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زنگنه با  رد  بحث »خیراتی بودن«:
 بنزین را به قیمت روز 

به ونزوئال فروختیم
وزیــر نفــت گفت: 
بنزین را به قیمت روز به 
ونزوئال فروختیم و بخشی 
از پــول آن هم اکنون در 
کشور اســت. به گزارش 
ایلنا از وزارت نفت، بیژن زنگنه در پاسخ به اینکه برنامه 
وزارت نفت برای ادامه صادرات بنزین به ونزوئال با توجه 
به تحریم کردن ناخداهای این نفتکش ها چیست، 
اظهار کرد: این موضوع غیرمنتظره نبود؛ اول به آن ها 
وعده و وعید پول دادند که آن ها نپذیرفتند. ســپس 
تهدید و تحریم کردند که آن ها هم می دانستند. وی با 
اشاره به اینکه ایران کار تجاری با ونزوئال انجام می دهد، 
افزود: برای ادامه صادرات باید دید مذاکرات بین دو 
کشــور چگونه پیش می رود. وزیر نفت با بیان اینکه 
بحث های زیادی میان برخی از مردم درباره اینکه گویا 
ما بنزین خیراتی به ونزوئال داده ایم، انجام می شود که 
درست نیست، تاکید کرد: بنزین ایران با قیمت روز 
به ونزوئال فروخته شده اســت و ضمانت کافی برای 
پرداخت هزینه آن هم داشته ایم که بخشی از پول آن 

هم اکنون در کشور است.
    

آمریکا تحریم بخش فلزات ایران 
را تشدید کرد

ایاالت متحده تحریم 
بخش فلــزات ایران را با 
تحریم هشت شرکت که 
در زمینه تولید و صادرات 
فوالد، آهن و آلومینیوم 
فعالیت می کنند، تشدید کرده است. هدف از این 
تحریم ها، قطع درآمدهای دولــت ایران از محل 
صادرات محصوالت شــرکت فوالد مبارکه و سه 
شرکت دیگر تولیدکننده فوالد، آهن و آلومینیوم 
عنوان شــده اســت. دولت آمریکا همچنین یک 
شرکت ثبت شــده در چین را به اتهام همکاری با 

صنایع فلزی ایران تحریم کرده است.
    

کرونا ۶۰ هزار میلیارد ریال به 
هتلداران ایران خسارت زد

معــه  جا ئیــس  ر
ن  ا یــر ا ن  ا ر هتلــدا
اعالم کرد: هتلــداران 
اســتان های کشور در ۴ 
ماه گذشته و در پی شیوع 
بیماری کرونا ۶۰ هزار میلیارد ریال خسارت دیدند. 
به گزارش ایرنا، جمشــید حمزه زاده روز جمعه در 
گردهمایی هیات مدیره جامعه هتلداران استان های 
مختلف کشور در بقعه شــیخ صفی الدین اردبیلی، 
خســارت کرونا به صنعت گردشگری و به خصوص 
هتلداری ایران را خیلی عمیق خواند و گفت: هنوز 
هم با وجود اعالم آغاز فعالیت هتل ها و مراکز اقامتی، 
خسارت کرونا به این بخش از صنعت گردشگری ادامه 
دارد. وی آسیب و زیان صنعت گردشگری کشور با 
شیوع بیماری کرونا در ۴ ماه گذشته را خسارتی ۱۰۰ 
درصدی اعالم کرد و افزود: بخشی از این ضرر و زیان 

باید از طرف دولت تامین و جبران شود.
    

 مرغ کیلویی20 و تخم مرغ 
شانه ای ۳0 هزارتومان شد!

