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موسویالرگانی مطرح کرد

انتقاد از کسر اقساط وام بدون اجازه مشتری در ایام کرونایی

پرداخت وام قرض الحسنه  ۲میلیون
تومانی به  ۴میلیون نفر

نوبخت گفت :به  ۴میلیون نفر که ش��رایط
وی��ژه دارند ب��دون نیاز به ضام��ن  ۱.۵تا ۲
میلیون تومان وام قرض الحس��نه پرداخت
میشود .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح
ک��رد :ح��دود  ۷میلیون نفری را شناس��ایی
کردیم که قرار اس��ت تحت حمایت  ۲بسته
معیش��تی ویژه قرار دهیم.او افزود ۳ :میلیون
نفر کسانی هستند که از درآمد ثابت ندارند و
مشمول دریافت  ۲۰۰تا  ۶۰۰هزار تومان در
ماه خواهند شد.نوبخت گفت ۴ :میلیون نفر
دیگر کسانی هستند که شرایطشان به نوعی
است که به آن ها  ۱.۵تا  ۲میلیون تومان وام
قرض الحسنه پرداخت می شود.او ادامه داد:
این وام  ۱۲درصد سود دارد که  ۸درصد آن
را برنامه و بودجه پرداخت می کند .دریافت
وام نیاز به ضامن ندارد و با کارت یارانه قابل
پرداخت است .روزهای پایانی اسفند ماه زمان
پرداخت بسته حمایتی از افراد آسیب دیده از
کرونا اس��ت .رئیس سازمان برنامه و بودجه
بیان ک��رد :این رقم  ۳۰ماهه بازگردانده می
شود که  ۳ماه تنفس دارد و اقساط آن ماهی
 ۸۰هزار تومان است.
طرح جدید دولت برای مستأجران ؛ تهاتر
زمین های دولتی با واحدهای نوساز

رئی��س کمیس��یون عمران مجل��س گفت:
اج��رای طرح تهات��ر زمین ه��ای دولتی با
واحدهای نوس��از امکان پذیر است و دولت
می تواند با اجرای آن بخش��ی از مشکالت
موجود در حوزه تأمین مسکن استیجاری را
برطرف کند .محمدرضا رضایی کوچی رئیس
کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی
در گفتوگ��و با خانه ملت گفت :متأس��فانه
به دلیل افزایش قیمت مس��کن در دو سال
اخیر ،قیمت اجاره افزایش چشمگیری داشته
و در این میان مستأجران برای تأمین مسکن
مورد نیاز خود با مش��کل روبه رو ش��ده اند،
ح��ال خانوارها یا باید اق��دام افزایش میزان
آورده خ��ود برای ودیعه و اجاره مس��کن را
افزای��ش داده و یا اینکه در مناطق پایین تر
ش��هر به دنبال اجاره مس��کن باشند که این
مسئله خود یک آس��یب بسیار بزرگ است.
وی گفت :قطعا بهبود وضعیت بازار مسکن
نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری دولت
اس��ت ،اما در چند سال اخیر دولت و وزارت
راه و شهرسازی برای کاهش تالطمات بازار
اجاره مسکن هیچ اقدامی انجام نداده است.
رضایی کوچی ادام��ه داد :البته برنامه ریزی
هایی برای کاهش فش��ار بر مس��تأجران از
جمله ارائه تسهیالت به مستأجران یا انعقاد
قرارداد دوس��اله اجاره صورت گرفته اما هیچ
کدام از این طرح ها عملیاتی نشده است.این
نماینده مردم در مجل��س دهم افزود :اخیرا
دولت طرح جدیدی را برای کاهش مشکل
تأمین مسکن مستأجران طراحی کرده ،مبنی
بر اینکه دولت در قبال ارائه زمین ،واحدهای
نوس��از یا نیمه کاره را از مالکان و سازندگان
خریداری کند و س��پس از واحدها در اختیار
مستأجران قرار خواهد گرفت.
کاهش  ۳۵.۶درصدی معامالت
مسکن در  ۱۱ماهه ۹۸

