اخبار

۶میلیون سکه مشمول مالیات شد

درآمد ۱۰۰۰میلیاردی دولت از مالیات سکههای پیشفروشی

سومین سکوی فاز  ۱۴پارس جنوبی
آماده به آباندازی شد

س��ومین س��کوی فاز  ١٤پ��ارس جنوبی به
وزن  ۲۴۰۰ت��ن که در نوع خ��ود کم نظیر
اس��ت ،دقایقی قبل در بندرعباس به منظور
به آب اندازی ،بارگیری شد .به گزارش مهر،
سومین سکوی فاز  ١٤پارس جنوبی دقایقی
قب��ل در بندرعب��اس جهت به آبس��پاری،
بارگیری ش��د.این س��کو که  ٢۴٠٠تن وزن
دارد و در نوع خود س��ازهای کم نظیر است،
بر روی یک کفی شناور ٥٥٠ ،کیلومتر مسیر
را از بندرعب��اس تا بوش��هر ط��ی میکند و
در ف��از  ١٤پارس جنوبی نصب میش��ود.با
نصب این سکو ،تولید روزانه گاز ایران ۵۰۰
میلیون فوت مکعب افزایش خواهد داش��ت.
طراح��ی و س��اخت این س��کو  ١٠٠درصد
توسط مهندسان ایران انجام و از خروج ١٥٠
میلیون دالر ارز از کش��ور جلوگیری ش��ده
اس��ت؛  ٦٠درصد تجهی��زات به کار رفته در
این س��کو نیز از تولیدکنندگان داخلی تأمین
ش��ده اس��ت.در وضعیت فعلی و در شرایط
تحریم نفتی ،اجرای ای��ن پروژه نماد کامل
توانمندی مهندسان و صنعت داخلی است و
گامی در جهت رونق تولید به شمار میرود.
گفتنی اس��ت ایاالت متح��ده امریکا ظرف
هفتههای گذش��ته تحریمه��ای جدیدی را
علیه صنعت پتروش��یمی ایران اعمال کرده
و اخیراً نیز معافیت کش��ورهای خریدار نفت
ایران از تحریمها را نیز تمدید نکرده است.
جنگ تجاری چین و آمریکا
به بازار طال کشید

طبق دادههای بانک مرک��زی چین ،ذخایر
ط�لای ای��ن کش��ور در ماه می ،ب��ار دیگر
جهش کرد و ششمین ماه متوالی رشد خود
را به ثبت رس��اند.به گ��زارش مهر به نقل از
رویترز ،طبق داده های بانک مرکزی چین،
ذخایر طالی این کشور در ماه می ،بار دیگر
جهش کرد و ششمین ماه متوالی رشد خود
را به ثبت رس��اند.ماه گذشته ،بانک مرکزی
چی��ن ذخایر طالی خود را از  ۶۱.۱۰میلیون
اونس ،به  ۶۱.۶۱میلیون اونس افزایش داده
است .در پایان می ،ارزش ذخایر طالی چین
 ۷۹.۸۳میلیارد دالر شد ،درحالی که یک ماه
قب��ل از این تاری��خ ارزش ذخایر طالی این
کش��ور  ۷۸.۳۵میلیارد دالر بود .از لحاظ تناژ
هم پس از اضافه شدن  ۵۸تن طال در  ۵ماه
منتهی به آوری��ل ،در ماه می  ۱۵.۸۶تن به
ذخایر طالی چین اضافه شده است.
قیمت گوشت گوسفندی
 ۱۰۴هزارتومان است

سرپرس��ت پیشین س��ازمان امور مالیاتی
پیشبین��ی ک��رد؛ از ط��رح مالی��ات ب��ر
س��کههای پیشفروشش��ده ح��دود
۱۰۰۰میلی��ارد تومان درآم��د عاید دولت
خواهد شد .محمدقاسم پناهی در گفتگو

با تس��نیم ،با بیان اینکه در طرح مالیات
بر س��کههای پیشفروششده پیشبینی
میشود؛ حدود  1000میلیارد تومان درآمد
کسب ش��ود ،گفت 50 :هزار نفر کمتر از
 200س��که خری��ده بودند و م��ا به این
نتیجه رسیدیم که ممکن است این افراد
با ضوابط و تکالیف مالیاتی آش��نا نبوده و
ممکن اس��ت اگر در یک سال اظهارنامه
ارائه نکند با جرائم مالیاتی روبهرو شوند،

