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وزیر اقتصاد:
 نقدینگی ۷۰هزارمیلیاردتومانی 

واردشده به بورس را حفظ می کنیم

توسعه ایرانی -  وزیر امــور اقتصادی و دارایی 
گفت: تــاش می کنیم نقدینگــی ورودی به بازار 
سرمایه را حفظ کنیم و به بازار اولیه و نهایتاً به حوزه 
تولیدوتوسعه سرمایه گذاری ســوق دهیم. فرهاد 
دژپسند با اشاره به بند 9 سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی از فعال شــدن بازار سرمایه به عنوان یکی 
از مؤلفه های تحقق این سیاست ها نام برد و گفت: 
تعداد کد های ســهامداری در بازار سرمایه تا پایان 
خرداد ماه 15 میلیون و 251هزار کد و با احتساب 
سهام عدالت به 48 میلیون و 500 هزار کد رسیده 
است. وزیر امور اقتصادی و دارایی، ارزش معامات 
بورس در 4ماهه اول ســال را نســبت به سال 98، 
معادل 145 درصد و نسبت به مدت مشابه در سال 
گذشــته معادل 625 درصد اعام کرد. دژپســند 
عرضه اولیه سهام شــرکت ها در بورس و فرابورس 
در 4 ماه اول سال را معادل 137 هزار میلیارد ریال و 
نزدیک به دو و نیم برابر کل سال 98 اعام کرد و افزود: 
از ابتدای ســال تاکنون ورودی حقیقی و حقوقی 
خالص به بازار سرمایه معادل 70 هزار میلیارد تومان 
بوده است که در تاش هستیم این سرمایه ورودی 
را حفظ کنیم و به بازار اولیه و نهایتاً به حوزه تولید و 
توسعه سرمایه گذاری ســوق دهیم. وی همچنین 
از راه اندازی بورس اماک و مستغات و امتیازات با 

سرمایه اولیه 5هزار میلیارد تومان خبر داد.
    

آخرین قیمت سکه در بازار

توسعه ایرانی -  قیمت سکه طرح جدید دیروز 
شــنبه 11 مرداد 1399 در جریان معامات بازار 
آزاد تهران به 11 میلیون و 300 هزار تومان رسید. 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم  10 
میلیون و 700 هزار تومان، نیم سکه 5 میلیون و 600 
هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 300 هزار تومان و 
سکه یک گرمی یک میلیون و 750 هزار تومان بود. 
همچنین قیمت هر اونس طا در بازارهای جهانی 
1977 دالر و هر گرم طای 18 عیار یک میلیون و 

71 هزار و 143 تومان اعام شد.
    

تعیین عوارض صادراتی 
تخم مرغ تا پایان مرداد 99

توسعه ایرانی - وزارت صمت عوارض صادراتی 
تخم مرغ را بــرای هــر کیلوگرم 4 هــزار ریال تا 
پایان مرداد ماه 99 تعیین کــرد. وزارت صمت در 
بخشنامه ای از تعیین عوارض صادراتی تخم مرغ 
بمیزان هر کیلوگرم 4000 ریال تا پایان مرداد 99 
خبر داد. همچنین از ابتدای شهریور ماه گمرک ایران 
میزان عوارض صادراتی را تعیین می کند و نیز سقف 

میزان صادرات در هر ماه 8500 تن است.
    

 بازگشت دالر 
به کانال ۲۱ هزار تومانی

توسعه ایرانی- بازار ارز دیروز شاهد افزایش 
قابل توجه قیمت دالر و یورو بود. بهای هر دالر آمریکا 
در ساعت 14 و 45 دقیقه دیروز در صرافی های بانکی 
شــاهد افزایش قیمت 500 تومانی نسبت به روز 
کاری قبل بود به بهای 21 هــزار و 300 تومان به 
فروش رســید. همچنین قیمت خرید دالر در این 
صرافی ها با 400 تومان افزایــش،  19 هزار و 900 
تومان قیمت گذاری شد. افزایش قیمت در خصوص 
یورو شدت بیشتری داشت و قیمت فروش هر یورو 
با ثبت بهای 25 هزار و 100 تومان در تابلوها رشدی 
1300 تومانی را نسبت به روز کاری قبل نشان داد. 
قیمت خرید یورو نیز شاهد افزایش 900 تومانی بود 
و به قیمت 23 هــزار و 400 تومان در صرافی های 

بانکی معامله شد.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 حاال جزئیات بیشــتری از طرح 
دوفوریتی تخصیص کوپن کاالهای 
اساسی به مردم مشخص شده است 
و معلوم اســت ماهیت کوپن این بار 
تفاوت هایی با کوپن مالوف و مانوس 

