
يك س�ال از زمان احياي سهميه بندي بنزين در 
كشور مي گذرد و هنوز آمار دقيقي از ميزان تأثير 
اين تصميم دولت در نرخ تورم منتش�ر نش�ده 
است؛ با اين وجود مركز پژوهش هاي مجلس اين 
رقم را بين 3/8 تا 7 درصد برآورد كرده اس�ت. 
 يك س��ال از تصميم دولت براي س��هميه بندي و 
كنترل مصرف بنزين مي گذرد كه اين امر موجب شد 
ايران به صادركننده بنزين تبديل شود و درآمدهاي 
ارزي كشور افزايش يابد. سيستم مديريت مصرف 
سوخت كه در دولت گذش��ته پايه گذاري شده بود، 
يكي از مهم ترين تصميمات كالن اقتصادي تاريخ 
جمهوري اسالمي ايران بود كه صرفه اقتصادي بيش 
از 100 ميليارد دالري براي كشور به همراه داشت. 
دولت يازدهم آن سيستم را ادامه داد تا اينكه وزارت 
نفت از حذف سهميه بندي و تك نرخي شدن بنزين 
گفت و  اين به معناي رهاش��دن مصرف بنزين بود 
كه به س��رعت تأثير خود را گذاشت؛ مصرف بنزين 
از 75ميليون ليتر به بيش از 100ميليون ليتر در روز 
رسيد و هرمقدار بنزيني كه در كشور توليد مي شد 
به سرعت در باك ها مي سوخت يا قاچاق می شد. كار 

به جايي رسيد كه در دوراني واردات بنزين صورت 
گرفت و در اين ميان، منافع ملي در حال از بين رفتن 
بود. با وجود اينكه پااليش��گاه س��تاره خليج فارس 
به مدار توليد آم��د، اما روند مصرف نش��ان مي داد 
ايران به زودی واردكننده اين س��وخت استراتژيك 
مي شود. مهم ترين دليل اين اتفاق هم حذف نظام 
سهميه بندي از سوی دولت يازدهم بود و در سال 98 
تصميم گرفت اين سيستم را احيا كند. اين تصميم 
هزينه هاي بسياري براي كش��ور به همراه داشت؛ 
هزينه اي كه يكبار در دولت نهم پرداخت شده بود، 
اما با س��وءمديريت هاي عجيب دولت يازدهم، اين 
هزينه ها در آبان سال گذشته يكبار ديگر براي كشور 
فاكتور شد. نگراني ها نيز درباره تأثير زياد شدن بهاي 
بنزين افزايش يافت و به همين دليل است كه دولت 
و نهاده��اي زيرمجموعه آن آم��اري از اين موضوع 
نمي دهند و به اين موضوع بس��نده مي كنند كه با 
احياي نظام سهميه بندي، ميزان مصرف بنزين به 

70ميليون ليتر در روز رسيده است. 
  گزارشي از تبعات برنامه

در اين ميان، مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش 

مهمي به اين موضوع پرداخته است كه اعداد مهمي 
در دل آن دارد. در بخ��ش »چكي��ده« گزارش اين 
مركز پژوهشي با اشاره بر اينكه مركز پژوهش هاي 
مجلس همواره بر حركت تدريجي به سمت تشكيل 
بازار مديريت شده انرژي و حداقل كردن مداخالت 
سياس��ي در قيمت با در نظرگرفت��ن ابعاد مختلف 
اصالحات در اين حوزه تأكيد كرده، آمده است: »از 
طرف ديگر، اين مركز همواره بر اين موضوع تأكيد 
كرده كه سياست حمايتي، سياستي مجزا از اصالح 
قيمت هاست و بايد طي يك سند جامع نقشه راهي 
براي اجراي سياست هاي حمايتي با هدف كاهش 
فقر وجود داشته باشد و اعطاي وجه نقد به خانوارها 
در ازاي افزايش قيمت را نمي توان برنامه اي در جهت 