به این ترتیب شیوهای در بخشنامه اخیر
س��ازمان امور مالیاتی مطرح شد.بهگفته
پناهی؛  7.6میلیون س��که از سوی بانک
مرکزی فروخته شده که بیش از 6میلیون
سکه پیشفروششده مشمول مالیات بر
درآمد خواهد بود .یک میلیون س��که زیر
 20عدد ب��وده و معاف از معالیات خواهد
بود .به هر حال محاسبات نشان میدهد؛
در این طرح درآمدی حدود  1000میلیارد

آیا بازار متشکل ارزی تکلیف بازگشت حدود  ۲۸میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات را مشخص میکند؟

عمده ارز حاصل از صادرات نزد شرکتهای دولتی است!

گروه اقتصادی :بانک مرکزی به دنبال ایجاد
یک بازار متش��کل برای خرید و فروش ارز
است تا بتواند با ایجاد یک نرخ واحد نسبت به
تزریق ارز حاصل از صادرات به کشور سرعت
ببخشد .ماجرای بازگشت ارزهای حاصل از
ص��ادراتِ صادرکنن��دگان ایرانی درس��ت از
زمان ایجاد نوس��انات شدید ارزی و تشکیل
بازار ثانویه ،زیر ذرهبین نهادها و صرافان قرار
گرفته است ،شرایط جنگ اقتصادی و اعمال
فشار آمریکا برای محدودسازی بازار ارز کشور،
منجر شد تا بانک مرکزی برای اجرای تعهد
ارزی مدت زمان محدودی را تعیین کند تا از
این طریق بتواند سرعت واردات اقالم اساسی
و همچنین روند صادرات را مدیریت کند.اما
همی��ن موضوع با واکنشه��ای مختلفی از
جانب تعدادی از بازرگانان قرار گرفت .برخی
از صادرکنن��دگان معتقدند ک��ه زمان تعیین
ش��ده دست آنها را بسته اس��ت و البته تعداد
زیادی از این اعتراضها تا حدودی به مقصد
بازگشت ارز حاصل صادرات یعنی سامانه نیما
است.س��وای تمام مباحث حاشیهای موضوع
مه��م و داغ این روزهای رس��انه رقم دقیق
ارز خارج ش��ده حاصل از صادرات غیرنفتی
از سیستم کشور اس��ت .این رقم تا حدودی
در هال��های از ابهام قرار گرفته و در محدوده
 ۴۰تا  ۵۰میلی��ارد دالر میچرخد.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،بیشتر صاحبنظران
اقتصادی معتقدند که تاکنون رقمی ببش از
 ۴۵میلیارد دالر ارز از طریق بانک مرکزی و
سامانه نیما در اختیار تجار قرار گرفته است و
این افراد با دس��تورالعمل اخیر بانک مرکزی
موظف به بازگرداندن ارز به کش��ور هستند.
بانک مرکزی برای هر گروه از صادرکنندگان
درصد قابل توجهی را برای تزریق مشخص
کرده است؛ که این دستورالعمل را میتوانید
در جدول زی��ر بخوانید:اما در همین اوصاف
بود که معاون سابق اقتصادی و مشاور فعلی
وزیر اقتصاد خبر از عدم بازگشت  ۳۰میلیارد
دالر ارز از مجم��وع ۴۰میلیارد دالر صادرات
غیرنفتی از هر طریقی به کش��ور داد و منجر
شد تا مسئوالن بانکی جدیتر به این موضوع
بپردازند ،البته با وجود اینکه عبدالناصر همتی،
رئیس کل بانک مرکزی روند بازگشت ارز به
کشور را خوب برآورد کرده است؛ اما همچنان
از برخی از صادرکنندگان شاکی است و بارها
در مصاحبههای مختلف از مقاومت عدهای
از ای��ن اف��راد برای اجرای تعه��د ارزی خبر
میدهد.
 بازگش�ت بی�ش از  ۱میلی�ارد دالر ارز