تعداد معامالت واحدهای مس��کونی در شهر
تهران در  ۱۱ماهه امس��ال ،نس��بت به مدت
مشابه س��ال قبل  ۳۵.۶درصد کاهش یافته
است.اتاق بازرگانی تهران در گزارشی ،درباره
وضعیت بازار معامالت مسکن شهر تهران در
بهمن م��اه  ۱۳۹۸اعالم کرد :تعداد معامالت
واحدهای مس��کونی در  ۱۱ماهه  ۱۳۹۸برابر
ب��ا  ۷۳هزار و  ۳۵۹واحد بوده که از این تعداد،
 ۱۳ه��زار و  ۲۶۴واح��د در بهمن ماه معامله
شده اس��ت.این آمار نشان میدهند که تعداد
معام�لات واحده��ای مس��کونی در این ماه
نس��بت به دی ماه  ۲۴.۱درصد و نس��بت به
بهمن ماه سال  ۴۲ ۱۳۹۷درصد افزایش یافته
اس��ت .با این حال مقایس��ه تعداد واحدهای
مسکونی معامله شده شهر تهران در  ۱۱ماهه
 ۹۸با مدت زمان مش��ابه س��ال قبل حکایت
از کاهش  ۳۵.۶درصدی دارد.متوس��ط قیمت
هر متر مربع واحد مس��کونی در شهر تهران
نی��ز در بهمن ماه برابر ب��ا  ۱۴میلیون و ۳۹۰
هزار تومان بوده اس��ت .میانگین این رقم در
 ۱۱ماهه نخس��ت امسال نیز به  ۱۳میلیون و
 ۱۰هزار تومان رسیده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از
کسر اقساط بدون اجازه مشتری در شرایط
فعلی گفت :مش��تریان نبای��د برای اجرای
یک مصوب��ه خود را با ی��ک بانک درگیر
کنن��د بنابراین بانک مرک��زی با متخلفان
برخورد جدی کند .حجتاالسالم سیدناصر

موسویالرگانی در گفتوگو با خانه ملت،
با اش��اره به ش��انه خالی کردن بانکها از
مصوبات حمایتی بانک مرکزی در شرایط
کرونایی کش��ور گفت :یکی از دالیلی که
مصوب��ات بانک مرکزی به درس��تی اجرا
نمیشود ،عدم حضور مسئوالنی در جلسات
است که باید نسبت به مسایل ورود داشته
و اعالم نظر کنن��د.وی با بیان اینکه البته
مصوبات بیشتری در بحث حمایت از مردم
در ش��رایط کرونای��ی وجود داش��ته که به

درس��تی اجرا نشده است ،افزود :مصوبهای
دیگر درباره ممنوعیت زدن بنزین توس��ط
رانندگان در جایگاههای پمپ بنزین وجود
داشت که اکثر مس��ئوالن در جایگاههای
سوخت زیر بار این مصوبه نرفتند و اعالم
کردن��د چرا باید جان رانندگان از ما مهمتر
باش��د.وی با تاکید براینکه بانکها نباید با
وجود مصوب��ه بانک مرکزی مبنی بر ارائه
مهلت به وامگیرندگان ،اقساط تسهیالت را
از حساب مردم بدون اجازه کم میکردند،

تصریح کرد :متاسفانه مشکل اصلی در این
میان قاطع نبودن مسئوالن تصمیمگیرنده
و نظارت جدی بر اجرای مصوبات اس��ت،
اگر بانک مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار
قاطعان��ه مصوب��های دارند چ��را باید یک
بانک این مصوبه را اج��را نکند؟وی ادامه
داد :بان��ک مرکزی باید در این ش��رایط از
حیثیت خ��ود دفاع کند زیرا مش��تری که
نبای��د برای اج��رای یک مصوب��ه خود را
ب��ا یک بان��ک درگیر کن��د بنابراین بانک

مرکزی ب��ا متخلفان برخ��ورد جدی کند.
موسویالرگانی اظهار داشت :اکنون عدم
اجرای بس��یاری از مصوبات ادارات هم در
شرایط فعلی کشور صدای مردم را درآورده
اس��ت ،اکثر اف��راد در ح��وزه انتخابیه من
کشاورز هستند و طی تماسهای متعددی
شاکی بودند ،چرا با وجود آنکه اعالم شده
برق منازل و ش��رکتها در صورت اخطار
برای بدهی اس��فند و فروردی��ن ماه قطع
نمیشود اما قطع شده است.
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افزایش واردات کاالهای اساسی به دلیل رانت ارز ترجیحی

