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تکذیب ادغام
برخی بانک های خصوصی

...

پتروشیمی
تحلیل کارشناسان از اقدام جدید
خزانه داری آمریکا

باز هم تحریم های تکراری
این بار شرکت های پتروشیمی

در حالی کــه صنعت پتروشیمی ایـــران در
فهرست تحریم های  180روزه آمریکا قرار
داشــت و از نیمه آبــان سال  ،97تحریم شده
است ،خزانه داری آمریکا در اقدامی تکراری
 ۳۹نهاد مرتبط با صنایع پتروشیمی ایران را
درفهرستتحریمهایخودقرارداد.هلدینگ
پتروشیمی خلیج فــارس ،مهم ترین و بزرگ
ترین شرکتی است که در این مجموعه تحت
تحریم قرار گرفته است .گفتنی است آمریکا
ازنیمهآبانگذشتهوبااتماممهلت 180روزه،
تمام صنعت پتروشیمی ایران را تحریم و انجام
هرگونه معامله در این خصوص با ایران را برای
اشخاص ثالث ممنوع کرده بود .در این زمینه،
خبرگزاریرویترزدرگزارشیبهنقلازمقامات
وتحلیلگرانبرنمادینوبیاثربودناینتحریم
ها اذعــان کــرد .به گــزارش رویترز« ،ســوزان
ملونی»عضواندیشکدهبروکینگز،تحریمهای
جدیدرااقدامی«زائد»توصیفکردکهتعمدی
باهدفالقایاینبرداشتوضعشدهکهتعامل
با کل اقتصاد ایران ممنوع است .او گفته «اثر
خالص» این اقدام ،نسبت ًا ناچیز خواهد بود.
همزمانتحلیلگرانداخلینیزبیتاثیربودن
این تحریم را تایید کردند .بیات مدیرعامل
اسبق شرکت ملی پتروشیمی گفت :ماهیت
پتروشیمی به گونهای است که قابل تحریم
نیست .شعری مقدم ،دیگر مدیرعامل اسبق
شرکت ملی پتروشیمی هم گفت :محصوالت
پتروشیمیایرانقابلشناسایینیست.دیروز
معامله گران بورس نیز ،به این اقدام آمریکا بی
توجهبودندبهعنوانمثالنمادهلدینگخلیج
فارس،اگرچهدرساعاتابتدایی،منفیشروع
شد اما به مرور فضای منطقی غالب شد و در
دقایقپایانی،مثبتهمشد.
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زنگنه :رستم قاسمی
 100درصد کنار ماست !
وزیــر نفت در گفت و گویی تفصیلی به سواالتی متعدد در
خصوصنحوهفروشنفتدردورهتحریم،کرسنت،زنجانی،
اختالفبادیگروزیران،پوزبانکیو...پاسخداد.زنگنهدرگفت
وگوییمفصلباخبرگزاریخانهملت،درپاسخبهسوالیمبنی
براینکهبرخیمیگویندریسکپذیریشماکمشده؟بااشاره
بهبرخیتصمیماتدربارهفروشنفتگفت:اکنوندروزارت
نفتفعالیتهایبسیاریانجاممیدهیمکهنمیگویمخالف
قانوناستاماازرویههایمتعارفخارجاستکهدربارهانجام
اینکارهااجازهگرفتهایموبرایهمهتصمیماتمصوبهداریم.
زنگنهدربارهفروشنفتگفت:دربحثفروشنفتدردوران
تحریمهایاباشیوهجدید،هفتنفرزیرتصمیماتراامضامی
کنند که یکی از آن امضاها از وزارت نفت است و شش امضای
آنازجاهایدیگر.زنگنهدرپاسخبهسوالیراجعبهپیشنهاد
رستم قاسمی برای فروش نفت گفت :آقای رستم قاسمی
در مسئله فروش نفت ،نمیگویم  90درصد بلکه میگویم؛
ایشاناکنون100درصدکنارماست.ویباردادعاهادرباره
اختالفش با دیگر اعضای کابینه اشــاره ای هم به موضوع
زنجانی کرد و گفت :آتش توپخانه رفقای زنجانی شدید است
و وزارت نفت در حد توان خود میتواند به این حمالت پاسخ
دهد.وی درباره کرسنت گفت :طبق زمان بندی ،این پرونده
اکنون باید تمام شده بود و حکم را هم میدادند اما ازسوی
طرفمقابلمادرپروندهاتفاقاتیافتادکهکارراطوالنیکرد،
بنابراین هنوز پرونده کرسنت زنده است .هرچند حرفهای
جالبدراینبارهدارمامابیانآنها بهمصلحتنیست.

سقوط دالر
به کانال
 12هزار تومان

بانک مرکزی اعالم کردکه با توجه به انتشار شایعهای در فضای رسانه ای کشور مبنی بر ادغام برخی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی به
آگاهی می رساند هم اینک ،تنها پروژه ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح را دنبال می کند .روابط عمومی بانک مرکزی ،درخواست کرده
است که آخرین اخبار مربوط به ادغام بانک ها یا دیگر مسائل مرتبط ،صرفا از طریق پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی دنبال شود.
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برنامه های جدید برای مالیات بر عایدی سرمایه