حاصل از صادرات در اردیبهشت ۹۸

واکنشه��ای متعدد به گفته میرش��جاعیان
منجر ش��د تا وزی��ر اقتص��اد وارد این ماجرا

ش��ود و تأکید کند که انتشار آماری مبنی بر
عدم بازگش��ت  ۳۰میلیارد دالر ارز صادراتی
به کش��ور برای تاریخ زمانی کنونی نیست،
چراک��ه وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی در
مقاطع تاریخی خاصی آم��ار ارائه میدهد و
این موضوع برای اواخر اس��فند سال گذشته
بود .دولت ساز و کارهایی طراحی کرد تا این
ارز به کش��ور بازگردد و در اردیبهش��ت ۱.۷
میلیارد دالر ارز صادرات غیرنفتی به کش��ور
برگشته است.
چند روز قبل از اظهارات وزیر اقتصاد و دارایی،
عبدالناص��ر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی
آمار بازگش��ت ارز حاصل از صادرات در سال
 ۹۷را اعالم کرد و از بازگشت  ۱۸.۷میلیارد
دالر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تا آخرین
ماه سال گذشته به کشور خبر داد.به عبارتی
با یک حس��اب سرانگشتی میتوان دریافت
که اگر به گفته وزیر اقتصاد آمار اعالم ش��ده
توس��ط معاون سابق اقتصادی مبنی بر عدم
بازگشت  ۳۰میلیارد دالر ارز به کشور مربوط
به اس��فند  ۹۷باشد ،همچنان مبلغ حدود ۲۸
میلی��ارد دالر از گردونه بازگش��ت به چرخه
اقتص��ادی دور ماندهاند که البته این موضوع
هم به عوامل مختلفی بستگی دارد .عواملی
نظیر عدم وص��ول ارزی و یا صادرات ریالی
که امری پنهان و بسیار مهم است .بازگشت
 ۶۲درص��دی ارزهای حاص��ل از صادرات و
معلق ماندن  ۴۸درصد از ارزهای خارج شده
از کشور موضوع قابل تامل دیگری است که
کارشناسان و صاحبنظران درباره آن نظرات
بس��یار زیادی را مطرح میکنند.با این حال
این اعداد و ارقام بر اس��اس محاسبات یک

کارش��ناس اقتصادی مطرح ش��ده اس��ت و
تاکنون هیچ مق��ام ذی ربطی آمار دقیقی از
رقم تخصیص ارز به تُجار نداده است و در
این بین تنها بانک مرکزی به اعالم فهرست
دریافت کنندگان ارز در سامانه بانک مرکزی
پرداخته است.حال باید بررسی کرد که علل
اصلی فرار صادرکنن��دگان از بازگرداندن ارز
به صورت رس��می به سامانههای نیما و سنا
چیس��ت؟ و آیا تمام این ارقام ذکر ش��ده که
چیزی حدود  ۲۰میلیارد دالر اس��ت مشمول
فرار از بازگرداندن ارز هستند؟.

ن��رخ واحد کنیم تا دیگر صادرکنندگان برای
فروش ارز خود به دنبال س��ود بیشتر نباشند.
در نهایت باید فکری برای یک نرخ واحد بود
تا میزان بازگشت ارز به روند طبیعی بازگردد.
در همین خصوص وزی��ر اقتصاد و دارایی و
رئیس کل بانک مرک��زی بعد از بارها تذکر
رسمی به صادرکنندگانی که از عرضه میزان
ارز تعیین شده خود در سامانه نیما و مابقی آن
در سیستم ارزی کشور امتناع میکنند ،اسامی
صادرکنندگان متخلف را به قوه قضاییه ارسال
کردند تا بر اساس مبنای قانونی با این افراد
برخورد شود.حس��ین میرش��جاعیان ،معاون
س��ابق وزیر امور اقتص��ادی و دارایی در این
باره اظه��ار کرد :قطعا در این برهه و جنگ
اقتصادی که با وجود تحریمها به کش��ور ما
تحمیل ش��ده اس��ت ،بخش خصوصی باید
برای منافع ملی تالش کند و به دنبال کسب
سود بیشتر نباشد ،سازمانها و نهادهای مالی
کش��ور قصد ندارند تا به بازرگانان ضرر وارد
کنن��د؛ اما با مدیریت و کنترل بیش��تر برای
مدیریت بازار ارز کش��ور تالش میکنند.وی
افزود :یکی دیگر از راههای مقابله با کسانی
که از بازگشت ارز به کشور امتناع میکنند ،لغو
معافیت مالیاتی و عدم تخصیص مشوقهای
صادراتی است.

