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خبر اقتصادی

نفت سرقتی ایران در آمار رسمی
واردات آمریکا

تسنیم -بر اساس
اطالعاتی که توســط
وزارت انــرژی آمریکا
منتشر شده است ،این
کشور برای نخستین
بار از ســال  ۱۹۹۱از
واردات حدود  ۳۶۰۰۰بشــکه نفت در روز از ایران
خبرداد درحالیکهگفتهمیشوداینآمارمربوطبه
محمولههای مصادرهای است .با وجود تحریم های
شدید کاخ سفید علیه بخش انرژی ایران ،اطالعات
منتشر شــده توســط وزارت انرژی آمریکا نشان
می دهد که این کشــور برای اولین بار در  30سال
گذشته،مقادیرزیادینفتخامازجمهوریاسالمی
وارد کرده اســت .این در حالی است که تحریم ها و
محدودیت های فعلی ایاالت متحده ،هر کشوری
را از خرید نفــت ایران باز مــی دارد .این وزارتخانه
اطالعاتی در مورد چگونگی واردات نفت ایران ارائه
نکرد .بر اساس اطالعاتی که توسط اداره اطالعات
انرژی آمریکا ( )EIAمورد بررسی قرار گرفت ،این
کشوردراکتبر 2020حدود 36000بشکهنفتدر
روز از ایران وارد کرده است .در ماه مارس نیز حجم
واردات نفت خام آمریــکا از ایران به میزان 33هزار
بشکهدرروزبود.

کرونا فرهنگ عروسی
در ایران را تغییر داد

ایلنــا -رییس
اتحادیــه تاالرهــای
پذیرایی تهران اظهار
داشــت :گفته شده
که با هر ظرفیتی که
وجود داشــته باشد
تنها  30نفر در سالن مردان و  30نفر در سالن زنان
قرار بگیرند .در مجموع در ایــن مناطق تاالرها
میتوانند تنها  60نفر را برای مراسمها بپذیرند.
خســرو ابراهیمینیا در مورد وضعیت تاالرهای
پذیرایی بعــد از بازگشــایی اظهار کــرد :تاالر
پذیرایی مانند یک مغازه معمولی نیســت که به
راحتی بازیابی شود .زمانی که یک تاالر پذیرایی
بســته میشــود 40 ،تا  50نفر بیکار میشوند.
تاالرهای پذیرایی یک ســال و نیم تعطیل بودند
و بازیابی آنها کار بســیار ســختی بوده که هنوز
اتفاق نیافتاده اســت .رییس اتحادیه تاالرداران
پذیرایی تهران با اشاره به تغییر فرهنگ رخ داده
گفت :متاســفانه فرهنگ مردم هم تغییر کرد.
مراسمهای حجیم و بزرگ دیگر وجود خارجی
ندارند ،از طرف دیگر مردم عادت کردند که دیگر
در فضاهای باز مراسم بگیرند .بنابراین اتفاقهایی
که ما هرگز دوست نداشتیم بیافتند در حال رخ
دادن هستند.

کلیات وام اجاره تصویب شد

ایســنا -طبق
اعــام وزیــر راه و
شهرســازی ،کلیات
افزایش و تــداوم وام
ودیعه مسکن در ستاد
ملی کرونا به تصویب
رسیده است .وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در
ایام همهگیری کرونا بسیاری از موجران و مالکان،
اجاره بها را افزایش ندادند ،گفت :در بخشهایی
مشکالتی بین موجران و مستاجران وجود داشت
که شوراهای حل اختالف به آنها رسیدگی کرد.
در عین حال ،شوراهای حل اختالف خالف مصوبه
ســتاد ملی کرونا ،حکم به تخلیه را صادر نکرده
است .اســامی تاکید کرد :انتظار است تا با این
مصوبه مردم مراعات حال یکدیگر را در این ایام
همهگیری کرونا داشته باشند تا همه با هم از این
بحران عبور کنیم.

تداوم روند صعودی شاخص
بورس با رشد ۱۷هزار واحدی

توسعه ایرانی-
شــاخص کل در بازار
بورس دیروز  ۱۷هزار
و  ۳۷۷واحــد رشــد
داشتکهدرنهایتاین
شاخصبهرقمیکمیلیونو ۱۵۶هزارواحدرسید.
برپایه معامالت دیروز بیش از هفت میلیارد و ۵۰۳
میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۸
هزار و  ۶۳۲میلیارد ریال داد و ستد شد .همچنین
شاخص کل (هموزن) با  ۹۳واحد کاهش به ۳۸۵
هزار و  ۵۳۶واحد و شاخص قیمت (هموزن) با ۶۰
واحد افت به ۲۴۸هزار و ۷۹۹واحد رسید .شاخص
بازاراول ۱۵هزارو ۹۵۴واحدوشاخصبازاردوم۲۴
هزارو ۶۱واحدافزایشداشتند.