قیمت هرکیلوگرم 
مرغ در خرده فروشی ها 
۱۷ تا ۱۹ هــزار و۵۰۰ 
تومان و قیمت تخم مرغ 
نیز شــانه ای ۲۷ تا ۳۰ 
هزارتومان شد. به گزارش ایسنا، بر اساس مشاهدات 
میدانی قیمت مرغ در خرده فروشی های سطح شهر 
تهران از ۱۷ تا ۱۹هزار و۵۰۰ تومان اســت و این در 
حالیست که کمتر از یک هفته گذشته با قیمت ۱۳تا 
۱۴هزارو۵۰۰ تومان عرضه می شد. یعنی در کمتر 
از یک هفته با افزایش قیمت حدود ۵ هزارتومانی 
مواجه شده است. تخم مرغ نیز در هفته های گذشته  
شانه ای ۱۹ تا ۲۲ هزارتومان بود که در حال حاضر به 

شانه ای ۲۷ تا ۳۰ هزارتومان رسیده است.
    

 کاهش واردات نفت چین 
از ایران

واردات نفــت چین 
از ایــران در ماه میالدی 
گذشته به حدود ۲۵۷ 
هزار تن رســید که در 
مقایســه با ماه مه سال 
گذشته ۷۶ درصد کاهش داشت. به گزارش ایسنا، 
آمار گمرکی چین نشان داد که واردات نفت چین از 
ایران در فاصله ژانویه تا مه سال ۲۰۲۰ به بیش از یک 
میلیون تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته ۹۰ درصد کاهش داشت.
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صندوق بین المللی پول پیش بینی 
خود از رشــد اقتصادی جهان را مجددا 
کاهش داده و می گوید در مجموع تاثیر 
منفی کرونا بر اقتصاد جهانی بسیار بیشتر 
از آن چیزی اســت که قبال پیش بینی 

می شد.
صندوق بین المللی پول با اشاره به 
تداوم بحران اقتصادی ایجاد شده ناشی 
از کرونا، پیش بینی خود از متوسط رشد 
اقتصادی امسال کشورهای جهان را به 
منفی ۴.۹ درصد کاهش داد، این نهاد در 
گزارش قبلی خود متوسط رشد اقتصادی 
منفی سه درصد را پیش بینی کرده بود. به 
گفته صندوق بین المللی پول، این بحران 
که از رکود فراگیــر دهه ۱۹۳۰ تاکنون 
بی سابقه بوده، خسارت های قابل توجهی 
به اقتصاد جهانی وارد کرده و اوضاع در 
مقایســه با دو ماه پیش وخیم تر شده 
اســت. برآوردهای صندوق بین المللی 
پول مشابه برآوردی است که چند هفته 
پیش توسط بانک جهانی ارائه شده بود: 
این بانک نیز متوســط رشد اقتصادی 
کشورهای جهان در سال جاری را منفی 

۵.۲ درصد تخمین زده بود.
گیتا گوپیناث، اقتصاددان ارشــد 
صندوق بین المللی پول در همین رابطه 
گفت: این بدترین رکودی اســت که از 
دهه ۱۹۳۰ دیده ایم. هیچ کشوری در 

امان نبوده است.
به گفته صنــدوق بین المللی پول، 
بحران کرونا بیــش از همه خانوارهای 
با درآمد پایین را تحت تاثیــر قرار داده 

است و این مساله می تواند دستاوردهای 
تدریجــی ایجاد شــده در مقابله با فقر 
مطلق در سراسر جهان را که به تدریج 
از دهه ۱۹۹۰ به دست آمده است بر باد 
دهد. جمعیت فقیر مطلق جهان )درآمد 
کمتر از ۱.۹ دالر در روز( از ۳۵ درصد کل 
جمعیت در دهه ۱۹۹۰ به تنها ۱۰ درصد 
در سال ۲۰۱۹ رسید اما تحت تاثیر شیوع 
کرونا انتظار می رود شاهد صعود مجدد 

این روند باشیم.
در ایــن گــزارش بــا پیش بینی 
تحت تاثیر قرار گرفتن درآمد ۹۰ درصد 
کل جمعیت جهان پیش بینی شده است 
آسیب پذیری کشورها در برابر پیامدهای 
کرونا در ماه های آتی نیــز کماکان در 
سطح باالیی باقی بماند به گونه ای که در 
صورت بروز موج دوم همه گیری، رشد 
اقتصادی جهان در سال آینده نیز منفی 