پورابراهیم��ی یک��ی از دالی��ل تعل��ل
صادرکنندگان از تعیین تکلیف کردن ارزهای
صادراتیشان را وجود شکاف نرخی بین بازار
س��نا و نیما دانست و گفت :باید با راه اندازی
بازار متشکل ارزی فکری به حال ایجاد یک

محس��ن امینی ،اقتص��اددان و عضو هیئت
علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی با اش��اره
به تأثیر تعیین ن��رخ ارز برای کنترل میزان
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به کش��ور،
گف��ت :کنت��رل بازارهای ارزی و مس��ائل

 ۵۰درصد ارزهای حاص�ل از صادرات به

کشور بازنگشته

محمدرضا پور ابراهیمی ،رئیس کمیس��یون
اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی تأکید
کرد :میزان ارزی که به عنوان ارز بازنگشته
به کشور از آن نام برده میشود تنها مشمول
ارزهایی که خارج از کش��ور هستند ،نیست؛
بلکه در بین این ارقام ،ارزهایی هس��تند که
وارد کشور شدهاند و هنوز در سامانههای نیما
و سنا وارد نشده و تعیین تکلیف نشدهاند.
وی اف��زود :در حال حاضر  ۵۰درصد ارزهای
حاصل از ص��ادرات گرفت��ار همین موضوع
هس��تند و درصد دیگ��ری از ارزها نیز هنوز
سررسید و در مبدأ صادراتی وصول نشدهاند
تا به کشور وارد شوند.
وجود شکاف نرخی بین بازار سنا و نیما


انجمن خودروسازان مطرح کرد

رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی قیمت
هرکیلوگرم ش��قه بدون دنبه را برای مصرف
کنندگان بین  ۱۰۳تا  ۱۰۴هزارتومان اعالم
ک��رد و گفت :هی��چ افزایش یا کاهش��ی در
قیمت ها نخواهیم داشت .علی اصغر ملکی
در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت گوشت
گوس��فندی طی هفتههای اخیر و بعد از ماه
مبارک رمضان تغییری نداش��ته است ،گفت:
هی��چ اتفاق خاصی در ب��ازار رخ نداده و بازار
بس��یار آرام است.وی با اش��اره به اینکه بازار
دچار رکود اس��ت ،ادامه داد :واردات گوش��ت
نی��ز برق��رار و در حال توزیع در بازار اس��ت.
رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی قیمت
هر کیلوگرم ش��قه بدون دنبه را بین  ۱۰۳تا
 ۱۰۴هزارتومان برای مصرف کنندگان اعالم
ک��رد و افزود :برای روزهای آینده پیش بینی
خاص��ی در مورد قیمتها نداریم چرا که هوا
رو به گرم ش��دن است و عرضه دام نیز باید
زیاد شود.ملکی گفت :اگر خروج دام از کشور
کنترل شود با ثبات قیمتها در داخل مواجه
خواهیم بود .وی درباره اینکه آیا با این شرایط
با کاهش قیمت مواجه نخواهیم بود ،افزود :با
توجه به وضعیت خوب بارشها در سالجاری
و مراتع مناسب ،دامداران در عرضه دامهای
خ��ود به بازار تعجیل نمیکنند و به مرور این
کار را انج��ام میدهن��د .بنابراین پیش بینی
نمیشود اتفاق خاصی در بازار رخ دهد.