بی تدبیری شدید دولت در سیاستگذاری ارزی

گروه اقتصادی :مرکز پژوهش های مجلس
با اش��اره به اینک��ه در  9ماهه امس��ال 10
میلیارد دالر کاالی اساسی وارد شده ،اعالم
کرد :به دلیل رانت ارزی ،واردات این کاالها
افزایش داشته است .به گزارش فارس ،مرکز
پژوهش های مجلس در تحلیلی به وضعیت
اختص��اص ارز ترجیحی به کاالی اساس��ی
در الیحه بودجه س��ال  99پرداخته است.در
بخشی از این گزارش آمده است :نگاهی به
آمار واردات کاالهای اساسی در سال ،۱۳۹۸
نش��ان میدهد که طی نه ماهه نخست سال
 ۱۳۹۸از ابت��دای س��ال  ۱۳۹۸تا  ۱۶آذرماه
 )۱۳۹۸در مجم��وع در ح��دود  ۱۰میلی��ارد
دالر ( ۹.۹میلی��ارد دالر) ارزش واردات ۲۵
قلم کاالی اساسی بوده است که در صورت
حذف گوش��ت قرمز و کره ،کاغذ ،حبوبات و
چای خش��ک به علت ح��ذف ارز ترجیحی
مرب��وط به این کاالها در س��ال  ،)۱۳۹۸در
ح��دود  ۸.۳۹میلیارد دالر ارز برای کاالهای
اساسی مشمول ارز ترجیحی ترخیص شده
از کمرگ اختصاص داده ش��ده اس��ت.این
ارقام از چند منظر قابل توجه اس��ت .۱:عدم
تناس��ب منابع با مصارف :کل در آمد ارزی
دولت در هفت ماهه نخس��ت سال  ۱۳۹۸از
محل صادرات نفت ف��راورده های نفتی در
ح��دود  ۲۶هزار میلیارد توم��ان ،معادل ۶.۲
میلیارد دالر (با احتس��اب نرخ  ۴۲۰۰تومان
ب��ه ازای هر دالر) بوده اس��ت .بنابراین بین
درآمد ارزی دولت و ارز اختصاص داده شده
به کاالهای اساسی ،همخوانی وجود نداشته
و به نظر می رس��د دول��ت یا از ذخایر بانک
مرکزی و صندوق توسعه ملی برای این امر
استفاده کرده و یا با استقراض ریالی از بانک
مرکزی ،ارز مورد نیاز را با نرخ نیما (یا س��نا)

از ب��ازار خریداری کرده و ب��ا نرخ ترجیحی
اختصاص داده اس��ت .هریک از دو فرضیه
فوق که برقرار باش��د ،نش��انگر بی تدبیری
شدید در سیاس��تگذاری ارزی  -تجاری در
شرایط تحریم اس��ت .۲.افزایش واردات در
کنار کاه��ش مصرف :در حال��ی که میزان
کل واردات گمرکی نه ماهه کش��ور در سال
 ۱۳۹۸تقریبا برابر این میزان در سال ۱۳۹۷
بوده ،اما آمار واردات کاالهای اساس��ی (کل
 ۲۵قلم) در نه ماهه نخس��ت س��ال ۱۳۹۸
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل ،به لحاظ
وزنی  ۱۲.۷۹درصد و به لحاظ ارزشی ۱۵.۸۵
درصد رشد داشته است.الف) در حالی که کل

واردات ( به غیر از  ۲۵قلم کاالی اساسی در
س��ال  ۱۳۹۸نسبت به س��ال  ۱۳۹۷کاهش
داشته ،اما واردات کاالهای اساسی افزایش
داشته است .همچنین واردات اقالمی که ارز
ترجیحی آنها حذف نشده ،نسبت به واردات
س��ایر اقالم کاالهای اساسی رشد بیشتری
داش��ته اند.ب) آمار هزین��ه  -درآمد خانوار
در سال  ۱۳۹۷نش��ان می دهد که مصرف
کاالهای اساس��ی در تمامی اقالم کاالهای
اساس��ی مصرفی در س��ال  ۱۳۹۷نسبت به
سال  ۱۳۹۶کاهش یافته و مجموع کاهش
در کلیه اقالم مصرف��ی در حدود  ۱۴درصد
اس��ت .با توجه به افزایش قابل توجه قیمت

