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سخنرانی
در این ماه کسانی اسیر شدند از خاندان وحی و نبوت که 

عزیزترین و شریف ترین انسان های تاریخ اسالم بودند.
مقام معظم رهبری

از شــب اول ماه صفر تا ده شــب بعد از اقامه نماز در مسجد جامع 
امام علی)ع( واقع در انتهای خ پیروزی خ مقداد مجلس برقرار 
و از سخنرانی دانشــمند مکرم حجت االسالم 

والمسلمین فرقانی خراسانی بهره مند می شویم.
االحقر سیداسماعیل حسینی
 امام جماعت مسجد امام علی)ع(

قیمت بازارنوع سکه
1/300/000سکه تمام طرح جدید
1/268/000سکه تمام طرح قدیم

657/000نیم سکه
371/000ربع سکه

253/000گرمی
122/400هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
4/017دالر
4/775یورو
5/355پوند

1/117لیر ترکیه
1/120درهم امارات

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد در 10 
رقم نخست صادرات غیرنفتی ایران در سال 95، 

پروپان، اتیلن و گاز طبیعی هم قرار دارد! 
به گزارش خبرگزاری ها، محمد شــریعتمداری در 
مراسم روز ملی صادرات که با حضور اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهوری برگزار شــد، با بیان اینکه 
ظرفیت صادراتی ایران 180 میلیارد دالر است، اظهار 
داشت: به نظر می رسد که به این باور و عزم نرسیدیم 
کــه باید عزم ملی برای صادرات را به عنوان مهم ترین 

ماموریت خود در این عرصه از تاریخ ایران بشناسیم.
وی افزود: اگر این عزم ملی وجود داشت، از افرادی 
که دعوت شــده بودند اما امروز نیامدند، حضور جدی 

داشتیم.
وزیر صنعت، معــدن و تجارت با بیان اینکه دیوار 
مشــوق های صادراتی اکنون خوابیده است، گفت: در 
حالی که در دولت هشــتم، معادل هشــت درصد به 
صــادرات خدمات فنی و مهندســی جایزه صادراتی 

پرداخت می شد. )آن جایزه( مانند چاشنی در دینامیت 
عمل می کرد و صادرات را به شــدت رونق داد، این در 

حالی است که این دیوار اکنون طاقچه شده است. 
شریعتمداری ادامه داد: سی سال قبل نیز از تنوع 
بازارها صحبت می شد، اما این آرزو محقق نشد. این در 
حالی است که هر کسی که برای اولین بار کاالیی را به 
کشوری صادر می کرد، جایزه صادراتی افزون دریافت 
می کرد؛ اما اکنون تمام این مسیر را به عقب برگشته ایم.

وی با  اشــاره به اینکه کیــک اقتصاد ما همچنان 
کوچک باقی مانده است و وقتی این کیک کوچک باشد، 
حجم بازار و تولید افزایش قابل مالحظه ندارد، بیان کرد: 
پس سهم ما هم در اقتصاد جهانی اندک باقی خواهد 
ماند.بــه گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، مواد خام 
در کاالهای عمده صادراتی کشورمان مشخص است، 
به طوری که گاز طبیعی نیز در میان صادرات کاالهای 

غیرنفتی قرار گرفته است. 
شریعتمداری اعالم کرد، با نگاهی به شاخص های 

تجاری کشور مشاهده می شود که ارزش 10 رقم اول 
کاالی صادرات در سال 95 معادل 23/8 میلیارد دالر 
)55 درصد کل صادرات غیر نفتی( اســت، که در آن 

پروپان و اتیلن و گاز طبیعی هم قرار دارد. 
وی افزود: از 30 ســال پیش صحبت از این بوده 
است که باید در کاالها و بازارهای صادراتی تنوع ایجاد 
کرد در حالی تاکنون هم گاز و پروپان و اتیلن هم در 

ارقام صادرات غیر نفتی ما قرار می گیرد.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، حضور ایران 
در بازار عراق اســتراتژیک است و این بازار برای ایران 
اســت.  این در حالی است که رقیب ما )کشور ترکیه( 
چند بانک در عراق و اقلیم کردستان مستقر کرده است. 
شــریعتمداری با  اشاره به وضعیت کشور ترکیه و 
تالش های این کشــور در حوزه صادرات بیان کرد: در 
10 سال گذشــته ارزش صادرات این کشور به 377 
میلیون دالر رســیده اســت، در حالی که کل حجم 
صادرات ما در کشــور با وجــود تمام تغییرات صورت 

گرفته حدود 45 میلیون دالر در پایان شش ماهه اول 
سال 1396 بوده است.

وی ادامــه داد: 95 درصــد واحدهــای تولیدی 
کشــورمان صادرات گرا نیســتند و واحدهای کوچک 
صنعتی زیادی داریم که برای نوسازی آنها اقدام جدی 
صورت نگرفته اســت. وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
تصریح کرد: در بودجه استفاده از منابع برای صادرات و 
هدفمندی یارانه ها برای صادرات هدفمند در نظر گرفته 
نمی شود. شریعتمداری در ادامه با انتقاد از فعالیت اتاق 
بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی نیز در جایگاه خود نیست 
و باید به جایگاه خود برگردد و به مسئولیت های خود 

عمل کند.
وی خاطرنشــان کرد: مشاهده کنیم که اتاق های 
بازرگانی دیگر کشــورها چه می کنند. شــرکت هایی 
تاسیس کرده اند و مراکز تجاری ایجاد می کنند اما ما 
حتی نمی توانیم جلوی رقابت منفی فعالین اقتصادی 

خودمان را بگیریم که این امر وظیفه اتاق است.

