
تاپایانسالصورتمیگیرد
حضور قطعی ۲ شرکت پتروشیمی  در بورس

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس از قطعیت بورسی 
ش��دن دو شرکت پتروش��یمی تا پایان سال جاری 
خبر داد و گفت: در سال آینده شاهد بورسی شدن 
شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ خواهیم بود.

جعف��ر ربیعی در م��ورد عرضه اولیه ش��رکت های 
پتروش��یمی توضیح داد: در مورد بورسی شدن دو 
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا و تندگویان سر قول 
خود هس��تیم و سهام این ش��رکت ها قبل از سال 
جدید و در سه ماهه زمستان سال جاری در بورس 

عرضه خواهد شد.
وی ادامه داد: اینکه چند درصد سهام این شرکت ها 
در بورس عرضه خواهد شد، بر اساس قوانین بورس 

است و نمی توانیم خالف آن عمل کنیم.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس به این س��وال که 
آیا شاهد عرضه اولیه های دیگری در سال جاری در 
بورس خواهیم بود یا خیر؟ پاس��خ داد: امسال فقط 
دو ش��رکت مذکور از زیرمجموعه هلدینگ بورسی 
خواهند شد، اما در سال آینده باز هم شاهد بورسی 
شدن ش��رکت ها خواهیم بود که اسامی آن ها بعدا 
اعالم می ش��ود. بر اساس این گزارش، ربیعی پیش 
از تصمیم این هلدینگ برای بورسی کردن شرکت 
ه��ای تابعه هلدینگ خلیج فارس خبر داده و اعالم 
کرده بود که این تصمیم، بسیار سخت است. وقتی 
ش��رکتی در بورس می رود از دست مدیران خارج و 
همه چیز شفاف می ش��ود، در نتیجه بسیار سخت 
اس��ت. اما قول می دهیم که امسال دو شرکت دیگر 

ایسنا را هم بورسی کنیم.
 

مالیات هوشمند راه نجات اقتصاد کشور
  پارس��ا با بیان اینکه نظام مالیاتی هوشمند باید بر 
سیستمی یکپارچه، مودی مدار و داده مبنا استوار 
باشد، گفت: راه اصلی نجات اقتصاد کشور، حرکت 

در مسیر مالیات هوشمند است.
امیدعل��ی پارس��ا با تأکی��د بر امر هوشمندس��ازی 
سیس��تم و فرایند های مالیاتی اظه��ار کرد: باید به 
س��متی برویم که در چارچوب یک سیس��تم نوین 
و هوش��مند و البته با رعایت اصل ساده و قابل فهم 
بودن فراینده��ا، بهترین خدم��ات را ارائه دهیم و 
به جایی برس��یم که بتوانیم مالیات عادالنه و واقعی 
را وص��ول کنیم ک��ه این امر ضم��ن جلب رضایت 
ذینفعان، ب��ه ارتق��ای تمکین داوطلبان��ه مودیان 

مالیاتی نیز بینجامد.
رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی به ضرورت اصالح 
نظام درآمدی کش��ور و دس��تیابی ب��ه یک اقتصاد 
پایدار و درون زا با اتکای کامل بر درآمد های مالیاتی 
تأکید ک��رد و گفت: تحقق چنین هدفی با حمایت 
همه جانبه ارکان مختلف نظام، مشارکت حداکثری 
مردم و کارآمدسازی نظام مالیاتی امکان پذیر است.

رسانهمالیاتیایران

 دریافت مجوز تأسیس دفتر اسناد رسمی 
و داروخانه آزاد شد

هیأت مقررات زدایی و تس��هیل ص��دور مجوزهای 
کس��ب وکار، دریافت مجوز تأس��یس دفتر اس��ناد 

رسمی و داروخانه را اصالح و ازاد اعالم کرد.
در س��ی و سومین نشس��ت هیأت مقررات زدایی و 
تس��هیل صدور مجوزهای کس��ب وکار به ریاس��ت 
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان 
تش��کل های بخش خصوصی، رفع انحصار از مجوز 