صف آرایی برای مهار سوداگران

اظــهــارات وزیــر اقتصاد و رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس در مراسم معارفه رئیس
جدیدسازمانامورمالیاتیحاکیازایناست
که الیحه مالیات بر عایدی سرمایه و نیز طرح
مالیاتبرعایدیمسکنوصندوقهایمکانیزه
فــروش ،جدی تر از پیش در حال تکمیل در
دولتومجلساست.مجموعهایازتصمیمات
و برنامه های مالیاتی که برای مهار سودا گری
طراحی شده است.مالیات بر عایدی سرمایه،
گونهایمالیاتاستکههدفآنکاهشمیزان
سود سرمایهگذاری در بازارهای غیرمولد و
موازیبخشتولیداست.بدینترتیبدرصدی
ازمابهالتفاوتافزایشسوددربازارهایدالل
خیز نظیر مسکن ،خــودرو و ...توسط دولت
و در قالب مالیات دریافت میشود .پیش از
این بسیاری از کارشناسان بر اجــرای جدی
این نوع مالیات برای مهار سودا گری و کاهش
وابستگیبودجهدولتبهنفتتاکیدداشتند.
سازمانامورمالیاتی،بعدازچندماهسرپرستی
قاسم پناهی ،سرانجام به طور رسمی رئیس
خودراشناختوبرایناساس،امیدعلیپارسا
که قبل از این ،سابقه ریاست مرکز آمار را در
کارنامه داشت ،رئیس سازمان امور مالیاتی
شد.به گزارش فارس ،دژپسند وزیر اقتصاد

نرخ دالر که تا قبل از تعطیالت هفته گذشته ،تا حدود
 13هزار و 200تومان باال رفته بود ،دیروز سیر نزولی
به خود گرفت و تا نزدیک کانال  12هزار تومان یعنی
نرخ حدود  13هزار و  30تومان افت کرد و حتی نرخ
فردایی دالر به کمتراز  13هزار تومان نیز رسید.به
نظر می رسد تحت تاثیر قرار گرفتن جو روانی بازار از
خبرهای سیاسی ،دلیل افت و خیز این روزهای بازار

رشد منفی تولید لوازم خانگی
پرکاربرد در سال 97

در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان امور
مالیاتی ،با اشــاره به این که قرار بود تا پایان
خرداد ،الیحه جامع مالیات بر عایدی سرمایه
از سازمان امور مالیاتی به وزارتخانه ارسال
شود،ازپارساخواستتااینموضوعراباجدیت
دنبالکند .بهگزارشمهر،دراینمراسمپارسا
رئیس جدید سازمان امور مالیاتی بر اجرای
ماده  169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
تاکید کرد و این تعبیر را به کار برد که «اجرای
ماده ۱۶۹مکررازنانشبواجبتراست».در
اینمادهمقررشدهاستکهبهمنظورشفافیت
فعالیتهایاقتصادیواستقرارنظامیکپارچه
اطالعات مالیاتی ،پایگاه اطالعات هویتی،
عملکردی و دارایــی مودیان مالیاتی شامل

ارز باشد به طوری که پس از انتشار خبر تحریم آمریکا
علیه 39شرکتپتروشیمیکهالبتهموضوعجدیدی
نیست،نرخارزاندکیافزایشیافت.امامسجلشدن
جدید نبودن این خبر و همچنین برداشت مثبت بازار
ازخبرسفرنخستوزیرژاپنبهایرانسببشدتادالر،
افتقیمتهارابهنظارهبنشیند.درمجموعودرچند
هفته اخیر ،رونــد مالیم کاهش نرخ دالر مشاهده

مواردینظیراطالعاتمالی،پولیواعتباری،
معامالتی،سرمایهایوملکیاشخاصحقیقی
و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد
شود و کلیه ادارات و سازمان ها مکلف به ارائه
اطالعات در ایــن زمینه ها به سازمان امور
مالیاتیهستند.
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس نیز ،در این مراسم از تصویب کلیات
طرح مالیات بر عایدی مسکن خبر داد و گفت
که اگــر سازمان امــور مالیاتی طــرح مالیات
بر عایدی سرمایه را نیز به دست ما برساند،
میتوانیمآنرابههمراهطرحمالیاتبرعایدی
مسکن بررسی و قبل از پایان این دوره مجلس
نهاییکنیم.

می شــود .در همین حال نرخ دالر در کانال های
فروش فردایی پس از مقاومت چند ساعته در مرز
روانی  13هزار تومان ،در دقایق پایانی روز گذشته
وارد کانال  12هزار تومان شد و قیمت 12880
تومانبرایخریدفردایی درجشد.ایندرحالیاست
که دیروز صبح و با شروع بازار قیمت  13250تومان
برای فروش درج شده بود.

مطابق جدیدترین آمــار از میزان تولید
کاالهایمنتخبصنعتیومعدنیدرسال
گذشته ،صنعت کشور شاهد افت تولید
 18محصول صنعتی بوده است که از آن
جمله می توان به افت تولید محصوالتی
نظیرتلویزیون،ماشینلباسشوییوکولر
(تسنیم)
آبیاشارهکرد .

...

بازار خبر
لبنیات باز هم گران می شود
تسنیم -دبیر انجمن صنایع لبنی گفت:
قیمت جدید فــراورده های لبنی بر اساس
افزایش هزینه های تولید تا فردا توسط ستاد
تنظیمبازارابالغمیشود.

افزایش  ۲۲درصدی قیمت بلیت
قطار از امروز

تسنیم-یکشنبهگذشتهبودکهمدیرعامل
راهآهنازاعمالافزایشمتوسط 22درصدی
قیمت بلیت قطار از روز یک شنبه  19خرداد
خبر داد .بر این اســاس ،قیمت هر صندلی
قطار کوپهای چهار نفره برای مسیر تهران-
مشهد که قبال حدود 125هزارتا 440هزار
تومان بود اکنون به حدود 152هزار تومان تا
 536هزارتومانافزایشمییابد.