اصفهان- خبرنگار کیهان:
معاون فروش فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه با تولید ورق های 
زیر 3 میلی متر جلوی سود هنگفت مافیای واردات ورق را گرفت.

محمود اکبری با اشاره به نیاز 200 هزار تنی خودروسازان در سال به 
ورق های فوالد افزود: دعوای سندیکای لوله و پروفیل با فوالد مبارکه از 
سال 94 تشدید شد چون فوالد مبارکه با تولید ورق های زیر 3 میلیمتر، 

جلوی سود هنگفت مافیای واردات ورق را گرفت.
وی با اشاره به حجم محدود صادرات این شرکت در سال های اخیر، 
شــفافیت ســندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل را در میزان تولید و 
درخواســت ورق خواستار شد و گفت: صادرات فوالد مبارکه در 6 ماهه 

اول امسال فقط حدود 400 هزار تن بوده است.
وی افزود: هنوز آمار تولید و نیاز دقیقی از سندیکا دریافت نکرده ایم 
اما فوالد مبارکه در سال 95 بیش از یک میلیون و سیصد هزار تن ورق به 
صنف لوله و پروفیل تحویل داده است و از 730 هزار تن پیشنهاد فروش 
فوالد مبارکه به دلیل اشباع بازار و عدم نیاز از سوی تولیدکنندگان لوله 

و پروفیل برای خرید استقبال نشد.
شهرســتانی عضو هیئت مدیره انجمــن فوالد نیز در خصوص نحوه 
قیمت گــذاری محصوالت فوالدی، قیمت فــوالد را تابع عرضه و تقاضا 
دانست و گفت: قیمت های دستوری فقط تعادل بازار را به هم می ریزد.

وی افزود: میزان واردات ورق زیر 3 میلیمتر در ســال 94 حدود 2 
میلیون تن بوده است که در سال 95 به 1300 هزار تن کاهش پیدا کرد 
و امسال به حدود 700 هزار تن می رسد و این به معنای افزایش تامین 

نیاز داخلی توسط تولیدکنندگان بزرگ فوالد مثل فوالد مبارکه است.
وی همچنین خواســتار رفع موانع پیش روی صادرات مشــارکتی و 

تشکیل هرچه سریعتر ستاد فوالد کشور شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

گاز و اتیلن جزو 10 کاالی نخست صادرات غیر نفتی است!

سازمان بسیج سازندگی از بیابان زدایی 100 
هکتار زمین توسط یک خانواده جهادگر خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بسیج سازندگی، 
عبداهلل یوسفی ساکن شهرستان زرین دشت از توابع 
استان فارس، مردی عاشق طبیعت است که دست به 
کاری ارزشمند زده است. او با برگزاری اردوهای جهادی 
خانوادگی و با استفاده از منابع مالی شخصی، ظرف 3 
سال نزدیک به 100 هکتار از زمین های شهرستان خود 
را با کاشت درختان مقاوم و مناسب بیابان زدایی کند.
وی درباره علت ورودش بــه عرصه بیابان زدایی، 
گفت: »دوســت داشتم یک یادگاری جاودانه از خودم 
برجــای بگذارم و خدمتی به نســل آینده بکنم. من 
می توانستم این سرمایه زمانی و اقتصادی را در عرصه ای 
درآمدزا صرف کنم، اما عشق به طبیعت این حرف ها را 
نمی شناسد. با انجام این طرح با خدا معامله کردم و از 

دولت و سایر نهادها هیچ انتظاری ندارم.«
وی افزود: »در شروع کار به فکر افتادیم تا از اراضی 
بالاســتفاده ای که منشــا بحران های زیست محیطی، 
فرســایش خاک، هدر رفت آب و ریزگردها هســتند، 
اســتفاده کنیم. در پی این تصمیم، طرح بیابان زدایی 
را در زمین های شــور شهرســتان زرین دشــت اجرا 
کردیم و نتیجه مطلوبی هم از این فعالیت حاصل شد. 
در ابتدا مســاحت کوچکــی را با یک حرکت جهادی 
خانوادگــی احیا کردیم. در ادامه به کارمان وســعت 
دادیــم و زمین های زیادتری را برای اجرای این طرح 

انتخاب کردیم.«
یوســفی از رزمنــدگان دفاع مقدس اســت. او با 

سازمان بسیج سازندگی خبر داد

بیابان زدایی از 100 هکتار زمین توسط یک خانواده جهادگر

بیان اینکه دولت مسئول بیابان زدایی در کشور است، 
می گویــد: »متاســفانه دولت به دالیــل گوناگون در 
بیابان زدایی موفق نبوده است. هدف ما از اجرای جهادی 
و خودجــوش طرح بیابان زدایی، ترویج این شــیوه از 
آبادسازی کشور در سایر استان های کشور بود. در حال 
حاضر بیابان های استان خوزستان منشا اصلی ریزگردها 
در این استان هستند و این رفع معضل نیازمند حرکتی 

جهادی و مردمی است.«
وی خاطرنشان کرد: »اجرای پروژه بیابان زدایی از 
100 هکتار زمین توسط مردم و در قالب اردوی جهادی، 
لبیکی به فرمایش و خواسته مقام معظم رهبری درباره 