توم��ان وصول خواهد ش��د.وی ب��ا ابراز
اینکه «از جزییات مالیات بر اخاللگری
در فعالیته��ای اقتص��ادی اطالعی ندارم
و این الیح��ه در وزارت اقتصاد پیگیری
شده اس��ت» ،گفت :سازمان امور مالیاتی
با کلیات الیحه مالیات بر عایدی سرمایه
مواف��ق ب��ود و کلی��ات آن تقدی��م وزیر
اقتصاد ش��ده است.مش��اور وزیر اقتصاد
گفت :الیحه مالیات بر امالک در مجلس

طرح ش��ده بود همان زمان به کمیسیون
اقتصادی اطالع دادیم که «با کلیات آن
موافق هس��تیم اما از آنج��ا که این طرح
محدود و یکبعدی اس��ت اج��ازه دهید
الیح��ه جامع مالیات بر عایدی س��رمایه
به مجل��س ارائه ش��ود» .در حال حاضر
ی��ک پیشنویس اولیه غیر قابل اس��تناد
از سوی س��ازمان آماده شده و به هیئت
اندیشهورزی رفته است.

رداظهاراتتعزیراتدربارهغیرواقعیبودنکمبودقطعه
دبی��ر انجم��ن خودروس��ازان
ای��ران گف��ت :اظه��ارات اخیر
مدیرکل تعزیرات تهران درباره
غیرواقعیب��ودن کمب��ود قطعه
خودروسازان بهدور از واقعیت و
در تضاد با مشی آیتاهلل رئیسی،
رئی��س محترم ق��وه قضائیه در حمایت از گش��ایش
اقتصادی و رونق تولید است .به گزارش تسنیم ،احمد
نعمتبخش در واکنش به اظهارات روز گذشته مدیرکل
تعزیرات تهران اظهار کرد :محدودیتها و مشکالت
اقتصادی پس از بازگش��ت تحریمهای ظالمانه غرب
بر هیچکس پوش��یده نیس��ت و نتای��ج آن را در تمام
بخشهای اقتصادی کش��ور میتوان مش��اهده کرد،
در چنین ش��رایطی غیرواقعی خواندن کمبود قطعات
صنعت خودرو قابل تأمل و تعجب است.نعمتبخش
با اشاره به سخنان رئیس جدید قوه قضائیه که چندی
پیش اعالم کرد «از هر فعلی که در جهت رونق تولید
باشد ،با همه وجود حمایت میکنیم» ،افزود :مشی آیت
اهلل رئیسی حمایت از تولید و رونق آن بوده اما سخنان
مدیر س��ازمان تعزیرات ،موجب تضعیف خودروسازی
بهعنوان صنعت پیش��ران بنگاههای تولیدی کش��ور
اس��ت.دبیر انجمن خودروس��ازان ایران ادام��ه داد :در
هفتههای اخیر دو خودروس��از بزرگ کشور با راهبری
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت ب��ا راهاندازی پویش
ملی و برگزاری همایشها و نمایشگاه دائمی ،کمبود

قطعات خود را بهصورت رسمی و
شفاف اعالم کرده و قطعهسازان،
ش��رکتهای دانشبنی��ان و
دانشگاهیان کشور را برای تأمین
ای��ن نیازه��ا فراخواندند که این
رویکرد مورد تأیید و تمجید رهبر
حکیم انقالب اس�لامی نیز قرار گرفت .حال پرسش
اینجاس��ت که؛ آیا مدیرکل تعزیرات تهران این سطح
از تالش برای تأمین قطعات را ندیده ،که کمبود آنها
را غیرواقعی میداند؟دبیر انجمن خودروس��ازان ایران
اضافه کرد :ایکاش آقای اس��فنانی بهعنوان یکی از
مدیران دولت در مجموعه وزارت دادگستری ،پیش از
این اظهارنظر رس��انهای ،با معاون امور صنایع وزارت
صنعت ،معدن و تجارت مشورت میکردند تا اطالعات
دقیقتری به دست آورند ،چرا که دکتر مقیمی بهصورت
هفتگی موضوع تأمین قطعات و تولید خودروی کشور
را رصد میکنند و ایران خودرو و س��ایپا نیز بهصورت
مداوم ،کمبود قطعات را به ایش��ان گزارش میدهند.
نعمتبخش در پایان اعالم کرد :ممکن است مدیرکل
تعزیرات تهران مس��یرهایی را ب��رای تأمین قطعات
خودرو در داخل یا خارج از کش��ور سراغ داشته باشند
که براساس آن کمبود قطعات را غیرواقعی خواندهاند،
در اینصورت نیز بهصورت رسمی از ایشان درخواست
میکنیم این مسیرها را به خودروسازان معرفی کنند تا
گرهای از مشکالت تولید کشور باز کرده باشند.