سر دفتری و تأسیس داروخانه ها اتخاذ شد.
بر اس��اس این گزارش، در این نشس��ت در راستای 
»اص��الح رویه های مرتب��ط با مجوز س��ردفتری« 
مقرر ش��د، پ��س از کس��ب موافقت ریاس��ت قوه 
قضائی��ه، س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کش��ور با 
همکاری کانون س��ردفتران و دفتریاران، ش��رایط 
اح��راز صالحیت برای دریافت مجوز س��ردفتری را 
تعیین کرده و نس��بت به بارگذاری اطالعات صدور 
این مجوز در پایگاه اطالع رسانی مجوزهای کسب 
و کار اق��دام کند. همچنین ب��ا توجه به حکم ماده 
۹۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساس��ی مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر 
با آن، از آنجا که ماده ۵ قانون دفاتر اس��ناد رسمی 
در مغایرت با حک��م تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصالح 
مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
۴۴ قانون اساس��ی اس��ت، لذا م��اده ۵ مذکور نافذ 

وزارتاموراقتصادیودارایی نیست. 

اخبار

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه بررسی الیحه ساماندهی 
معافیت های مالیاتی هفته آینده تمام می شود، گفت : در 
این الیحه سود سپرده بانکی و سهام نیز باید اظهار شود. 
برخی درآمدها با نرخ صفر یا از یک سقفی باالتر مشمول 

مالیات است.
 محم��د علی دهقان دهنوی در رابطه با آخرین وضعیت 
الیح��ه مالیات بر مجموع درآمد )PIT( اظهار داش��ت: 
طبق برنامه ریزی قرار بود که بررس��ی کارشناسی الیحه 
تا پایان آذر ماه در وزارت اقتصاد تمام ش��ود و به دولت 
ب��رود، اما با کمی تأخیر روبرو و کار کارشناس��ی زمان بر 
شده است. در نظر داریم حداقل تا هفته آینده و حداکثر 

تا ۲0 دی ماه بررسی آن در وزارت اقتصاد تمام شود. 
مع��اون اقتصادی وزیر اموراقتص��اد و دارایی در رابطه با 
رویک��رد و ویژگی های الیحه مالیات ب��ر مجموع درآمد 
عن��وان کرد: در اصالح قانون مالیات ها رویکرد مبتنی بر 
روش شناسی علمی و آسیب شناسی شرایط جاری کشور 
اس��ت. بنابراین مس��یری را دنبال می کنی��م که با انجام 

اصالحات، مشکالت موجود را رفع کند. 
وی یک��ی از بخش های ای��ن الیحه را مرب��وط به مالیات 
بر عایدی س��رمایه دانس��ت و افزود: موض��وع دیگر بحث 
معافیت های مالیاتی است. ارزیابی ها نشان می دهد برخی 
معافیت های مالیاتی به هدف اصابت نکرده است و آن طور 
که انتظار می رفت، منجر به سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و 
تحرک و رونق تولید نشده است. و یا برخی از این معافیت ها 

به اهداف مستقیم حمایتی که دنبال می شد،  نرسید.
معاون وزیر اقتصاد با تأکی��د بر اینکه لزوماً بحث حذف 
معافیت ه��ای مالیاتی در الیحه مطرح نیس��ت، گفت: به 
دنبال هدف دار و محدود کردن معافیت ها هستیم. نباید 
به لح��اظ زمانی معافیت ها ابدی باش��د بلک��ه مدت دار 
خواه��د ب��ود. از برخی بخش ه��ا تا چند س��ال حمایت 

می شود تا در نهایت بتواند درآمد مالیاتی ایجاد کند. 
دهقان با اشاره به اهداف الیحه مالیات بر مجموع درآمد 
تصری��ح کرد: یک��ی از اهداف بهبود نظ��ام توزیع درآمد 

اس��ت. برخی درآمده��ا خیلی قابل توجه نیس��ت مانند 
حقوق بگی��ران در بخ��ش عمومی و خصوص��ی که قبل 
از پرداخت حقوق مالیات آن کس��ر می ش��ود. اشکال در 
جایی اس��ت که برخی مش��اغل درآمد زیادی دارند و با 
همین روش مالیات پرداخ��ت نمی کنند. بنابراین هدف 
این است که از طبقات با درآمد باالتر مالیات بیشتر اخذ 
ش��ود و برای طبقات پایین تر مالیات با نرخ کمتر همراه 
با معافی��ت قابل توجه در نظر بگیریم ک��ه ابزاری برای 