جلوگیریازفرارمالیاتیوکالباشفافیتحقالوکالههادرسامانهثنا

الکترونیکی ش��دن فرایند ابطال تمب��ر مالیاتی ،ثبت
الکترونیکی سوابق مالیاتی وکال و نظارتپذیر کردن
درآمد ابرازی از س��مت وکیل توسط موکل را میتوان
بهینهترین و در دسترسترین راهکارهای موجود برای
کاهش میزان فرار مالیاتی وکال دانس��ت .به گزارش
فارس ،درآمده��ای حاصل از فروش نفت اصلیترین
مس��یر تأمین مخارج دولت در ایران است .وابستگی
ش��دید کش��ورمان به درآمدهای نفتی ضمن کاهش
قوای مدیریتی ،باعث آسیبپذیری اقتصاد ایراندر برابر
رخدادهای بیرونی شده است .مطابق با قانون بودجه 98
مخارج دولت  472هزار میلیارد تومان و سهم فروش
نفت در تأمین آن  159هزار میلیارد تومان پیشبینی
شده است .وابستگی بیش از  30درصد بودجه کشور به
درآمدهای حاصل از فروش نفت در شرایطی است که
مطابق با گزارش دفتر پژوهش کنگره آمریکا فروش
نفت ایران در تیرماه امسال به کمتر از  300هزار بشکه
در روز رس��یده و برای تحقق درآمد پیشبینی ش��ده
کشور نیاز دارد روزانه حداقل  1.5میلیون بشکه نفت با
قیمت  54دالر به فروش برساند .ازاینرو کاهش میزان
وابستگی کشور به درآمدهای نفتی از طریق افزایش
درآمدهای مالیاتی دولت امری گزیرناپذیر اس��ت که
تحقق آن درگرو بازنگری شیوههای سنتی و ناکارآمد
اخذ مالیات و کاهش میزان فرارمالیاتی در کشور است.

مطابق با اظهارات رئیس مرکز اصناف ،تولید ناخالص
داخلی کشور در س��ال  452 ،1397میلیارد دالر بوده
است که اصناف ،سهم  19درصدی ( 86میلیارد دالر)
در آن داش��تهاند .در نتیجه مبتنی بر سهم مشاغل در
تولید ناخالص داخلی و همچنین حداقل پلکان مالیاتی
مصوب برای مش��اغل ،مش��اغل مکلف به پرداخت
 13میلی��ارد دالر ( 148هزار میلیارد تومان) مالیات در
س��ال  97بودهاند .اما تکلیف مشاغل به پرداخت 148
هزار تومان مالیات در ش��رایطی است که کل مالیات
وصولشده از مشاغل(اصناف تنها بخشی از مشاغل
موجود در کش��ور را تشکیل میدهند) در همان سال
 9ه��زار میلیارد تومان بوده اس��ت .فاصل��ه زیاد بین
مالیات حقیقی مش��اغل و مالیات پرداختشده توسط
آنها ریش��ه در سازوکار نامناسب کشف و اخذ مالیات
از درآمد برخی مش��اغل دارد .وی ادامه داد« :وضعیت
نامناسب پرداخت مالیات توسط وکال را میتوان در نبود
سازوکار مناسب برای شناسایی درآمد حقیقی وکال و
فرایند نامناسب اخذ مالیات از وکال جستوجو کرد .کم
اظهاری وکال پیرامون میزان واقعی حقالوکاله دریافتی
خود هنگام ابطال تمبر مالیاتی از یکسو و فرایند کاغذی
و انس��انمحور فرایند ابطال تمبر از سوی دیگر باعث
شده تا فاصله میان درآمد ابرازی وکال و درآمد حقیقی
آنها چشمگیر باشد».