عم�ده ارز حاص�ل از ص�ادرات ن�زد

شرکتهای دولتی است!

پیرامون بحث ارز در برهههایی نظیر جنگ
اقتص��ادی ،خیلی خ��وب میتواند بازارهای
کش��ور را با ثب��ات همراه کن��د.وی افزود:
یک��ی از مباحث��ی که در س��ایر بخشهای
اقتصادی اهمیت بس��یار زیادی دارد ،نحوه
کنترل عرضه و تقاضای ارز در کشور است.
این موضوع به این معناس��ت که اگر دولت
در ابتدا بتوان��د یک نرخ معقول را برای هر
دو قش��ر واردکننده و صادرکنن��ده تعریف
کند ت��ا هر دو ب��ا عدالت به تج��ارت خود
بپردازند دیگر ش��اهد کارشکنیهایی نظیر
عدم بازگش��ت ارز به کش��ور نخواهیم بود.
امین��ی با بیان اینکه عوامل خارجی بس��یار
زیادی برای فش��ار به بازار ارز کشور تالش
میکنن��د ،گفت :با توجه به ش��رایط جنگ
اقتص��ادی ،دولتها هم��واره در حمایت از
اقالم اساسی بستههای ارزی مخصوصی را
مد نظر دارند .منظور ما از ایجاد عدالت برای
واردات کاالهای غیرضروری است .در حال
حاضر نرخ نیمایی ،س��نایی ،حوالهها و سایر
نرخ ه��ا موجب به وجود آمدن ش��کاف در
رفت و برگشت ارزها شدهاند.این کارشناس
اقتص��ادی ادام��ه داد :عمده عرض��ه ارز در
بازار ارز ،توسط دولت و شرکتهای دولتی
اس��ت و تنها  ۲۰درصد از تزریق ارز به این
بازارها ب��ر عهده بخش خصوصی کش��ور
است.امینی در پاس��خ به این سوال که چرا
بخش خصوص��ی از عرضه ارز خود به بازار
نیما امتناع میکند ،گفت :این موضوع تنها
شامل بخش خصوصی نیست؛ بلکه شامل
تمام تج��ار و بازرگانان اعم از دولتی و غیر
دولتی میش��ود ،صحبت از عدم بازگش��ت
حدود  ۲۰تا  ۳۰میلی��ارد دالر ارز حاصل از
صادرات غیرنفتی اس��ت که دلیل اصلی آن
هم چند نرخی شدن ارز در کشور است.
وی بی��ان ک��رد :دولتها باید ب��رای اینکه
نگران بازگشت ارزها نباشند ،نقش حاکمیت
نرخ دس��توری را از بازارها بردارند؛ اما نقش
نظارت��ی خود را ادامه دهن��د .وقتی که یک
تاج��ر بداند ارز یک قیم��ت واحد دارد ،دیگر
به سمتی حرکت نمیکند که سود بیشتری
داشته باشد .زمانی که نرخ سامانه نیما و سنا
به هم نزدیک ش��ود شکاف و خأل بازگشت
ارز به کش��ور از بین می رود.در نهایت تمام
گفتهه��ای فوق بیانگر یک خ�لأ در تأمین
ارزهای خارج شده به کشور است که به نظر
میرس��د به دو عامل چند نرخی بودن ارز و
دستورالعملهای میان مدت بانک مرکزی بر
میگردد ،هرچند رئیس کل بانک مرکزی از
روند بازگش��ت ارز تا حدودی اعالم رضایت
کرده اس��ت؛ اما این تأخیر در بازگش��ت ارز،
تولیدکنندگان را در فشار قرار میدهد.

