری کرده بودند.
سقوط   2017 سال  اواخر  در  کوین  بیت  که  هنگامی 
کرد و بازار رمزارز وارد زمستان چند ساله شد، تقاضای 
نداشت.  وجود  کوین  بیت  بزرگ  مزارع  برای  زیادی 
اپراتورهای ماینینگ آمریکا فرصت را غنمیت شمرده و 
از شانس استفاده از پول ارزان برای ساخت اکوسیستم 

ماینینگ در این کشور بهره بردند.
بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، اگرچه پاندمی 
جهانی بخشهای وسیعی از اقتصاد را به تعطیلی کشاند 
فرصت  درآمد،  اجرا  به  که  مالی  محرک  تدابیر  اما 
با  بود.  آمریکایی  ماینینگ  شرکتهای  برای  مغتنمی 
این حال همه ماینرها به سوی مقاصد تجدیدپذیر نمی 
استخراج  بازار جهانی  در  نظر سهم  از  قزاقستان  روند. 
بیت کوین با 18.1 درصد از کل استخراجهای رمزارز، 
زغال سنگ  معادن  این کشور  دارد.  قرار  رتبه دوم  در 
را فراهم می کنند هر  فراوان  ارزان و  انرژی  دارد که 
ایجاد  ای  گسترده  کربن  اکسید  دی  آلودگی  که  چند 
بر  ماینینگ  کارشناس  چندین  حال  این  با  کند.  می 
این باورند که قزاقستان تنها یک توقفگاه موقتی برای 

مهاجرت طوالنی تر به سمت غرب است.

بانک ها بی خیال ضامن می شوند؟

بهشت جدید ماینرهای بیت کوین
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