مردم ایران دارد. 
 به گزارش »توسعه ایرانی«، هر 
چند کوپن ســابقه ای طوالنی تر از 
چهار دهه دارد، امــا کوپن فراگیر 
برای کاالهای اساســی و مایحتاج 
مــردم در دهــه 60 و 70 کاربــرد 
بسیار باالیی داشــت. شروع جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایــران بود که 
زمینــه را برای کوپنی کــردن یا به 
عبارت دیگر سهمیه بندی کاالهای 
اساســی فراهم کرد تا مردم بتوانند 
از حداقل مایحتاج در دوره سختی 
که پشت سر گذاشته شد برخوردار 
باشند. پایان جنگ تحمیلی و بهبود 
وضعیــت اقتصادی مــردم کم کم 
ســبب شــد کوپن ماهیت خود را 

از دســت بدهد و با اقتصــاد ایران 
خداحافظی کند اما نه فقط فشــار 
تحریم که فشار ناشــی از کرونا نیز 
باعث شــد بار دیگر کوپن در عرصه 
اقتصاد ایران خودنمایی کند. حاال 
اما در شــرایطی که گفته می شــد 
هنوز مشخصات و جزئیات طرح دو 
فوریتی ارائه شده به مجلس شورای 
اسامی مشخص نیست، طراح این 
طــرح توضیحات مبســوطی را در 
خصوص آن ارائه کرده است. شاید 
روشن ترین توضیح ارائه شده در این 
خصوص را بتوان شمول این قانون بر 
جمعیت ایران دانست.اگر تا پیش از 
این کوپن ها در دهه 60 و 70 ماهیتی 
فراگیر داشــت و همه مردم ایران از 
فقیر و غنی می توانستند از آن بهره 
گیرند، این بار اما کوپن قرار است به 
جمعیتی بین 40 تا 50 میلیون نفر 
تخصیص یابد. این بدان معناست که 
حداقل ســه دهک باالیی جامعه از 
دریافت کوپن محروم خواهند ماند و 
قادر نیستند به قیمت های حمایتی 

مایحتاج اساسی خود را تهیه کنند. 
مجلس شورای اسامی در جلسه 
یکشــنبه 29 تیرماه خــود با یک 
فوریت طرح تأمین کاالهای اساسی 
با 189 رأی موافقت کرد و سپس این 
طرح برای بررســی جزئیات آن به 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 

ارجاع داده شد.
در بخشــی از این طــرح آمده 
بود: به منظور حمایــت هدفمند و 
مؤثــر از مصرف کنندگان و اقشــار 
محروم، دولت مکلف است با استفاده 
از ظرفیت هــا و منابــع پیش بینی 
شــده در قانون بودجه سال جاری 
به ویــژه منابع جــدول تبصره 14 
ظرف دو مــاه از تاریــخ مصوبه این 
قانون تمهیدات الزم را           برای تضمین 
دسترسی دهک های پایین درآمدی 
به کاالها و اقام اساسی و دارو را           در 
قالب اعطــای کارت الکترونیک به 
سرپرست خانوارهای مشمول فراهم 
کند. اســتفاده از ایــن کارها برای 
خرید دارو و نیز کاالهای اساســی 

از مراکز توزیــع دارای کد اقتصادی 
 و از طریــق دســتگاه کارتخــوان 

انجام می شود.
حجم واردات کاالهای اساسی 

چقدر است؟
طبق آخرین برآوردهای صورت 
گرفته و در راستای کاهش نیازهای 
ارزی، در حال حاضر کشور به حدود 
9 میلیارد دالر برای واردات کاالهای 
اساســی با نــرخ ارز 4200 تومانی 
نیــاز دارد. 6.4 میلیارد دالر مربوط 
به واردات کاالهای اساســی و 2.5 
میلیارد دالر برای واردات دارو است. 
این در حالی است که سال گذشته 
رقم تخصیص ارز دولتی 11 میلیارد 
دالر و سال قبل تر از آن 14 میلیارد 

دالر بود. 
 چرا طرح دو فوریتی 

یک فوریتی شد؟
جبار کوچکی نژاد، طراح این طرح 
در توضیح علت یک فوریتی شــدن 
طرح تامین کاالها اساســی گفته 
است: دولت اعام کرده بود نمی تواند 

به زودی آن را           اجــرا کند طرح را           به 
یک فوریت تبدیــل کردیم تا دولت 
موظف باشد از محل تبصره 14 که 
جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر 
اســت و در این محل مبلغی در نظر 
گرفته شــده و از محــل ارز 4200 
تومانی، کاالهای اساسی مردم را           در 
اختیار آنان قرار دهد تا مردم در تهیه 
کاالهای اساسی مثل گوشت، مرغ، 
روغن، برنج، پنیر، شــکر و ... دچار 

زحمت نباشند.
وی تأکیــد کــرد: ما بــه دولت 
گفته ایم که با ســازمان حمایت از 
مصرف کنندگان لیســت کاالهای 
اساســی را           به مجلس ارائــه کند تا 
آنچه که جزو نیازهای اساسی مردم 
است در طرح دیده شــود که البته 
اکنون ایــن طرح در کمیســیون 
برنامه و بودجه مجلس مورد بررسی 
قرار گرفتــه و امیدواریــم در هفته 
آینده کلیت این طــرح را           به صحن 
مجلــس بیاوریم و پــس از تصمیم 
 نمایندگان، دولت موظف به اجرای 

این قانون شود.
 چند نفر مشمول دریافت

 این طرح می شوند؟
این نماینده مجلس در پاســخ 
به این پرســش که چند میلیون نفر 
از مردم ایران شــامل طــرح تأمین 
کاالهای اساسی خواهند شد؟ گفت: 
با توجه به این که دولت در ایام کرونا 
وام یک میلیونی و کمک معیشتی به 
مردم ارائه کرد، یک جمعیت باالی 
40 الــی 50 میلیونی در کشــور به 
شدت دچار مشکل شده اند و دولت 
قبا بخشــی از این شناسایی ها را           
انجام داده اســت. بنابراین می توان 

این را           تسریع کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا 
وقتی گفته می شود 50-40  میلیون 
ایرانی در زندگی شان دچار مشکل 
شــده اند یعنی 50-40 میلیون نفر 
از مردم ایران فقیر شــده اند؟ گفت: 
اکنون در همه جای دنیــا به دلیل 
شیوع و گسترش ویروس کرونا مردم 
دچار مشکل هســتند و ما نیز این 
تجربه را           داریم کــه در اوایل انقاب 
و جنگ که دچار مشــکل شــدیم، 

کشور به ســمت کوپن رفت و البته 
االن کوپــن معنا نــدارد اما کارت 
هوشــمند کاال می تواند هم مزیت 
کوپن را           داشــته باشد و هم عیب آن 

را           رفع کند.
کوچکی نژاد گفت: بســیاری از 
کشورهای دنیا که از لحاظ اقتصادی 
دچار مشکل شــده اند برای این که 
بتوانند اقتصاد خانوار را           حفظ کنند 
و گرفتــاری مردم را           کمتــر کنند، 
از روش هــای توزیع کاال اســتفاده 
کرده انــد و ما بــا توجه بــه این که 
تجربه این اقــدام را           در اوایل انقاب 
داریــم، از ایــن طریــق می توانیم 
 کاالهای اساســی موردنظر مردم را           

تأمین کنیم.
وضعیت بهبود می یابد؟

 حاال می توان بــه این نکته توجه 
داشــت که تاکنــون در راســتای 
اجرایی شــدن طرح های حمایتی 
از آســیب دیدگان از ویروس کرونا 
وامی یک میلیون تومانی در اختیار 
خانوارهای یارانــه بگیر قرار گرفته 
اســت. کمــک باعوضی بــا مبلغ 
200 تا 600 هزار تومان نیز به ســه 
میلیون نفر از مردم ایران تخصیص 
یافته اســت. از ســوی دیگر وامی 
تحت عنــوان وام کرونا بــه فعاالن 
صنفی آسیب دیده از کرونا تخصیص 
یافت و مســتاجران نیــز به زودی 
بــرای پرداخــت ودیعه مســکن 
خود تســهیات حمایتی دریافت 
می کننــد. کوپنی شــدن کاالها را 
باید فصل جدید در راستای اجرای 
سیاســت های حمایتی دانست که 
البته این بــار جمعیتی بــزرگ را 

دربرخواهد گرفت. 

اعالم جزئیات طرح کوپنی شدن کاالهای اساسی 

50میلیوننفرکوپنمیگیرند
اگر تا پیش از این کوپن ها در 
دهه 60 و 70 ماهیتی فراگیر 
داشت و همه مردم ایران از 
فقیر و غنی می توانستند 

از آن بهره گیرند، این بار اما 
کوپن قرار است به جمعیتی 

بین 40 تا 50 میلیون نفر 
تخصیص یابد

خبر

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
گفت: در طــرح اخذ مالیــات از خانه های 
خالی، مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول 
6 برابر، ســال دوم 12 برابر و سال سوم 18 

برابر در نظر گرفته شده است.
سید احسان خاندوزی درباره اصاحات 
صورت گرفته برای تقویت نظام اخذ مالیات 
از خانه های خالی در کمیسیون اقتصادی 
مجلس، گفت: بر اساس اصاحات صورت 
گرفته در طــرح اخذ مالیــات از خانه های 
خالی، مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول 
شش برابر، سال دوم 12 برابر و سال سوم 18 

برابر در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسامی ادامه داد: برای اینکه هر نوع مالیات 
به شکل عادالنه اخذ شــود، نیازمند نظام 
اطاعات اقتصادی هســتیم، از این رو در 
بحث اخــذ مالیات از خانه هــای خالی، بر 
ضرورت ایجاد ســامانه اماک و اســکان 

در کشــور تأکید شــد تا بــر مبنای آن 
مالیات های حوزه مسکن اخذ شود.

وی گفــت: بــه جهت 
اینکــه بانــک اطاعاتی 
ســامانه اماک و اسکان 
از قــوت کافــی بــرای 
مالیات ســتانی برخوردار 
باشد، دستگاه های اجرایی 

مکلف شــدند که اطاعات مــورد نیاز این 
سامانه را با قید فوریت در اختیار قرار دهند 
و در صورت اســتنکاف مأموران دولتی از 
اجرای ایــن قانون، به انفصــال از خدمات 
دولتی محکوم می شوند. همچنین بر اساس 
این طرح شــهروندان مکلف هســتند که 
ظرف مدت مشخصی، اطاعات واحدهای 
مســکونی تحت تملک را در ســامانه ملی 

اماک و اسکان قرار دهند.
خاندوزی افــزود: البته در طرح مذکور، 
مشوق هایی نیز در نظر گرفته شده است، به 
طوری که با درج کد پســتی محل سکونت 
در سامانه اماک و اسکان، دیگر نیاز نیست 
که با حضور در ادارات و سازمان ها مدارک 
و اطاعات خود را ارائه کنند، بلکه پرسنل 
ادارات می توانند از این ســامانه اســتفاده 
کنند، از این رو روند مراجعات اداری تسریع 

خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

 رقم مالیات خانه های خالی 
به 6 تا ۱۸ برابر افزایش یافت

 
 

 529-98-08شماره   گهي مزايده عموميآ

    
ضایعاتی استحصال شده از پساب های صنعتی وارده  و زیدورر روغن هایدر نظر دارد انرژی خلیج فارس فجر شركت 

لذا از كلیه  .از طریق مزایده عمومی به فروش برساند به واحد پساب مجتمع خود در طول مدت یکسال بشرح ذیل را 
یکصد و شصت )  ریال 420,005,160به مبلغ ه شركت در مزایده توان تهیه ضمانتنام كهصالحیت  واجدمتقاضیان 

روز پس  پنجلغایت آگهی  نیدرج اتاریخ از كه دعوت میشود ، ارندد را ریال ( و پنج هزار و چهارصد و بیست میلیون
اظت محیط زیست استان محل مجوزهای مربوط به اداره حف -1 شامل: نسبت به ارائه مدارک از درج آگهی نوبت دوم 

آگهی تاسیس شركت  – HSE   3مورد تائید  مجوز بهره برداری روغن های دورریز و فرآیند تولید – 2 شركت فعالیت
بندر امام خوزستان، به نشانی :  معرفی نامه تحویل گیرنده اسناد مزایده  – 5  آگهی آخرین تغییرات هیئت مدیره – 4

اقدام  امور حقوقی و پیمانها شركت فجر انرژی خلیج فارس،  2پتروشیمی ، سایت ، منطقه ویژه اقتصادی خمینی )ره(
. مزایده گران پس از رویت كاالی مورد مزایده در صورت تمایل به شركت در مزایده و اسناد مزایده را دریافت نمایند

بانک ملت به ( به حساب  الی) پانصد هزار ر الیر 500ر000به مبلغ  یپرداخت شفی اصلمی بایست نسبت به ارائه 
 نسبت به 200008073191 زیبا شناسه وار 1261011484حساب شماره  ای IR 140120000000001261011484 ی شباشماره 

:  های متقاضیان میتوانند بمنظور كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن "ضمنا خرید اسناد مزایده اقدام نمایند.
     061-52171394و فکس مستقیم  061 - 52171395و  061-52171920و   061-52171919و  061 -52171918

و   www.fepg.ir فارس  جیخل یشركت فجر انرژپایگاههای اینترنتی . ضمنٌا آگهی فوق در تماس حاصل فرمایند
 www.pgpic.ir   قابل مشاهده خواهد  بود. 

   انهیسال تن 83 تقریبی مواد روغنی و هیدروكربورهای ضایعاتی حاصل از فرآیند تصفیه پساب به مقدارالف : 
 %40ب : میزان آب همراه روغن های دورریز ارسالی بطور متوسط 

  سالیانه  تن 8/34روغن تعویضی تجهیزات دوار به مقدار حدودی ج(
 %83 به میزان د( دانسیته روغن ها

 
 
 

 انرژی خلیج فارس روابط عمومي شركت فجر                                                                                                  
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