تحقق عدالت است.
ب��ه گفت��ه مع��اون اقتص��ادی وزی��ر اقتص��اد و دارایی، 
درآمده��ای بدس��ت آمده از محل ه��ای متعدد یک فرد 
شامل حقوق، امالک، سرمایه و سایر فعالیت ها، مشمول 
مالیات مجموع درآمد می ش��ود ک��ه در حال حاضر این 
گونه نیس��ت. در حال حاضر فرض کنید یک فرد از سه 
محل مختلف درآمدهای��ی دارد؛ ۱- حقوق می گیرد که 
از معافی��ت مالیاتی پایه برخوردار اس��ت ۲- خانه اضافه 
داشته که اجاره داده می دهد و از محل آن درآمدی دارد 
که تا ۱۵0 مترمربع از معافیت مالیاتی اس��تفاده می کند 
و ۳- ملک��ی دارد که از محل فروش آن عایدی کس��ب 
کرده است. اگر بخواهیم تک تک این درآمدها را در نظر 
بگیریم مش��مول معافیت مالیاتی ب��وده یا مالیات کمی 
می پ��ردازد.  با این وصف اگر مجموع درآمدها را در نظر 
بگیریم درآمد باالیی دارد که مشمول نرخ مالیات بیشتر 
می ش��ود، مث��اًل از ۱0 درصد باید ۲0 ی��ا ۳0 یا هر عدد 
باالتر دیگری مالی��ات بپردازد.  وی گفت: در این الیحه 
پیش بینی شده تا برای همه افراد، عالوه بر معافیت پایه، 
بخش��ی از هزینه ه��ای درمان و آموزش خان��واده نیز به 
عن��وان هزینه قاب��ل قبول مالیاتی پذیرفته ش��ود. حتی 
ممکن اس��ت فردی در احتس��اب پایه ه��ای درآمدی، 
مالیات بیش��تری نس��بت به مالیات بر مجم��وع درآمد 
داده باش��د که در این صورت م��ازاد مالیات پرداختی را 
ب��ر می گردانیم، چرا که در این مدل طبقات پایین و کم 

فارس درآمد مالیات کمتری می پردازند. 

معاونوزیراقتصادتشریحکرد؛
جزئیاتالیحهمالیاتبرمجموعدرآمد

حس��ین راغفر با اش��اره به اینکه بستن بودجه بر مبنای 
صادارت روزانه یک میلیون بش��که نفت، غیرواقعی است 
و احتماال تهیه کنندگان نیز نس��بت به این مساله آگاهی 
دارند، تصریح کرد: »به نظر می رس��د این درآمد متحقق 
نخواهد ش��د و برآیند آن کس��ری بودجه خواهد بود. در 
سه دهه گذش��ته نیز دولت ها کسری بودجه را از طریق 
افزایش قیمت ارز و افزایش نرخ حامل های انرژی تامین 
کرده اند. طبیعتا انتظار خواهد رفت دولت مجددا قیمت 
ارز و حامل های انرژی را در دستور کار قرار دهد که این 

خود موجب کسری بودجه در سال بعد خواهد شد.
حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد 
دانش��گاه الزهرا، در ارزیابی خود از بودجه ارائه ش��ده از 
سوی دولت به مجلس، به انتخاب گفت: »غیرواقعی ترین 
بودجه ای که تا کنون تنظیم ش��ده، همین بودجه سال 
۹۹ اس��ت. البت��ه در همین ابتدا می  توان اظهار داش��ت 
که آثار بس��یار آس��یب زایی بر اقتصاد کشور نیز دارد. تا 
کنون بودجه کشور تا این میزان نسبت به تولید ناخالص 
داخلی پایین نبوده اس��ت. بودجه عمومی کش��ور حدود 
۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی است که این در بسیاری 
از کش��ورهای جهان با اقتصاد آزاد، ح��دود ۳۵ الی ۳۶ 
درصد اس��ت. این مساله نش��ان می دهد که دولت تا چه 
اندازه نقش خود را از انجام تعهدات اجتماعی اش نادیده 