حفاظت از محیط زیست و بیابان زدایی بود. امیدواریم 
مسئوالن اجرایی کشور نیز دست به کار شوند و برای 
مبارزه با ریزگردها کمر همت ببندند. طرح ما می تواند 
یاری دهنــده طرح های اقتصاد مقاومتی در کشــور 
باشــد، چرا که اقتصاد مقاومتی بدون حمایت و توجه 
به محیط زیست امکان پذیر نیست. محیط زیست مقدمه 
حیات و زندگی است و باید به آن اهمیت دهیم. بسیج 
که نمود مشارکت های مردمی است به خوبی می تواند 
از این ماموریت ســربلند بیرون بیاید همچنان که در 
واکسیناســیون دام ها در کشور دیدیم که جهادگران 
بســیجی گل کاشــتند و ظرف کمتر از 10 روز، 13 

میلیون قطعه دام و طیور را واکسیناسیون کردند.«
یوسفی با تاکید بر نقش رسانه ملی در بیابان زدایی، 
خاطرنشان می کند: »کشور ما در منطقه ای خشک و 
کویری قرار گرفته و آمار بیکاری و معضالت اجتماعی 
در آن باالست. ما می توانیم با احیای اراضی،  اشتغالزایی 
کنیم و تولید را باال ببریم. ما باید جنگل ها را احیا کنیم. 
مجلس شورای اسالمی به مدت 10 سال به جنگل های 
شمال تنفس داده است، یعنی ظرف این مدت 10 سال 
حتی یک درخت هم نباید قطع شود و در مقابل واردات 
چــوب را آزاد کرده انــد و از واردکنندگان چوب هیچ 
گمرکی دریافت نمی شود. از این مدل قوانین باید به نفع 
بیابان زدایی و جنگل کاری هم تصویب شود. رسانه ملی 
باید به کمک بیابان زدایی بشتابد و با ساخت مستندهای 

زیبا، فرهنگ بیابان زدایی را گسترش دهد.«
این فعال جهادی با تاکید بر نقش بیابان زدایی در 
 اشتغالزایی برای جوانان، می گوید: »طرح بیابان زدایی 
یکی از زمینه های اصلی برای  اشتغالزایی جوانان است. 
استفاده از فرصت های خدادادی و بکِر طبیعت به طور 
قطع می تواند راهگشــا باشد. ما آب و زمین در اختیار 
داریم، کافی است مردم پای کار باشند و دولت از آنها 
حمایت کند تا مشکالت مرتفع شود. بیابان زدایی باید 
به یکی از سیاست های اصلی نظام تبدیل شود و دوسوم 
از خاک کشور که بال استفاده است با بیابان زدایی جان 
بگیرد. تهدیدهای خطرناکی چون فرســایش خاک، 
ریزگردهــا، هدررفت آب، مهاجرت، گرما، ســیالب 
و نشســت زمیــن به خاطر بی توجهــی به طبیعت و 

بیابان زایی ایجاد شده است.«

معــاون جدید وزیر نفت کــه تکمیل پروژه 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را از اولویت های کاری 
خود اعالم کرده بود، مدیرعامل این پاالیشگاه که 
سابقه دریافت حقوق نجومی داشت را پس از 4 ماه 

مدیریت برکنار کرد.
به گزارش تســنیم، پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس 
که قرار بود در طی دوران 4 ســاله دولت یازدهم شاهد 
بهره برداری از آن، کاهش خام فروشــی میعانات گازی 
و خودکفایــی در تولید بنزین و حتی آغاز صادرات این 
فرآورده نفتی در ایران باشــیم، با شروع دولت دوازدهم 

هنوز درگیر اما و اگرهای توسعه و تکمیل است.
در حالی که درست بعد از انتخابات ریاست جمهوری 
دولت دوازدهم، مدیرعامل این پاالیشگاه تغییر کرده بود 
و به نظر می رسید که این تغییر درجهت بهبود وضعیت 
تکمیل این پروژه ملی باشــد، در طی 4 ماه اخیر تنها 
یک خروجی تغییر مدیریت و تصدی مدیر جدیدی که 
نامش پیش از این در لیست نجومی بگیران دولتی بود، 
این بود که تعداد 100 نیروی آزمونی این شــرکت در 
حالت بالتکلیف قرار گرفته و به جای اینکه بر ســر کار 

خود حاضر باشند، با عدم مدیریت صحیح نیروی انسانی 
در ماه های اخیر، این 100 فارغ التحصیل دانشگاهی به 
حالــت اعتراض یک روز را جلــوی وزارت کار، یک روز 
جلوی وزارت نفت و روز دیگر را جلوی مجلس شورای 

اسالمی به شب می رساندند.
در پی وضعیت نابسامان نیروهای آزمونی پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس و همچنین نبود چشم انداز مشخص 
از زمان تکمیل این پروژه، در شرایطی که تیم مدیریتی 
جدید حتی قادر به تکمیل فاز نخست این پاالیشگاه نیز 
نبود، با حکم وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و 