خجستهانتقادکرد

تتولیدکنندهبرایگرانی ۷۰درصدیروغنموتور
تبانی ۴شرک 
رئی��س فراکس��یون مب��ارزه با
مفاس��د اقتص��ادی مجل��س
میگوی��د برخی ش��رکتهای
تولیدکننده هر طور که بخواهند
در بازار انحصاری ،قیمت روغن
موتور را افزایش میدهند .امیر
خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی
مجلس ش��ورای اس�لامی در گفتوگو با خبرنگار ،
درباره نقش  4ش��رکت تولیدکننده روغن موتور در
گران��ی  70درص��دی این محصول ،گف��ت :گرانی
روغن موتور باید توسط تیم اقتصادی دولت کنترل
شود چراکه این موضوع میتواند تبعات ناگواری برای
تو
کشور از جمله افزایش آلودگی و تحمیل خسار 
هزینههای سنگین برای مردم به همراه داشته باشد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس ش��ورای
اسالمی با بیان اینکه دولت کنترل بازار را رها کرده
اس��ت ،افزود :باید دید افزای��ش  70درصدی قیمت
روغن موت��ور چه دلیلی دارد؟ اگرچه ممکن اس��ت
اولین پاس��خ به این موضوع افزایش نرخ ارز باش��د
اما دالالن در رشد قیمتها تاثیرگذار زیادی دارند از
سوی دیگر بازار انحصاری روغن موتور که در اختیار
 4ش��رکت تولیدکننده قرار دارد میتواند ش��رایطی
ایجاد کند تا به راحتی قیمتها روند صعودی به خود
گیرد.وی با طرح این پرسش که چرا باید بازار به حال
خود رها شود به گونهای که قیمت پراید  15میلیون

تومانی ب��ه  60میلیون تومان
برس��د ،اظهار کرد :افزایش 70
درصدی قیم��ت روغن موتور
فاجعه ایج��اد میکند در حال
حاض��ر برخ��ی ش��رکتهای
تولیدکننده ب��ا تبانی با دالالن
قیمتها را افزایش میدهند این در حالی اس��ت که
دولت تنها نظارهگر اس��ت و اقدامی برای برخورد با
متخلفان انجام نمیدهد.این نماینده مردم در مجلس
دهم با بیان اینکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
س��ازمان حمایت از مصرف کنن��ده باید با نظارت از
ایجاد بازار انحص��اری روغن موتور و جوالن برخی
ش��رکتهای تولیدکننده در قیمتگذاری جلوگیری
کند ،خاطرنشان کرد :اگرچه آمریکا ایران را تحریم
کرده است اما آمریکای داخلی( دالالن) باعث شدند
ش��کر ،قند ،خودرو ،روغن موتور و ...افزایش قیمت
افسارگس��یختهای را در ب��ازار تجرب��ه کنند.رییس
فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس
شورای اسالمی ادامه داد :سوداگران بازار را مدیریت
میکنند و دولت نیز در این ش��رایط س��کوت کرده
است این عملکرد دولت باعث سوءاستفاده میشود.
عضو هیات رییس��ه کمیس��یون اص��ل  90مجلس
شورای اسالمی تصریح کرد :دولت در برابر افزایش
حقوقها مقاومت میکند اما رشد قیمتها را به حال
خود رها کرده است.
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اخبار
عوارض صادرات خرما لغو شد

عوارض صادرات خرما با پیگیری کنفدراسیون
صادرات ای��ران و حمای��ت وزرای صنعت و
کش��اورزی لغو ش��د.به گزارش کنفدراسیون
ص��ادرات ای��ران ،ب��ا پیگیری این تش��کل
باالدس��تی حوزه ص��ادرات و حمایت وزرای
صمت و کش��اورزی ،عوارض صادرات خرما
با مصوبه دولت لغو شد.طی هفتههای گذشته
ستاد تنظیم بازار در قالب مصوبهای ابالغ کرد
تا بر روی صادرات خرما ،عوارض وضع شود
که در این رابطه ،وزارت جهاد کشاورزی نیز
مخالفت خود را اعالم کرد.بر همین اس��اس
کنفدراسیون صادرات در نامهای با معاون اول
رئیس جمهور خواستار لغو عوارض صادراتی
خرما ش��د و بر اس��اس توضیحاتی که هفته
گذشته در جلسه س��تاد تنظیم بازار از سوی
رئیس کنفدراسیون و نمایندگان اتاق بازرگانی
ارائه گردید ،اخذ عوارض از صادرات خرما لغو
شد.
قیمت نفت افزایش یافت