گرفته است.«
وی افزود: »آثار سیاست دولت بیشتر بر روی دستمزدها 
خواهد بود که در شرایط فعلی بسیار نازل است. افزایش 
دس��تمزدها در ش��رایط کنونی ح��دود ۱۴-۱۳ درصد 
اس��ت که برای برخی گروهها پایین تر نیز بوده، نس��بت 
به تورمی که امس��ال تجریه شد که حتی بر اساس آمار 
رسمی بیش��تر از ۴0 درصد بود، س��طحی از نابرابری و 
بینواس��ازی طبقاتی از مردم را به همراه خواهد داش��ت. 
توج��ه به این امر ضروری اس��ت که تورم در بخش مواد 
غذایی بیش از 80 درصد بوده و همین امر نشان می دهد 
که نسبت تورم و دستمزدها تا چه اندازه در بودجه سال 

۹۹ منجر به نابرابری طبقاتی بیش��تر خواهد ش��د. این 
مس��اله نش��ان می دهد دولت مس��ئولیت های اجتماعی 
خود را تعطیل کرده اس��ت؛ همین امر مستلزم این است 
که یک بار دیگر پرس��یده ش��ود دولت در اداره امور چه 
نقش��ی دارد؟ به نظر می رس��د نقش دولت در کل نظام 
سیاسی و سیس��تم تصمیم گیری کشور بازتعریف شود. 
اینکه دولت فقط یک دس��تگاه بورکراتیک است که باید 
حقوق��ی نازل به کارکنان آن پرداخت ش��ود و در مقابل 
انتظار تالش بیشتر و سخت کوشی را داشت، تا حدودی 

بیهوده است.«
ای��ن اقتص��اددان در ادامه تصری��ح ک��رد: »منابعی که 
ب��رای بودجه تعریف ش��ده، غی��ر واقعی ب��وده و تحقق 
چنی��ن درآمدهایی عمال ممک��ن نخواهد بود. در ضمن، 
در همین ش��رایط ه��م اعطای معافیت ه��ای مالیاتی به 
گروههای فربه در جامعه فاقد منطق اس��ت، علی االصول 
مناب��ع مالیاتی نباید تنها بر تولیدکنندگان خرد تحمیل 
ش��ود، بلکه باید بر بنگاههای ب��زرگ و مصارف وارداتی 
لوکس که توس��ط ثرتمندان وارد می شوند، متکی باشد. 
بس��یاری از معافیت هایی که به ص��ادرات و واردات داده 
می ش��ود، می بایست حذف ش��وند. معافیت صادرات به 
موادر خام نیز باید حذف ش��ود و هزینه های خود دولت 
در بخش های غیرضروری کاهش پیدا کند. این کاهش ها 
و محدودیت ها باید شامل همه نهادها و بنگاههایی شود 
که عناصر حکومتی هس��تند و از بودجه عمومی س��هم 

می برند.«
راغفر در بخش��ی دیگ��ر از گفته های خ��ود تاکید کرد: 
»ش��اید عده ایی بگویند افزای��ش بودجه در برخی موارد 
برای برخی نهادها، تاثی��ر چندانی ندارد اما واقعیت این 
اس��ت که صرفه جویی باید از سطوح کوچک آغاز شود و 
این روندی که دولت در بودجه تعریف کرده، تورم بسیار 
بزرگی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و متعاقب آن 
بیکار در سطحی گسترده افزایش خواهد یافت. در نتیجه 

انتخاب امر رکود اقتصادی تعمیق خواهد شد. 

دربودجه99اتفاقخواهدافتاد؛
بینواسازیبخشدیگریازمردم

سبقت تورم از وعده های بدون پشتوانه مسئولین 
سیاست روز افزایش قیمت ها در آذرماه 98را بررسی می کند؛ 

گزارش

۲۵ آبان ماه سال جاری   دقیقا یک روز پس از  رشد ۳00 
درصدی قیمت بنزین بود که نوبخت رئیس سازمان برنامه 
و بودجه در پاسخ به برخی انتقادات و دغدغه های ناشی از 
گرانی یکباره قیمت بنزین و تاثیرات آن بر  س��بد معیشتی 
مردم مدعی ش��د که » بر اس��اس تجربه و افزایش قیمت 
حامل های انرژی در سال های گذشته مشخص شد افزایش 
ن��رخ این حامل ها تأثیر آن چنانی ب��ر تورم ندارد، اما برای 
جلوگیری از افزایش قیمت کاالها، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و س��تاد تنظیم بازار در آمادگی کامل قرار دارند و 