پخش فرآورده های نفتی ایران تغییر کرد.
علیرضا صادق آبادی، معاون جدید وزیر نفت هفته 
گذشته در مراسم معارفه خود، تکمیل پروژه پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس را از اولویت های کاری خود اعالم کرد. 
این مدیر جوان، نخســتین سرکشی خود به حوزه های 
پاالیشــی را به همین پاالیشــگاه اختصاص داد و روز 
گذشــته با حضور در محل این پاالیشگاه، مدیرعامل 4 

ماهه آن را برکنار کرد.
بر اســاس این گزارش، برکناری این فرد با دعوت 

100 نیروی آزمونی این پاالیشــگاه به کار همراه شد. 
یکی از این نیروهای آزمونی ضمن ابراز رضایت از اقدام 
معاون جدید زنگنه گفته است: بعد از ماه ها بالتکلیفی، 
از طرف پاالیشــگاه تماس گرفتند و با عزت و احترام ما 

را دعوت به کار کردند.
گفتنی اســت وزیر نفت در ابتــدای دولت یازدهم، 
مشکل تکمیل نشــدن پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را 
اغتشــاش مدیریتی در دولت دهم عنوان کرد و چندی 
پیش هم درخصوص وضعیت این پاالیشگاه اعالم کرد 
کــه این پروژه همچنان با مشــکل کمبود منابع مالی 

روبه روست.
در حالی که وزیر نفت در ابتدا علت مشــکالت این 
پاالیشگاه را اغتشاش مدیریتی عنوان کرده بود، از چهار 
ماه پیش فردی به مدیریت این مجموعه منصوب شد که 
در ماجرای حقوق های نجومی سابقه دریافت های کالن 
داشــت و به گفته عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، از 
جمله افرادی بوده که حاضــر به بازگرداندن آن مبالغ 

نشده بود.
ایــن فرد در واکنش به دریافت حقوق نجومی خود 

مدعی شده است »تلخ ترین طنز مدیریت در کشور بحث 
حقوق های نجومی بوده است، زیرا اینکه معدود افرادی 
که باقی مانده اند تا برای پیشرفت و آرامش مردم زحمت 
بکشند را مایوس کرده و از گردونه فعالیت خارج کنیم، 

درست نیست«!
وی که ظاهرا بر ســر مردم منت هم می گذاشــت، 
گفت »در سال 95 که دولت رقم سقف حقوق را 
19 میلیون تومان عنوان کرد، با احتســاب ماموریت ها 
حقوق بنده 34 میلیون تومان محاســبه شــد و این در 
حالی اســت که طی سال های 92 تا 95 حقوق بنده به 

طورثابت 28 میلیون تومان بوده است«!
اما زنگنه از انتخاب چنین فردی که ظاهرا تخصصی 
در این حوزه مدیریتی نداشته، ممانعت نکرد و حاال پس 
از چهار ماه و بعد از فشار رسانه ها باالخره این فرد کنار 
گذاشــته شد.برکناری این مدیر زنگنه با سابقه نجومی 
بگیری نشان می دهد اغتشاش مدیریت تا این زمان هم 
برقرار بوده و در وزارت زنگنه رفع نشده بود. امید است 
از این پس روند گذشــته اصالح شود و مدیرانی کاردان 
و متخصص در این صنعت کلیدی به کار گرفته شوند.

4 ماه پس از انتصاب توسط وزارت نفت

مدیرعامل نجومی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس برکنار شد

ضریب جینی که نشــان دهنده شکاف 
طبقاتی در کشور می باشد در سال گذشته 
به باالترین رقم از سال 13۸۲ یعنی بیش از 

یک دهه اخیر تاکنون رسید. 
به گزارش مشــرق، بانک مرکزی سرانجام از 
آمار شاخص ضریب جینی در سال 1395 رونمایی 
کرد، البته احتماالً چون این آمار به مذاق دولتی ها 
خوش نمی آید، برخالف سایر آمارها و گزارش ها، 
بانک مرکزی خبر انتشار ضریب جینی را به طور 

رسمی منتشر نکرد.
با ایــن حال، بــه تازگی در بانــک اطالعات 
ســری های زمانی اقتصادی )TSD( رقم شاخص 
ضریب جینی مربوط به سال 1395 درج شده است.

ضریب جینی از شاخص های مهم اندازه گیری 

نابرابری توزیع درآمد می باشد. اندازه این شاخص 
بین صفر )برابری کامل توزیع درآمد( و یک )عدم 
برابری توزیع درآمد( تغییر می کند. به عبارت دیگر 
هرچقدر این رقم به صفر نزدیک تر شــود، شکاف 
طبقاتی کمتر شده و هرچقدر نزدیک به یک بشود 

یعنی شکاف طبقاتی بیشتر شده است. 
بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص ضریب 
جینی در سال 1395 به عدد 0/4046 افزایش یافت 
که باالترین رقم از سال 1382 تاکنون است، یعنی 
بدترین رکورد شکاف طبقاتی در 12 سال اخیر را 

به ثبت رسانده است. 
مطابــق این آمار، شــکاف طبقاتــی از پایان 
دولت اصالحات و با روی کار امدن دولت محمود 
احمدی نژاد تا ســال 1390 روند کاهشی داشت 

اما متاســفانه از ســال 1391 بدین سو روند آن 
صعودی شــده و در دولت حســن روحانی به اوج 

خود رسیده است. 
کیهان در گزارش های متعددی درباره وضعیت 
شــکاف طبقاتی در دولت روحانی با اســتناد به 
آمارهای مرکز آمار، نوشت که این شاخص در زمان 
دولت حســن روحانی بدتر شده و به عبارت دیگر 
در این دولت شــکاف طبقاتی و یا نابرابری توزیع 