۴.۵ درصد خواهد بود.
در گزارش فصلی قبلی این نهاد که 
ماه آوریل منتشر شد، پیش بینی شده 
بود که رشد اقتصادی جهانی منفی سه 
درصد خواهد بود. بدین ترتیب، در حالی 
که ویروس کرونا به صورت چشم گیری 
در حال شیوع است، انتظار می رود رشد 
اقتصادی جهان بسیار بدتر از آن چیزی 

باشد که چند ماه قبل برآورد می شد.
داده های صنــدوق بین المللی پول 
نشان می دهد که اقتصاد برخی کشورها 
بسیار بیشــتر از آن چه انتظار می رفت 
کوچک تر می شود. برای نمونه در گزارش 
قبلی آژانس پیش بینی شده بود که رشد 

اقتصادی آمریکا و حوزه یورو به ترتیب 
منفی ۵.۹ درصد و منفی ۷.۵ درصد باشد، 
اما گزارش جدید می گوید اقتصاد آمریکا 
هشت درصد و اقتصاد حوزه یورو ۱۰.۲ 
درصد کوچک تر خواهد شــد. اقتصاد 
عربستان نیز قبال پیش بینی شده بود 
۲.۳ درصد کوچک تر شــود، اما اکنون 
انتظار می رود با رشــد اقتصادی منفی 
۶.۸ درصدی مواجه شــود. در مجموع 
اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت به 
طور متوسط رشد منفی ۸.۴ درصدی 
را تجربه خواهد کرد.  یکی از نکات مهم 
این گزارش افت بیشتر رشد اقتصادی 
کشــورهای آمریکای جنوبی است که 

به شدت با ویروس کرونا درگیر شده اند.
قبال انتظار می رفت رشد اقتصادی 
کشــورهای آمریکای التین منفی ۵.۲ 
درصد باشــد، اما اکنــون پیش بینی 
می شود منفی ۹.۴ درصد باشد. اقتصاد 
برزیــل و مکزیک که وضعیت بســیار 
بدی از لحاظ شــمار قربانیان کرونا در 
مقیــاس جهانی دارند بــه ترتیب ۹.۱ 
درصد و ۱۰.۵ درصد کوچک تر خواهد 
شد. در میان کشورهای اروپایی نیز رشد 
اقتصادی فرانسه منفی ۱۲.۵ درصد و 
رشد اقتصادی ایتالیا و اسپانیا منفی ۱۲.۸ 

درصد خواهد بود.
به غیر از این کشورها، بریتانیا هم که 
یکی از بیشترین شــمار قربانیان کرونا 
را در جهان دارد، انتظار می رود رشــد 
اقتصادی منفی ۱۰.۲ درصدی را تجربه 
کند. در گزارش صنــدوق بین المللی 

پول تنها موارد اندکی مانند اســترالیا و 
پاکستان وجود دارند که انتظار می رود 
رشد اقتصادی آنها بیشتر از آن چیزی 
باشد که در ماه آوریل پیش بینی می شد.

این نهــاد بین المللــی همچنین 
می گوید بازرگانی جهانی در سال جاری 
با افتی ۱۱.۹ درصدی مواجه خواهد شد.
انتظــار مــی رود شــیوع کرونا در 
ســال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در مجموع 
۱۲ تریلیون دالر زیان به اقتصاد جهانی 

وارد کند.

ایران، منفی ۶ درصد
صندوق بین المللــی پول می گوید 
رشــد اقتصادی ایران برای سال جاری 
خورشیدی منفی شش درصد خواهد 
بود. این شاخص برای سال ۹۸ منفی ۷.۴ 
درصد و برای سال ۹۷ منفی ۵.۴ درصد 
بود. بر اساس برآورد این نهاد بین المللی، 
رشد اقتصادی ایران در سال آینده مثبت 