كاهش فقر در نظر گرفت.«
   اعداد سخن مي گويند

مركز پژوهش هاي مجلس با اشاره به اينكه براساس 
برآوردها ن��رخ تورم ناش��ي از افزايش قيمت بنزين 
در آبان 98 حدود 5/2 درصد پيش بيني مي ش��ود، 
اعالم كرد: »بسته به قدرت قيمت گذاري بنگاه هاي 
اقتصادي و انتظارات تورمي شكل گرفته در جامعه 

اين نرخ حداقل 3/8 درصد و حداكثر 7 درصد خواهد 
بود.«  افزايش قيمت آبان م��اه، پانزدهمين افزايش 
قيمت بنزين در س��ال هاي پس از انقالب اسالمي 
است. نتايج برآوردها نشان مي دهد نرخ تورم ناشي از 
اجراي اين سياست حدود 5/2 درصد افزايش خواهد 
يافت كه 3درصد از آن مس��تقيم و 2/2 درصد از آن 
غيرمستقيم خواهد بود. با اين حال بسته به قدرت 
قيمت گذاري بنگاه هاي اقتصادي و انتظارات تورمي 
شكل گرفته در جامعه اين نرخ حداقل 3/8 درصد و 
حداكثر 7 درصد است. هرچند مقامات اجرايي اصرار 
دارند تا قيمت كاالها و خدم��ات در نتيجه اجراي 
سياس��ت ثابت بماند، با اين حال به نظر مي رس��د 
براي افزايش كارايي سياست و عدم انحراف قيمتي 
قابل توجه، بايد قيمت كاالها و خدمات متناسب با 
افزايش 50 درصدي قيمت بنزين سهميه اي و سهم 
مستقيم و غيرمستقيم بنزين در هزينه توليد كاالها 
و خدمات، افزايش يابد. همچنين برآورد آثار رفاهي 
اجراي اين سياست نشان مي دهد، به جز سه دهك 
باالي درآمدي كه جامعه هدف حمايتي اين طرح 
نبوده اند، از بين هفت دهك اول 11درصد خانوارها 
متضرر مي ش��وند كه اين ميزان حدود 6/7 ميليون 
نفر از جمعيت كل كش��ور را تش��كيل مي دهد. به 
عبارتی 89درصد خانوارهای 7دهك اول جامعه از 

سهميه بندی بنزين منتفع شده اند.
بررسي ميزان سود خانوارهاي منتفع نشان مي دهد 
در حالي كه 91 درصد از خانوارهاي متضرر كمتر از 
5درصد از هزينه هايش��ان ضرر مي كنند، در طرف 
منتفعين، ح��دود 60 درص��د از خانوارهاي منتفع 
در هفت دهك اول درآمدي، باالتر از 5 درصد از كل 
هزينه هايشان منفعت به دس��ت مي آورند. در واقع 
ميزان منفعت نفع  برندگان بيشتر از ضرر متضررين 
بوده و مقدار ضرر حاصله به نسبت كل درآمد خانوار 
رقم ناچيزي است. در پايان اين بخش از گزارش اين 
مركز پژوهشي بر اين موضوع تأكيد شده است كه 
اين مركز تا قبل از اجراي سياست فوق، در جريان 
ضوابط اجرايي مانند سهميه هاي تعيين شده، نحوه 
توزيع منابع حاصله، نحوه شناسايي گروه هاي هدف، 

زمان اجرا و غيره قرار نداشت. 
از ديدگاه كارشناسي، هدف اصلي از اصالح قيمت 
حامل هاي ان��رژي، اجراي سياس��ت هاي حمايتي 
نيس��ت. تنها يكي از داليلي كه ب��راي توجيه لزوم 
اصالحات قيمتي عنوان مي شود، سهم باالتر استفاده 
خانوارهاي پردرآمد از انرژي و درنتيجه منتفع شدن 
آنها از قيمت هاي پايين انرژي است. متأسفانه هم در 
سال 1389 و هم در سياست اخير، افزايش قيمت ها و 

توزيع منابع حاصله مورد تأكيد قرار گرفته است.
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نفع89درصد خانوارهای 7 دهک جامعه از سهمیه بندی بنزین
گزارشي از يك سالگي احياي سهميه بندي بنزين و تأثيرات آن بر دهك هاي درآمدي

وحیدحاجیپور
گزارش

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

3752536025گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
5100023595بيسكويتگرجي

13651017860سيمانفارس
740009250بورسكااليايران
919807490سيمانآرتااردبيل
201801350سيمانسپاهان

667905280فراوردههاينسوزايران
513904050البراتوارداروسازيدكترعبيدي

766503650نوشمازندران
15750750توسعهشهريتوسگستر
924104400سرمايهگذاريشفادارو

31882015180صنايعشيمياييسينا
23574011220پارسالكتريك
556902650دادهپردازيايران

22613010760سايراشخاصبورسانرژي
311101480گسترشنفتوگازپارسيان

570602710سرمايهگذاريساختمانايران
558302650پمپسازيايران

307601460پااليشنفتاصفهان
351901670كاشيسعدي

472102240البراتوارداروسازيدكترعبيدي
303501440سرمايهگذاريبهمن

406901930پااليشنفتبندرعباس
7590360گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

272101290پااليشنفتتهران
211101000زامياد

534602540شيميداروئيداروپخش
20080950گروهبهمن
535002540نيروكلر

1449806900معدنيامالحايران
13330630پارسخودرو
427702030سيمانخزر

384001820لولهوماشينسازيايران
18040850س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

13800650سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
365701740البرزدارو

376101930صنعتيبهشهر
12150570سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

532602530توليديفوالدسپيدفرابكوير
318401510ايراندارو

687903270صنايعالستيكيسهند
956904550نفتپارس

1016704840لنتترمزايران
437402080س.صنايعشيمياييايران

10810510سايپاآذين
15460730سرمايهگذاريپرديس

9870470گلوكوزان
2085909930باما

483302300پااليشنفتتبريز
609202900توسعهمعادنرويايران

714203400كشتوصنعتچينچين
291301380فوالدآلياژيايران
9330440ليزينگرايانسايپا

1521607240صنايعخاكچينيايران
432002050گروهمديريتسرمايهگذارياميد

484002300قندنيشابور
17280820كاشيوسراميكحافظ

237901130سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
365701740ايركاپارتصنعت

1014104820شيرپاستوريزهپگاهخراسان
7570360صنايعريختهگريايران

429502040افست
714703400فراوردههاينسوزايران

527501270مارگارين
252101200داروسازيامين

319701520تأمينسرمايهلوتوسپارسيان
488902320قندهكمتان

2008809540مليسربورويايران
417901990مهندسينصيرماشين

486002310شيشههمدان
314201000سرمايهگذاريپارستوشه

16670790سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
1505507160پارسسرام

412101960صنايعآذرآب
670203190ايرانترانسفو

17350820بيمهالبرز
378501800داروسازيكوثر
375901790فوالدخوزستان

17750840فوالدمباركهاصفهان
273901300سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

358101700كارخانجاتقندقزوين
230701090معدنيوصنعتيچادرملو

16350440سيمانايالم
17830840توسعهمعادنوفلزات

289101370سرمايهگذاريمليايران
495002350توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

11980570پارسمينو
323601540مليصنايعمسايران

11650550سالمين
13700650بانكسينا

503502310آهنگريتراكتورسازيايران
281901340سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

730001740پارسسويچ
1190305660خوراكدامپارس

432202050لعابيران
14910710ليزينگخودروغدير

304001440توريستيورفاهيآبادگرانايران
1178305610الميران

248701180سامانگستراصفهان
328801560كابلالبرز

331901480الكتريكخودروشرق
333501580كاشيالوند

517802460پرداختالكترونيكسامانكيش
466702220گروهمپنا)سهاميعام(

13350630مهركامپارس
448602130فجرانرژيخليجفارس

3200150بانكتجارت
8540400س.ص.بازنشستگيكاركنانبانكها

14800700محورسازانايرانخودرو
3430160بانكصادراتايران
236501120گروهداروييبركت

672703200ايرانارقام
924704400پتروشيميخراسان

737002620نيروترانس
444302110فرآوردههاينسوزآذر

22400870كارتاعتباريايرانكيش
14770700فيبرايران

824103920پديدهشيميقرن
55200026280معدنيدماوند

303201440سرمايهگذاريشاهد
307001440سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

561402670صنايعپتروشيميكرمانشاه
268301270توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ

354101680ماشينسازينيرومحركه
9210430سرمايهگذارينيرو

625002700توليدمواداوليهداروپخش
214201020سرمايهگذاريصدرتامين
19120910فوالدكاوهجنوبكيش

331101570بينالملليمحصوالتپارس
376701790نوردآلومينيوم

401801910توليديكاشيتكسرام
350701190قندلرستان

15060710تأمينسرمايهاميد
586802280مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

9220430حملونقلبينالملليخليجفارس
11820560بينالملليتوسعهساختمان

1417006740دشتمرغاب
273001300آلومينيومايران

16150330بانكخاورميانه
6280570صنايعريختهگريايران

535202540بيسكويتگرجي
485602310پاكسان

584602780فوالداميركبيركاشان
447401810معادنبافق

40000800گلتاش
388201840توليدمحورخودرو

15300520ليزينگصنعتومعدن
641903050پتروشيميخارك
246401170حملونقلتوكا

 افزایش تنش هاي داخلي 
در اوپک پالس

به نظ�ر مي رس�يد دي�دار روز سه ش�نبه وزي�ران نف�ت اوپك 
پ�اس ب�راي تمدي�د محدودي�ت عرض�ه در س�ال مي�ادي 
آينده ب�ه آرامی برگزار ش�ود، اما ب�ا اعام گايه ه�اي برخي از 
اعض�ای اي�ن گ�روه پيش بين�ی قبل�ی تغيي�ر ك�رده اس�ت. 
به گزارش ايسنا، امارات متحده عربي ممكن است از اوپك جدا شود و 

عراق و نيجريه خواستار موافقت با توليد بيشتر نفت شده اند. 
افزايش اخير قيمت هاي نفت تحت تأثير اخبار س��اخت واكسن هاي 
موفق كووي��د- 19 هم عزم اين توليدكنن��دگان براي تصميم گيري 

درباره سياست توليد آينده شان را به محك خواهد گذاشت. 
در نتيجه ناظران اوپك پالس و برخ��ي از نمايندگان اين گروه اظهار 
كردند انتظار دارند مذاكرات در زمان نشس��ت وزيران اوپك در روز 
دوشنبه و وزيران اوپك پالس در روز سه شنبه با تنش همراه باشد، اما 
برخي از صحبت هاي دشوار درباره آينده توافق كاهش توليد و خود 

اتحاد اوپك پالس ممكن است تصميم گيري را دشوار كند. 
علي عالوي، معاون نخس��ت وزير و وزير دارايي عراق سه شنبه هفته 
گذشته اعالم كرد اين كش��ور در پذيرش مدل سهميه بندي كاهش 
توليد اوپك مي��ان اعضاي اين گ��روه بدون در نظر گرفتن ش��رايط 

اقتصادي و سياسي آنها صبرش به آخر رسيده است. 
تحت توافق فعل��ي، همه اعضاي گ��روه بايد توليدش��ان را به ميزان 
18درصد از حجم توليد نوامبر سال 2018 كاهش دهند و عربستان 
سعودي و روسيه كه در آن ماه توليد باالتري داشته اند بايد 18درصد 

را از سطح توليد 11ميليون بشكه در روز كاهش دهند. 
نيجريه هم مكررا خواس��تار بازنگري در س��هميه توليد اين كش��ور 
و اجازه توليد بيش��تر شده اس��ت. هر دو كش��ور عراق و نيجريه نرخ 
پايبندي ضعيفي به س��هميه توليد تعيين ش��ده تحت توافق اوپك 

پالس داشته اند. 
در اي��ن بي��ن، مناب��ع آگاه اظه��ار كرده ان��د همزمان با آغ��از طرح 
س��رمايه گذاري 122 ميليارد دالري پنج س��اله ش��ركت ملي نفت 
ابوظبي )ادنوك( در ژانويه، امارات متحده عربي به طور محرمانه در 
حال بررسي گزينه هاي ماندن در اوپك اس��ت. برنامه بودجه جديد 
ادنوك به اين شركت براي توسعه اكتشافات نفتي و افزايش ظرفيت 
توليد به ميزان 25درصد و رساندن توليد به 5ميليون بشكه در روز تا 

سال 2030 كمك خواهد كرد. 
اظهارات س��هيل المزروعي، وزير انرژي امارات متحده عربي درباره 
پايبندي كشورش به اوپك باعث نش��د گمانه زني ها درباره نيات اين 

كشور متوقف شود. 

اقتصاد هند باز هم كوچک شد
تداوم محدوديت هاي رف�ت و آمدي و ممنوعيت فعاليت كس�ب 
و كارها باعث ش�د كه رش�د اقتصادي شش�مين اقتص�اد بزرگ 
جهان در سه ماهه منتهي به س�پتامبر به منفي 7/5درصد برسد 
كه دومين رش�د منف�ي متوال�ي فصلي اين كش�ور بوده اس�ت. 
به گزارش تريدينگ اكونوميكس، آنطور كه وزارت آمار هند اعالم كرده، 
بخش بزرگي از اين كاهش رش��د مربوط به منفي شدن رشد مخارج 
مصرفي بوده كه در س��ه ماهه سوم سال رش��د آن منفي 11/3درصد 

بوده است. 
معدن با رشد منفي 9/1درصد و س��رمايه گذاري با منفي 7/3 درصد، 

ديگر بخش هاي اصلي كاهنده رشد اقتصادي بوده اند. 
طي اين مدت ميزان صادرات هند 1/5درصد و ميزان واردات اين كشور 
نيز 14/2درصد كاهش پيدا كرده، اما از سوي ديگر بهترين عملكرد رشد 

مربوط به بخش آب و برق با رشد 4/4درصد بوده است. 
 متوس��ط رش��د اقتصادي هند در س��ال هاي 2000 تا 2020 معادل 
7/2درصد بوده اس��ت كه س��ريع ترين نرخ رش��د اقتص��ادي در بين 

اقتصادهاي بزرگ جهان محسوب مي شود.
 بهترين عملكرد ثبت ش��ده در بازه زماني فوق مربوط به رش��د 11/4 
درصدي در سه ماهه نخست س��ال 2010 و كمترين رشد ثبت شده 
نيز مربوط به سه ماهه دوم س��ال 2020 با رشد منفي 23/9 درصدي 

بوده است. 
همچنين رشد اقتصادي لهستان به باالترين سطح خود رسيده است. در 
سه ماهه سوم امسال اقتصاد لهستان 7/7درصد بزرگ تر شده است كه 
20/7درصد بيشتر از رشد ثبت شده سه ماهه قبل و 1/7درصد بيشتر 
از پيش بيني هاي قبلي بوده است. متوسط رشد اقتصادي لهستان در 
سال هاي 1995 تا 2020 معادل 2/8درصد بوده است كه باالترين رشد 
ثبت ش��ده مربوط به رشد 7/7درصدي سه ماهه س��وم سال 2020 و 
كمترين رشد ثبت شده نيز مربوط به رشد منفي 8/9 درصدي سه ماهه 

دوم سال 2020 بوده است. 

واكسن كرونا سد راه صعود طال 
نظرس�نجي طاي هفتگ�ي كيتكونيوز نش�ان داد كارشناس�ان 
وال اس�تريت و س�رمايه گذاران كاهش بيش�تر قيمت طا در پي 
ادام�ه خوش بيني به س�اخت واكس�ن هاي كووي�د- 1۹ و احياي 
س�ريع تر از ح�د انتظ�ار اقتص�اد جهان�ي را پيش بين�ي كردند. 
به گزارش ايسنا، اين نظرسنجي نشان داد اكثر تحليلگران وال استريت 
روند كاهش��ي قيمت طال در هفته ج��اري را پيش بين��ي مي كنند و 
خوش بيني به افزاي��ش قيمت ط��ال در ميان س��رمايه گذاران پايين 

50درصد مانده است. 
پيش بيني كاهش قيمت طال در پي شكسته شدن سطوح قيمت كليدي 
روي داد. قيمت طال در ابتداي هفته به پايين ترين ركورد چهار ماه اخير 

سقوط كرد و به پايين هزار و 850 دالر نزول يافت.
روند كاهشي طال در معامالت پايان هفته ادامه دارد و اين فلز حمايت در 
سطح هزار و 800 دالر را شكست. تحليلگران مي گويند حمايت كليدي 

بعدي طال در سطح هزار و 750 دالر قرار دارد. 
گارت س��ولووي، تحليلگر بازار در اين باره گفت: گش��ايش معامالت 
همچنان قيم��ت طال را تحت فش��ار كاهش��ي ق��رار مي ده��د، زيرا 
سرمايه گذاران از اين بازار به عنوان دارايي امن خارج مي شوند. زماني 
كه طال به حدود هزار و 750دالر نزول كند، يك كف قيمت پيدا خواهد 

كرد و از اين سطح دوباره افزايش پيدا مي كند. 
در نظرسنجي هفته جاري كيتكونيوز از كارشناسان وال استريت، 15نفر 
ش��ركت كردند كه از ميان آنها ش��ش نفر معادل 40درصد به افزايش 
قيمت و هشت نفر معادل 53درصد به كاهش قيمت طال رأي دادند و 

يك نفر معادل 7درصد نظري نداشت. 
در نظرسنجي هفته جاري از س��رمايه گذاران، هزار و 270نفر شركت 
كردند كه از ميان آنها، 585 نفر معادل 48درصد به افزايش قيمت طال 
و 424 نفر معادل 33درصد به كاهش قيمت طال رأي دادند و 261 نفر 

معادل 21درصد نظري نداشتند.

حملونقل

طب�ق تازه ترين بررس�ي س�ازمان هواپيمايي، 
شركت هاي هواپيمايي از نرخ هاي جديد تعيين 
ش�ده با افزايش 10درص�د و الزام ف�روش فقط 
60 درص�د ظرفي�ت پروازها، ع�دول نكرده اند. 
ابوالقاسم جاللي معاون هوانوردي سازمان هواپيمايي 
كشوري در گفت وگو با فارس، در پاسخ به اين سؤال 
كه آيا در حال حاضر فروش فقط 60 درصد ظرفيت 
پروازها به دقت از سوي شركت هاي هواپيمايي اجرا 
مي شود، اظهار داشت: »سازمان هواپيمايي كشوري 
بر اجراي اين مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا نظارت 
دقي��ق دارد، به هر ح��ال در حوزه س��المت مردم 
نبايد هيچ كم كاري انجام شود و البته شركت هاي 

هواپيمايي هم در اين حوزه همكاري مي كنند.«
معاون هوانوردي س��ازمان هواپيمايي كش��وري 
اضافه كرد: »در هواپيماهاي ATR به دليل تايپ 
هواپيما فروش 50درصد ظرفيت انجام مي ش��ود 
و در برخي انواع هواپيم��ا 65 تا 66 درصد ظرفيت 
فروخته مي شود، اما ش��ركت ها تالش كرده اند، از 
اين ظرفيت مجاز تعيين شده مسافر عبور نكنند.« 
وي اظهار كرد: »با اين حال مس��افران در صورت 
مواجهه به هر گونه كم كاري مي توانند مدارك را به 
سازمان هواپيمايي كشوري و سايت سازمان براي 
رسيدگي بيشتر بازتاب دهند.« معاون هوانوردي 

س��ازمان هواپيمايي كش��وري درب��اره نظارت بر 
نرخ هاي جديد بليت پروازه��اي داخلي بيان كرد: 
»نرخ هاي قبلي پروازها مرب��وط به خرداد 99 بود، 
پس از موضوع الزام فروش فقط 60 درصد ظرفيت 
پروازها و نوس��اناتي كه در نرخ ارز وجود داش��ت، 
شركت ها درخواست تعديل نرخ داشتند.« جاللي 
گف��ت: »ارزي كه پيش از اين مبن��اي نرخ  گذاري 

قبلي بليت پروازهاي داخلي ق��رار گرفته بود، ارز 
نيمايي 11هزار توماني بود، به هر حال جلس��اتي 
مختلف برگزار شد، صورت هاي مالي شركت هاي 
هواپيمايي هم دريافت و بررس��ي ش��د و باالخره 
در ش��وراي عالي هواپيمايي مقرر ش��د 10درصد 
افزايش نس��بت به نرخ هاي خرداد 99 اعمال شود 
و كف نرخي هم حذف شود.« وي اضافه كرد: »در 

فروش بليت پروازها با 10 درصد افزايش نسبت به 
نرخ هاي خرداد 99، نظارت هاي سازمان هواپيمايي 
دقيق انجام مي شود وتازه ترين بررسي هاي ما نشان 
مي دهد كه ش��ركت هاي هواپيماي��ي از نرخ هاي 
جديد ع��دول نكرده اند.« جاللي اظه��ار كرد: »با 
هم��كاري وزارت بهداش��ت و وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات، موضوع پايش بيماران كرونايي 
در حمل و نق��ل هوايي به صورت دقي��ق در حال 
پياده س��ازي اس��ت.« معاون هوانوردي س��ازمان 
هواپيماي��ي كش��وري افزود: »طبق زيرس��اختي 
كه فراهم ش��ده است، متقاضيان س��فر هوايي در 
صورتي كه پيش از اين تس��ت كروناي آنها مثبت 
شده است و در بانك اطالعاتي وزارت بهداشت به 
عنوان افراد مبتال به كرونا هستند و هنوز 14 روز از 
زمان بيماري آنها نگذش��ته است مجوز اخذ بليت 
ندارند.« وي اضافه كرد: »هم در مرحله صدور بليت 
براي اين افراد اجازه صدور بليت صادر نمي ش��ود، 
هم هنگام سوار شدن به هواپيماها مجدداً كد ملي 
همه مس��افران چك و بررسي مي ش��ود.« معاون 
هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري اضافه كرد: 
»افرادي كه تست كرونا آنها پيش از اين مثبت بوده 
است با ارائه تست منفي كرونا امكان سوار شدن به 

هواپيما دارند.« 

پروازبا60درصدظرفيتو10درصدگرانتر

بورس

مجل�س  اقتص�ادي  كميس�يون  عض�و 
اظهار داش�ت: متأس�فانه به  رغ�م تاش ها و 
پيگيري هاي بس�يار زياد نتوانسته ايم منشأ 
و عامان فساد در بازار سرمايه را پيدا كنيم. 
به گزارش ايلنا، محسن عليزاده عضو كميسيون 
اقتص��ادي مجل��س، درب��اره جزئي��ات س��لب 
صالحيت شدن 21مدير بورسي به دليل تخلفات 
انجام شده اظهار داشت: متأسفانه به  رغم تالش ها 

و پيگيري هاي بس��يار زياد نتوانسته ايم منشأ و 
عامالن فساد در بازار سرمايه را پيدا كنيم. 

وي با بيان اينكه مسئوالن و آقايان هيچ همكاري 
در اين زمينه با اعضاي شوراي عالي و نمايندگان 
مجلس نمي كنند، گفت: درباره ارائه جزئيات از 
مديران بورسي متخلف تاكنون سه بار نامه رسمي 
به مديران س��ازمان بورس داده ايم و ده ها بار به 
صورت شفاهي موضوع را پيگيري كرده ايم، اما از 

ارائه اطالعات خودداري مي كنند.
 عضو ش��وراي عالي بورس تأكيد كرد: مسئوالن 
بورس��ي براي ارائه اطالعات از اين افراد متخلف 
و جزئيات تخلف��ات صورت گرفته وقت كش��ي 
مي كنن��د كه دلي��ل اي��ن پنه��ان كاري آنها را 
نمي داني��م. علي��زاده با بي��ان اينكه م��ا حتي 
دسترسي به اسامي مديراني كه به دليل تخلفات 
صورت گرفته سلب صالحيت شده اند دسترسي 

نداريم، اظهار داش��ت: آقايان مدعي هستند كه 
تمام اطالعات محرمانه اس��ت و از ارائه جزئيات 

خودداري مي كنند. 
وي افزود: قوه قضائيه وارد موضوع ش��ده است، 
اما از ارائه مستندات به قوه قضائيه هم خودداري 
مي كنند كه حق چنين اقداماتي را ندارند و اساساً 
نمي دانيم اين 21 مدير بورسي در چه سطوحي از 

مديريت در حال فعاليت بوده اند. 

اطالعات مربوط به فساد در بورس را به مجلس نمی دهند!

اقتصادکالن

در پي تشديد محدوديت ها و تعطيات كرونايي، 
براي حمايت از مشاغل آس�يب ديده از كرونا باز 
هم خبري از تقس�يط و بخش�ش مالياتي نشد و 
حمايت ها تنها در قالب امهال مالياتي باقي ماند 
كه دردي از فش�ارها و س�خت هايي كه كرونا بر 
كسب وكارها تحميل كرده اس�ت، دوا نمي كند. 
به گزارش ايس��نا، دولت براي حماي��ت از مردم به 
خصوص كسب وكارها و فعاالن اقتصادي كه در پي 
محدوديت ها و تعطيالت كرونايي متضرر شده اند، 
اقداماتي چون پرداخت وام يك ميليوني به سرپرست 
خانواره��ا و امه��ال مالياتي )تمديد مهلت ارس��ال 

اظهارنامه مالياتي، لغو جلس��ات هيئ��ت اختالف، 
تمديد مهلت بخشش جرايم قابل بخشش ماليات( 
را مجدد مدنظر قرار داد. اين در حالي است كه پيش 
از اين هم حمايت ه��اي مالياتي دولت از مش��اغل 
آسيب ديده از كرونا حول امهال مالياتي مي چرخيد 
و كارشناسان اقتصادي اين قبيل حمايت ها را كارساز 
نمي دانستند اما مجدد دولت آنها را از سر گرفته است؛ 
به نحوي كه در اين زمينه حيدر مستخدمين حسيني 
مي گويد:»ماليات فعاليت ه��اي اقتصادي كه بر اثر 
كرونا تعطيل شده اند را نبايد برمبناي 12 ماه محاسبه 
كرد، بلكه بايد براي زمان هايي كه فعاليت اقتصادي 

صورت گرفته است، ماليات درنظر گرفته شود.« 
همچنين به اعتقاد وي، ماليات در زمان هاي شيوع 
ويروس كرونا بايد به صورت اقساطي پرداخته شود. 
طبق اعالم رئيس كل سازمان امور مالياتي، جزئيات 
بسته جديد مالياتي براي حمايت از مشاغل آسيب 
ديده از كرونا شامل مواردي چون تمديد يك ماهه 
مهلت تسليم اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده دوره 
سوم و چهارم سال 1399 و سررسيد پرداخت ماليات 
آن براي تمامی مؤديان مالياتي، تمديد بخشودگي 
جرايم پرداخت نشده بدهي ماليات و عوارض تا پايان 
سال جاري، عدم نياز صدور يا تجديد پروانه كسب يا 

كار اش��خاص حقيقي تا پايان امسال به اخذ گواهي 
پرداخت يا ترتيب پرداخت بده��ي مالياتي، توقف 
وصول ماليات از اشخاص حقيقي تا 10 بهمن 1399 
و تمديد مهلت تس��ليم اظهارنامه ماليات عملكرد 
اشخاص حقوقي تا 15 بهمن سال جاري مي شود.از 
سوي ديگر، بعد از اتمام محدوديت ها و امكان مشاغل 
براي فعاليت هم اگر آنها درآمدي به دست بياورند، 
صرف هزينه ها و خسارات متحمل شده مي كنند يا 
براي شروع فعاليت توليدي خود و تأمين مواد اوليه 
به آن درآمد نياز دارند كه با اين تفاسير توان پرداخت 

ماليات تعيين شده را ندارند. 

خبري از تقسیط و بخشش مالیاتي كسب  وكارها نشد