درآمد، بیشتر شده است. 
در حال حاضر نیز بانک مرکزی با انتشار آمار 
ضریب جینــی، آمار افزایش شــکاف طبقاتی را 
تایید کرده و بر همین اساس، رقم این شاخص از 

0/3952به 0/4046 افزایش داشته است. 
دیگر شاخص ســنجش توزیع درآمد، نسبت 

هزینه دهک دهــم )ثروتمندترین( به دهک اول 
)فقیرترین( می باشد و هر چه این نسبت باال باشد 

نشان دهنده نابرابری بیشتر است.
بر اســاس گزارش بانک مرکزی، نسبت سهم 
10 درصــد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین 
افراد در مناطق شــهری کشور در سال 1395 به 
بدترین نقطه خود در یک دهه اخیر یعنی از 1386 
به این طرف رسیده است به طوری که 10 درصد 
ثروتمندترین افــراد جامعه 14/4 برابر 10 درصد 

فقیرترین، از درآمدهای جامعه سهم برده اند. 
ایــن آمار نشــان می دهد ســهم پولدارها از 
درآمدهای کشــور در دولت یازدهم، سال به سال 
بیشــتر شده و ســهم فقرا به همان مراتب، کمتر 

شده است.

در حالی که فرانسه سابقه سیاهی در صادرات برخی محصوالت خاص 
به ایران دارد، یک شرکت ایرانی قرار است ظرف 3 سال آینده 13 هزار 
رأس گوسفند مولد برای پرواربندی و تامین گوشت از فرانسه وارد کند.
به گزارش فارس، یکی از شــرکت های زیرمجموعه سازمان اقتصادی کوثر 
طی قراردادی با طرف فرانســوی قرار است تا ظرف 3 سال آینده 13 هزار رأس 

گوسفند مولد برای پرواربندی و تامین گوشت کشور وارد کند.
محمدیاســر ترابی در گفت وگو با این خبرگزاری گفته است: طبق تجربه و 
آزمون و خطایی که در سه سال گذشته با طرف فرانسوی داشته ایم، به این نتیجه 
رسیدیم که برای دستیابی تولید گوشت گوسفندی با قیمت تمام شده پایین تا 
افق 1404 چاره ای نداریم جز اینکه نژادی از گوسفند را پرورش دهیم که زایش 

باال و ضریب تبدیل باالیی داشته باشد.
مدیرعامل شــرکت سپیدان در پاسخ به این پرسش که چرا فرانسه را برای 
واردات دام انتخاب کردید، چراکه این کشور بدقولی های زیادی در تفاهم نامه با 
طرف ایرانی دارد و چرا کشورهای صاحب نامی مانند استرالیا و نیوزیلند را برای 
این کار انتخاب نکردید، اظهار داشت: »از سه سال گذشته یک هزار رأس گوسفند 
مولد به صورت آزمایشی از فرانسه وارد کردیم؛ چراکه با دام نمی توان شوخی کرد 
و سرمایه را هدر داد. پس از آزمایشاتی که از نمونه های مختلف انجام دادیم به 
این نتیجه رســیدیم که این نژاد فرانسوی برای پرواربندی و تولید گوشت قرمز 

مناسب ترین گزینه است.«
بر اساس این گزارش، واردات از فرانسه در حالی انجام می شود که کشورهایی 
همچون استرالیا،  برزیل و نیوزیلند در تولید گوشت قرمز و نژادهای برتر سرآمد 

هستند.
ماجرای حضور سوالبرانگیز فرانسوی ها در صنایع مختلف ایران و سابقه تیره ای 
که در این رابطه دارند، نگرانیها را افزایش داده است. یکی از برنامه های جدی دولت 
فرانسه، حضور در بازار محصوالت دانش بنیان کشاورزی و غذایی کشورمان است. 
سال گذشته بود خبر واردات بذرهای هیبریدی از فرانسه خبرساز شد و منتقدان 

آن را مخالف با سیاستهای اقتصاد مقاومتی عنوان کردند.
در حوزه بهداشــت و درمان هم خاطرات سیاهی از فرانسه در ذهن ایرانیها 
حک شده است. ماجرای صادرات خونهای آلوده به کشورمان لکه سیاهی است 
که همیشه بر دامن فرانسویها نشسته و نباید از یاد ما برود. این رسوایی به انتقال 
خون های آلوده فرانسه به شماری از کشورها از جمله ایران باز میگردد که طی 
سال  های 1980 تا 1990 به مرگ عده زیادی از بیماران هموفیلی دریافت کننده 
این فرآورده های خونی منجر شــد.عالوه بر اینها، در ماههای اخیر فرانسه که در 
ماجرای مذاکرات هستهای نقش پلیس بد را بازی میکرد، پس از برجام نیز امتیازات 
ویژهای دریافت کرده و قراردادهایی در حوزه خودرو و نفت با دولت منعقد کرده 
است. هر چند متن این قراردادها محرمانه است اما به اعتقاد کارشناسان، شواهد 
نشان میدهد این قراردادها - اگر اجرایی شود- می تواند باعث عقب افتادن صنعت 

ملی نفت و خودروسازی و وابستگی بیشتر آنها شود.
همه این موارد نشان می دهد که مسئوالن و فعاالن اقتصادی کشور باید حواس 
خود را نسبت به همکاری با فرانسه جمع کنند. فرصت همکاری با بسیاری دیگر 
از کشــورها وجود دارد و ضرورتی ندارد حتی با نیت خیر رفع مشکالت کشور، 
خود را در تله فرانســویها بیاندازیم. سابقه این کشور نشان میدهد در برخورد با 
فرانســویها باید قبل از هر چیز به تأمین امنیت ملی، امنیت اقتصادی و امنیت 

غذایی توجه نمود.

گروه خودروسازی سایپا در حالی دیروز با صدور بخشنامه ای قیمت 
چند محصول خود را گران کرد که پیش از این یکبار در فروردین و 

یکبار هم در مرداد امسال قیمت محصوالت خود را گران کرده بود.
 این شرکت دیروز بخشنامه ای به نمایندگی های فروش خود در سراسر 
کشور ابالغ و قیمت هفت محصول خود را حدودا بین یک میلیون تا 5میلیون 

تومان گران کرد.
به گزارش فارس، براساس بخشنامه ابالغی سایپا به نمایندگی های فروش 
این گروه خودروسازی، قیمت ســراتو دنده اتوماتیک 2000 آپشنال از 99 
میلیون و 158 هزار تومان به 104 میلیون و 158 هزار تومان رسیده است 

که رشد 5 میلیون تومانی را نشان می دهد.
همچنین قیمت سراتو دستی آپشنال از 81 میلیون و 429 هزار تومان به 
86 میلیون و 429 هزار تومان افزایش یافته که نشان دهنده افزایش 5 میلیون 

تومانی قیمت این خودرو است.
درمورد سراتو دنده اتوماتیک 2000 سی سی نیز باید به افزایش 5 میلیون 
تومانی قیمت این خودرو  اشاره کرد که از 91 میلیون و 145 هزار تومان به 

96 میلیون و 145 هزار تومان رسیده است. 
گروه سایپا همچنین قیمت چانگان را از 66 میلیون و 57 هزار تومان به 
69 میلیون و 57 هزار تومان افزایش داده که رشد قیمت 3 میلیون تومانی 

را در مورد این خودرو نشان می دهد.
در بخشنامه جدید سایپا، قیمت تیبا 2 با افزایش یک میلیون تومانی همراه 
بــوده و از 27 میلیــون و 717 هزار تومان به 28 میلیون و 616 هزار تومان 
رسیده است. ساینا نیز شــاهد افزایش قیمت 900 هزار تومانی این خودرو 
بوده به طوری که قیمت آن از 28 میلیون و 5 هزار تومان به 28 میلیون و 

900 هزار تومان افزایش قیمت یافته است. 
گروه سایپا، قیمت آریو دستی 1600 سی سی را نیز یک میلیون تومان 
افزایش داده و قیمت جدید این خودرو 49 میلیون و 745 هزار تومان تعیین 
شــده اســت. قیمت آریو دنده اتوماتیک 1600 سی سی هم با افزایش یک 

میلیون تومانی به 57 میلیون و 815 هزار تومان رسیده است.
شایان ذکر است سایپا پیش از این یکبار در فروردین و یکبار هم در مرداد 

امسال قیمت محصوالت خود را گران کرده بود.
این شــرکت در فروردین ماه قیمت برخی محصــوالت خود را به دلیل 
هزینه هــای دولتی افزایش داده بود. در آن ایام قیمت تیبا حدود 120 هزار 
تومان و انواع پراید به طور میانگین 170 هزار تومان افزایش یافت. طبق اعالم 
گروه خودروسازی سایپا افزایش قیمت محصوالت این شرکت و شرکت های 
پارس خودرو و زامیاد در آن برهه به دنبال افزایش نرخ بیمه شــخص ثالث 

خودرو در سال 1396 صورت گرفته بود.
در مرداد گذشــته نیز سایپا در بخشنامه ای اعالم کرد »براساس آخرین 
مصوبه هیئت  وزیران در رابطه با افزایش نرخ بیمه شــخص ثالث در ســال 
1396 و همچنین به دلیل تغییر هزینه ســاخت پالک و همچنین براساس 
مصوبه اخیر شورای رقابت در زمینه  افزایش قیمت ها، نرخ های جدید اعالمی 

از تاریخ یکشنبه 29 مرداد ماه امسال اعمال خواهد شد.«
افزایش گاه و بیگاه قیمت خودرو ســر دراز دارد و معلوم نیست چرا باید 
هر از چندی شاهد افزایش قیمت محصوالت شرکت های خودروسازی باشیم؟ 
مگر قرار نبود قیمت ها بر اساس مصوبه شورای رقابت تغییر کند؟ در دولت 
گذشته، نوسانات ارزی و تحریم های اقتصادی را عامل افزایش قیمت ها اعالم 
کردند ولی این دولت که مدعی اســت مشــکالت تحریم و نوسانات ارزی را 
کنتــرل نموده، چه بهانه ای برای این افزایش قیمت پی در پی دارد؟ آیا چون 
تولید خودرو داخلی انحصاری اســت بایــد بتوانند هر از چندی قیمت ها را 
افزایش دهند؟ نقش دولت و شورای رقابت در این میان چیست و چه کسی 

باید بازار را مدیریت کند؟

ویراژ خودروساز داخلی و سکوت مسئوالن

سایپا باز هم محصوالتش را 
گران کرد!