۳.۱ درصد خواهد بود.
بــرآورد صنــدوق بین المللی پول 
نسبت به رشــد اقتصادی سال جاری و 
آینده ایران نسبت به گزارش قبلی این 
نهاد که ماه آوریل منتشــر شــد فرقی 
نکرده است. پیش بینی رشد منفی شش 
درصدی اقتصاد ایران توسط صندوق 
بین المللی پول در حالی است که اخیرا 
پیمان قربانی معــاون اقتصادی بانک 
مرکزی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم 
گفت که »رشــد اقتصادی غیرنفتی« 
کشور در سال جاری مثبت خواهد بود. 
بر اســاس برآورد صندوق بین المللی 
پول، رشد اقتصادی غیرنفتی ایران در 
سال جاری منفی شــش درصد و رشد 
اقتصادی نفتی ایران منفی ۵.۹ درصد 

خواهد بود.
همتی: اشتباه محاسباتی است

رئیــس کل بانک مرکــزی در این 
راستا با اعالم اینکه نقدینگی در ماه های 
ابتدایی سال جاری رشد ۶.۲ درصدی تا 
۱۵ خرداد داشــته است، گفت: با توجه 
به اقدامات در دســت اجرا پیش بینی 
می شود که رشــد نقدینگی امسال به 
مراتب کمتر از رشــد ســال قبل باشد 
و پیش بینی رشــد اقتصادی منفی ۶ 
درصد توسط صندوق بین المللی پول 
برای ســال ۱۳۹۹ ایران، همان اشتباه 
محاسباتی که برای رشد سال گذشته 
مرتکب شده بود، مجدد تکرار شده است.
عبدالناصــر همتــی در پســتی 
اینســتاگرامی نوشــت: آخرین آمار 

نقدینگی علی رغم تکالیف قانونی تنخواه 
و هزینه هــای کرونا در ابتدای ســال، 
حاکی از رشــد ۶.۲ درصدی نقدینگی 
تا ۱۵ خرداد اســت. با توجه به اقدامات 
در دســت اجرا پیش بینی می شود که 
رشد نقدینگی امســال به مراتب کمتر 
از رشد سال قبل باشــد. صاحبنظران 
اقتصــادی می دانند کــه در چارچوب 
جدید سیاست پولی بانک مرکزی کانال 
انتقال سیاست ها، داالن نرخ سود است 
و هیئت عامل بانک مرکزی سیاســت 
تنظیم نرخ ها در داالن را به سمت تورم 
هدف انجام می دهد که مرحله اول آن 
از شــنبه)امروز( و با افزایش ۲ واحدی 
کــف داالن انجام می شــود. وی ادامه 
داد: پیش بینی رشد اقتصادی منفی ۶ 
درصد توسط صندوق بین المللی پول 
برای سال ۱۳۹۹ ایران، در بدبینانه ترین 
ســناریوهای پیش بینی بانک مرکزی 
هم وجود ندارد و صندوق همان اشتباه 
محاسباتی را که برای رشد سال گذشته 
مرتکب شده بود مجدد تکرار کرده است 
و اگر اشتباه پیش بینی سال قبل را اصالح 
می کرد به عدد متفاوت تــری از آنچه 
اعالم کرده، دســت می یافت. در ادامه 
رئیس کل بانک مرکزی گفت: به نظرم 
این پیش بینی با فــرض ادامه قرنطینه 
بوده که چنین چیزی اساساً برای ما در 
حال حاضر موضوعیت ندارد. استفاده 
از منابــع بانک مرکزی در عــراق برای 
خرید کاالهای اساســی در چارچوب 
روابط دوستانه دو کشــور و با تصمیم و 
نظر ایران انجام می گیرد و تنها بخشی 
از گشایش هایی است که به تدریج اتفاق 
خواهد افتاد. برنامه ریزی و تالش برای 
تامین به موقع و کافی کاالهای اساسی 
مورد نیاز مــردم را وظیفه ملی خود در 

بانک مرکزی می دانیم.