چرتکه 3

وزیر نیرو:

۱۰درصد انرژی مصرفی تولید رمزارزها درجهان مربوط به ایران است

وزیر نیرو گفت :طبق گزارشهای
مراکزجهانی۱۰،درصدانرژیمصرفی
تولیدرمزارزهادرجهانمربوطبهایران
استیعنیحداقل ۲۰۰۰مگاواتتوان
برقصرفرمزارزهامیشود.
به گزارش خبرگــزاری مهر ،رضا
اردکانیــان روز گذشــته بــرای ارائه
گزارشی از علل خاموشیهای اخیر در
صحنمجلسحضوریافت.
وی گفت :انصافاً یکــی از بهترین
بودجههابرایصنعتآبوبرق،بودجه
 ۱۴۰۰است نه صرفاً برای منابع مالی
که برای صنعت آب و برق پیشبینی
شــده ،بلکه به دلیل راهگشــاییها و
گرهگشــاییهایی که برای مشکالت
مزمن این صنعت به ویژه صنعت برق
صورتگرفتهاست.
اردکانیان افزود :ســال آبی ۱۴۰۰
یکی از خشکترین سالها در ۵۰سال
اخیر اســت .زمانی که در آبان  ۹۶کار
خودراآغازکردم،سالآبی ۹۷نیزیکی
از خشکترین سالها بود .حجم مفید

سدهابهنسبتسالگذشته۵۰درصد
کاهش یافته که موجب کاهش۳۵۰۰
مگاواتیظرفیتتولیدبرقشدهاست.
وی با اشــاره به گرمای زودرس در
سال  ،۱۴۰۰گفت :این امر موجب شد
هم دستگاههای سرمایشی زودتر به
کاربیفتندوهمتوانخروجینیروگاهها
کمتر شــود ،به نحوی کــه در روز۲۹
اردیبهشــت به موج مصرف۵۳هزار و
 ۸۰۰مگاوات رسیدیم .این اوج مصرف
درسال،۹۸اولتیرماهبود.
وزیرنیروتأکیدکرد:درسال۱۴۰۰
حــدود ۲۲.۵درصد مصــرف انرژی
روزانه نسبت به سال گذشته افزایش
یافتهاست.
اردکانیان با بیــان اینکه رمزارزها
عاملی غیرقابل پیشبینــی در مورد
افزایش مصــرف برق اســت ،افزود:
رمزارزها درواقع صادرات انرژی انجام
میدهند .اگر اســتخراجگر رمزارز ،با
مجوز این کار را انجام میدهد ،با مجوز
قانونی انرژی صادر میکند و اگر بدون

مجوز و پنهــان کار میکند ،صادرات
انرژی را به شکل پنهانی و غیرقانونی
انجاممیدهد.
وی اظهار داشــت :وقتــی تولید
رمــزارز به صــورت پنهانــی انجام
میشود ،مصرف انرژیاش به مراتب
بیشتر اســت زیرا برای خنک کردن
آن مجموعه باید دستگاه سرمایشی
بیشتری استفاده کند.
وزیر نیرو افزود :بــا کمک نیروی
انتظامی ،سیر کشــف دستگاههای
رمزارزغیرقانونیروبهافزایشبودهودر
فروردین ۲۶۶۱مرکزغیرقانونیتولید
رمزارز شناسایی و ۱۷۵هزار دستگاه
ضبطشدهاند.
اردکانیــان اظهار داشــت :طبق
گزارشهای مراکز جهانی۱۰ ،درصد
انرژی مصرفــی تولیــد رمزارزها در
جهان مربــوط به ایران اســت یعنی
حداقل ۲۰۰۰مگاوات توان برق صرف
رمزارزها میشود ،درحالیکه کسانی
که مجــوز قانونی رمــزارز گرفتهاند،