برنامه ریزی کرده اند.«
در ح��دود س��ه روز بع��د از این اق��دام  یعن��ی در تاریخ 
۲۷  آب��ان م��اه ۹8،معاون وزیر اقتص��اد در مصاحبه ای با 
بی��ان اینکه» افزای��ش قیمت بنزین اثر غیر مس��تقیم هم 
بر خدم��ات و صنایع دیگر دارد « اینگون��ه عنوان کردکه 
»به ای��ن ترتیب این مه��م به نوعی که با ضرایب بس��یار 
کمی از این هزینه های بنزین در تولید آن ها محاس��به می 
شود، نهایتا اثر جمعی همه این موارد بیشتر از ۳.۵ درصد 
نخواهد بود.« محمد عل��ی دهقان معاون اقتصادی وزارت 
اقتص��اد و امور دارای��ی  همچنین مدعی ش��د که»تغییر 
قیم��ت بنزین فقط بر روی بخش مصرف بنزین تاثیر گذار 
خواهد بود و س��هم بنزین در قیمت تمام شده بسیاری از 
کاال و خدمات کامال صفر است.به عبارت دیگراثر مستقیم 
این افزایش قیمتی که اتفاق افتاده کمتر از ۲ درصد است 
یعنی به طور متوس��ط فقط ۲ درصد اثر مستقیم افزایش 

قیم��ت بنزی��ن داری��م.«
نکت��ه جالب در گفته های معاون وزیر اقتصاد و دارایی آن 
بود که مدعی ش��د » با تصمیماتی که در کنترل قیمت ها 
گرفته ش��د و مقابله ای که با هرگونه افزایش قیمت صورت 
گرفته باعث می شود تا آثار تورمی این موضوع زیاد نباشد.« 
وی براین باور بود که »نگرانی که در میان مردم وجود دارد 
نگرانی ناش��ی از تجارب گذشته اس��ت و در کشور ما تورم 
غیر قابل انکار اس��ت و سال های گذشته تا به امروز تورمی 
از ۱0 ت��ا تا ۴0 درصد را تجربه کردیم و در حال حاضر اثر 

افزایش نرخ بنزین بر تورم بسیار ناچیز خواهد بود.«

 55.7 درصد؛ تورم خوراکی ها آذر 98 
همراس��تا با ای��ن قبیل اظه��ار نظرها که همچن��ان ادامه 
دارد؛مرکز آمار در گزارش��ی از این مهم پرده برداش��ت که 
ت��ورم ۱۲ ماهه خوراکی ها و آش��امیدنی ها که س��هم قابل 
توجهی در س��بد مصرفی خانوار دارند، در آذرماه امس��ال 
۵۵.۷ درصد بوده اس��ت ب��ه این ترتیب که ش��اخص کل 
ت��ورم برای خانوارها در آذرماه ۹8 نس��بت به ماه قبل ۳.۲ 
درصد افزایش نشان می دهد. براساس این گزارش شاخص 
قیمت کاال و خدمات تفکیک ش��ده هر استان منتشر شده 
که مشخص اس��ت در این ماه بیش��ترین نرخ تورم ماهانه 
خانوارهای کش��ور مربوط به استان آذربایجان غربی با ۶.۳ 
درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان 
کردس��تان با ۱.۲ درص��د افزایش اس��ت. همچنین درصد 
تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل تورم نقطه 

به نقطه برای خانوارهای کشور ۲۷.8 درصد است. 
ن��رخ ت��ورم دوازده ماهه منته��ی به آذر م��اه ۱۳۹8 برای 
خانوارهای کش��ور به عدد ۴0.0 درصد رسیدکه بیشترین 

ن��رخ ت��ورم دوازده ماه��ه مربوط به اس��تان ای��الم ۴8.۶ 
درص��د و کمترین آن مربوط به اس��تان  ق��م ۳۵.۲ درصد 
اس��ت. همچنی��ن با توجه به نقش و اهمی��ت خوراکی ها و 
آش��امیدنی ها در س��بد مصرفی خانوار تورم ۱۲ ماهه این 
بخش برای کل کش��ور ۵۵.۷ درصد اس��ت. کمترین تورم 
خوراکی ه��ا با ۴۵.۴ درصد برای اس��تان زنجان و باالترین 
رقم مربوط به استان بوشهر با ۶۶ درصد است. ضمن اینکه  
نرخ تورم ۱۲ ماهه شاخص کاالهای غیرخوراکی و خدمات 

در کل کشور ۳۳.۴ درصد گزارش شد.