همتی پیش بینی این رقم از سوی نهاد ناظر را اشتباه محاسباتی خواند
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بر اساس برآورد صندوق 
بین المللی پول، رشد 

اقتصادی غیرنفتی ایران 
در سال جاری منفی شش 

درصد و رشد اقتصادی 
نفتی ایران منفی ۵.۹ درصد 

خواهد بود

پیش بینی رشد اقتصادی 
منفی ۶ درصد توسط 

صندوق بین المللی پول 
برای سال ۱۳۹۹ ایران، در 
بدبینانه ترین سناریوهای 

پیش بینی بانک مرکزی 
هم وجود ندارد و صندوق 

همان اشتباه محاسباتی را 
که برای رشد سال گذشته 

مرتکب شده بود مجدد 
تکرار کرده است

در شرایطی که متوســط قیمت مسکن 
شــهر تهران طی یک ماه گذشته ۲ میلیون 
تومان افزایــش پیدا کــرده، در منطقه یک 
افزایش ۹ میلیون تومانی داشــته است.  به 
گزارش ایسنا، گزارش وزارت راه و شهرسازی 
از رشــد حدود ۲ میلیون تومانــی میانگین 
قیمت مسکن در شهر تهران حکایت داشت 
که نشان می داد متوسط قیمت از متری ۱۷ 
میلیون و شش هزار تومان در اردیبهشت ماه 
به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان در خرداد ماه 
رسیده که نســبت به ماه قبل ۱۲.۱ درصد 
و نســبت به خرداد ســال قبل ۴۲.۱ درصد 

افزایش یافته است.

اردیبهشت متری ۳۳.۸ میلیون تومان؛ 
خرداد ۴۲.۴ 

جزئیات بیشتری از رشد قیمت در مناطق 
شمالی تهران منتشر شــده که نشان می دهد 
میانگین قیمت هر متر مســکن در منطقه یک 
از ۳۳.۸ میلیــون تومان در اردیبهشــت ماه به 
۴۲.۴ میلیون تومان در خرداد ماه رسیده که ۲۵ 
درصد افزایش نشان می دهد. در منطقه ۳ نیز که 
نرخ ها در اردیبهشت ۳۰.۶ میلیون تومان در هر 
متر مربع بود به ۳۳.۹ میلیون تومان افزایش پیدا 
کرده که رشــد ۳.۳ میلیون تومانی یافته است. 
همچنین منطقه ۲ که رتبه سوم از نظر قیمت 
مسکن در شهر تهران را داراست، نرخ ها از ۲۶.۴ 

میلیون تومان به ۲۸.۹ میلیون تومان رسیده که 
افزایش ۲.۵ میلیون تومانــی در هر متر مربع را 
نشان می دهد. متوسط قیمت خانه در منطقه 
۶ نیز به عنوان چهارمیــن منطقه گران قیمت 
تهران از ۲۴.۴ میلیون تومان در اردیبهشت ماه 
به ۲۵.۸ میلیون تومان در خرداد ماه افزایش پیدا 

کرده است.
نرخ گذاری دلبخواهی در بازار مسکن

چند روز قبل آمار از رشد بی ضابطه نرخ های 
پیشنهادی در مناطق شمالی پایتخت و هجوم 
سرمایه گذاران به این مناطق حکایت داشت که بر 
اساس آن نرخ پیشنهادی مسکن در منطقه یک 
به متری ۴۹ میلیون تومان رسیده بود. این نشان 

می دهد نرخ گذاری در بازار مسکن دلبخواهی 
شــده اســت. با وجود آنکه خرید و فروشی با 
قیمت های نجومی انجام نمی شــود اما رشد ۹ 
میلیون تومانی قیمت های قطعی در شمال شهر 
آن هم فقط در یک ماه تامل برانگیز است. هرچند 
کارشناسان و مسئوالن، علت اصلی رشد قیمت 
مسکن را تاثیرپذیری از نرخ تورم بازارهای موازی 
می دانند. این جهش قیمتی در حالی اتفاق افتاده 
که بیشترین تعداد واحدهای خالی از سکنه در 
مناطق شمالی تهران رصد می شود. مطابق آمار 
سال ۱۳۹۵ در تهران ۴۹۰ هزار واحد مسکونی 
خالی وجود دارد. طرح اخذ مالیات از خانه های 
خالی سرانجام پس از ســال ها کش و قوس قرار 
است از تابستان امسال اجرایی شود و بر اساس 
گفته محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی، مالکان 