حــدود ۳۲۱مگاوات مصــرف دارند.
ویادامهداد:جمعبندیشورایامنیت
کشور و دبیرخانه شورای عالی امنیت
ملی معطــوف به این نکته اســت که
افزایش دما و رمزارزهــا ،علت اصلی
قطعیهایاخیربرقهستند.
وزیر نیرو افزود :امسال رشد مصرف
ما ۱۹درصــد و اوج مصــرف ۵۴هزار
مگاوات است که ۹درصد آن مربوط به
دستگاههایسرمایشی ۲۰۰۰،مگاوات
مربوط به دستگاههای رمزارز و ۲۰۰۰
مگاوات هم مربوط به رشد مصرف در
صنایعبزرگاست.
اردکانیــان گفت :خشکســالی
همچنین موجب شده که کشاورزان
زودتر به استفاده از چاههای کشاورزی
رویبیاورند.
وی تأکید کرد :هر ســال از آخر
شهریور به مرور واحدهای نیروگاهی
برای تعمیرات فرستاده میشوند که
تا پایان خرداد مــاه برمیگردند .در
سال  ۱۴۰۰حدود ۱۳هزار مگاوات
در تعمیرات بوده اســت .ســرعت
بیشتری به موضوع تعمیرات دادیم.
هر چند زمستان گذشــته به دلیل
کمبــود گاز دیرتر واحدهــا را برای
تعمیرات فرستادیم.
وزیر نیــرو در ادامــه تصریح کرد:
حدود ســه هفته پیش ۶جوان ارزنده
جان خــود را در صنعت بــرق تقدیم
کردند چــرا که تأمین بــرق به لحاظ
فکریوتربیتی،حیثیتیاستتاحتی
به یک هموطن روستایی ،یک ساعت
زودتربرقبرسد.
عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان
اینکه اگر کار شبانهروزی صنعتگران
برق نبود ،مشکل فعلی سالها پیش
گریبانگیر ما میشــد ،اظهار کرد :در
سایر کشورها هر ۱۰سال صنعت برق
دچار فروپاشی میشود اما در ایران۱۷

سال اســت که توانستهایم با مدیریت
مانعایناتفاقشویم.
وی با تأکید بر عــدم تأثیر پیمان
پاریسدرمحدودیتهایانرژیعنوان
کرد:تقاضامیکنماگرحتییکدستور
از هر نوع به وزارت نیرو در این خصوص
صادر شــده که محدودیتی به واسطه
پیمان پاریس ایجــاد کردهایم ،به من
نشــان دهید چرا که ما نیروگاهســاز
هستیم و۹۰درصد نیروگاهها حرارتی
هســتند لذا با اطالعات ناقص باعث
مخدوششدنافکارعمومینشویم.
اردکانیان در پاسخ به این سوال که
چرا وقتی خودمان مشکل برق داریم،
اقدام به صادرات آن میکنیم ،گفت:
این سوال از منظر عامه مردم سوال
حقی اســت که باید در پاسخ بگویم
اوالً صنعت گســترده برق با هزاران
کیلومتر خطوط انتقال و تجهیزات
متعدد ســهمیه بودجه ارزی ندارد و
متکی به صادرات است.
وزیرنیروادامهداد:بخشخصوصی
نیزباوزارتنیروقراردادداردوازصندوق
توسعهواممیگیردکهبایدبازپرداخت
آن را به صــورت ارزی صــورت دهد
چــون بســیاری از قراردادهای برق
ارزی هســتند این در حالی است که
صادراتمنهایوارداتاستوصادرات
خالص ما در صنعت برقی که ۸۵هزار
مگاواتظرفیتنصبشدهدارد،دارای
صادراتخالصتنها ۵۰۰مگاواتاست
لذانهتنهاصادراتینداریمبلکهبرقهم
واردمیکنیم.
عضو کابینــه دولــت دوازدهم با
تأکید بــر نظاممند شــدن ماینرها از
ســوی مجلس عنوان کرد :باید برای
فعالیتهای غیرقانونــی در این حوزه
مجازاتتعیینشود.هریکبیتکوین
۳۰۰هزار مگاوات ســاعت انرژی الزم
دارد یعنــی باید برق یک شــبانه روز