کاالهای اساس��ی در س��ال  ۱۳۹۸نس��بت
به س��ال  ،۱۳۹۷م��ی توان انتظار داش��ت
این رون��د کاهش مصرف در س��ال ۱۳۹۸
نیز تداوم داش��ته باشد (با س��رعتی کمتر).
بنابرای��ن با کنار هم قرار دادن دو گزاره الف
و ب ،باید عنوان داش��ت که با وجود کاهش
مصرف کاالهای اساس��ی در کشور ،واردات
آنها افزایش یافته که این موضوع نش��انگر
هدررفت منابع ،قاچاق خروجی و توزیع رانت
در می��ان واردکنندگان این کاالهاس��ت.در
حالی که کل واردات کش��ور کاهش داشته
اس��ت ،رانت قابل توجه موجود در کاالهای
اساسی ،افزایش تقاضا برای این کاالها را در

پی داش��ته و در نتیجه باعث شده است که
با وجود کاهش مصرف کاالهای اساس��ی و
کاهش کل واردات کشور ،واردات این گروه
از کااله��ا افزایش یابد .٣.کاه��ش واردات
کاالهای حذف ش��ده :مقایسه ردیف دوم و
سوم جدول  ،۱نشان میدهد که رشد واردات
عمدتا از محل واردات کاالهای اساسی بوده
است که ارز ترجیحی آنها حذف نشده است.
از میان کاالهایی که ارز ترجیحی آنها حذف
شده اس��ت ،واردات گوش��ت قرمز سبک و
گ��رم و حبوبات ،در نه ماهه  ۱۳۹۸نس��بت
به مدت مش��ابه سال  ۱۳۹۷کاهش یافته و
در مقاب��ل واردات کره و چای افزایش یافته
است .نتایج بررسی در خصوص کره و چای
نیز جالب توجه اس��ت ،به طوری که واردات
این دو گروه کاال در سه ماهه نخست سال
که مش��مول دریافت ارز ترجیحی می شدند
به ش��دت افزایش یافت��ه و در ادامه که ارز
ترجیحی حذف ش��ده اس��ت ،کاهش یافته
اس��ت .مجموع م��وارد عنوان ش��ده در این
بخ��ش ،مؤید تقاض��ای بی��ش از حد برای
واردات کاالهای اساسی است که به واسطه
رانت عظیم توزیع شده در این محل به وجود
آمده اس��ت .در شرایطی که کشور به شدت
نیازمند درآمدهای ارزی اس��ت ،این افزایش
تقاض��ا ،موجب هدر رفت منابع ارزی ش��ده
اس��ت ،در حالی که دولت منابع کافی برای
تأمین ارز مورد نیاز در اختیار نداشته و میزان
ارز اختصاص داده شده به واردات کاالهای
اساس��ی بی��ش از درآمده��ای ارزی دولت
اس��ت ،تداوم سیاس��ت ارز ترجیحی تحت
فشار گروههای ذی نفع ،موجب سود کالن
گروههای خاص به به��ای افزایش ضرر و
زیان مردم و دولت شده است.

تخفیف،شرطاستقبالمردمازفروشاینترنتی

رئی��س اتاق اصن��اف تهران از ل��زوم تخفیف هایی
از س��وی فروش��گاه ها برای ایجاد انگیزه در خرید
اینترنتی مردم خبرداد وگفت :از روز گذش��ته وزارت
بهداش��ت اجازه فروش ماس��ک و دس��تکش را به
فروش��گاه ه��ای تجهیزات پزش��کی و داروخانه ها
صادر کرد .قاس��م ن��وده فراهانی در گف��ت و گو با
تس��نیم در خصوص فروش��گاه های بهاره مجازی
ک��ه جایگزین نمایش��گاه های بهاره ش��ده  ،اظهار
داش��ت :مردم بدانند این نمایش��گاه بهاره نیس��ت
بلکه فروشگاه اینترنتی اس��ت که با توجه به اینکه
باید با علم روز پیش رفت و در ش��رایط فعلی مردم
برای حضور در اماک��ن عمومی با محدودیت رو به
رو هس��تند.،وی ادامه داد :نکته مهم در فروش��گاه
های اینترنتی داش��تن زیر س��اخت مناسب و برنامه
ریزی اس��ت زیرا باید مردمی که از این فروشگاه ها
خری��د می کنند از امنیت خری��د و یا مرجوع کردن
کاال به هر دلیلی مطمئن باش��ند و بدانند درصورت
داش��تن ش��کایت به کجا مراجعه کنند .رئیس اتاق
اصناف تهران با بیان اینکه در س��ال  ٩٢که قانون
اصناف تدوین ش��د ،فروش اینترنتی کاال نیز در این
قانون دیده شد ،گفت :بر اساس قانون نظام صنفی،
فروشگاه هایی مجاز به فروش اینترنتی کاال هستند
که پروانه کسب از صنف مربوطه داشته باشند .البته