۲8.8 درصد ؛نرخ تورم خوراکی ها آبان98
رس��یدن رقم تورم ۱۲ ماهه خوراکی ها و آشامیدنی ها  که 
بخش عمده سبدمعیشتی خانوارها را تشکیل می دهد  در 
حالی رخ داده که این رقم در شاخص نقطه به نقطه تا پیش 
از اجرایی شدن این طرح به استناد گزارش های اعالم شده 

از سوی مرکز آمار  ایران ، حدود ۲8.8  درصد بود . 
براساس  اعالم مرکزآمار در آبان ماه سالجاری نرخ تورم ساالنه 

برای خانوارها به ۴۱.۱ درصد بوده است که به اذعان متولیان  
مربوطه نسبت به ماه قبل آن یعنی مهر ماه ۹8 ، 0.۹  درصد 
کاهش داش��ته است. در همین راس��تا نرخ تورم ساالنه برای 
خانوارهای ش��هری ۴0.۳ درصد وبرای خانوارهای روس��تایی 
۴۵.۱ درصد بوده است.به استناد این گزارش ها نرخ تورم نقطه  
ای در آبان ماه ۱۳۹8 به عدد ۲۷درصد رسیده  به این معنا که 
خانوارهای کشور به طور میانگین ۲۷.0 درصد بیشتر از آبان 
۱۳۹۷ برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکس��ان« 
هزینه کرده اند ونرخ تورم نقطه ای گروه های عمده »خوراکی 
ها، آش��امیدنی ه��ا و دخانیات« و »کااله��ای غیر خوراکی و 
خدم��ات« به ترتی��ب ۲8.8 و ۲۶.۲ درصد ب��وده و نرخ تورم 
نقطه ای هر دو گروه عمده در مقایس��ه با ماه قبل  یعنی مهر 
۹8 کاهش داشته است.آمار و ارقام یاد شده از این مهم پرده 
بر می دارد که تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« 

به ترتیب ۱.۴ درصد و ۱.۷ درصد بوده است. 

سایه سنگین تورم
آمارهای منتشر شده به خوبی تمام پیش بینی های مطرح 
شده رابا ابهام روبرومیکند و نکته جالب تر آن است که این 
ت��ورم که متولیان مربوطه آن را ناچی��ز تلقی کرده وبراین 
اعتقادندکه نمی تواند اثر قابل توجهی بر معیش��ت و  سبد 
خانوار مردم بگذارد ؛روز به روز در حال افزایش است و نقطه 
ای برای توقف مدنظر ندارد. البته به اذعان کارشناس��ان و 
تحلیلگ��ران تورم نقطه به نقطه، موضوعی اس��ت که تاثیر 
بس��زایی بر روند زندگی مردم مخصوصا اقش��ار کم درآمد 
جامعه دارد  و ازآنجایی ک��ه مقیاس تعیین این عدد برای 
یک دوره میانگینی از قیمت کاالهای اساسی و غیر اساسی 
است لذا  باید توجه بیشتری به سبد کاالهای اساسی شود 
اما هرچه هست تورم مجالی برای ایستادن و متوقف شدن 
ندارد و هرچه متولیان دم از برخورد جدی و بازرس��ی های 
گس��ترده می دهند اما شاخص ها اثر گذار درباال رفتن این 
رقم حرف شنوی دستوری نداشته و همچنان سایه سنگین 

خود را بر سبد خانوار و معیشتی مردم گسترده است.
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باوجودتحریمحاصلشد؛
رشد تولید فوالد ایران ۲ برابر جهان 

انجم��ن جهانی آهن و فوالد اعالم کرد تولید 
فوالد ایران در ۱۱ ماهه سال جاری میالدی 
۲ برابر متوس��ط رشد جهانی افزایش یافته و 
به ۲۳ میلیون و ۶۴8 هزار تن رسیده است.