ت
۳۰هزارمسکنراقطعکنیمتایکبی 
کوین تولید شود که قطعاً درآمد ارزی
نیز خواهد داشــت امــا ۳۲۱مگاوات
مقدارمجازاست.
وی با اشــاره به اظهارات معاون
صمت عنوان کرد :تاکنون دو هزار نفر
برای ماینینــگ مراجعه کردهاند که
تنها  ۹۹نفر پرونده تشــکیل دادهاند
لذا ایــن صنعت نیازمنــد نظاممند
شدن است تا در شرایط کرونا و گرما
شاهد قطعی برق نباشیم.
اردکانیان با اشاره به برخی مطالب
مطرحشدهدرحوزهانرژیاتمیعنوان
کرد :بنده به عنوان رئیس کمیسیون
اقتصادی مشترک ایران و روسیه آخر
هفته قرار اســت بحث نیروگاه۱۴۰۰
مگاواتی هرمزگان را نهایی کنیم و این
یکی از فعالیتهای شاخص این دولت
است که توانسته اســت وام دولتی از
فدراسیون روسیه دریافت و عملیاتی
کندلذاپیگیربحثواحددوموسومهم
هستیمکهدرسالهای ۱۴۰۴و۱۴۰۶
بهمدارمیآید.
وزیر نیرو در پایان با بیان اینکه باید
مسأله قیمت برق را حل کنیم ،گفت:
اینبهاینمعنانیستکهبخشخانگی
شــامل افزایش قیمت برق شود بلکه
منظور برق صنعتی است که در سال
 ۹۰میزانآنیکسومیعنی۳۳درصد
برقجهانیبودودرسال ۹۹به۴درصد
رسیده بود که باید توجه داشت وقتی
نرخ ارز افزایش پیدا میکند دو اتفاق
متضاد میافتد؛ بخش صادرات صنایع
فلزیخوشحالمیشوندوسرمایهگذار
کهوامازصندوقتوسعهدریافتکردهو
باید به صورت ارزی بازپرداخت کند،
دغدغهمند میشــود لذا باید قیمت
صنعت برق برطرف شود تا این صنعت
پایدارباشدکهالبتهطلیعهآندربودجه
 ۱۴۰۰نشاندادهشد.

خبر

فرصت۴۵روزه مالکان خانههایخالی برای فرار از مالیات سنگین

رئیس سازمان مالیاتی کشور با اشاره به اینکه مالیات بر
ال از مرداد ماه وصول خواهد شد ،گفت:
خانههای خالی عم ً
زیرساخت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی تا پایان سال
تکمیلخواهدشد.
با کاهش درآمدهای نفتی دولت در سالهای اخیر و بروز
اثرات مخرب آن مثل افزایش کسری بودجه و تورم ،اهمیت
راهبردتأمینمالیدولتبادرآمدهایپایدارمالیاتیبیشاز
پیشروشنشدهاست.انجامفرآیندصحتسنجیاطالعاتو
اظهارنامههایمالیاتیتوسطعاملانسانیازیکسووازسوی
دیگرعدماتصالاطالعاتمعامالتبااطالعاتتراکنشهای
مرتبط با آنها یا بهاصطالح عدم اتصال اطالعات رویدادهای
مالی و نظام پرداخت ،موجب شده اســت عالوه بر افزایش
فرار مالیاتی ،میزان وابستگی بودجه کشور به فروش نفت و
اثرپذیریاقتصادازتحریمنیزافزایشیابد.
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی در
سال 98به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و به دولت
ابالغشداماباگذشتچندسالازتصویبآنپیشرفتخوبی
درآنحاصلنشدهاست.
اخیرا ًسخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی

تکمیلسامانهپایانههایفروشگاهیخبردادوتأکیدکردکه
به نتیجه رسیدن آن سبب فراهم شدن بستر اطالعاتی برای
مالیاتبرعایدیومجموعدرآمدمیشود.
امیدعلیپارسادرگفتگوباتسنیم،بااشارهبهدالیلتأخیر
در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی گفت :مقوله مالیات
یکمقداریباهمهمقوالتدیگرمتفاوتاست،لذادر زمینه
قانون مذکور بسترهایی ایجاد شــده است ما هم بهصورت
تدریجی و گام به گام و هماهنگ بــا اصناف و گروههایی که
تنشهای اجتماعی ناخواســته نداشته باشــد این کار را
انجاممیدهیم.
وی افزود :ولی باید بدانیــم مثل همه دنیا دیر یا زود همه
کسب و کارهای کشــور باید کل صورتحسابهایی را که
صادرمیکنندبهصورتامنوقابلاعتماددراختیارسازمان
مالیاتیقراردهندوقانونپایانههایفروشگاهسامانهمؤدیان
هم این هدف را دنبال میکند ،این قانون ،زیرســاختهای
اداریـاجرایی،نرمافزاریوآیتیفراوانوخاصیمیخواهد
که همین امروز پیشرفتهای این کار در حوزههای مختلف
قابلقبولوشایستهاستولیمانحوهفراخوانمانبهگونهای
استکهاینروندبدونتنشاجتماعیوحداقلکردنتنش

خبر
هشدار توانیر به فعاالن غیرمجاز رمز ارز:

دستگاههای خود را قبل از برخورد شدید خاموشکنید

مدیرعامــل توانیر گفــت :فعاالن
غیرمجــاز تولیــد رمــز ارز ،در صورت
شناســایی ،به شــدت متضرر خواهند
شد؛چراکههمتجهیزاتآنهاجمعآوری
خواهد شــد ،هم جرایم سنگینی به آنها
تعلق خواهد گرفت و هم ممکن اســت
برخوردهای قضایی شدیدتری در انتظار
آنهاباشد.
محمدحسن متولی زاده ،مدیرعامل
شــرکت توانیر در گفت وگو با تسنیم،
گفت :چندین بار اعالم شد به ویژه از سال
گذشتهکهوزارتنیرودرچارچوبمصوبه
دولت از فعالیت مراکز استخراج رمز ارز
که میخواهند به صورت قانونی فعالیت

کنند حمایت میکند چرا که این قبیل
فعاالن رمز ارز مدیریت پذیر میشوند و
در زمانهایی که شبکه دچار محدودیت
تأمینبرقاست،ازمدارخارجمیشوند.
وی افزود :در همین مــدت هم این
تعدادمرکزیکهقانونیفعالیتمیکنند،
هر زمان نیاز بوده بر اساس قراردادهایی
که فی مابین منعقد شــده ،بر اســاس
درخواست ما از مدار خارج شدهاند ،کما

اینکهازاولخردادماهامسالهماینمراکز
مجازازمدارخارجشدهاند.
مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه
«متأســفانه تعدادی از فعــاالن عرصه
استخراج رمز ارز هســتند که به دالیل
مختلف عالقهمند نبودند در چارچوب
مقررات فعالیت کنند» ،گفت :این قبیل
افراد به صورت غیرمجاز از شــبکه برق
استفاده میکنند و موجب میشوند به
تأسیساتشبکهبرقآسیبواردشود.
وی ادامــه داد :همچنیــن فعالیت
تولیدکننــدگان غیرمجاز رمــز ارز در
شرایطی که نیاز است بار شبکه مدیریت
شود،بهعموممردمآسیبمیرساند.

اجتماعی باشــد ،چون واقعاً مردم در نهایت به دادن مالیات
حقهیاعادلهایرادندارند،مشکلوقتیاستکهفکرمیکنیم
دیگرانمالیاتنمیدهند،همینموضوعاستکهماهماهنگ
بااصنافومجموعهزیرساختهاییکهفراهماستاینبحث
رادنبالمیکنیم.
رئیس سازمان مالیاتی گفت :تا پایان سال  1400فضای
اداری ـ اجرایی ـ اجتماعی و همراه کردن اصناف را بهصورت
تدریجی حتماً به نتیجه میرسانیم و در سال  1401بحث
وصلکردنقابلاعتمادوامنهمهصورتحسابهاییراکه
اتفاقمیافتدبهنتیجهمیرسانیم.
وی با اشاره به آخرین وضعیت مالیات بر خانههای خالی
گفت:درخصوصمالیاتبرخانههایخالییکقانونجدید
داریمکهبرایپوششضعفهایقانونقبلیدرقانونبودجه
لحاظ شد .قانون قبلی اثربخشی الزم را نداشت برای انجام
آن رسالتی که وجود داشت اگرچه خود سامانه مربوطه هم
آمادهنشدهبود.
وی افزود :از مرداد ماه به بعد هر خانهای که یک روز خالی
باشدمشمولاینقانونمیشود،بنابراین،توصیهاکیدمنبه
همهمردمایناستکهحتماًخانههایشانرابهقیمتعادلهو

متعادل اجاره بدهند تا مشمول آن مالیات نشوند چون آن
مالیات بسیار سنگین است یعنی چیزی حدود نصف اجاره
ماهانهمیشودوعددخیلیباالومؤثریاست.
صاحبان خانههای خالــی باید نصف اجــاره ماهیانه را
بهعنوانمالیاتپرداختکنند!
پارسا تأکید کرد :مبنای وصول مالیات به میزان روزهایی
که یکخانهخالیاستمربوطمیشود،یعنی 4ماهیکخانه
باید خالی باشد تا مشمول این مالیات شود ولی بعد از  4ماه
دیگر بهتعداد آن مدتی که ملک خالی است مشمول مالیات
میشــود ،بنابراین باز هم تأکیدم بر این است که این قانون
بهشدت جرائمش سنگین است و الزم است که تمام کسانی
کهخانهخالیدارندازهمیناآلنتدبیربکنندوخانههایشان
رااجارهبدهند.
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