پیش از این بودند فروش��گاه هایی که بدون پروانه
کس��ب اقدام به فروش اینترنتی می کردند ولی در
حال حاضر این موضوع حل شده است.نوده فراهانی
در خصوص تعداد فروشگاه هایی که در تهران برای
فروش اینترنتی در س��امانه  ir.bahar99ثبت نام
کرده اند ،تصریح کرد :بر اساس گفته های مسئوالن
تا کنون  30فروشگاه در تهران ثبت نام کرده و قرار
اس��ت جشنواره هایی نیز گذاشته شود که امیدواریم
در این وقت محدود بتوان اطالع رس��انی مناسب و
خوبی در این خصوص انجام ش��ود .وی در پاسخ به
این سوال که آیا تخفیف هایی نیز از سوی فروشگاه
ه��ا در فروش اینترنتی در نظر گرفته ش��ده اس��ت،
خاطر نش��ان کرد :قطعا باید انگی��زه ای برای مردم
ایجاد شود تا برای خرید اینترنتی رغبت نشان دهند،
بنابرای��ن اصناف با در نظر گرفت��ن تخفیف ،انگیزه
الزم را در م��ردم ایجاد کنن��د و در مقابل نیز دولت
تخفی��ف هایی در حوزه مالیات ،بیمه و  ..کس��به به
ترغیب شدن آنها و افزایش فروشگاه های اینترنتی
کمک کند.وی در ادامه گفت :این طرح تازه ش��روع
ش��ده و امیدواریم با ایجاد انگیزه که همان تخفیف
های مناس��ب است ،شاهد اس��تقبال خوب مردم از
فروش اینترنتی باشیم و در مقابل نیز فروشگاه های
بیشتری وارد سامانه خواهند شد.

رییس دفتر مطالعات انرژی وین در گفتگو با مهر:

رییس دفتر مطالعات انرژی وین گفت:قیمت
های پایین وحفظ آن در س��طح پایین ارزش
سهام شرکت های نفتی را تحت تاثیر قرار می
دهد .س��رمایه گذاری کاهش پیدا می کند و
رشد شتابان عرضه تحت الشعاع قرار می گیرد.
فریدون برکشلی ،رییس دفتر مطالعات انرژی
وین در گفتگو با مهر با بیان اینکه دوشنبه ۹
مارس  ٢٠٢٠میالدی در  ۶دهه حیات اوپک
بی س��ابقه بود ،گفت :عربستان در دوره زکی
یمان��ی در دهه  ۱۹۸۰خودش ب��ر هم زننده
بازی شطرنج اوپک بود ،اما حاال در سال اول
دهه سوم قرن حاضر توسط روسیه مات شد.
در واقع در ب��ازار جهانی نفت ،تولید کنندگان
جملگی درآمد بیشتر میخواهند و درآمد محور
هستند ،درآمد از طریق قیمت باالتر یا عرضه
بیش��تر.وی افزود :در کش��اکش اختالف و یا
مذاکرات مابین ملک عبدالعزیز و نواک ،روسیه

«جنگ قیمت نفت» بازار را به کجا خواهد برد؟

گفته بود که با بشکهای  ۴۰دالر هم مشکلی
ندارد .عربس��تان اما بودجه خود را روی ارقام
باال تنظیم کرده اس��ت.از سویی دیگر روسیه
بخش اعظم نفت خود را بر پایه قرار دادهای
بلند مدت میفروشد .مث ً
ال روسیه با چین قرار
داد  ۳۰ساله فروش نفت دارد .بنابراین میزان
عرضه روسیه ارتباط چندانی با کاهش تقاضا
ندارد.
تخفی�ف نفت�ی عربس�تان ب�ه

خودش

به گفته این کارشناس بین المللی
نفت ،عربس��تان برخالف روس��یه
اما باید بازاریابی کند و برای سهم
ب��ازار بجنگد .البته عربس��تان هم
در تع��دادی از کش��ورها ظرفیت
پاالیش��ی ایجاد کرده و در واقع به
پاالیش��گاههای خ��ودش تخفیف

میده��د ،ام��ا نهایت�� ًا تقاضای کاف��ی برای
فراوردههای پاالیش ش��ده باید وجود داشته
باشد.برکش��لی با اش��اره به اینک��ه حاال باید
به بازیگران اصل��ی زمان داد تا دامنه تحمل
یکدیگر را ارزیابی کنند ،ادامه داد :اوپک و غیر
اوپک باید تأثیر واقعه  ۶مارس را بر روی بازار
نفت و اقتص��اد خود اندازه گیری کنند.رییس
دفت��ر مطالعات ان��رژی وین اظهار داش��ت:

قیمتهای  ۳۰دالری ب��رای اوپک و اوپک
پالس خوب نیس��ت .این قیمت برای برخی
از تولید کنندگان فاجعه بار است .در عین حال
کرونای نفتی است و باید آن را به عنوان یک
واقعیت پذیرفت و راهکار پیدا کرد .دنیا و اروپا،
صنعت جهانی نفت را با انرژیهای نو ،محیط
زیس��ت و شیل خیلی آزار دادند؛ دامنه تحمل
بازار نفت هم محدوده تحمل خودش را دارد.
وی با تاکید بر اینکه نفت  ۱۵۰سال
اقتصاد جهان را ساخت و اوپک ۶۰
س��ال بازار را مدیریت کرد ،تصریح
کرد :نمیتوان این چنین بی محابا
همه چی��ز را نادی��ده گرفت .قصد
اصلی روس��یه تقویت س��هم بازار
است .میخواهد که حاکمیت خود را
در بازار تثبیت و شیل را حاشیه کند.
البته اگر عربستان را حاشیهای کند،

شیل را تحمل خواهد کرد.به گفته برکشلی،
سهم بازار گرفتار امده
عربستان در این ِ
جنگ ِ
و راه گریزی ندارد .در  ۱۹۸۶-۱۹۸۷میالدی
قیمت نفت به  ۷دالر در بشکه رسید .ایران در
جنگ عراق ،با صادرات  ۱.۳میلیون بشکه در
روز درآمد کل سالش  ۶میلیارد دالر بود؛ اما با
قیمتهای پایین ،تولید کنندگان زیادی از بازار
خارج شدند.وی گفت :در امریکا تولید کنندگان
موسوم به حاشیهای در پنسیلوانیا ،تگزاس و
البانی از چرخه تولید خارج شدند .هرگز هم باز
نگشتند .قیمتهای پایین و حفظ آن در سطح
پایین ارزش سهام شرکتهای نفتی را تحت
تأثیر قرار میدهد .سرمایه گذاری کاهش پیدا
میکند و رشد ش��تابان عرضه تحت الشعاع
قرار میگیرد.این برای تولید کنندگان و البته
جمهوری اس�لامی ایران در یک فرایند ۳-۵
ساله تأثیرات مثبتی خواهد داشت.

مهندس محمود نوریان سکان هدایت شرکت
معدن��ی و صنعتی چادرملو را در اختیار مهندس
ناصر تقی زاده قرارداد .با رای سهامداران عمده
چادرملو و موافقت س��ازمان توس��عه و نوسازی
معادن ( ایمیدرو) مهن��دس ناصر تقی زاده که
پیشتر بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت معدنی و
صنعتی چادرملو منصوب شده بود با کناره گیری
مهندس محمود نوریان مسئولیت مدیریت عامل
شرکت چادرملو را پذیرفت  .مهندس نوریان در
پیام کوتاهی به این ش��رح با مجموعه چادرملو
خ��دا حافظی کرد  .دوس��تان عزي��ز همكار در
شركت معدني و صنعتي چادرملو و پيمانكاران
محترم اع��م از كارگران عزيز تا مس��ئولين در
هر رده افتخار داشتم كه با شما عزيزان همكار
ب��ودم و با ت�لاش همديگر ط��ي نزديك ١٦
سال همكاري موفقيتهاي چشمگيري داشتيم
و جايگاه ش��ركت را ارتقا بخشيديم اكنون كه
سكان هدايت ش��ركت را جناب آقاي مهندس
تقي زاده دوست و همكار خوب و توانايم بعهده
گرفته اند اميدوارم با مديريت توانمند ايش��ان و
همكاري كليه پرس��نل شركت همچنان مسير
توس��عه با شتاب بيش��تر ادامه داش��ته باشد .از
همگان درخواست بخشش قصور را دارم.
آخرین تغییرات بودجه ۹۹

