اقتصاد

۱۴
اخبار

 160هزار تن برنج وارداتی در
برزخ تصمیم گیری صمت و جهاد
ماجرای ثبت سـفارش برنج هـای وارداتی و نامه
نـگاری وزارت صمـت و جهاد نشـان مـی دهد که
هم اینک حجـم زیـادی از برنج هـای وارداتی که
بخشـی از آن بـا پـول بیـت المـال ثبـت سـفارش
شـده ،بـه دلیـل ناهماهنگـی هـای مدیریتـی در
معـرض آسـیب قـرار دارد و تصمیـم گیـری قاطع
و سـریع نهادهـای مرتبـط را در ایـن خصـوص
مـی طلبـد.
بعد از لغـو قانون تمرکز وظایف بخش کشـاورزی
و انتقـال مسـئولیتهای بازرگانـی وزارت جهاد
کشـاورزی به وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،در
زمینـه واردات برنـج در فصل برداشـت محصول
داخلـی و حمایـت از تولیـد داخـل ،میـان دو
وزارتخانـه چالـش ایجاد شـد.
ماجـرا از ایـن قـرار اسـت کـه مدیـر کل دفتـر
مقـررات صـادرات و واردات وزارت صمـت15 ،
مـرداد ،در نامـه ای بـه سـازمان صمـت اسـتان
هـا ،مجـوز واردات برنـج و همچنیـن دسـتور لغـو
ممنوعیـت فصلـی واردات برنج را بـرای محموله
های شـرکت بازرگانی دولتی ایران صـادر کرد.
ایـن موضـوع بـا واکنـش رسـانه هـا و مسـئوالن
دولـت مواجـه شـد .بـه عنـوان مثـال محمدباقـر
نوبخـت رئیس سـازمان مدیریت و برنامـه ریزی و
نیز معاون اول رئیس جمهور بر وارد نشـدن برنج
بـه کشـور در زمـان برداشـت برنـج داخلـی تاکید
کردنـد و در نهایت با اعتـراض جامعه کشـاورزی
و پیگیری رسـانهها ،جلوی واردات این محصول
گرفتـه شـد.
بـا ایـن حـال گـزارش خبرگـزاری مهـر حاکـی از
آن اسـت کـه برخـی تجـار و بازرگانـان در فرصت
ایجاد شـده بـرای واردات ،اقـدام بـه واردات این
محصـول کـرده انـد کـه در نهایـت بـا توجـه بـه
ممنوعیـت مجـدد ،درخواسـت گمـرک از وزارت
صمت بـرای تعییـن تکلیـف برنـج های دپو شـده
در گمـرک را در پـی داشـت.
همچنیـن نامـه معـاون بازرگانـی داخلـی وزارت
صمـت و دبیرکارگـروه تنظیـم بـازار بـه وزارت
جهاد منتشـر شـد که در آن عباس قبـادی معاون
وزیـر صنعت بـه مهرفرد معـاون توسـعه بازرگانی
و صنایـع کشـاورزی وزارت جهـاد کشـاورزی
نوشـته اسـت :وزارت جهـاد کشـاورزی بهدالیـل
نامعلـوم از اختصـاص ارز مـورد نیـاز برنجهـای
شـرکت بازرگانـی دولتـی کـه در گمـرک و بنـادر
کشـور مانـده خـودداری میکنـد .جزئیـات ایـن
نامـه نشـان مـی دهـد کـه در زمـان مسـئولیت
وزارت جهـاد کشـاورزی بـر ثبـت سـفارش برنج،
مجـوز واردات  160هـزار تـن از ایـن محصـول
صـادر شـده کـه بخشـی از آن بـا اختصـاص ارز از
گمـرکات ترخیص شـده اسـت ،امـا بقیـه بهدلیل
اختصـاص نیافتـن ارز توسـط آن وزارتخانـه در
گمرکات کشـور باقـی مانده و بـا توجه بـه گرمای
هـوا در حـال خـراب شـدن اسـت.
بـا ایـن اوصـاف ،اگـر چـه دو روز قبـل قبـادی
معـاون بازرگانـی داخلـی وزارت صنعـت مجـدد
بـر ممنوعیـت ثبـت سـفارش و واردات برنـج
تـا پایـان فصـل برداشـت محصـول داخلـی در
کشـور تاکیـد کـرد و گفـت :ایـن وزارتخانـه نیـز
اجـازه توزیـع برنـج وارداتـی را تـا پایان برداشـت
برنـج داخلـی نخواهـد داد ،دو نگرانـی عمـده
در ایـن خصـوص وجـود دارد .اول ایـن کـه ایـن
برنـج هـای وارداتی بـا منابـع بیـت المـال ،در اثر
شـرایط موجـود ،آسـیب ببینـد و از بیـن بـرود و
از سـوی دیگـر ایـن بیـم وجـود دارد کـه ایـن برنج
هـا در صـورت ترخیـص ،بـه نوعـی بـه بـازار راه
یابـد و موجبـات تخریـب بـازار برنـج داخلـی را
فراهـم کنـد .بـه نظـر مـی رسـد یـک راه میانـه در
ایـن زمینـه ،اجـازه ترخیـص برنـج هـای وارداتی
و توزیـع آن بیـن قشـرهای نیازمنـد و دهـک های
پاییـن باشـد.

وام یک میلیارد یورویی روسیه
برای ساخت نیروگاه 1400
مگاواتی سیریک هرمزگان
وزیـر نیـرو گفـت :ظـرف دو مـاه آینـده عملیـات
اجرایی نیروگاه  1400مگاواتی سیریک استان
هرمزگان بـا اسـتفاده از وام  1.2میلیـارد یورویی
دولـت روسـیه آغـاز خواهـد شـد .بهگـزارش ایلنا،
رضـا اردکانیـان در حاشـیه دیـدار بـا سـرگئی
اسـتورچاک ،معـاون وزیـر دارایـی فدراسـیون
روسـیه ،کـه بـرای امضـای پروتـکل تمدیـد وام
دولتـی روسـیه جهـت احـداث نیـروگاه 1400
مگاواتـی سـیریک انجـام شـد ،بـا اشـار ه بـه پـروژه
سـاخت نیروگاه  1400مگاواتی سیریک استان
هرمزگان بـا اسـتفاده از وام  1.2میلیـارد یورویی
دولـت روسـیه ،گفـت :ایـن وام بـه دلیـل طوالنـی
شدن تشـریفات عملیاتی آن نیازمند یک الحاقیه
برای تمدید مدت قـرارداد بوده کـه امروز(دیروز)
بین وزارت دارایی روسـیه و وزارت اقتصـاد و امور
دارایـی ایـران بـه امضـا رسـید .وی تاکید کـرد :بر
اسـاس توافق امـروز انتظـار مـیرود ظـرف دو ماه
آینده تجهیز کارگاه نیروگاه سـیریک شـروع شود
و ایـن پـروژه مسـیر اجرایـی خـود را طـی کند.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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پس لرزههای حمله پهپادی به شریان حیاتی سعودی

انتظارجهشتا10دالریقیمتنفت،تعویقمجددعرضهسهامآرامکو
بشکه عبور کند و حتی ممکن است تا
مرز  ۸۰دالر نیز پیش رود .به گزارش
ا ق ت صادآنالین ،اهمیت تاسیسات
نفتی بقیق برای عربستان سعودی از
پایانه های صادراتی خلیج فارس در
رأس التنوره و جعیمه و حتی از تنگه
هرمزکهخلیجفارسرابهاقیانوسهند
متصلمیکندهمبیشتراست.

حمله  10پهپاد به تاسیسات نفتی در
منطقهبقیقوخریصدرجنوبشرقی
منطقه ظهران عربستان 5.7،میلیون
بشکه از تولید نفت این کشور را مختل
کرده است که حدود نیمی از ظرفیت
تولید و بیش از  60درصد تولید فعلی
نفت سعودی است .تایید این موضوع
توسط وزیر انرژی عربستان ،موجی از
نگرانی را درباره جهش قیمت نفت در
آغاز معامالت هفته جدید میالدی از
امروز رقم زده است .برخی معتقد به
رشد  5درصدی قیمت نفت هستند و
برخیمعتقدنداینجهشمیتواند10
تا 15درصدباشد.بهگزارشخراسان،
البته هنوز مشخص نیست که تعمیر و
بازگرداندناینظرفیتتولیدیچقدر
طول خواهد کشید و این موضوع بر
واکنشبازارنفتتاثیرگذارخواهدبود.
آرامکو (شرکت نفت عربستان) گفته
است که «ارزیابی دقیق برای تعیین
موعد احیای تولید از تاسیسات آسیب
دیده ،حداقل به  ۴۸ساعت زمان نیاز
دارد» .به گزارش رویترز ،وزارت انرژی
آمریکا اعالم کرده در صورت لزوم با
تزریق ذخایر استراتژیک این کشور

▪واگذاری آرامکو ،باز هم به تعویق
می افتد

مانع از بــروز اختالل در بــازار جهانی
نفت خواهد شد .ذخایر نفتی آمریکا
ح ــدود  700میلیون بشکه و ذخایر
عربستانهمحدود190میلیونبشکه
است که می تواند تا مدتی خأل بازار را
پوششدهد.بااینحال،نگرانیهایی
جدیدرخصوصتامیننفتموردنیاز
پاالیشگاه های آسیایی وجــود دارد.
انتقال نفت از آمریکا به این مناطق
بیش از  50روز طول می کشد و ذخایر
عربستان هم فقط حدود یک ماه می
تواندخألظرفیتآسیبدیدهراپرکند.
برخی گفته اند که تعمیر تاسیسات

ماه ها به طول خواهد انجامید .رویترز
مدعی شده که بازگشت آرامکو به خط
تولید طی یکی دو هفته آینده امکان
پذیرنیستواینبازگشتهفتههاطول
خواهدکشید.
▪نفت ،چقدر گران خواهد شد؟

دراینشرایطبلومبرگبهنقلازبرخی
کارشناسان پیشبینی کــرده است
که امروز دوشنبه همزمان با آغاز کار
بازارهاینفتیقیمتنفتبین 5تا10
دالر افزایش خواهد یافت .برخی نیز
با لحاظ آثار روانی این موضوع جهش

ادعایفارسدربارهاختالفروسایقوهمجریهوقضاییه
درخصوصدادگاههایمفاسداقتصادی
فارسمدعیشدهروزشنبهجلسهشورایهماهنگی
اقتصادی با حضور سران قوا در حالی برگزار شد
که برخی منابع از اعتراض رئیس جمهور به روند
دادگاههای مفاسد اقتصادی به رئیس قوه قضاییه
دراینجلسهوپاسخایشانخبردادهاند.
این خبرگزاری می افزاید  :کسب اطالع کرده ایم
که در جلسه روز شنبه شورای هماهنگی اقتصادی
برخی افراد از جمله رئیس جمهور درخصوص روند
دادگاههای مفاسد اقتصادی به آیت ا ...رئیسی
انتقادکردندکهباواکنشرئیسقوهقضاییه و اژهای
معاون اول مواجه شدند .طبق این گزارش ،رئیس
جمهور معتقد است که با مفاسد اقتصادی برخورد
جناحی شده است .در این جلسه آیت ا ...رئیسی
ضمن توضیحاتی در رد این ادعا از دولتمردان و
آقــای روحانی خواسته است که هر پروندهای که
دولتمدعیاستباآنبرخوردجناحیشده،اعالم
کندتاموردرسیدگیقراربگیردودرانتهانتیجهنیز
به اطالع مردم برسد .برخی تحلیل گران معتقدند

نزدیک شدن به زمان اعالم پرونده برخی چهرهها
نظیر حسین فریدون در روزهــای آینده از دالیل
مقاومت دولت در برابر اقدامات اخیر قوه قضاییه در
برخوردبافساداست.
این خبرگزاری مدعی شده برخی منابع آگاه نیز در
گفت وگو با فارس مطرح کردهاند که مانع تراشی
دولت در آستانه صدور حکم برخی افراد نزدیک به
دولتورئیسجمهورانجامشدهاست.
همزمان ،احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت
رئیسه مجلس شورای اسالمی در صفحه شخصی
خوددرتوئیترروایتیازاتمامحجترئیسقوهقضاییه
درجلسهشورایهماهنگیاقتصادیدربارهمبارزه
با فساد مطرح کــرد .وی نوشت« :شنیده ام آقای
رئیسیدرجلسهشورایهماهنگیاقتصادیاتمام
حجتکردههرکسدرهرکجاهرفسادیسراغداره
مصداقیگزارشبدهرسیدگیکردهونتیجهراهمبه
مردماعالممیکنیمودیگرازاینپسادعایجناحی
وسیاسیبرخوردکردنراهمنمیپذیریم».

 15درصدی را پیش بینی کرده اند.
برخیکارشناساننیزتصریحکردهاند
کهاینحمالتمیتواندجرقهایبرای
افزایش تنش ها در غرب آسیا باشد و
بنابراین آثار آن بر بازار انرژی را بیشتر
وپایدارترارزیابیکردهاند.قیمتنفت
برنت روز جمعه در سطح 60دالر قرار
داشت و طبق پیش بینی ها ،امروز با
یک جهش قابل توجه شــروع به کار
خواهد کــرد .تحلیل گــران «اس اند
پی گلوبال پالتس آنالیتیکس» اظهار
ک ــردنــد ایــن حمالت احتماال باعث
خواهد شد نفت از مرز  ۷۰دالر در هر

ایــن حــمــات در حــالــی رخ داد که
بعد از دو سال ناکامی بن سلمان در
واگـــذاری  5درصــد از سهام شرکت
آرامکو ،قــرار بود به زودی این اتفاق
رخ دهد اما با این حمالت ارزش این
شرکتبسیارکاهشیافتهاستچراکه
نهتنهاتاسیساتآسیبدیدهوخسارت
دیدهاستبلکهسایهحمالتاحتمالی
بعدی ،خریداران را از این شرکت دور
خواهد کرد .دیــروز بورس عربستان
 2.3درصــد و ارزش سهام شرکت
سابیک سعودی بزرگ ترین شرکت
پتروشیمی این کشور نیز بیش از 3.5
درصدکاهشیافت.

رئیس مرکز تجارت الکترونیک خبرداد:

سامانه پیش فروش خودرو راه اندازی می شود

ب ردبار-رئیس مرکز تجارت الکترونیک
وزارت صــمــت از رونــمــایــی از امــضــای
الکترونیک برای ثبت سفارش درمهرماه
امسال و همچنین راه انــدازی سامانه ای
برایپیشفروشخودروخبرداد.بهگزارش
خراسان ،علی رهبری در نشست خبری در
محلوزارتصمتاعالمکردکهمهرامسال
امضای الکترونیک در سامانه جامع تجارت
رونمایی و ثبت سفارش مجهز به امضای
الکترونیک خواهد شــد .وی درخصوص
تخلفاتسامانهثبتسفارشگفت:باانجام
اقداماتی برای بهبود در الیه امنیت سامانه
و افزودن الیههای نظارتی بیشتر به سامانه،
امکان ذخیره برخط دادههــا فراهم شد تا
بتوانیم داده اصلی با داده دستکاری شده
را مقایسه کنیم ،به این ترتیب امکان خطا به
حداقل رسیده است .وی آماری از تجارت
الکترونیک کشور ارائــه داد و اظهار کرد:

گزارش ساالنه تجارت الکترونیک حاکی
از آن اســت کــه در ســال  ۹۷رقــم تجارت
الکترونیک کل کشور  ۲۰۸هزار میلیارد
تومان ،متوسط مبلغ تراکنشهای تجارت
الکترونیکی به ازای هر خرید  ۱۸۷هزار
تومان و تعداد کل تراکنشها بیش از یک
میلیاردبودهاست.رهبریهمچنینباتاکید
بر اهمیت مدیریت متمرکز پیشفروشها
تصریح کرد :این اقدام را در حوزه خودرو
آغاز کردهایم تا در آینده نزدیک برای مجوز
پیشفروشخودروسامانهایداشتهباشیم.
برای دیگر کاالهای ارزشمند نیز باید سازو
کاریداشته باشیمکهاگرمصرفکنندهمی
خواهدکاالییبخردودرآیندهتحویلبگیرد،
سامانهای وجــود داشته باشد که اگــر نام
خریدار آن جا ثبت بود خاطر او مطمئن شود
وهمچنینفروشندهتنهابهاندازهاعتبارش
بتواندپیشفروشکند.

رئیسسازمانمالیاتیازجریمهپزشکانیکهکارتخوانندارندازمهرماهوفراخوان 50صنفدیگرخبرداد
به رغم پایان یافتن مهلت پزشکان برای نصب
کارتخوانها،رئیسسازمانمالیاتیازپیوستن
تنها  20درصدی این قشر خبر داد و میزان فرار
مالیاتیپزشکانغیردولتیراهزارمیلیاردتومان
اعــام کــرد .وی با اشــاره به فــراخــوان سازمان
مالیاتی از  50صنف برای پیوستن به این طرح،
تاکید کرد که از سال آینده هیچگونه مالیات
علیالرأسبرایپزشکاننخواهیمداشت.
به گ ــزارش خبرگزاری هــای فــارس و تسنیم،
امیدعلی پارسا رئیس سازمان مالیاتی و فرید
موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در
گفت وگوی ویژه خبری به بررسی طرح جدید
مالیاتی برای نصب کارت خوان توسط اصناف
پرداختند .این سازمان به تازگی ضرب االجلی را
برای پزشکان جهت پیوستن به طرح مقرر کرده
بود که هم اینک به پایان رسیده است و مسئوالن
این سازمان تاکید کرده اند که از ابتدای مهرماه،
نصب واستفادهنکردنازایندستگاههامشمول
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جریمهخواهدشد.
دراینزمینهرئیسسازمانمالیاتیبابیاناینکه
تاکنون حدود 20درصد معادل با 15هزار نفر از
این قشر به سامانه مربوط متصل شده اند ،افزود
از سال آینده صنوفی مانند وکالی دادگستری
و مشاوران حقوقی ،مشاوران امالک و مشاوران
خانواده ،رستوران ها ،مراکز اقامتی و  ...باید
تبادالت مالی خود را با کارت خوانهای سازمان
امور مالیاتی انجام دهند ضمن این که مالیات
پزشکان ،داروسازان ،پیراپزشکان و داروسازان
نیز از سال  99علی الراس محاسبه نخواهد شد
و طبق اظهارنامه خواهد بود .وی ،رقم مالیاتی
پزشکان غیردولتی را حــدود یک هــزار و ۲۰۰
میلیاردتوماندانستوافزود:حدود ۲۰۰میلیارد
تومان از این رقم پرداخت میشود و باقی مانده را
میتوانفرارمالیاتیمحسوبکرد.
پارسا در ادامــه ،بخشی از مجازت های در نظر
گرفته شده برای نپیوستن قشرهای الزام شده

داده هــای ســازمــان برنامه و بودجه نشان
می دهد که میزان بهره مندی دهک های
درآمدیمختلفازیارانهپنهانگازتقریب ًابرابر
است یا اختالف زیادی ندارد اما درباره بنزین
قضیه کام ً
ال متفاوت بوده و بهره مندی دهک
های پردرآمد بسیار بیشتر از دهک های کم
درآمد است( .خبرگزاری مهر)

اخبار

کاهشقیمتدالروسکه
فارس -دیروز در بازار تهران سکه با 35هزار تومان
کاهشسهمیلیون و 981تومانودالرباافت100
تومانی 11هزارو 300تومانبهفروشرسید.

یارانههاسهشنبهواریزمیشود؛
آخرینیارانهپردرآمدها؟
ایسنا -صدوسومین مرحله از پرداخت یارانههای
نقدیساعت ۲۴روزسهشنبهبهحسابسرپرستان
خانوارواریزخواهدشد.یارانهشهریورماهدرحالیبه
روالماههایگذشتهبیستوششمهرماهپرداخت
میشودکهاینروزهازمزمهحذفیارانههاینقدی
افرادپردرآمدجدیترشدهاست.

علتسقوطقیمتاوراقتسهیالت
مسکنبهکانال۳۰هزارتومان
تسنیم -مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با
اعالم دالیل کاهش قیمت اوراق تسهیالت خرید
مسکنگفت:بهحاشیهراندهشدنمتقاضیانخرید
مسکنباعثشدهبهطورطبیعیتقاضابرایدریافت
تسهیالت مسکن نیز کاهش یابد .قیمت این اوراق
پیشتر تا  100هزار تومان هم افزایش یافته بود اما
اکنون به  30هزار تومان و کمتر رسیده است .با هر
ورقمیتوانبدوننوبت 500هزارتومانوامبانرخ
سودحدود 18درصدگرفت.

برگزاری اولیندادگاه متهمان
موسسهمالیغیرمجازحافظ
ایسنا-اولین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان
پ ــرونــده موسسه مالی غیرمجاز حافظ و یک
شرکت کشاورزی برگزار شد .پرونده موسسه
غیرمجاز حافظ شش متهم با مدیرعاملی سید
احسا نا ...میرزا باقری برزی و  ۵۰شاکی از
جمله بانک مرکزی دارد .این موسسه غیرمجاز
که  ۲۰شعبه در شهرهای مختلف داشته ،دارای
 ۷۵۷۱نفر سپردهگذار است که بر این اساس،
چ ه ا ر میلیارد و  ۸۰۰میلیون تــومــان جذب
سپرده صورت گرفته است .در پرونده شرکت
کشاورزی خوشه طالیی مهر ماندگار نیز بیش
از  ۲۵میلیارد تومان سپرده دریافت شده و در
سال ۹۶این شرکت به دو متهم موسسه غیرمجاز
حافظ به نامهای سید احسان ا ...میرزا باقری
برزی و بهروز پورانی واگذار شده است.

فرارمالیاتی 1000میلیاردیپزشکانغیردولتی
به سامانه امور مالیاتی را این گونه بیان کرد که:
«اگر مطلع یا مظنون شویم که کسی مترصد فرار
مالیاتی است یا کتمان میکند ،بهطریقی درآمد
مشمول مالیاتی آنهــا را محاسبه می کنیم.
سپس  100درصد درآمد کتمانشده مشمول
مالیات است .وی در خصوص پزشکان مثال زد:
درخصوص پزشکان 60،درصد درآمد را هزینه و
بقیهراسودمیدانیم.بااینحالدرصورتکتمان
درآمد 100،درصد درآمد مشمول مالیات و30
درصدهمجریمهغیرقابلبخششبرایخاطیان
در نظر گرفته میشود .ضمن ًا  2درصد از فروش
افراد بهعنوان جریمه شرکت نکردن در سامانه
امورمالیاتیدرنظرگرفتهخواهدشد».بهگزارش
خبرآنالین ،رئیس سازمان مالیاتی در ادامه از
فراخوان این سازمان از  15گروه و  50صنف از
مشاغل برای پیوستن به این طرح ،از روز گذشته
خبر داد و بخشی از این صنوف را به این صورت
برشمرد :وکــا ،مــشــاوران حقوقی و خانواده،

یارانه پنهان گاز ناعادالنه تر
است یا بنزین؟

دفتر اسناد رسمی ،مشاورین امالک ،تاالرهای
پذیرایی،رستورانهاوکبابیها،اغذیهفروشیها
و فستفودها ،مراکز اقامتی اعــم از هتل ها،
هتلآپارتمانها ،مسافرخانهها ،نمایشگاهها و
فروشگاههای وسایل نقلیه ،آرایشگاههای زنانه
و مردانه ،آجیل و خشکبار ،قنادی ،میوه و ترهبار،
مجموعههای فرهنگی ورزشــی ،لــوازم تحریر،
بازیهایرایانهایودفاترخدماتارتباطی.

اماواگرهایتخصیصتنها27
درصدازمنابعبانکیبهتولید
تسنیم -وزیر صمت گفت :مطابق برنامه ششم
توسعه ۴۰ ،درصد منابع بانکی باید به حوزه تولید
تخصیص می یافت که سال گذشته کمتر از ۲۷
درصد محقق شد که البته بیش از ۷۰درصد آن نیز
تسهیالتتمدیدیاست.

