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خبر اقتصادی

 مالیات 88درصد واحدهای صنفی
از صفر تا ۵ میلیون تومان است

بر اساس آخرین آمار سازمان امور مالیاتی ۸۸ درصد 
واحدهای صنفی مالیاتشان از صفر تا ۵ میلیون تومان 

در سال است.
 بر اساس آخرین آمار ســازمان امور مالیاتی،  تا  31 
خردادماه، نزدیــک به یک میلیــون و 6۸۵ هزار واحد 
صنفی که مشمول اســتفاده از تبصره ماده 100 قانون 
مالیات های مستقیم برای پرداخت مالیات عملکرد خود 
در سال 1400 بوده اند )تعیین مالیات مقطوع( هستند، 
درخواست های خود را در سامانه سازمان امور مالیاتی 

ثبت کرده اند.
از این تعداد، مالیات 967 هــزار واحد صنفی صفر 

ثبت شده است یعنی بیش از ۵7 درصد اصناف.
همچنین مالیات ۵19 هزار واحد صنفی کمتر از ۵ 
میلیون تومان است. یعنی مجموعا ۸۸ درصد واحدهای 
صنفی برای عملکرد سال گذشته خود، مالیات صفر یا 

کمتر از ۵ میلیون تومان پرداخت می کنند.
    

نرخ تورم نقطه ای ۵۲.۵ درصد اعالم شد
 افزایش 8۱.۶ درصدی

 قیمت خوراکی ها در خرداد ماه 
نــرخ تــورم نقطه ای 
خــرداد مــاه 1401 در 
مقایســه با ماه قبل ٢,13 
واحد درصد افزایش یافته 

است.
به نقل از مرکز آمار، منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد 
تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل 
می باشد. نرخ تورم نقطه ای در خرداد ماه 1401 به عدد 
۵٢.۵ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور 
میانگین ۵٢.۵ درصد بیشتر از خرداد 1400 برای خرید 
یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطــه ای خرداد ماه 1401 در مقایســه 
با ماه قبل 13,٢ واحد درصد افزایش یافته اســت. نرخ 
تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« با افزایش 3٢,٢ واحد درصدی به ۸1,6درصد 
و گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با افزایش ۸.٢ 

واحد درصدی به36,۸ درصد رسیده است.
این در حالی اســت که نــرخ تورم نقطــه ای برای 
خانوارهای شــهری ۵1,4درصد است که نسبت به ماه 
قبل 1٢,٢ واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین 
این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۸,٢ درصد بوده که 
نسبت به ماه قبل 1۸,1 واحد درصد افزایش داشته است.

    
تصمیم جدید دولت درباره یارانه سوخت:

 تخصیص بنزین به اشخاص،
از اولویت خارج شد

با توجه بــه توضیحات 
وزیر اقتصــاد، تخصیص 
بنزین به اشخاص به جای 
خــودرو، از اولویت خارج 

شد.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
گفت: به جهت اینکه در دولت چند موضوِع تصمیم گیری 
اقتصادی دیگر مدنظر بود طرح واریز یارانه بنزین فعالً از 
اولویت خارج شده است تا دولت در مورد سیاست های 
اولویت دار تصمیم گیری کند و بعد پرونده جدید باز شود؛ 
بنابراین فعاًل اولویت تصمیم گیری و سیاســت گذاری 

برای این طرح وجود ندارد.
طرح پرداخت یارانه بنزین به صورت پایلوت در کیش 
و قشم انجام شده و اجرای این طرح در آن مناطق متوقف 
نمی شود. در حال حاضر مشکالت فنی این طرح کاماًل 

شناسایی و مرتفع شدند.
 باز پرداخت یارانه بنزین به بخش های فاقد خودرو در 
جزیره کیش هم انجام شده است اما به دلیل اینکه این 
طرح فعاًل در دســتور کار توسعه نیست اجازه دهید هر 
زمانی که در مورد این موضوع تصمیم گیری شد جزئیات 

آن مطرح شود.
    

بانک ملی: هنوز اموال مالباختگان را 
تحویل نداده ایم

بانک ملی در اطالعیه ای 
جدید ضمن تأکید براینکه 
هنوز هیــچ اموالی تحویل 
مالکان نشده است، اعالم 
کرد: هر گونه تعیین تکلیف 
و تحویل اموال صرفا پس از اعمال تشریفات قضایی و برابر 

دستور بازپرس رسیدگی کننده امکان پذیر است.
بانک ملی در تازه ترین اطالعیه خود درباره تحویل 
ارز و سکه مکشوفه از ســارقان صندوق های اجاره ای 
شعبه دانشگاه این بانک، اعالم کرد: 1- به منظور حفظ 
حقوق صاحبان اموال مسروقه، صورت برداری و ارزیابی 
اقالم کشف شده  شامل، سکه، ارز و مصنوعات طال، تحت 
نظارت دادسرا، بازپرس رسیدگی کننده و پلیس  صورت 
برداری  و ارزیابی  شده  و به نیابت از دادسرا، تحویل خزانه 

بانک ملی ایران شده است.

 بورس ایــران حاال دور تــازه ای از 
قرمز پوشــی را تجربه می کند، وقتی 
که می رود تا شــمع دو سالگی بحران 

تاریخی اش را فوت کند. 
 درست نیمه مرداد سال 1399 بود 
که بــورس ایــران وارد دوره تازه ای از 
حیات خود شد و به جای سود، دست به 

توزیع زیان میان سهامداران زد . 
این بحران همچنان تداوم یافته و در 
شرایط کنونی اخباری که در خصوص 
مذاکرات وین منتشر می شود و تمدید 
تحریم های مرتبط با پتروشیمی و ... 
عواملی هستند که در قرمزپوشی دوباره 
بورس آن هم در دوران جوالن تورم در 
اقتصاد ایران، موثر اعالم شده اند.  حاال 
بسیاری معتقدند بورس تحت تاثیر جو 
ناشی از اتفاقات سیاســی قرار دارد و 
سیگنال این اتفاق هر چند روانی است، 
اما می تواند بورس را به شــکلی واقعی 

متاثر کند. 

ماجرای تحریم پتروشیمی 
چیست؟ 

در واپســین روزهای خردادماه، 

واشــنگتن تحریم هــای جدیدی را 
علیه ایران به اجرا گذاشت و بر اساس 
اعالم دفتر کنترل دارایی های وزارت 
خزانــه داری آمریکا، این کشــور دو 
شــخص حقیقی و 9 شخص حقوقی 
مرتبط با ایــران را تحریــم کرد که 
براساس اعالم اســپوتنیک، این افراد 
دارای تابعیت هــای چینی و هندی 
هستند. این دو شــهروند هند و چین 
به دلیل ارتباط با شــرکت نفت ایران 
 Triliance( »تریلیانس پتروشیمی«
Petrochemical( که از پیش تحت 
تحریم های آمریکا قرار دارد، تحریم 

شده اند.
همچنین از جمله شــرکت های 
نفتی ایران که امروز از ســوی آمریکا 
تحریم شده اند، می توان به پتروشیمی 
فــن آوران، پتروشــیمی خــارگ،  
پتروشــیمی مارون و همچنین چهار 
شرکت نفتی از امارات و دو شرکت از 

هنگ کنگ اشاره کرد.
برخی از کارشناسان و فعاالن بازار 
ســرمایه و همچنیــن ارز گمانه زنی 
می کنند کــه این تحریم هــا بی اثر 
خواهد بود زیــرا تحریم های بزرگتر 

در سال های گذشته تاثیرات خود را 
برجا گذاشته و اکنون تحریم اشخاص 
و برخــی پتروشــیمی ها نمی تواند 
تاثیری در نحــوه دورزدن تحریم ها 

داشته باشد.
در ایــن میــان دولتمردانی نظیر 
مهــدی صفری، معاون دیپلماســی 
اقتصــادی وزارت خارجــه ایران در 
واکنش به تحریم های تازه آمریکا بیان 
کرد: »تحریم  این شــرکت ها در روند 
فروش محصوالت پتروشیمی مشکلی 
ایجاد نخواهد کرد و هر روز شرکت های 
مختلفی می توانند ایجاد شوند و کار را 

ادامه دهند.«

 تأثیر تحریم های جدید 
بر قرمز پوشی شاخص چیست؟ 

میثــم رادپور، تحلیلگر مســائل 
اقتصادی درباره اثر تحریم های جدید 
صنعت پتروشیمی بر بازار سرمایه به 
»توســعه ایرانی« گفت: نکته ای که 
باید در تحلیل تاثیر تمدید تحریم ها 
مد نظر قرار گیرد این اســت که اتفاق 
جدید رخ نــداده و از این منظر برخی 
درســت می گویند که وقتی اتفاقی 

رخ نــداده نباید انتظــار تغییر منفی 
خاصی را داشــت.   وی در توضیح این 
مطلب افزود: اما نکته مهم تر این است 
که محدودیت ها و تحریم های قبلی 
آن چنان بزرگ است که نمی توان تاثیر 

آن را نادیده انگاشت.
رادپور ادامه داد: تحریمی که سرآمد 
تمام تحریم ها محسوب می شود و بیش 
از هرچیزی اثرگذاری دارد و منشا تمام 
مشکالت است، تحریم ایران در نظام 
بانکی دنیاست؛ به عبارت بهتر هر ایرانی 
و هر شرکت ایرانی به راحتی نمی تواند 
در خارج از کشور حساب بانکی داشته 
باشــد و در کنار آن باید موضوع مهم 
قطع شــدن رابطه بانک های ایرانی با 
سوئیفت جهانی را مورد توجه قرار داد. 
وی تصریح کرد: بنابراین حساب 
شرکت های پتروشیمی و ... در خارج 
از کشــور برای دور زدن تحریم ها به 
نام و در اختیار آنها نیســت، قبال هم 
محصوالت پتروشــیمی بــه نام این 
شرکت ها فروخته نمی شده و در اسناد 
حمل نامی از آنها نبوده است و تداوم 
چنین تحریم هایــی تغییر جدید در 

پی ندارد.

بروز رفتارهای هیجانی
در اثر اعمال تحریم های جدید 
ایــن اقتصاددان در پاســخ به این 
سوال که چرا با این وجود شاهد ریزش 
قابل توجه شــاخص در روزهای اخیر 
هستیم؟ گفت: با توضیحاتی که دادم 
نباید ایــن تمدید تحریــم موثر واقع 
می شد، اما وقتی می بینیم شاخص رو 
به افت می رود باید ریشه یابی کنیم که 

چه اتفاقی رخ داده است. 
وی افزود: باید دانست که بازار در 
موقعیتی است که با واقعیات کار ندارد 
و فقط رفتار توده ای حاکــم بر بازار 
زمینه را برای بروز این اتفاق مهیا کرده 
اســت. البته بی اعتمادی و کاهش 
امید بــه آینده نیــز در این وضعیت 

موثر است. 
به گفته رادپــور در دوره هایی که 
رفتارهای تــوده ای و هیجانی بر بازار 
حکومت می کند، میزان امید به آینده 
و همچنین تصمیم گیری هیجانی در 

بروز اتفاقاتی از این دست موثر است. 

بی اعتمادی شکل گرفته 
در بازار، مهمترین متهم 

نه فقــط میثم رادپور بلکه ســایر 
کارشناسان نیز یک سر تحوالت کنونی 
بورس را به بی اعتمادی شکل گرفته در 
بازار مرتبط می دانند و می گویند بازار 
سرمایه با بحران بی اعتمادی و ترس 
سرمایه گذاران روبروســت از این رو 
تالش برای کندن از این بــازار در هر 

موقعیتی به چشم می خورد . 
عبــاس آرگــون، نایــب رییس 
کمیسیون بازار پول و ســرمایه اتاق 
بازرگانی تهــران معتقد اســت اگر 
بتوانیم عدم اعتماد ایجاد شده در بازار 
ســرمایه را از بین ببریم و اعتمادها را 
دوباره به ســرمایه گذاران برای ورود 
سرمایه هایشان به این بازار برگردانیم، 
به طور حتم شاهد روزهایی پررونق در 

بورس خواهیم بود.
وی البته نوسان شــدید بر بازار را 
رد می کند و معتقد اســت: تحوالت 
رخ داده ناشــی از قرارگیــری بورس 
در موقعیت ثبات اســت. او می گوید 
برخالف تصور برخــی از فعاالن بازار 
که گمان می کنند بازار سهام با نوسان 
شدیدی همراه بود، باید گفت، با توجه 
به روند نزولی شاخص بورس در دو سال 

گذشته اکنون بازار روند معقولی را در 
پیش گرفته و مشکلی تهدیدکننده 
معامالت این بازار نیســت. وی اعالم 
کرد: طبیعی است که شاخص بورس 
بعد از صعود چند روزه خود، برای مدتی 
اصالحی را محدود تجربه کند و ایجاد 
چنین روندی در بازار  نباید زمینه ساز 

نگرانی سهامداران باشد.
 بورس تهران در شــرایط کنونی 
در وضعیتی شــکننده به سر می برد. 
هر چند شاخص از پس ریزشی قابل 
توجه، پس از دو سال انتظار به محدوده 
یک میلیون و ۵00 هزار واحدی ورود 
کرده اســت اما با این حــال موقعیت 
حساس و لرزان بورس سبب شده است 
از دســت رفتن کانال بسیار محتمل 

باشد. 
 ایــران در عرصــه بین المللی با 
توقف مذاکرات و همچنین اقدام ضد 
ایرانی شورای حکام روبرو بوده است 
و همین امر ســبب شده است اقتصاد 
امید به بهبود وضعیت سیاســی را از 
دست بدهد. آمیختگی شدید اقتصاد 
با سیاســت به واســطه تحریم ها نیز 
عامل مهمی اســت که زمینه را برای 
عقب نشــینی بخش واقعی اقتصاد و 
در نتیجه عقب نشــینی بورس مهیا 
کرده است.  باید دید انتظارات منفی 
ایجاد شده در اثر تمدید تحریم ها در 
فاصله زمانی کوتاهی تخلیه می شوند یا 
دوره ای از ریزش طوالنی تر پیش روی 

بازار سرمایه قرار دارد. 

یک کارشناس با اشاره به فصل دوباره قرمزپوشی شاخص بورس

 رفتارهای توده وار بر بازار حاکم است

مهرنوش حیدری

تحلیلگر مسائل اقتصادی در 
گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

بازار سرمایه در موقعیتی 
است که با واقعیات کار ندارد 

و فقط رفتار توده ای حاکم 
بر بازار رمینه را برای بروز 

ریزش های اخیر مهیا کرده 
است. البته بی اعتمادی و 

کاهش امید به آینده نیز در 
این وضعیت موثر هستند

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه در شرایط 
امروز و جنگ روسیه و اوکراین؛ برنده میدان چین است، گفت: 
اکنون هر دو کشور ایران و روسیه تحریم هستند، هر دو سعی 
می کنند همدیگر و تحریم ها را دور بزنند، بازار محدودی هم 
برای دور زدن تحریم وجود دارد، در نتیجه رقابت بیشتر خواهد 
بود و این به ضرر هر دو است چون مجبورند با دادن تخفیف و  

امتیازات بیشتری نفت خود را عرضه کنند.
نرســی قربان در گفت وگو با ایلنا، درباره اشغال بازار نفت 
ایران در چین توسط روسیه اظهار داشــت: اکنون صادرات 
روسیه به چین به این دلیل بوده که روسیه هم تحریم است و 
مانند ما دنبال دور زدن آن است، تداوم این وضعیت بستگی به 
این دارد که تحریم دو کشور چقدر ادامه پیدا کند و همه اینها 
باعث می شود نتوان پیش بینی کرد که آینده چه خواهد شد. 
اگر برجام به امضا برسد و تحریم های ما برداشته شود نفت ما 
مانعی برای رفتن به دور دنیا نخواهد داشت، بنابراین بازار چین 
چندان مهم نخواهد بود و می توانیم به اروپا هم صادرات داشته 
باشیم، اما در صورتی که تحریم های ما و روسیه تداوم داشته 

و حتی تشدید شود، روی صادرات دو کشور تاثیر می گذارد.
وی افزود: اکنون روسیه هم مانند ایران سعی می کند با دور 
زدن تحریم ها نفت بفروشد، خریداری مثل چین هم از این فضا 
استفاده می کند از هر کشوری که تخفیف بیشتری اعمال کند، 
قدرت چانه زنی باالتری داشــته و قدرت اقتصادی بیشتری 

برایش داشته باشد، بیشتر نفت وارد می کند. 
به گزارش ایلنا، خبرگزاری رویترز به نقل از اداره کل گمرک 
چین اعالم کرده که صادرات نفت روســیه به چین در ماه مه 
نسبت به مدت مشابه پارسال )مه ٢0٢1(، ۵۵ درصد افزایش 
یافت و با کنار زدن عربستان سعودی، بزرگ ترین صادرکننده 

به چین شد.
هرچند طبق آمار گمرکــی چین؛ این کشــور با وجود 
تحریم های آمریکا علیه ایران، به خرید نفت ایران ادامه داده 
است که معادل 7 درصد از کل واردات نفت به چین را تشکیل 
می دهد، اما باید گفت که شاید اوضاع ایران در رقابت با روسیه تا 
حدی سخت شده، هرچند روس ها هم با توجه به تخفیف هایی 
که اعمال می کنند اوضاع بسامانی ندارند. در این بین بنا به اذعان 
نرسی قربان کارشناس حوزه انرژی این تنها چین است که برنده 

رقابت بازاریابی این دو کشور نفتی و البته تحریم شده است.

کارشناس ارشد حوزه انرژی در گفت وگو با ایلنا:

چین برنده رقابت نفتی ایران و روسیه شد
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نمایندگان مجلس شورای اســالمی کلیات با طرحی 
دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای امالک مسکونی 

را به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی دیروز کلیات طرح 
دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای امالک مسکونی را 
با 114 رأی موافق، 97 رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع 

٢٢4 رأی به تصویب رساندند.
بر اســاس گزارش مهر، طبق گفته محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس شورای اسالمی جزئیات این طرح جهت بررسی 
بیشتر و رفع ایرادات به کمیســیون عمران مجلس شورای 
اسالمی ارجاع شده و پس از چکش کاری در این کمیسیون 

جهت بررسی مجددا به صحن علنی مجلس ارائه می شود.
علیرضا سلیمی، نماینده مردم محالت در مجلس شورای 
اسالمی در مخالفت با طرح مذکور گفت: متاسفانه نظارتی بر 
بازار بی سر و سامان اجاره بها صورت نمی گیرد. اما آیا این طرح 
می تواند ما را به مقصد و هدفی که در این حوزه داریم، برساند؟ 

جان این طرح ماده دوم آن به ویژه تبصره یک و دو است.
ما به دنبال کنترل اجاره بها در این طرح هستیم و اینکه 
بتوانیم سر و سامانی به این بازار بدهیم اما اگر تبصره اول و دوم 

را از این قانون بگیریم چیز زیادی از آن باقی نمی ماند.
سلیمی افزود: سوال اینجاســت که آیا امکان تصویب 
تبصره یک و دو از این قانون در مجلس وجود دارد؟ جواب آن 

به صراحت خیر است. ما در مجلس توان وضع احکام اولیه را 
داریم نه احکام ثانویه را. چرا که وضع احکام ثانویه در حیطه 

اختیارات ولی امر است.
وی با اشاره به مصوبه اخیر سران قوا در رابطه با کنترل 
اجاره بها، تصریح کرد: تصمیم سران قوا حکم ثانویه است 
که ابراز شد و قرار است اجرایی نیز شود. سران قوا می توانند 
چنین مصوبه ای داشته باشند اما اختیار مجلس محدود 
به وضع احکام اولیه است و نمی تواند با تصویب قانون نیز 
احکام ثانویه را نقض کند. این در حالی است که تبصره یک 
و دو ماده دوم این طرح به صراحت با اصل 4 قانون اساسی 

تناقض دارد.
به گفته سلیمی طرح مذکور فقط مصوبه سران قوا را به 
تاخیر می اندازد و مستاجران را با مشکل جدی تری مواجه 
می کند. قطعا شورای نگهبان نیز به این موضوع ایراد می گیرد.
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مصوبه پشت مصوبه؛

پس از سران سه قوه، مجلس هم وارد بازار اجاره شد

رئیس کمیســیون عمران مجلس اظهار 
داشت: نگاه ما به ســانحه متروپل فنی بوده و 
اینکه مهندس ناظر به چه کسانی وصل است 
و چه کسانی آن را حمایت کرده اند بحث هایی 
هستند که مراجع قضایی و نهادهای امنیتی 

مورد بررسی قرار می دهند.

محمدرضا رضایی کوچــی، در گفت و گو 
با ایلنا،  درباره سانحه ســاختمان متروپل در 
آبادان و برخورد با مقصران این سانحه تاکید 
کرد: معتقدم دلیل وقوع برخی از سوانح اهمال 
و کوتاهی و عدم رعایت استانداردها است که 
یکی از مصادیق بارز آن ســانحه ســاختمان 

متروپل بــوده، در بحث ســاختمان متروپل 
تخلف بسیار محرز است و ناظر نامه تذکر را هم 
ارسال می کند اما کسی کار را متوقف نمی کند 
و با متخلف برخوردی نمی شود در این رابطه 
عده ای بر این باور هستند در صورت تخلف هم 
برخوردی نخواهد شد اما قانون درباره متخلفان 

کامال مشخص اســت. وی  ادامه داد: درباره 
ساختمان متروپل مهندس ناظر گزارش داده 
است. به آن شــرکتی که نظارت اولیه را انجام 
داده ایراد وارد اســت و همچنین به عملکرد 
شهرداری در صدور پروانه و درباره عدم توجه 
شهرداری به گزارش نظام مهندسی ایراد وارد 
است که نباید ارتفاع ساختمان افزایش پیدا 
می کرد. درباره تخلفات ســاختمان متروپل 
عده ای هشــدارهایی در قالب نامه داده اند اما 

اراده ای برای متوقف سازی آن وجود نداشته و 
همه می دانستند که در ساخت این ساختمان 
تخلف وجود دارد و برای هم نامه می نویسند اما 

کسی به میدان نیامده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه 
از نظر ما شهرداری کامال متخلف است، گفت: 
وزارت شهرســازی در جایگاه ناظر عالی باید 
جلوی اجرای پروژه را می گرفت و عنوان ناظر 

عالی کار خود را به درستی انجام نداده است.

ازسوی نهادهای امنیتی؛
ارتباط مقصران متروپل با مسئوالن ذیربط بررسی می شود