بر اس��اس بودجه مصوب کمیس��یون تلفیق،
عالوه بر مالیات جدید بر خودروهای لوکس با
درآمد  ۹۰۰میلیارد تومانی مالیات بر مستغالت
نیز با رش��د چش��م گیر مواجه ش��ده است .به
گزارش تسنیم ،بررسی بودجه تصویب شده در
کمیسیون تلفیق و ارسالی به شورای نگهبان
نشان میدهد ،مالیات مستغالت از  1600میلیارد
تومان مندرج در الیحه بودجه دولت ،به حدود
4هزار و  600میلیارد تومان تغییر کرده اس��ت.
بر این اس��اس این مالیات ح��دود  180درصد
افزایش یافته اس��ت.از سوی دیگر یک مالیات
جدی��د نیز در حوزه خ��ودرو در الیحه مصوب
کمیسیون تلفیق لحاظ شده است .بر این اساس
مالیات بر انواع خودروهای سواری لوکس(گران
قیمت) که پیش از این در الیحه وجود نداشت
حدود  900میلیارد تومان درآمد برای دولت به
همراه خواهد داشت.
نابودی  ۹۳.۵میلیارد دالر از ارزش
ارزهای دیجیتالی در  ۲۴ساعت

سقوط سنگین بازارهای سهام منجر به سقوط
ارزش ارزهای مجازی ش��ده و بیتکوین ۴۸
درصد از ارزش خود را از دس��ت داد.به گزارش
مهر به نقل از سیانبیس��ی ،به دنبال سقوط
سنگین بازارهای سهام ،ارزش ارزهای مجازی
به ش��دت س��قوط کرد و بیتکوین  ۴۸درصد
از ارزش خ��ود را از دس��ت داد.طبق دادههای
کوینمارکتکپ ،کل ارزش ارزهای دیجیتالی
در بازار تنها ظرف  ۲۴ساعت  ۹۳.۵میلیارد دالر
کاهش یافت.سقوط ارزش ارزهای دیجیتالی در
حالی رخ داد که با شیوع ویروس کرونا و ناتوانی
دولتها در کاهش نگران��ی بازارها از تأثیرات
اقتصادی این ویروس ،بازارهای س��هام جهان
سقوط سنگینی را تجربه کردند.طبق دادههای
پایگاه کویندسک قیمت بیتکوین ،مهمترین
ارز دیجیتال جهان ،با  ۴۸درصد سقوط نسبت
به روز گذشته به  ۴۰۰۱.۶۰دالر رسید.
پاسخ مثبت اوکراین و فرانسه به
درخواست ایران درباره جعبه سیاه
بوئینگ اوکراین

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت:
با درخواس��ت ایران و پاس��خ مثبت دو کشور
اوکراین و فرانسه جعبه سیاه بوئینگ اوکراینی
در البراتوارهای این دو کشور بازخوانی میشود.
رضا جعفرزاده در گفتوگو با فارس ،در تشریح
آخرین وضعیت بازخوانی جعبه س��یاه بوئینگ
اوکراینی اظهار داش��ت :جعبه س��یاه بوئینگ
اوکراینی در حال حاضر در کش��ور ایران است
و در چند ماه اخیر با بررس��یهای کمیسیون
بررسی سانحه س��ازمان هواپیمایی کشوری
جزئیات زیادی از سانحه مشخص شده است.
وی بیان کرد:ب��رای بازخوانی اطالعات جعبه
س��یاه ،ما به کش��ورهای اوکراین و فرانس��ه
درخواست دادیم که همکاری کنند که این دو
کشور به درخواست ایران برای بازخوانی جعبه
س��یاه بوئینگ اوکراینی در البراتورهای خود
پاسخ مثبت دادند