خانه های خالی در تابســتان جاری باید منتظر 
برگه های مالیاتی باشند. طبق برنامه قرار است 
از سال ۱۳۹۵ که قانون اخذ مالیات از واحدهای 
خالی به تصویب رسیده، مالیات اجاره این واحدها 
محاسبه شود. بر این اساس خانه ها از سال اولی 
که خالی بوده اند معاف از مالیات هستند، سال 
دوم باید ۵۰ درصد ارزش اجاره را به عنوان مالیات 
بپردازند، سال سوم معادل ارزش اجاره و به ترتیب 

در سال های بعد این ضرایب افزایش می یابد.

قیمت هر متر خانه در شمال تهران، یک ماهه ۹ میلیون باال رفت! 

خبر

کمک ویژه مالیاتی به شــرکت هایی که امسال وارد بورس 
می شوند به تایید مقام معظم رهبری رسیده است.

به گزارش  ســنا، بازار ســرمایه در ماه های اخیــر یکی از 
پررونق ترین ایام تاریخ خود را می گذراند و عالوه بر حضور تعداد 
بیشتری از مردم و فعاالن اقتصادی در آن، شرکت های زیادی 
نیز تمایل پیدا کرده اند با عرضه بخشی از سهام خود در این بازار، 

بتوانند سرمایه و نقدینگی مناسبی را جمع آوری کنند.
در این راستا، دولت هم تصمیماتی برای افزایش کارآیی این 
بازار انجام داده و به گفته برخی مسئوالن اجرایی و کارشناسان 
فعال در این حوزه، قرار اســت حدود ۳۰ هــزار میلیارد تومان 
واگذاری شرکت های دولتی، برای تامین مالی بودجه از راهکار 

عرضه سهام شان صورت بگیرد. اما با اینکه بسیاری از بنگاه  های 
اقتصادی به دلیل شرایط خوب بازار سرمایه، تمایل زیادی دارند 
برای ورود به بورس پذیرش بگیرند، به سبب برخی شایعات یا 
رویه های نادرست، برخی از این بنگاه  ها که حتی شرایط مالیاتی 
شفاف و روشنی هم داشته اند نگران بودند اگر وارد بازار سرمایه 
شوند، زمینه و بهانه  ای پیدا شــود تا پرونده مالیاتی و اقدامات 

سنوات گذشته آنها مورد کالبدشکافی مجدد قرار گیرد.
بنابراین، این موضوع از طریق وزیر اقتصاد در دولت مطرح و به 
دلیل جوانب مختلف آن، به شورای عالی هماهنگی اقتصادی راه 
پیدا کرد. طی روزهای اخیر نیز رئیس جمهور در نامه ای به فرهاد 
دژپسند با ابالغ این مصوبه شورای مذکور که در جلسه شماره ۵۰ 

شورا مورخ ۳ خرداد به تصویب رسیده، خبر داد که این موضوع 
به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است. بر این اساس، ورود 
سازمان امور مالیاتی به پرونده  های سال  های ماقبل ۱۳۹۸ تمامی 
شرکت  هایی که در سال جاری در بورس پذیرش می  شوند ممنوع 
شده و سازمان امور مالیاتی متعرض حساب های سنوات گذشته 
آنها نخواهد شد لذا این شرکت ها فقط بابت صورت مالی سال 
۱۳۹۸ خود مالیات خواهند پرداخت. همچنین مقرر شده این 
شرکت ها موظف باشند حداقل ۲۵ درصد سهام شرکت خود را 
به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند و وزارت اقتصاد نیز 
موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار خود را هر ۳ ماه یکبار 

به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کند.

موافقت رهبر انقالب با »کمک ویژه مالیاتی« به شرکت های تازه  وارد  بورس