قیم��ت نف��ت در بازارهای جهان��ی با انتظار
برای تمدی��د توافق کاه��ش تولید اوپک و
همپیمانانش  3سنت افزایش یافت و 62.72
دالر در هر بش��که فروخته ش��د .به گزارش
فارس ب��ه نق��ل از رویترز ،قیم��ت نفت در
معامالت روز س��ه ش��نبه همراستا با تقویت
بازارها مالی افزایش یافت و همچنین انتظار
برای تمدی��د توافق کاه��ش تولید اوپک و
همپیمانانش از دیگ��ر دالیل تقویت قیمت
نفت عنوان ش��ده است.هر بشکه نفت برنت
با  43سنت افزایش  62.72دالر فروخته شد.
نفت خ��ام آمریکا نیز با  61س��نت افزایش
 53.87دالر ب��ه ازای ه��ر بش��که معامل��ه
شد.قیمتها روز گذشته یک درصد از ارزش
خود را از دس��ت داد و از باالترین رقم سال
 2019که در اواخر ماه آوریل ثبت شد ،حدود
 20درصد افت کرده است .این کاهش ناشی
از رکود اقتصادی گس��ترده بود که بر تقاضا
برای نفت اثر گذاش��ت.به گفته تاجران ،پس
از اینک��ه پکن قوانین مالی خود برای کنترل
رکود اقتصادی تس��هیل کرد ،بازارهای مالی
به صورت گسترده ش��اهد رشد بودند و این
امر قیمت نفت خام را باال برد.
معاون وزیر نیرو :تعداد شهرهای با
تنش آبی به «صفر» رسید

در تابس��تان س��ال
گذش��ته  ۳۳۴شهر
ب��ا جمعی��ت حدود
۳۵میلی��ون نفر در
مع��رض تنش آبی
قرار داشتند که این
میزان ،طبق گفته مع��اون وزیر نیرو در امور
آب و آبفا ،فع ً
ال (و بهصورت موقت) در آستانه
تابس��تان  ۹۸به صفر رس��یده اس��ت .قاسم
تقیزاده خامسی معاون وزیر نیرو در امور آب
و آبفا در گفتوگو با تس��نیم اظهار داشت :با
توجه به بارشهای کمسابقه سال آبی جاری،
در حال حاضر و هماکنون ،شهری نداریم که
تنش آبی داشته باش��د و امیدواریم در فصل
تابس��تان نیز با ش��هری که تنش آبی داشته
باشد مواجه نشویم.معاون وزیر نیرو همچنین
در خص��وص تن��ش آبی در روس��تاها گفت:
روستاها مشکل تأمین آب ندارند بلکه مشکل
خطوط آبرسانی دارند که پروژههای متعددی
در اقصی نقاط کش��ور درحال انجام است تا
آبرس��انی به روس��تاها افزایش یاب��د و تعداد
روستای بیشتری در زمره روستاهای بهرهمند
از شبکه مناسب آب شرب قرار گیرند.
رشد  ۳۵۰واحدی شاخص بورس تهران

ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار تهران در
پایان معامالت دیروز س��ه شنبه با  ۳۵۰واحد
رشد روبهرو ش��د .به گزارش فارس ،براساس
اطالعات مندرج در س��امانه مدیریت شرکت
فناوری ب��ورس تهران ،ش��اخص کل بورس
اتوراق بهادار ته��ران درپایان معامالت دیروز
(سهش��نبه  ۲۱خ��رداد  )۹۸ب��ا افزایش ۳۵۰
واحدی به رقم  ۲۳۰هزار و  ۶۱۷رسید.شاخص
کل با معیار هموزن نیز ارموز با  ۳۹۲واحد رشد
ک��رده و به رقم  ۵۷هزار و  ۲۵۹واحد رس��ید.
ارزش روز ب��ازار دیروز به بی��ش از  ۸۷۳هزار
میلیارد تومان رسید .دیروز معاملهگران بورس
اوراق بهادار بیش از  ۵میلیارد سهام ،حقتقدم
و اوراق بهادار در قالب  ۳۵۷هزار نوبت معامله
و ب��ه ارزش  ۱۷۴۰میلیارد تومان داد و س��تد
کردن��د .دیروز نمادهای اخاب��ر ،همراه ،رمپنا،
رانفور در تقویت شاخص بورس اثرگذار بودهاند
و نمادهای ف��والد ،فخوز ،کچ��اد در کاهش
شاخص بورس مؤثر بودهاند.

