
اقتصادی

عضو انجمن المپ سازان ایران:

 ۶۰ میلیون المپ در سال
 به صورت رسمی و قاچاق وارد کشور می شود

آمارهای رسمی نشان می دهد

درآمد نفتی دولت روحانی در سال 95 
دو برابر اوج عایدی دولت های نهم و دهم

با وجود تامین 95 درصدی از تولید داخلی

مدیرعامل توانیر: خارجی ها می خواهند 
قطعات صنعت برق خود را به ما تحمیل کنند

جدول نرخ سکه و ارز

صفحه ۴
چهار شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶ 

۱۹ صفر ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۷۶۷

قیمت بازارنوع سکه
1/348/000سکه تمام طرح جدید
1/289/000سکه تمام طرح قدیم

680/000نیم سکه
380/000ربع سکه

255/000گرمی
124/400هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
4/074دالر
4/778یورو
5/430پوند

1/085لیر ترکیه
1/120درهم امارات

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه 
کارت های بازرگانی یکبار مصرف و صوری، کمر 
اقتصاد را شکسته است گفت: سازمان بازرسی 
هرگونــه اقدامی برای حذف این کارت ها انجام 

می دهد. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم، ناصر ســراج در 
صبحانه کاری با اعضای اتاق بازرگانی ایران با اشــاره 
به اختیارات و وظایف سازمان بازرسی، اظهار داشت: 
این ســازمان دو وظیفه اساسی اصالح امور و نظارت 
بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اجرایی را بر 
عهده دارد و زیر نظر رئیس قوه قضاییه فعالیت می کند. 
سازمان بازرسی بر تمام امور قوه مجریه، قوه قضاییه 
منهــای کار قضایی و قوه مقننه منهای کار تخصصی 

نمایندگی نظارت دارد.
وی با بیان اینکه بازرسی های سازمان در سه بخش 
بازرسی مستمر، بازرسی موردی و بازرسی فوق العاده  
انجام می شــود، تصریح کرد: در بازرســی مســتمر 
بازرســان سوء جریان  ها را بررسی و در پایان هر سال 

جمع بندی می کنند. بازرسی فوق العاده  به دستور مقام 
معظم رهبری، رئیس قوه قضاییه و رئیس ســازمان و 
همچنین به درخواست رئیس جمهور انجام می شود. 
بازرســی موردی بنــا بر گزارش هــای مردمی انجام 
می شــود به طوری که بیش از 48 هزار تماس مردمی 
در سال گذشته داشتیم که طبق قانون ارتقای سالمت 
نظام اداری موظفیم ظرف یک ماه نتیجه بررســی را 

اعالم کنیم.
رئیس ســازمان بازرسی کل کشــور خاطرنشان 
کرد: ســازمان سه وظیفه پیشــگیری، ضد فسادی و 
آمبودزمان )مراجع رســیدگی به شکایات و مبارزه با 
فســاد( را پیگیری می کند و سعی ما بر این است که 
پیشگیری را بر مچ گیری مقدم کنیم اما اگر اقدامات به 
نتیجه نرسد برخورد جدی با متخلفان انجام می دهیم.
ســراج با بیان اینکه رتبه کشــور از نظر فساد در 
جهان مناسب و در شان نظام نیست، افزود: در حوزه 
آمبودزمان هم با کشورهای مختلف تبادل تجربیات 
داشته ایم و به ویژه در زمینه بازرگانی تفاهم نامه هایی 

اروپایی،  کشورهای  با 
آسیایی و آفریقایی امضا 

کردیم.
داد:  ادامــه  وی 
بازرگانی  کارت هــای 
و  مصــرف  ر  یکبــا
اقتصاد  کمــر  صوری، 
را شکســته است. باید 
این  از  استفاده  چرایی 
کارت ها را کشف کنیم 
و ســازمان بازرسی در 

زمینه اصالح قوانین هرگونه همکاری انجام می دهد تا 
بتوانیــم این کارت ها را از اقتصاد حذف کنیم. قاچاق 
کاال از معضالت جدی کشور است که تولید کننده را 
نابود می کند. اگر مشکل کارت های بازرگانی حل شود 
مبارزه با قاچاق بسیار راحت تر انجام می شود. مثال ده ها 
هزار صفحه پرونده در زمینه قاچاق فرش تشکیل شد و 
چند صد نفر افراد بی گناه به دلیل کارت های بازرگانی 

صوری درگیر این پرونده بودند. این قاچاق ها، صادرات 
فرش کشور را نابود کرد.

رئیس ســازمان بازرسی کل کشــور با تاکید بر 
اینکه با شــفافیت بسیاری از مشکالت حل می شود، 
اظهار داشت: ان شاءاهلل دولت الکترونیک به طور کامل 

اجرایی می شود.
سراج با بیان اینکه خصوصی سازی آن طور که باید 
در کشــور اجرا نشد، تصریح کرد: طبق آمار فقط 18 
درصد خصوصی سازی واقعی انجام شده که در بسیاری 
از همین مــوارد نیز بنگاه ها به افــراد غیرمتخصص 
واگذار شــدند که باعث از بین رفتن آنها شد. این نوع 
خصوصی سازی ضربه بزرگی به کشور زد که در آینده 
متوجه آن خواهیم شد و خسارات آن تا سال ها قابل 
جبران نیســت.وی درباره تخلف بانک های دولتی و 
خصوصی در پرداخت سود گفت: بانک مرکزی، تخلف 
بانک هایی که سودهای غیرمتعارف پرداخت می کنند، 
را پیگیری می کند و سازمان بازرسی نیز مطابق قانون 

با آنها برخورد خواهد کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: 

کارت های بازرگانی یک بار مصرف کمر اقتصاد را شکسته است

وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش 
قابل توجهی از صندوق های بازنشستگی یا ورشکسته 

شده اند یا اتکای قابل توجهی به منابع دولتی دارند. 
مهدی غضنفری، در گفت و گو با خبرگزاری مهر درباره 
وضعیت امروز اقتصاد ایران اظهار کرد: این روزها در محافل 
مختلف علمی، اقتصادی و سیاسی کشور، موضوع بهبود اوضاع 
اقتصادی ایران مطرح است؛ با این تفاوت که وعده هایی که 
در این زمینه داده می شود، بعضا از »رسیدن به اقتصاد اول 
منطقه« به »حفظ سطح معیشت مردم« تنزل یافته است. 
البته هر یک از صاحبنظران، مشــکل را در جایی می دانند. 
برخی، ساختارهای بروکراسی را مسئول دانسته و گروهی، 
ناکافی بودن تعامالت بین المللی و یا خروج سرمایه را علت 
اصلــی ذکر می کنند؛ مردم هم گاهی امیدوارانه و این روزها 
اغلب ناامیدانه، پیگیر تصمیمات و اتفاقات هستند. اما برای 
طرح اینکه بتوان به درســتی قضاوت کرد که اقتصاد ایران 
تباهیده است یا خیر، باید ابتدا تعاریف درست و مشخصی از 

یک اقتصاد تباهیده ارایه کرد.

وی ادامــه داد: در واقع، کلمه تباهنده برگرفته از ســر 
کلمــات تبذیر در بکارگیری و اهمال در هدایت و نظارت بر 
دارایی های هدف است و فرآیند تباهنده، فرآیندی است که 
منابع و امکانات یا همان دارایی ها را به عنوان ورودی دریافت 
کرده؛ اما خروجی اندک، بســیار کم و یا حتی منفی را پس 
می دهد. معموال در اقتصاد، خروجی یک فرآیند، وارد فرآیند 
دیگری می شود. حال اگر فرآیند دوم هم تباهنده باشد، چرخه 
تباهندگی تشکیل می شود که نتایجش نابودی تدریجی منابع 
و نهایتا »اقتصاد تباهیده« است. پس فرایند تباهنده، منابع را 

تلف کرده و محصول تباهیده تحویل جامعه می دهد.
وزیر اسبق صنعت در پاسخ به این سؤال که فرآیندهای 
تباهنــده را می توان در کدام یک از بخش های اقتصاد ایران 
با وضوح بیشتری مالحظه کرد ، گفت: در واقع، فرآیندهای 
تباهنده می توانند در همه حوزه های اقتصادی و غیراقتصادی 
فعال شــوند. در حوزه اقتصادی ممکن است در بخش های 
دولتی، شبه دولتی، تعاونی و خصوصی بوقوع بپیوندد که در 
بخــش دولتی، آن را می توان در قالب تبذیر در بکارگیری و 

اهمال در هدایت و نظارت 
بــر دارایی های همگانی، 

تعریف کرد. 
داد:  ادامه  غضنفری 
منظــور از دارایی هــای 
منابع  همــان  همگانی، 
آشکار و پنهانی است که 
دولت به آنها دسترســی 
دارد و در صورت استفاده 
نابجا، هدر خواهند رفت؛ 

امــا نکته حائز اهمیت آن اســت که از آنجا که وجود منابع 
سرشــار نفتی در کشور ما باعث شده به تدریج، فرآیندهای 
تباهنده در همه جای اقتصاد کشــور نفوذ کند.وزیر اسبق 
صنعت دربــاره وضعیت صندوق های بازنشســتگی گفت: 
هم اینک 16صندوق بازنشســتگی در ایران وجود دارد که 
بزرگترین آنها سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری 
است. فلسفه وجودی این صندوق ها مبتنی بر آینده افراد است 

و به صندوقهای بین نسلی معروف شده اند. در طول سالیان 
گذشته و به طور مستمر، تنها به دلیل تامین منافع کوتاه مدت، 
منابع پیش خور و آینده نادیده انگاشــته شده است. بخش 
قابل توجهی از صندوقهای بازنشستگی یا ورشکسته شده اند 

یا اتکای قابل توجهی به منابع دولتی دارند. 
غضنفری خاطرنشــان کرد: صندوق های بازنشســتگی 
فوالد و ســازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، به  صورت 
100 درصدی به دولت متکی هستند و مفهوم صندوق برای 
این نهادها، از بین رفته است. صندوق بازنشستگی کشوری، 
با اتکای 80 درصدی به منابع دولت مواجه است؛ یا سازمان 
تامین اجتماعی که بیش از 50 درصد جامعه ایران را در قالب 
کارفرما، بیمه شده یا مستمری بگیر تحت پوشش دارد نیز در 
وضعیت بحرانی قرار دارد. تنها در مورد صندوق بازنشستگی 
کشوری طی 40 سال گذشته، 28 قانون، مقررات یا مصوبه 
توسط دولت و مجلس، بدون درنظر گرفتن بار مالی به تصویب 
رسیده است. بار مالی این 28 قانون بیش از 400 هزار میلیارد 
تومان برآورد می شود؛ پس نمونه های تباهیدگی بیشمار است.

وزیر اسبق صنعت ، معدن و تجارت:

بخش قابل توجهی از صندوق های بازنشستگی ورشکسته شده اند

گفت: 95  توانیر  مدیرعامل شرکت 
داخل  در  برق  تجهیزات صنعت  درصد 
خارجی  اما شرکت های  می شود  تولید 
ســرمایه گذاری خود در ایران را منوط 

به تأمین قطعات از خودشان می کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، آرش کردی 
در حاشــیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت برق در خصوص جذب سرمایه گذاری 
خارجی برای صنعت برق، اظهار کرد: متأسفانه 
بــرای کار با شــرکت های خارجی و جذب 

ســرمایه گذاری خارجی یک پارادوکسی وجود دارد؛ از یک سو بیش از 
95 درصد تجهیزات صنعت برق در داخل تولید می شود و از طرف دیگر 
شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران آن را منوط به تأمین 

قطعات از خودشان عنوان می کنند.
وی بــا تأکید بر اینکه ســال 95 بهترین ســال از نظر تأمین مالی 
پروژه های صنعت برق توسط دولت بود، گفت: دولت تالش کرد در سال 
گذشته با انتشار اوراق صکوک اسالمی، اسناد خزانه و تهاتر مالیات ها در 
تأمین مالی بخش زیادی از پروژه ها پشتیبان صنعت برق باشد. از طریق 
همین کمک ها بود که ما توانستیم 12 هزار میلیارد تومان از بدهی های 

خود را با بخش خصوصی تسویه کنیم.
مدیرعامل شــرکت توانیر خاطرنشــان کرد: به ازای هر واحد ایجاد 
ظرفیــت تولیــد باید پنج تــا 5.5 برابر در بخش انتقــال و توزیع برق 
ظرفیت ســازی شود بنابراین در سال های گذشــته به ازای هر مگاوات 
افزایــش تولید این ظرفیت ســازی را در حوزه های توزیع و انتقال چند 

برابر ایجاد کرده ایم.
کردی ادامه داد: توانایی ها و پایداری صنعت برق کشور در حد باالیی 
است، مدیریت بار تابستان سال جاری و کاهش متوسط سرانه خاموشی ها 
با وجود رشد هفت درصدی مصرف برق در تابستان گوشه ای از قابلیت ها 
و توانایی های صنعت برق است. باید توجه کنیم که به هر میزان که به 
ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود به همان میزان و حتی بیشتر نیز 

باید در حوزه های توزیع و انتقال ظرفیت سازی شود.
مدیرعامل شرکت توانیر ادامه داد: در سال جاری برای سرمایه گذاری 
در صنعت برق از شــرایط خاص تری برخورداریم چرا که امســال چهار 
اســتان مازندران، خوزســتان، تهران و سیستان و بلوچستان از شرایط 
ویژه تری برای بازسازی شــبکه ها و تولید برق نسبت به سایر استان ها 

برخوردار هستند.

بودجه  و  برنامه  عضو کمیسیون 
مجلس گفت: وقتی که ما از کشورها 
کاال وارد کــرده و متقابال کاال صادر 
می کنیم، دیگر نیازی به ارزی چون 

دالر نیست. 
مهــرداد الهوتــی در گفت وگــو با 
خبرگزاری تسنیم با اشاره به  الزام دولت 
در انعقــاد تفاهم نامه های پولی و بانکی 
دو و چنــد جانبه  با شــرکای اقتصادی 
ایران اظهــار کرد: قانون برنامه ششــم 

توسعه دولت را ملزم کرده تا زمینه  انعقاد تفاهم نامه های پولی مشترک با 
کشورهای دیگر به ویژه شرکای اقتصادی ایران را فراهم کند.

وی افزود: وقتی که ما با کشــورهایی مثل چین و ترکیه تبادل کاال 
داریم و هم از این کشــورها کاال وارد کــرده و متقابال به آنها کاال صادر 
می کنیم دیگر نیازی به ارز واسطی چون دالر نیست و همان طور که خیلی 
از کشــورهای دنیا به منظور حذف ارز ثالث به  پیمان های پولی و بانکی 
مشــترک روی آورده اند،  ما نیز می توانیم با این روش اقتصاد کشور را در 

برابر شوک های اقتصادی ایمن کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به آثار مخرب وابستگی 
اقتصاد کشور به دالر آمریکا خاطرنشان کرد: متاسفانه شاهد هستیم که 
به دلیل وابستگی کشور به ارزهای خارجی به ویژه دالر هر اتفاق و رویداد 
خارجی بر قیمت کاالهای داخلی تاثیر منفی گذاشــته و باعث افزایش 
قیمت آنها می شود. به طور مثال برخی سخنرانی ها علیه ایران، بازار کشور 
را بدون هیچ دلیل منطقی دچار التهاب می  کند که بخش اعظمی از این  

التهابات با کاهش وابستگی کشور به دالر قابل حل است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

نیازی به »دالر« نداریم

گروه اقتصادی- 
براســاس آمارهای بانک مرکزی، درآمدهای 
نفتی ایران در سال گذشته )به عنوان بهترین سال 
درآمدهای نفتی دولت روحانی(، دو برابر درآمدهای 
نفتی سال 87 )با احتساب تورم( که قیمت نفت به 

بشکه ای 147 دالر رسیده بود، می باشد. 
یکی از مشکالتی که در دولت حسن روحانی با عنوان 
چالش درآمدی معرفی می شد، کاهش قیمت هر بشکه 
نفــت حدود 40 دالر بود. با این حال، طی روزهای اخیر 
قیمت به کانال 60 دالر هم وارد شــد تا شاهد افزایش 

قیمت هر بشکه نفت اوپک باشیم. 
فــارغ مباحث مربوط به چرایی افزایش قیمت نفت، 
باید گفت این افزایش قیمت موجب افزایش درآمدهای 
دولت شــده و با توجه به رشد قابل توجه حجم صادرات 
نفت طی چهار ســال اخیر، مسلما رقم قابل مالحظه ای 

عاید ایران خواهد شد. 
هرچند دولت اصرار بر تنگنای بودجه ای خود به دلیل 
کاهش قیمت نفت طی چند سال اخیر داشت اما آمارهای 
رسمی بانک مرکزی گویای واقعیت دیگری است. مطابق 
این آمارها، افزایش حجم فروش نفت توانسته زیان ناشی 

از کاهش قیمت نفت را جبران کند. 
به عبارت دیگر، کاهش قیمت نفت طی چهار ســال 
اخیر را نمی تــوان عامل تنگناهای درآمدی عنوان کرد؛ 
چه اینکه طبق آمارهای بانک مرکزی درآمدهای نفت و 

فرآورده های نفتی ایران در سال 1391 )که سال پایانی 
دولت احمدی نژاد محســوب می شود( معادل 42 هزار و 
852 میلیارد تومان بود که این رقم برای ســال 1396 
)ســال جاری( 113 هزار و 900 میلیارد تومان مصوب 

شده است. 
لذا طبق این آمارها؛ درآمدهای نفتی و فرآورده های 
آن در دولت حسن روحانی بیش از 2.6 برابر شده است و 
دولت نمی تواند نبود درآمدهای نفتی را بهانه نارسایی های 

بودجه قرار دهد. 
الزم به ذکر است؛ در سال 1387 که نفت برای چند 
ســاعت به رقم 147 دالر افزایش یافت، کل درآمدهای 
نفتی و فرآورده های آن در آن ســال به رقم 21 هزار و 
565 میلیارد تومان بالغ شد )که با احتساب تورم 9 سال 
اخیر حدود 37 هزار میلیارد تومان می شــود( یعنی در 
سالی که بیشترین رقم قیمت نفت در هر بشکه را شاهد 
بودیــم، حدود 37 هزار میلیــارد تومان به قیمت فعلی 

درآمدنفتی داشتیم.  
قابل توجه تر اینکه، درآمدهای نفتی کشور در سال 
گذشته نیز که باالترین میزان فروش نفت دولت روحانی 
محسوب می شود، حدود 73 هزار و 880 میلیارد تومان 
بوده که دو برابر اوج قیمت نفت در هر بشــکه در دولت 

احمدی نژاد می باشد. 
در این دولت هم زنده باد چین! 

همان طور که مشاهده شد، اوج درآمدهای نفتی این 

دولت نسبت به اوج درآمدهای نفتی دولت قبل؛ دو برابر 
شده و از جهت درآمدهای نفتی، این دولت وضعیت بهتری 
دارد. با این حال می بینیم در این دولت رکورد واردات از 

چین شکسته شده است. 
از زمان آغاز به کار دولت حســن روحانی تا ابتدای 
مرداد ماه سال جاری )دولت یازدهم( حدود 44 میلیارد 
و 900 میلیون دالر کاالی چینی وارد شده؛ در حالی که 
مجموع واردات دولت دهم بیش از 26 میلیارد دالر بوده 
است. لذا افزایش قابل واردات از چین آن هم برای دولتی 
که اعتقاد داشت دولت قبلی برای چینی ها  اشتغال ایجاد 
کرده، تاســف بار است.در همین حال، نفت اوپک در روز 
گذشته با بیش از چهار درصد رشد، نسبت به دو روز قبل، 
رقــم 61 دالر را ثبت کرد و نفت برنت هم با ادامه روند 
افزایشی خود طی هفته های اخیر، به قیمت 64 دالر در 
هر بشکه رسید. نفت اوپک طی یک ماه نیم اخیر از 54 
دالر به 61 دالر رســیده که نشان دهنده افزایش هفت 

دالری هر بشکه نفت اوپک در بازار می باشد. 
در پی اقدامات ســرکوب گرایانه ولیعهد عربستان و 
همچنین تنش ها در عربستان، طی هفته های اخیر روندی 
صعودی را طی کرده و قیمت دو شــاخص نفتی »وست 
تگزاس« و »برنت« هم به باالترین رشدها از اواسط سال 

2015 تا کنون رسیده است. 
براساس گزارشی که تسنیم به نقل از رویترز منتشر 
کرده، قیمت نفت برنت با 0/3 درصد کاهش نســبت به 

رقم پایانی جلسه قبل به 64 دالر و هشت سنت رسید، 
هرچند قیمت نفت برنت طی شش هفته اخیر رشد قابل 

مالحظه ای را تجربه نمود. 
گفتنی اســت، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
با بازداشــت های گسترده اعضای خانواده سلطنتی، وزرا 
و ســرمایه گذاران بــه نام این کشــور از جمله ولید بن 
طالل، میلیاردر ســعودی و شاهزاده مطعب بن عبدا...، 
رئیس قدرتمنــد گارد ملی این کشــور در پی تقویت و 

تحکیم قدرت خود بر آمده است.
این بازداشت ها که یک مقام آگاه آن را بخشی از »فاز 
نخست« سرکوب ها خوانده، جدیدترین خبر از گام های 
غیرمنتظره ای اســت که وی در طی ماه های اخیر برای 

تحکیم جایگاه خود در برداشته است.
ضمن اینکه تنش ها در عربستان نیز بیش از گذشته 
تشــدید شده اســت. ائتالف به رهبری عربستان که در 
یمن با جنبش حوثی ها در حال جنگ است گفته، تمام 
گذرگاه های هوایی، زمینی و دریایی یمن را بسته است. 
این اقدام پس از شــلیک موشکی از خاک یمن به سوی 
ریاض صورت گرفته است.شین چانل، تحلیلگر بازار نفت 
در موسســه ولث ادوایزرز گفت: »وقــوع یک درگیری 
احتمالی می تواند موجب محدود شدن عرضه نفت منطقه 
شود... پیش بینی ما این است که تا پایان امسال، قیمت 
نفت خام آمریکا به باالی 60 دالر و نفت برنت به باالی 

70 دالر خواهد رسید.«

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: اخیرا وزارت نفت 
با برداشتی که از قانون داشته اعالم کرد که نرخ تحویل گاز به 
نیروگاه های تولید پراکنده باید با تعرفه صنعتی محاسبه شود و 
با این محاسبات جدید، 17 نیروگاه کشور را به تعطیلی کشاند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، هوشــنگ فالحتیان در حاشیه 
هفدهمین نمایشگاه بین المللی برق ایران در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: اخیرا وزارت نفت با برداشتی که از قانون داشته اعالم کرد که 
نــرخ تحویل گاز به نیروگاه های تولید پراکنده باید با تعرفه صنعتی 
محاسبه شود و با این محاسبات جدید، تعداد 17 نیروگاه را در سراسر 

کشور به علت بدهی با قطع گاز به تعطیلی کشاند.
وی تصریح کرد: مذاکراتی با مجموعه وزارت نفت و هیئت دولت 
داشــتیم و قرار شــد در هفته های آتی تدابیری در دولت اندیشیده 
شده و در قالب آیین نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه سال 96، 
این موضوع تعیین تکلیف شــود و با صحبت هایی که شده، نرخ گاز 

واحدهای تولیدپراکنده به نرخ قبلی بازمی گردد.
معاون وزیر نیرو میزان ظرفیت بهره برداری شده نیروگاه های تولید 
پراکنده را حدود 800 مگاوات اعالم کرد و گفت: حدود 2700 مگاوات 
قرارداد خرید تضمینی برق با سرمایه گذاران نیروگاه های تولید پراکنده 
منعقد شده و افزایش ظرفیت در بخش های DG و CHP را به عنوان 

یک پدافند غیرعامل در برنامه داریم.
فالحتیان با اشاره به اینکه نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته 
رشــدی 30 درصدی از نظر اســتقبال و حضور شرکت های مختلف 
داشت افزود: فرصتی مناسب برای تعامل بین شرکت های خصوصی 
ایرانی و خارجی اســت که افزایش آمار بازدیدکنندگان در نمایشگاه 
امســال و همچنین برگزاری نشست های تخصصی با حضور فعاالن 
بخش خصوصی موید این امر است که از این ظرفیت نمایشگاه بهره 

خوبی گرفته شده است.
وی با بیان اینکــه »وزارت نیرو 30 هزار میلیارد تومان از دولت 
طلــب دارد«، گفت: حدود 30 هزار میلیارد تومان نیز در مجموع به 
بانک ها، موسسات دولتی و همچنین بخش های خصوصی بدهکاریم 
که درخصوص بخشی از این بدهی که قابلیت تهاتر با مطالبات دولتی 
دارد مذاکراتی در حال انجام است تا در صورت کسب موافقت نهادهای 
مسئول، بتوانیم با تهاتر بدهی ها به دولت با مطالبات از دولت، بخشی 

از مسائل مالی وزارت نیرو را حل کنیم.
معاون وزیر نیرو تصریح کرد: قیمت تمام شده تولید هر کیلووات 
ساعت برق بدون احتساب هزینه سوخت، حداقل 100 تومان است 
در حالــی که حدوداً زیر 70 تومان در هر کیلووات ســاعت از مردم 
بابت مصرف برق دریافت می شود و این اختالف 30 تومانی، به طور 

مستمر به بدهکاری های ما می افزاید.
فالحتیان با بیان اینکه »صنعت برق ســاالنه ســه میلیارد دالر 
صادرات خدمات فنی و مهندســی دارد«، افزود: می توان در صورت 
حل مشکالت صنعت برق و توجه بیشتر به ظرفیت های این صنعت، 
ساالنه 20 میلیارد دالر صادرات خدمات فنی و مهندسی در صنعت 

برق داشت.
وی در پایــان گفــت: بــه شــرکت های داخلی کــه تمایل به 
ســرمایه گذاری در بخش نیروگاهی دارند توصیه اکید می کنم که با 
تشکیل شرکت های سهامی عام و استفاده از سرمایه های خرد مردم 
و به جریان انداختن نقدینگی ریالی موجود در کشور در بخش تولید 
در صنعت برق، هم خود در مسیر سرمایه گذاری و جذب پول موفق 
عمل کنند، هم به جذب ســرمایه و رونق صنعت برق کمک کنند و 

هم با اینکار اقتصاد جامعه را در بخش تولید تقویت کنند.

معاون وزیر نیرو: 

وزارت نفت با تحویل گاز به نرخ صنعتی
 17 نیروگاه کشور را به تعطیلی کشاند

رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس با اشاره 
به برخی سودجویی ها و دالل بازی ها در روند صدور 
ویزای اربعین برای زائران گفت: از وزارت خارجه 

می خواهیم به این وضع رسیدگی کند.
حجت االســالم احــد آزادیخــواه در گفت وگو با 
خبرگزاری فارس، درخصوص برخی مشکالت پیش روی 
زائران و راهپیمایان اربعین اظهار داشت: ما شاهد وجود 
رانت در صدور ویزای اربعین از ســوی سفارتخانه عراق 

و برخی سودجویی و دالل بازی ها در این حوزه بودیم.

وی افــزود: تعــداد 2400 دفتــر خدماتی زیارتی 
توســط ســازمان حج و زیارت برای صدور ویزا معرفی 
شــده است تا زائران و عالقمندان به این دفاتر مراجعه 
کرده و از طریق سامانه سما ثبت نام کنند و ویزای آنها 
برای اربعین صادر شود.رئیس فراکسیون حج و زیارت 
مجلس گفت: متأسفانه سفارت عراق تنها تعداد اندکی 
از دفاتر زیارتی را با خود همراه و هماهنگ کرده و خارج 
از دستور و با یک بی نظمی خاصی از این طریق روادید 
صادر می کند. ویزاهایی که از این طریق صادر می شود 

زیر نظر سازمان حج و زیارت نیست و اعمال نظارت بر 
آنها بسیار ضعیف است و سفارت عراق در این باره تنها 

به دنبال منافع مالی خود است.
آزادیخواه خاطرنشان کرد: ما در صدور ویزا به این 
شکل از سوی سفارت عراق شاهد دالل بازی هستیم و از 
سوی دیگر سفیر عراق عالقه مند است تا ویزا از دفاتری 
که توسط وی مشخص و معرفی شده زودتر صادر شود.

وی ادامه داد: این در حالیست که از حدود 10 روز 
قبل صدور ویزا برای سایر زوار به مدت سه روز متوقف 

شد و مردم سرگردان مانده بودند حتی زائری را داشتیم 
که 12 روز منتظر مانده بود تا ویزایش را که در حالت 
عادی 24 ساعته صادر می شود، بگیرد و علت همه اینها 

بی نظمی است که در سفارت عراق وجود دارد.
رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس در پایان گفت: 
ما از وزارت امور خارجه درخواست داریم تا به این موضوع 
رسیدگی کند، ما سال گذشته نیز این مشکل را داشتیم 
و امسال هم شرایط در ارتباط با این موضوع بدتر شده 

که بهتر نشده است.

رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس خبر داد

وجود رانت و دالل بازی در صدور ویزای اربعین

معاون رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت 
با بیان اینکه برخی واحدهای صنفی برای برخی 
کاالها اقدام به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از 
مشــتری می کنند که قبال مالیات آن توسط 
شرکت های تولید کننده پرداخت شده ، گفت: 

این کار تخلف است.
شــهرام میرآخورلو در گفت  وگو بــا خبرگزاری 
فــارس در مورد » اخذ مالیات بر ارزش افزوده« بطور 
مضاعف توسط واحدهای صنفی اظهار کرد: دریافت 
دوباره مالیات بر ارزش افزوده تخلف اســت. علیرغم 
هشــدارها و اطالعیه های سازمان های مسئول مبنی 
بر غیرقانونی بودن اخذ مالیات بر ارزش افزوده بطور 

مضاعف ، برخی واحدهای صنفی در راستای کسب 
سود های نامشروع، اقدام به اخذ مجدد مالیات در ذیل 

صورتحساب صادره می کنند.
وی افزود: متاســفانه کماکان برخی از تاالرهای 
پذیرایی، ســفره خانه های ســنتی ، رســتوران ها و 
واحدهای اقامتی که مشمول قانون مالیات بر ارزش 
افزوده بوده و مکلف به اجرای این قانون هســتند با 
سوءاستفاده از شرایط موجود و بی اطالعی خریداران 
در بعضی از اقالم مورد عرضه خود نظیر انواع نوشیدنی 
)نوشابه و دلستر( و فرآورده های لبنی )دوغ و ماست( 
که مالیات بر ارزش افزوده در قیمت مصرف کننده آنها 
قباًل توسط شــرکت ها و واحدهای تولیدی پرداخت 

شده است، دوباره از خریداران مالیات اخذ می کنند.
معاون رســیدگی به تخلفات سازمان حمایت با 
اســتناد به مفاد ماده 57 قانون نظام صنفی و ماده 2 
قانون تعزیرات حکومتی، اینگونه اعمال را مـصـداق 
بارز گرانفروشــی دانســت و ادامه داد: در راســتای 
اســتیفای حقوق مصرف کنندگان با لحاظ اولویت و 
با انجام بازرسی ها با متخلفین برخورد می شود. تمام 
تالش بر این اســت که اجازه سوءاستفاده به برخی 
داده نشــود. میرآخورلو افزود: ضمن اطالع رســانی 
مناســب جهت جلوگیری از اقدام احتمالی توســط 
فعاالن اقتصادی مربوطه ، این سازمان هماهنگی الزم 
را با دستگاه های ذیربط از جمله ادارات کل تعزیرات 

حکومتی استان های سراسر کشور ، اتاق های اصناف 
و نیــز اتحادیه های مربوطه انجــام داده و در صورت 
احراز تخلف ازسوی واحدهای موصوف در اخذ مالیات 
مجدد ، مراتب را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی 

منعکس می کند.
وی تاکید کــرد: مصرف کنندگان ضمن مطالبه 
صورتحســاب در زمان استفاده از خدمات واحدهای 
صنفی مورد اشاره، در صورت مشاهده هر گونه تخلف، 
مراتب را از طریق شماره تلفن 124 ، با سامانه دریافت 
و رسیدگی به شکایات این سازمان در سراسر کشور 
اطالع داده تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد 

و نتیجه به شاکی اعالم شود.

بر اســاس آمار ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در 
تابستان سال جاری اجاره بها در شهر تهران نسبت به فصل مشابه 

سال قبل حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.
بــه گزارش ایســنا، دفتــر برنامه ریــزی و اقتصاد مســکن وزارت 
راه و شهرســازی، گزارش تحوالت بازار مســکن و اجاره بهای واحدهای 
مســکونی آپارتمانی شهر تهران در تابستان 1396 را منتشر کرد که بر 
اساس آن اعالم شده متوسط اجاره بهای یک متر مربع زیربنای واحدهای 
مسکونی آپارتمانی )رهن واجاره( 28 هزار و 614 تومان بوده که نسبت به 
فصل قبل 10/8 درصد و نسبت به تابستان سال 1395 به میزان 19/5 

درصد رشد داشته است.
در این فصل تعداد اجاره نامه های واحدهای مسکونی آپارتمانی ثبت 
شــده نیز به 40 هزار و 560 واحد رسید که نسبت به فصل قبل 33/9 
درصد افزایش و نســبت به تابستان سال 1395 به میزان 10/5 درصد 

کاهش داشته است.
هم چنین در تابســتان 1396 تعداد معامــالت واحدهای با کاربری 
مسکونی از نوع آپارتمانی در شهر تهران به 48 هزار و 854 واحد رسید 
که نسبت به فصل قبل 28/8 درصد و نسبت به تابستان سال قبل چهار 

درصد رشد داشته است.
در این فصل منطقه 5 با 7471 فقره بیشترین تعداد معامالت و منطقه 
19 با 312 فقره کمتریــن تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند. 
بیشترین نرخ رشد تعداد معامالت در این فصل نسبت به تابستان سال 
قبل مربوط به منطقه 3 با رشد 19/9 درصدی و کمترین نرخ رشد تعداد 
معامــالت مربوط به منطقه 18 بــوده که به میزان 17/8 درصد کاهش 

داشته است.
در تابستان 1396 متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای 
واحدهای مسکونی آپارتمانی 4/63 میلیون تومان بوده که نسبت به فصل 
قبل 3/1 درصد و نســبت به تابستان 1395 به میزان هفت درصد رشد 

داشته است.
در این فصل از میان مناطق 22 گانه شــهر تهران منطقه یک با 10 
میلیون تومان بیشــترین و منطقه 18 با 2/26 میلیون تومان کمترین 
متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی آپارتمانی معامله 
شده را داشته است. بیشترین رشد متوسط قیمت تابستان سال 1396 
نســبت به تابستان 1395 مربوط به منطقه 2 با 10/5 درصد و کمترین 

آن مربوط به منطقه 22 با رشد 1/3 درصد بوده است.
از سوی دیگر بررسی توزیع فراوانی تعداد معامالت واحدهای مسکونی 
آپارتمانی در تابســتان 1396 نشان می دهد واحدهای منطقه 5 با 16/7 
درصد، واحدهای دارای عمر تا پنج ســال ســاخت با سهم 47 درصد، 
واحدهــای با قیمت متر مربعی 3 تا 3/5 میلیــون تومان با 12 درصد، 
واحدهای با مســاحت 60 تا 70 متر مربع بــا 15/5 درصد و واحدهای 
دارای ارزش 130 تــا 160 میلیون تومــان )از میان واحدهای با ارزش 
کمتر از 970 میلیون تومان( با سهم 7/3 درصد باالترین سهم در تعداد 

کل معامالت را در تابستان به خود اختصاص دادند.

عضو انجمن المپ سازان ایران از ورود ساالنه ۶۰ میلیون شعله 
المپ به صورت رســمی یا قاچاق به کشور خبر داد و گفت: ساالنه 
1۰۰ میلیون شعله المپ در ایران مصرف می شود که حدود 4۰ درصد 

آن تولید داخلی است. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، »فرشید خمسه« عضو انجمن المپ سازان 
ایران در حاشــیه هفدهمین نمایشــگاه بین المللــی صنعت برق در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: ســاالنه 100 میلیون شعله المپ در ایران مصرف 
می شــود که می توان در صورت حمایت کافی و مناسب از تولیدکنندگان 

المپ، تمامی این نیاز را در داخل کشور تأمین کرد.
وی افزود: با وجود ظرفیت های تولید المپ در کشور، تنها 40 درصد از 
نیاز ساالنه المپ ایران در داخل تولید می شود و 60 میلیون شعله المپ به 

صورت رسمی و یا قاچاق از خارج از کشور وارد می شد. 
عضو انجمن المپ سازان ایران با بیان اینکه »ترخیص کاالهای ضروری 
تولید المپ ســه ماه طول می کشد«، گفت: در زمینه بازرسی گمرکی ارز 
مبادالتی و گشــایش اعتبار اسنادی )ال سی( مشکالتی برای تولیدکننده 

وجود دارد که نمی توان تمام نیاز داخل را تامین کرد.
خمسه ادامه داد: تولیدکنندگان واقعی المپ در کشور با یک خط تولید 
فعالیت می کنند به طور مثال شرکت نورافشار که یکی از چهار شرکت بزرگ 
در این زمینه است، با یک خط تولید روزی چهار هزار المپ تولید می کند اما 
اگر شرایط مساعد شود می توان به راحتی با سه خط تولید فعالیت کرد که 
به طور میانگین با این حساب می توان روزی 12 هزار شعله المپ را به تولید 
رساند.وی خاطرنشان کرد: به صورت قاطع می توان گفت تولیدکنندگانی که 
صفر تا 100 المپ را خودشان تولید می کنند به راحتی در صورت تسهیل 
شــرایط می توانند سه برابر ظرفیت کار کنند که این مسئله مستلزم توجه 

دولت به تولیدکنندگان المپ است.
عضو انجمن المپ سازان ایران افزود: برخی از المپ های خارجی که در 
بازار وجود دارند، اطالعات نادرستی را روی بسته بندی درج کرده اند؛ به طور 
مثال، ممکن است روی بسته المپ توان المپ را 22 وات نوشته، اما توان 
آن المپ تنها 18 وات باشد به همین دلیل الزم است که شهروندان هنگام 

خرید المپ های استاندارد را خریداری کنند.
خمســه از ممنوع شدن تولید المپ های کم مصرف در اروپا خبر داد و 
گفت: امیدواریم در ایران نیز تولید المپ های کم مصرف متوقف و المپ های 
ال ای دی جایگزین آن شــوند چرا که المپ هــای ال ای دی توان و راندمان 
بیشتری دارند در حالی که همان مقدار ناچیز جیوه ای که درون المپ های 

کم مصرف هست را نیز ندارند.

آمار وزارت راه و شهرسازی نشان داد

افزایش 2۰ درصدی اجاره بها 
در تابستان

معاون بازرسی سازمان حمایت:

اخذ دوباره مالیات بر ارزش افزوده از مشتری تخلف است

نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت : 
مقصر اصلی در بحران کنونی این موسســات، 
بانک مرکزی است نه مردم که به نظام مالی کشور 

اعتماد کرده اند.
علی مطهری در گفت وگو با ایسنا با درباره مشکالت 

موسسات مالی و اعتباری اظهار داشت: ما نباید به نیت 
افراد کار داشــته باشیم. افراد با هر نیتی در موسسات 
اعتباری سپرده گذاری کرده باشند وظیفه بانک مرکزی 

بوده که به موقع اطالع رسانی کند.
وی افزود: اگر موسسه ای در حال ورشکستگی است 

بانک مرکزی باید به مردم اعالم کند که در آنجا سپرده 
نگذارند یا اگر موسسه ای سود غیرمتعارف اعالم می کند 
به مردم هشــدار بدهد که این فریب و نیرنگ  است و 

انضباط مالی کشور را به هم می ریزد.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شــد: بانک 

مرکزی از سال 86 که اجازه این نظارت ها بر موسسات 
اعتباری را داشته به این وظایف خود عمل نکرده و فقط 
تماشاچی بوده است تا این بحران به وجود آید لذا مقصر 
اصلی در بحران کنونی این موسسات بانک مرکزی است 

نه مردم که به نظام مالی کشور اعتماد کرده اند.

نایب رئیس مجلس: 

مقصر اصلی بحران موسسات مالی بانک مرکزی است
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