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: از برخی قانون گذاران که مانع 
اجرای قانون اخذ مالیات می شوند تعجب می کنم.

به گزارش خبرگزاری فارس، سید کامل تقوی نژاد در کارگاه آموزشی کشف و 
پی جویی جرائم مالیاتی تلویحاً به نامه یکی از نمایندگان مجلس درمورد همراهی با 
موضوع لغو بررسی حساب های بانکی پنج سال گذشته مودیان اشاره کرد و اظهار 
داشت: من از کسانی که خود قانونگذارند تعجب می کنم. مگر عدم اطالع از قانون 
باید مانع اجرای قانون شود، چه حقی دارید که ذهن جامعه را مشوش می کنید؟
وی افــزود: هر کدام از راه های مبارزه و شــفافیت را در پیش می گیریم، با 
دیوارهای بلند بتنی که پشــت آن تله های انفجاری برای سازمان مالیاتی چیده 
شده است، روبه رو می شویم و به محض آنکه سراغ هر کدام می رویم، فریادها بلند 
می شود.رئیس سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: فرار مالیاتی، ظلم به جامعه است، 
زیرا از امنیت کشور و امکانات و تجهیزات و فضای زیربنایی و کسب و کار استفاده 
می کنند و به همه راه های قانونی و غیرقانونی متوسل می شوند که مالیات ندهند.

تقوی نژاد گام اول مبارزه با فرار مالیاتی را شناسایی مؤدیان حقیقی و حقوقی 
دانســت و ادامه داد: برای این راه باید اطالعات اقتصادی داشــته باشــیم، باید 
درآمدها شفاف شود، خیلی ها شعار شفافیت می دهند، اما عمل نمی کنند، ما به 
آنها می گوییم برای شفافیت، حمایت نمی خواهیم، مانع ایجاد نکنید و دست ما 

را نبندید، آنهایی که باید ما را نوازش کنند، به ما تازیانه نزنند.
وی یادآور شــد: عده ای عامدانه و با اطالع از قانون شــفافیت مالیاتی با آن 
مبارزه می کنند، خاضعانه از مســئوالن نظام و قوا استدعا می کنم، برنامه ای که 
برای مبارزه با فرار مالیاتی برداشــته شده در گام اول خفه نشود. برای عدم اخذ 
اطالعات اقتصادی به سازمان امور مالیاتی فشار می آورند و این از سوی هر کس 

یا گروهی باشد، به معنای همراهی با فراریان مالیاتی است.

رئیس سازمان امور مالیاتی مطرح کرد

مانع تراشی برخی نمایندگان مجلس 
در اجرای قانون مالیات

در پی درج خبری با عنوان »می خواهند صنعت 
خودرو ایران را در اختیار فرانسه قرار دهند«، وزارت 
صنعت توضیحاتی ارسال کرد که به همراه پاسخ 

کیهان از نظرتان می گذرد.
در ایــن جوابیه آمده اســت: »در گفت وگوی رئیس 
انجمن واردکنندگان خودرو با پردیس خودرو، درباره ادامه 
روند بسته ماندن سایت ثبت سفارش خودرو و بازنشر آن 
در روزنامه کیهان، مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحات روشــنگری را 

در این خصوص ارائه کرد:
1- »توقــف موقت ثبت ســفارش« خودرو به معنی 

»توقف واردات خودرو« نیست.
2- کلیه ثبت سفارشــات خودرو دارای مدت اعتبار 
شــش ماهه می باشــد و واردات خــودرو از محــل ثبت 
ســفارش های معتبر قبلی در حال انجام بوده و خللی در 

واردات خودرو وجود ندارد.
3- براساس آمار مستخرجه از سامانه گمرک ج.ا.ا در 
شش ماهه اول سال جاری 44000 دستگاه خودرو به ارزش 

حدود 1/2 میلیارد دالر وارد کشور گردیده که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد حدود 38٪ به لحاظ 

ارزش حدود 40٪ افزایش داشته است.
4- بــا توجه به آمار فوق و در نتیجه افزایش عرضه، 
به طور اصولی کاهش قیمت ها مورد انتظار است لکن در 
حال حاضر بازار خودرو  با افزایش قیمت مواجه گردیده 
که یکی از علل اصلی آن اظهارنظرهای غیرکارشناســانه 
برخی فعالین اقتصادی مبنی بر انتشــار اخباری از قبیل 

»توقف واردات خودرو« در رسانه ها می باشد.
5- در حال حاضر با توجه به سیاست ها و دستورالعمل 
پیشنهادی ارسال شده به هیئت محترم دولت، موقتا ثبت 
ســفارش خودرو تا وصول دســتورالعمل جدید، متوقف 

گردیده است.«
پاســخ کیهان: هر چند این مصاحبه بازنشر 
مطلب رسانه ای دیگر بوده، اما به هر حال ضمن درج 
جوابیه، چند جمله در پاسخ ذکر می گردد. ظاهرا این 
جوابیه نوعی فرار رو به جلو محسوب می گردد چرا 
که اساسا بخشی از توضیحات ربطی به مطلب مورد 

اشــاره ندارد. همچنین گفتنی است برخالف متن 
جوابیــه، در هیچ جایی از مطلب مذکور از عبارت 
»توقف واردات خودرو« استفاده نشده است.وزارت 
صنعت آنچنان با افتخار از آمار واردات سخن گفته 
و تالش شده با ارائه آمار صعودی واردات شش ماهه 
خــودرو، از اتهام کاهش واردات فرار کند که گویا 
واردات خودرو باعث سربلندی است! در حالی که 
واردات بی رویه این قبیل کاالهای بســیار لوکس 
عالوه بر افزایش شکاف طبقاتی، موجب خروج ارز 
از کشور- آن هم در شرایط حساس کنونی که کشور 
نیازمند صرفه جویی ارزی است- خواهد شد و این 

کار اگر خیانت نباشد، خطایی نابخشودنی است.
آنچه مورد تاکید است، فرآیندی است که صنعت 
خودرو کشــور را در اختیار و انحصار شرکت های 
فرانســوی قرار می دهد. این فرایند با بهانه تولید 
مشــترک آغاز و با وابسته کردن صنعت کشور به 
کشوری خاص ادامه می یابد و در نهایت به تضعیف 
و نابودی صنعت ملی منجر خواهد شد.  این امتیازات 

به شرکتهای فرانســوی داده شده که سابقه بدی 
در کشــور ما دارند و در زمان حساس تحریم های 
اقتصادی، پشت ما را خالی کرده اند.وزارت صنعت 
بهتر است به جای اقداماتی از قبیل مدیریت ثبت 
سفارش واردات خودرو - که به بازتوزیع رانت به نفع 
شرکتهای خارجی منتج خواهد شد-  به فکر کاهش 
هزینه تمام شــده و تقویت کیفیت و توان رقابتی 
خودروهای ملی با اســتفاده از ظرفیت فوق العاده 
نخبگان جوان کشور باشــد و صنعت کشور را از 

مونتاژکاری و وابستگی نجات دهد.
اخیر، سوق دهنده  نظر می رســد تحوالت  به 
صنعت و بازار خودرو به ســمت انحصاری جدید با 
بازیگرانی جدید اســت. هرچند اساس انحصارات 
گذشته مورد ســوال جدی است، اما تصمیم های 
جدید در این حوزه باید کامال شــفاف و در صورت 
مغایرت با منافع ملی، اصــالح یا متوقف گردد و 
کیهان تا حصول  به این نتیجه، پیگیری های خود 

را ادامه خواهد داد.

توضیحات وزارت صنعت و پاسخ کیهان

* سازمان هواپیمایی کشوری که پیش از این گرانفروشی بلیت پروازهای اربعین 
را تکذیب کرده بود دیروز بدون  اشاره به این تکذیبیه، رسما به بروز تخلف مذکور 
اعتراف کرد. رئیس روابط عمومی این ســازمان در این باره اظهار داشت: آنچه در 
بازرسی بازرسان سازمان هواپیمایی کشوری بدست آمد، تاکنون تعدادی از مراکز 
و دفاتری که در ارائه بلیت های اربعین به توصیه های سازمان هواپیمایی کشوری 
توجهی نکرده اند از لیســت مراکز مجاز حذف و سایت های متخلف به پلیس فتا 

معرفی شدند.
* حجم معامالت در بورس کاال طی هفته منتهی به ۲7 مهرماه رشد 11 
درصدی را تجربه کرد .به گزارش روابط عمومی شرکت بورس کاالی ایران، 
طی آخرین هفته مهرماه، در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی، ۲۸1 هزار 
و 769 تن انواع کاال به ارزش 4 هزار و 34۲ میلیارد ریال معامله شــد. 
همچنین در هفته معامالتی مذکور در دو بخش داخلی و صادراتی تاالر 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی، ۲71 هزار و 16۲ تن انواع کاال به ارزش 4 
هزار و 769 میلیارد ریال به فروش رسید. در این تاالر، 9۸ هزار و 6۲۸ تن 
قیر، 56 هزار و 335 تن مواد پلیمري، 6۸ هزار تن وکیوم باتوم، 14 هزار 
تن لوب کات، ۲5 هزار و 1۲4 تن مواد شیمیایی، 7 هزار و 470 تن گوگرد، 
506 تن روغــن پایه و همچنین هزار و 100 تن عایق رطوبتی خریداری 
شد. تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران نیز در چهارمین هفته 
مهرماه، شــاهد معامله 50 هزار و 943 تن انواع کاال به ارزش نزدیک به 
5۲9 میلیارد ریال بود؛ در این تاالر داد و ستد 4۸ هزار و ۲50 تن گندم، 
7 هزار و 150 تن شکر سفید، 193 هزار قطعه جوجه یک روزه گوشتی و 

همچنین 350 تن کنجاله مشاهده شد.
* اولین جشنواره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سینا در سالن 
اجتماعات ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد. در این مراسم که 26 مهرماه 
برگزار شد، برندگان 10 جایزه 100 میلیون ریالی، 20 جایزه 50 میلیون ریالی، 
40 جایزه 20 میلیون ریالی، 50 جایزه 10 میلیون ریالی و انبوهی جوایز نقدی 
دیگر مشــخص شدند که اسامی برندگان طی هفته آتی به اطالع خواهد رسید. 
گفتنی است دوره جدید قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز این بانک 
از تاریخ 1 مهر 96 آغاز شده و هموطنان می توانند برای شرکت در این قرعه کشی 
و بهره مندی از جوایز آن نسبت به افتتاح حساب یا تکمیل موجودی اقدام کنند.