انجم��ن جهانی آهن و ف��والد در جدیدترین 
گ��زارش خود از رش��د ۵.۳ درص��دی تولید 

فوالد ایران در ۱۱ ماهه سال جاری میالدی 
خبر داد. تولید ف��والد ایران که در ۱۱ ماهه 
س��ال ۲0۱8 بالغ بر ۲۲ میلیون و ۴۵۲ هزار 
تن اعالم ش��ده بود در مدت مشابه امسال به 
۲۳ میلی��ون و ۶۴8 هزار ت��ن افزایش یافته 
است. رش��د ۵.۳ درصدی تولید فوالد ایران 
از ابت��دای ۲0۱۹ در حالی اس��ت که دولت 
آمری��کا با خروج از توافق هس��ته ای تحریم 
ها بر اقتصاد ایران از جمله تحریم بر صنعت 

فوالد را بازگردانده است.
رشد تولید فوالد ایران از ابتدای ۲0۱۹ حدود 
۲ برابر متوسط رش��د تولید فوالد جهان در 
همین دوره بوده است. تولید فوالد جهان در 
۱۱ ماهه نخست سال جاری میالدی نسبت 
به مدت مش��ابه سال قبل رشد ۲.۷ درصدی 
داش��ته و به ۱۶۴8 میلیون تن رسیده است. 

ایرنا 

ازاولاسفندانجاممیشود؛
واریز سود سهام عدالت 

رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی گفت: سود 
سهام عدالت از اوایل اسفند به حساب مردم 

واریز می شود.
علیرضا صالح گف��ت: رقم دقیق آن در وضع 
کنونی مشخص نیس��ت و باید در ابتدا سود 
مدنظ��ر از ش��رکت ها دریاف��ت و س��پس به 

حساِب دارندگان سهم واریز شود.
وی افزود:ب��رای مش��خص ش��دن اینکه چه 
میزان سود سهام به مردم تعلق می گیرد باید 
تا ماه بهمن صبر کرد، اما به طور حتم تا ماه 
اسفند سود در نظر گرفته شده واریز می شود.

سود هایی که از سوی شرکت ها در اختیار ما 
قرار می گیرد برای مردم اس��ت؛ بنابراین هر 
میزان س��ود به حساب سازمان واریز شود تا 

رقم آخر به مردم پرداخت خواهیم کرد.
صالح گفت: شرکت ها هشت ماه فرصت دارند 
تا س��ود را در اختیار ما ق��رار دهند و با توجه 
به اینکه مجامع آن ها در تیرماه برگزار شد تا 
پایان بهمن فرصت دارند که سود را به حساب 
سازمان واریز کنند. وی افزود: یکی از اهداف 
اصل ۴۴ قانون اساس��ی، تش��ویق مردم برای 
س��رمایه گذاری در بورس است که امیدواریم 
تسنیم  این امر هرچه زودتر محقق شود. 

رئیسسازمانبورسانرژیمطرحکرد؛
زمینه مناسبی برای فروش فرآورده 

نفتی در بورس انرژی  
رئیس س��ازمان بورس ان��رژی گفت: با وجود 
سیاس��ت عرضه مستمر و منظم فرآورده های 
نفتی و وجود عزم و اراده جدی در وزارت نفت 
و حمایت وزیر نفت، چشم انداز مناسبی برای 

فروش فرآورده در بورس انرژی وجود دارد.

سید علی حسینی با اشاره به موفقیت فروش 
فرآورده ه��ای نفتی در بورس ان��رژی گفت: 
عرضه فراورده ها توس��ط ش��رکت ملی نفت 
دارای سابقه اس��ت و درگذشته هم موفقیت 
آمی��ز بوده اس��ت.  وی اف��زود: برنامه بورس 
برای توسعه عرضه ها استفاده از ظرفیت های 
قانونی و تعامل مثبت و سازنده با شرکت ملی 
نفت ایران و ش��رکت مل��ی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی است. با توجه به وجود ۱0 
پاالیشگاه بزرگ در کشور و وجود مزیت نسبی 
در صنع��ت پاالیش و تولید حجم قابل توجه 
و متنوع انواع فرآورده های پاالیشی باکیفیت 
و مهمت��ر از همه ظرفیت مازاد قابل صادرات 
در تمامی فرآورده های اصلی، سیاست عرضه 
مستمر و منظم و وجود عزم و اراده جدی در 
وزارت نفت و حمایت وزیر نفت چش��م انداز 

فارس مناسبی وجود دارد. 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر


