
اقتصادی

جدول نرخ سکه و ارز

کوتاه اقتصادی

صفحه۴
چهارشنبه           ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۹۷
۲۲ شعبان ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۹۰۱

قیمت بازارنوع سکه
2/060/000سکه تمام طرح جدید
1/920/000سکه تمام طرح قدیم

1/010/000نیم سکه
590/000ربع سکه

381/000گرمی
187/700هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
-دالر
7358یورو
8371پوند

1451لیر ترکیه
1687درهم امارات

مدیرکل مدیریت مصرف آب شرکت آب و 
فاضالب کشور با تاکید بر اینکه طوالنی بودن 
شبکه های توزیع و فرسودگی این شبکه باعث 
می شود ساالنه حدود 800 میلیون مترمکعب آب 
از این شبکه هدر رود، گفت: هدررفت واقعی آب 

در شبکه توزیع کشور 13/4 درصد است.
علی سیدزاده در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری 
جهت تولید کنترل های هوشــمند آب با شرکت دیل 
آلمان در پاسخ به ســؤال خبرنگار فارس که پرسید 
میزان هدررفت آب در شــبکه توزیــع به چه میزان 
اســت، گفت: در حال حاضر 25/5 درصد میزان آب 
بدون درآمد اســت که این میزان شــامل سه بخش 
هدررفت ظاهری،  هدر رفــت واقعی و مصارف مجاز 

بدون درآمد است.
وی افزود:آن بخشی که به شکل واقعی از لوله آب 
هدر می رود و نشتی دارد، در شبکه توزیع کشور 13/4 
درصد اســت و این عدد برای شهر تهران )هدر رفت 

واقعی( 14 تا 15 درصد است.
مدیــرکل مدیریــت مصرف آب شــرکت آب و 
فاضالب کشور با بیان اینکه میزان هدررفت ظاهری 
در کشــور 10/4 درصد و میزان مصارف مجاز بدون 
درآمد 1/7درصد اســت، اظهار داشــت: عدد 13/4 
درصد هدررفت واقعی نســبت به کشورهای توسعه 
یافته شــاید تا حدودی باال باشد اما این هدررفت در 

شرکت آبفا:

ساالنهدرکلکشوربهاندازهیکسدبزرگآبهدرمیرود

منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه رقم مناسبی 
اســت چرا که هدررفت آب و میزان آب بدون درآمد 
در کشورهایی مثل تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان 

تا 35 درصد نیز می رسد.
ســیدزاده در پاسخ به این ســؤال که آیا با عدد 
10/4درصدی اعالم شده درخصوص هدررفت واقعی 
آب می توان میزان آب هدررفت را محاسبه کرد، گفت: 

ســاالنه 800 میلیون مترمکعب آب به صورت واقعی 
در شبکه توزیع به هدر می رود البته 250 میلیون متر 
مکعــب از این 800 میلیون مترمکعب اجتناب ناپذیر 
است بنابراین تفاوت این دو عدد را می توان با اقداماتی 

در شبکه توزیع کاهش داد.
سیدزاده با  اشــاره به اینکه 30 درصد شبکه های 
توزیع کشور فرسوده هستند، افزود: شبکه توزیع آب 

کشور حدود 40 هزار کیلومتر در بخش شهری است، 
بنابراین 6 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که این 
40 هزار کیلومتر به مرور احصا و بازسازی شود اما کل 
بودجه ســاالنه وزارت نیرو از محل طرح های عمرانی 

ساالنه 3 تا 4 هزار میلیارد تومان است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا این هدررفت 800 
میلیون مترمکعب را می توان اینگونه تقسیم کرد که 
ساالنه به اندازه یک سد از شبکه توزیع آب هدرروی 
داریم، گفت: شاید بتوان اینطور عنوان کرد که ساالنه 
در کل کشور به اندازه یک سد، آب از شبکه توزیع هدر 
می رود به هر حال 6 هزار میلیارد تومان نیاز است که 
کل شــبکه توزیع آب نوسازی شود البته امکان اینکه 
به یکباره کل شبکه توزیع را حفاری کنیم وجود ندارد 
اما می توان با این اعتبارات سرعت بازسازی را باال بریم.
سیدزاده در پاسخ به سؤال دیگری که آیا امسال با 
مشترکان پرمصرف برخورد خواهد شد یا خیر، گفت: 
برخورد با مشــترکان پرمصرف آب که جزو مطالبات 
مردم است هنوز در کمیته سازگاری با کم آبی تصویب 

نشده است.
مدیرکل مدیریت مصرف آب شرکت آب و فاضالب 
کشور درخصوص استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف 
آب افزود: اســتفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب 
می تواند تا 30 درصد مصرف آب مشترکان را کاهش 

دهد.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اصالح 
الیحه FATF در راستای تحقق رضایت این نهاد 
بین المللی و نه تأمین منافع ملی بوده است گفت: 
این الیحه یعنی ایجاد زمینه قانونی برای تحریم 

گروه های مقاومت و تشدید تحریم ایران.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، در حالی امروز قرار 
است بحث الیحه »FATF« در مجلس شورای اسالمی 
ادامه پیدا کند که این الیحه ارائه  شده با بهت بسیاری 
از کارشناسان مواجه شده است و در واقع برخی از آنها 
عقیده دارند یکی از بزرگترین آزمون های مجلس دهم 

نحوه واکنش نسبت به این الیحه است.
در ایــن رابطه با مصطفی شــریفی، کارشــناس 
اقتصادی و اســتاد دانشگاه همدان، با بیان اینکه این 
الیحه ای که به مجلس ارائه شده است اصالح »قانون 
مبارزه با تأمین مالی تروریســم« مصوب سال 1394 
اســت گفت: علت ارائه این اصالحیه ایرادی است که 
»گروه ویژه اقدام مالی« FATF  به این تبصره  گرفته 
است و دولت در راستای رفع ایراد FATF الیحه اصالحی 

را به مجلس ارسال کرده است.
وی با ابراز اینکه مهم ترین و جنجالی ترین بخش 

یک اقتصاددان هشدار داد

الیحهFATFیعنیتشدیدتحریمایران

اصالح  شده در این قانون اصالح ماده 1 این قانون است 
که تعریف کننده عمل تروریســتی است و به حذف 
تعریف تروریســت به  وسیله شورای عالی امنیت ملی 
در الیحه جدید FATF و واگذاری آن به این ســازمان 

اشاره کرده است.
این کارشــناس اقتصادی تصریح کرد: در تبصره 
4 الیحه اصالحی جدید آمده اســت: »اسامی افراد، 

گروه ها یا ســازمان های تروریستی موضوع این ماده 
اعــم از داخلی و بین المللی بــا رعایت اصل )154( 
قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران به پیشنهاد 
شــورای عالی مبارزه با پولشویی به تصویب شورای 

عالی امنیت ملی می رسد.«
شــریفی افزود: تبصره 5 هــم می گوید: »نحوه 
به روزرســانی فهرست مندرج در تبصره )4( فوق در 

آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.«
وی ادامه داد: این اصالح زمینه را برای آنکه روزی 
به  صــورت قانونی گروه های مقاومــت در جمهوری 
اسالمی مورد تحریم قرار بگیرند و کمک به آنها جرم 
تلقی شود، آماده می کند. کمیسیون قضایی این الیحه 

را رد کرده است.
این کارشناس اقتصادی با تأکید به اینکه مشخص 
است الیحه اصالح مبارزه با پولشویی کاماًل در راستای 
کســب رضایت FATF تدوین و به مجلس ارسال شده 
است گفت: آنچه مراتب نگرانی از این الیحه را افزایش 
می دهد، مســئله همکاری های بین المللی میان واحد 
اطالعات مالی ایران و ســایر واحدهای اطالعات مالی 

کشورهای دیگر است.
شریفی با اظهار اینکه نکته مهم دیگر در این الیحه، 
مسئله همکاری های قضایی میان کشورها برای مبارزه با 
به اصطالح تروریسم است گفت: جمهوری اسالمی ایران 
با پیوستن به این کنوانسیون خود را با سیلی از مطالبات 
بین المللی برای مقابله با اقدامات به اصطالح تروریستی 
روبه رو خواهد کرد. پیوســتن به این کنوانسیون ابعاد 

گسترده تری از کنوانسیون پالرمو دارد.

معاون پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور از عدم 
پاسخ عباس آخوندی به 7بار مکاتبه این سازمان برای راه اندازی 
ســامانه ملی امالک جهت اجرای قانون اخذ مالیات از خانه خالی 

خبرداد.
احمــد زمانی گفت: اجرای قانون مالیــات بر خانه های خالی منوط به 
راه اندازی »سامانه ملی امالک و اسکان کشور« توسط وزارت راه و شهرسازی 

است که تاکنون به اتمام نرسیده است.
این مســئول با  اشاره به اهمیت اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی 
و تاثیر آن در افزایش عرضه مســکن، گفت: کمبود عرضه مسکن و خالی 
نگاه داشتن منازل مسکونی همواره یکی از معضالت جامعه بوده  به همین 
سبب قانون گذار این بار از اهرم مالیات برای رفع این مشکل و افزایش عرضه 

مسکن بهره برده است.
وی اجرای این قانون را منوط به راه اندازی »سامانه ملی امالک و اسکان 
کشــور« توسط وزارت راه و شهرســازی دانست و افزود: در تبصره 7 ماده 
169 مکرر قانون مالیات های مستقیم آمده است: »وزارت راه و شهرسازی 
موظف اســت، حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون مالیات های مستقیم 
)1394/4/31(، سامانه ملی امالک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه 
باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان 
و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری 
نقل و انتقال امالک و مستغالت به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را 
در تمامی نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان 
دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد 
کند«.معاون پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه 
با گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون مالیات های مستقیم در تیرماه 
1394، تاکنون سامانه ملی امالک راه اندازی نشده است، اظهارداشت: وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور به منظور پیگیری و اطالع 
از روند انجام کار، در تاریخ های 1397/8/30، 1394/10/17،1394/10/9 ، 
1395/12/8، 1396/5/22، 1396/7/15 و 1396/12/27 با وزیر محترم راه 
و شهرسازی، معاون و دبیر کمیته ملی اسکان آن وزارتخانه مکاتبه داشته که 

متاسفانه تاکنون به هیچ یک از این نامه ها پاسخ داده نشده است. 
وی با بیان اینکه عدم ایجاد ســامانه مذکور پس از گذشت دو سال از 
تاریخ تصویب قانون موجب تضییع حقوق دولت شده است، گفت: هرگونه 
اقدامی مبنی بر اجرای این قانون و اخذ مالیات از خانه های خالی منوط به 
در اختیار داشتن اطالعات از طریق اتصال به این سامانه است که امیدواریم 
طبق اعالم مسئوالن وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی آن تسریع شود.

گفتنی است بی عملی عباس آخوندی فقط به حوزه فوق ختم نمی شود 
بلکه وی در طول پنج سال گذشته علیرغم وعده حسن روحانی هنوز مسکن 
مهر را تکمیل نکرده و هزاران خانواده را معطل گذاشته است همچنین برای 
اجرای وعده ساخت مسکن اجتماعی هم اقدام خاصی نکرده است عالوه براین 
در حوزه راه نیز معماری آزادراه ها را به شرکت ایتالیایی سپرده و حتی آشپزی 

قطارهای ایرانی را به اتریشی ها واگذار کرده است.

* سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان طی اطالعیه مشترکی 
با ســازمان تعزیرات حکومتی اعالم کرد: هرگونــه افزایش قیمت کاال و 
خدمات به بهانه افزایش نرخ ارز غیرقانونی اســت. به گزارش فارس، این 
سازمان اعالم کرد در حوزه کاالهای اساسی هرگونه افزایش قیمتی متاثر 
از نرخ ارز واحد وجاهت قانون اســت. در مورد دیگر کاالها و خدمات نیز 
بــه لحاظ تامیــن کافی و به موقع به ازای هر دالر 42 هزار ریال و کاهش 
قابل توجه آن نسبت به نرخ ارز متقاضی قبل از مصوبه و مستند به اعالم 
بانک مرکزی و اقدام سیســتم بانکی در تخصیص و پرداخت سریع آن و 
عدم وجود تقاضای آن معطل واجد شــرایط هرگونه افزایش قیمت کاال و 
خدمات به بهانه تغییر نرخ ارز غیرقابل پذیرش بوده و در اسرع وقت نسبت 

به اعمال قانون اقدام خواهد شد.
* مدیرعامل شــرکت ملی گاز گفت: در مــورد ابطال آبونمان و 
حــذف بودجه یک هزار میلیارد تومانی شــرکت ملی گاز نیز به 
دنبال راه حل هایی برای رفع این مشکل و تداوم نگهداشت شبکه 
گازرسانی کشور هستیم. به گزارش فارس حمیدرضا عراقی یکی 
از مهم ترین برنامه های شــرکت ملی گاز را تکمیل توسعه شبکه 
گازرســانی به روستاها تا ۲ ســال آینده اعالم کرد و گفت:شعار 
امسال شرکت ملی گاز این است که هر روز 10 روستا را به شبکه 

گاز متصل کنیم.
* وزیر جهاد کشاورزی گفت: طوری برنامه ریزی شده که تامین کنندگان 
نهاده های کشاورزی به جای پرداخت ارز 4200 تومانی می توانند با پرداخت 
ارز 3800 تومانی نسبت ترخیص کاالها اقدام کنند و پرداخت 400 تومان 

به بانک عامل را بانک مرکزی برعهده گرفته است.
* نماینده مردم محالت با انتقاد از وضعیت نابســامان اقتصادی 
کشور گفت: مردم با سختی امورخود را می گذرانند و به خاطر اصل 
نظام تحمل می کنند. به گزارش ایسنا، علیرضا سلیمی با انتقاد از 
وضعیت بازار ارز تاکید کرد: قیمت دالر پر کشــیده است و کسی 
هم نمی خواهد پاســخگو باشد. باالخره چرا تصمیمی جدی اجرا 
نمی شود؟ برخی تجار می خواهند ثبت سفارش کنند و نیاز به پیش 
پرداخت دارند. می گویند مسیری در این خصوص برای ما مشخص 
نشده است. موضوع ارز موجب شده قیمت دارو افزایش پیدا کند. 
برخی جانبازان عزیز به دفتر ما آمده بودند و می گفتند برخی داروها 
از سوی شرکت ها ترخیص نمی شود. آنها منتظرند ببینند که قیمت 

چه خواهدشد. بسیاری از اجناس فروش ندارند. مردم چه کنند؟

رئیس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: در 
فعاالن  برای  مرکزی  بانک  بخشنامه های جدید 
اقتصــادی تنها موردی که دســتورالعمل های 
اجرایی آن ابالغ نشده، صادرات است و با وجود 
اهمیت مقوله صادرات هنوز مکانیزم ها در مورد 
نحوه صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات 

تعیین نشده است.
محمــد الهوتی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: 
صــادرات، بخــش مغفول مانــده در سیاســت ها و 
دستورالعمل های جدید بانک مرکزی است و برخالف 

واردات مکانیزم های آن تعریف نشده است.  
وی معتقــد اســت کــه اگر بــه بخشــنامه ها و 
دســتورالعمل ها توجــه کنیم می بینیم کــه در این 
بخشــنامه ها واردات کامال تعیین تکلیف شده است و 

کسانی که نیازمند ارز هستند در دستورالعمل 29 بندی 
دیده شده است اما تنها موردی که به آن توجه نشده 
صادرکنندگان هستند؛ به این معنی که هنوز دستور 
العمل اجرایی صادراتی از طرف بانک مرکزی نشــان 
نداده اســت که صادرکننده باید به چه صورت صادر 
کنــد و اگر که تعهد ارزی دارد چه شــرایطی خواهد 
داشت و صرفا کلیات آن گفته شده و در جزئیات ورود 

نشده است.
رئیس کنفدراســیون صادرات ادامــه داد: ضمن 
اینکه صادرکنندگان بخش میعانات و پتروشیمی جزو 
صادرکنندگانی هســتند که اعالم آمادگی کردند که 
می توانند ارزشــان را از طریق سامانه نیما و روش های 
دیگری بانکی با نرخ 4200 تومانی به سیســتم بانکی 
واگــذار کنند ولی صادرکنندگان ســایر کاالها یعنی 

صادرکننــدگان کوچک و متوســط با وجود اینکه در 
بخشنامه اشاره شده است باید صادرات شان را مستقیم 
در اختیار واردکننده بگذارند هنوز مکانیزم آن مشخص 
نشده است. در بخشنامه آمده است که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت باید برای صادرکنندگانی که 80 درصد 
صادرات را تشــکیل می دهند یعنــی صادرکنندگان 
پتروشــیمی و میعانات لیستی مشخص کند که هنوز 

این کار را انجام نداده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان 
اینکه تکلیف واگذاری ارز حاصل از صادرات مشخص 
نشــده اســت، گفت: ظاهرا دو بازار عراق و افغانستان 
از قائده مســتثنی شده اند اما بعد از آنکه بخشنامه را 
می بینیم متوجه می شویم که فقط بند »پ« مستثنی 
شده است و این دو بازار ملزم نیستند که ارزشان را به 

سیستم بانکی واگذار کنند و تعهد ارزی داشته باشند و 
دو بند مرتبط دیگر که تصریح می کند که باید واردات 
در مقابل صادرات انجام بگیرد یا ســپرده گذاری شود 
به قوت خودش باقی اســت و عمــال صادرات با ابهام 

روبرو است.
وی تصریح کرد: بخشی که هنوز در مورد آن به طور 
کامل تصمیم گیری نشده و دستورالعمل های اجرایی آن 
کامل ابالغ نشده بخش صادرات است. جای تعجب دارد 
که صادرات که رشد 15 درصدی داشته و تراز تجاری را 
در یک ماه مثبت کرده، کمتر به آن توجه شده و هنوز 
تصمیم قطعی در مورد آن گرفته نشــده است. ضمن 
اینکه صداهایی که از طرف دولتمردان می رسد بیشتر 
دستوری و قهری است تا ارشادی که بتواند دغدغه های 

صادرکنندگان را برطرف کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات:

تکلیفصادراتدردستورالعملهایجدیدارزیمشخصنیست

رئیــس  اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: بازار طال و جواهر با 
رکود عمیقی مواجه اســت؛ به گونه ای که خرید و فروش طال جز 

هزینه برای طالفروشان دستاوردی به همراه ندارد.
ابراهیم محمد ولی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: نوسانات شدیدی 
که درمدت کوتاه اخیر در بازار طال به وجود آمده، رکود عجیبی را در بازار 
حاکم کرده اســت. یعنی داد و ســتد و خریدوفروش را با مشکالت جدی 

مواجه کرده است.
وی افزود: اگر حتی فروشــندگان بخواهند طالی ســاخته شده ای را 
بفروشند ضرر می کنند به دلیل اینکه نمی دانند طالیی را که می فروشند 
آیا می تواننــد آن طال را با همان قیمت جایگزین کنند یا خیر. به همین 
دلیل قدرت تصمیم گیری از خریدار و فروشنده گرفته شده است. امیدواریم 
شدت نوسانات از بازار گرفته شود و آرامش به بازار برگردد. چون روند فعلی 

اصال برای صنعت طال و جواهر مناسب نیست.
رئیس اتحادیه طال و جواهرفروشان درباره تعطیل شدن برخی واحدهای 
طالفروشی در این روزها گفت: دلیل اینکه بعضی مغازه ها کرکره ها را پایین 
کشیده اند این است که در شرایط فعلی باز کردن مغازه ها چیزی جز ضرر 
برای واحدهای صنفی ندارد. برای همین بعضی واحدها چند روزی تعطیل 

کرده اند تا شاید آرامش به بازار برگردد.
ولی ادامه داد: زمانی آرامش در بازار به وجود می آید و طال فروش راحت 
است که طال در یک وضعیت قیمتی مناسب و معقول قرار بگیرد و داد و ستد 
انجام شود. طالفروشان نیاز به داد و ستد دارند. سود طالفروشان در اجرتی 
است که در این بین دریافت می کنند. اگر قیمت طال مثقالی 10 میلیون هم 
بشود برای طالفروش فرقی نمی کند. طالفروشان راغب هستند طال قیمت 
مناسب داشته باشــد و آرامش به بازار برگردد تا مردم بتوانند مصنوعات 
ساخته شده را خریداری کنند و دوباره تولیدکننده بتواند مصنوعات بعدی 
را تهیه کنند.به گفته وی، همین رکود در بازار سکه نیز وجود دارد؛ چون 
جنس سکه هم از طال است و این بازار هم وضعیت مشابه با بازار طال دارد.

با عدم پاسخ به 7بار مکاتبه سازمان مالیاتی رخ داد

بی اعتنایی عباس آخوندی 
به قانون مالیات بر خانه های خالی

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران:

بازار طال و جواهر با رکود عمیقی 
مواجه شده است

گروه اقتصادی-
در شرایطی که کارنامه مناطق آزاد در حوزه  
اشــتغالزایی، واردات قاچاق و ترویج فرهنگ 
غربی قابل دفاع نیســت، کمیسیون اقتصادی 
مجلس در حال عقب نشینی در برابر الیحه دولت 

برای افزایش مناطق آزاد است. 
وقتی از هدف تأسیس مناطق آزاد تجاری سخن 
بــه میان می آیــد، محــدوده ای جغرافیایی با هدف 
کمک به تولیدکنندگان داخلی و تســهیل صادرات 
تصور می گردد. پایگاه اطالع رسانی دبیرخانه شورای 
عالی مناطق آزاد در این رابطه می نویسد: »رسالت و 
ماموریت هاي مناطق آزاد در سطح ملي طبق اهداف 
مندرج در ماده پنج اساسنامه سازمان هاي این مناطق 
»ایفاي نقش شایســته در اقتصاد ملي«، »بهبود رفاه 
اجتماعي همه جانبه« و نیز »اهمیت و نقش مناطق 

در ارتقاي امنیت ملي« تعریف شده است.«
امــا بر خالف تصوری کــه از مناطق آزاد و نقش 
آنها در توســعه صنعت ملی وجود دارد، این مناطق 
امــروز به بارانــداز کاالهای وارداتی و شــاهراه ورود 
انبوهی از کاالهای بنجل تا کاالهای مصرفی لوکس 
مانند خودروهای میلیاردی وارداتی تبدیل شده است. 
ایــن مناطق پا را از محدوده خود فراتر نهاده و حتی 
شهرهای پیرامون خود را هم تحت تأثیر قرار داده اند. 
به عنوان مثال بررسی های میدانی خبرنگار ما از 
شهر دزفول خوزستان که فاصله زیادی هم تا منطقه 
آزاد اروند دارد، نشان می دهد به دلیل شمول قوانین 
مناطــق آزاد، افراد مرفه بــا خودروهای گران قیمت 
آمریکایی-کــه آن را نصف قیمت بازار می خرند- در 
خیابان های این شهر مانور می دهند. دزفول که روزی 
شهر مقاومت لقب داشت، امروز به محلی برای مانور 
تجمل گروهی از ثروتمندان بدل شــده است. دزفول 
تنها یک نمونه است و بسیاری از شهرهای دیگر کشور 
نیز در اثر توسعه غیر اصولی –وشاید هدفمند!- مناطق 
آزاد، امروز مکان هایی برای ترویج سبک زندگی غربی و 
کمرنگ شدن سبک زندگی اسالمی به شمار می روند.

نابودگر تولید ملی
قرار بود مناطق آزاد به توسعه صادرات کمک کند 
در حالــی که امروز با واردات دارد تولید ملی را نابود 

می کند؛ چنانچه نایب  رئیس  اتحادیه تولید و صادرات 
نســاجی تأکید می کند »صنعت پوشــاک کشور با 

گسترش مناطق آزاد قطعاً نابود می شود.«
بهرام شهریاری همین دو روز قبل به تسنیم گفته 
اســت »تخلفات بزرگی در مناطق آزاد در حال وقوع 
اســت«. او با انتقاد از اینکه اصاًل نظارتی در مناطق 
آزاد بــرای ورود و خروج کاال وجود ندارد، می افزاید: 
»در یکی دو مــورد حتی محموله های 900 تنی در 
این مناطق گم شــده اند که این موضوع با ســؤاالت 

زیادی همراه است.«
شهریاری با  اشاره به اینکه با وجود تخلفات بسیار 
متعدد در مناطق آزاد متاسفانه دولت الیحه ای مبنی بر 
گسترش مناطق آزاد را پیگیری می کند اظهار داشت: 
اگر مناطق آزاد گسترش پیدا کند به طور حتم صنعت 

پوشاک نابود خواهند شد.
این فعال صنعت پوشاک با اشاره به اینکه با وجود 
تخلفات بسیار متعدد در مناطق آزاد متاسفانه دولت 
الیحه ای مبنی بر گســترش مناطق آزاد را پیگیری 
می کند اظهار داشت: »اگر مناطق آزاد گسترش پیدا 
کند به طور حتم صنعت پوشاک نابود خواهند شد.«
نگرانی نایب  رئیس  اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
مربوط به برنامه دولت برای افزایش مناطق آزاد است 
که بارها برای تصویب آن در مجلس تالش کرده و هر 
بار به در بسته خورده، اما باز هم رئیس  شورای عالی 
مناطق آزاد پیگیر این موضوع است و روز گذشته هم 
از فراهم شدن مقدمات تصویب این الیحه مخرب در 

کمیسیون اقتصادی خبر داده است.
سهم اندک در اشتغال کشور

نکته تأسف بار درباره اصرار دولت بر افزایش مناطق 
آزاد این اســت که از یک سو کارنامه این مناطق در  
اشتغالزایی در ســالیان گذشته بسیار ضعیف بوده و 
از ســوی دیگر محلی برای قاچاق کاالی مختلف هم 

بوده اند.
آرمان حاجیان فر، استاد اقتصاد دانشگاه در این 
رابطه با تأکید بر اینکه »میانگین  اشتغالزایی ساالنه هر 
منطقه آزاد فقط هزار و 500 نفر بوده« به فارس گفته 
است: »طبق آمار منتشره در چهارسال اخیر حدود 76 
هزار شغل در این مناطق ایجاد شده به عبارتی حدود 

18هزار شغل در هر سال و باتوجه به تعداد 7 منطقه 
آزاد سهم هریک از مناطق در  اشتغالزایی حدود هزار 
و 500 نفر بوده که این تعداد 4 درصد  اشــتغال کل 
کشور را به خود اختصاص داده که برای مناطق آزاد 
که قطب اقتصادی و صنعتی کشورها محسوب می شود 

توجیه پذیر نیست.«
ابراهیم زارعی، مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز هم درباره آمار قاچاق از مناطق آزاد اعالم کرده 
است: »طبق برآوردها 8 درصد از قاچاق کاال مربوط 

به مناطق آزاد است.«
هر چند آمار زارعی کامل و دقیق به نظر نمی رسد 
و آمارهای تکان دهنده دیگری از قاچاق سرسام آور از 
مناطق آزاد مطرح می گردد، اما همین حجم از واردات 

غیرقانونی هم برای تولید ملی فاجعه بار خواهد بود.
همچنین این حجم از قاچاق که طبیعتا با خروج 
ارز از کشــور رخ می دهــد، در افزایش تقاضای ارز و 
بحران این روزهای بازار ارز کشور دخیل بوده است.

آزمون مجلس در برابر یک الیحه مخرب
با ادامه روند کنونی توسعه مناطق آزاد که دولت بر 
آن اصرار دارد، شاهد بدتر شدن این وضعیت خواهیم 
بود. هم اکنون هشــت منطقه آزاد تجاری در کشور 
وجود دارد که نسبت به میانگین جهانی توجیه پذیر 
نیســت، با این حال دولت روحانی در سال های اخیر 
و از زمانــی که اکبر ترکان مشــاور رئیس جمهور و 
رئیس  شورای عالی مناطق آزاد بود، به دنبال افزایش 
این مناطق بوده اســت. رئیس کنونی این مناطق هم 
علیرغم مخالفت های قبلی مجلس، چنین برنامه ای را 

دنبال می کند.
مرتضی بانــک درخصوص آخریــن وضعیت 8 
منطقه آزاد جدید به تسنیم گفته است: در کمیسیون 
اقتصادی مجلس موضوع ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری 
جدید مطرح بوده و این موضوع در حال رسیدگی و 

نهایی شدن می باشد.
وی بدون  اشــاره به نقش مخرب این مناطق در 
تضعیــف و نابودی تولید ملــی، در اظهاراتی عجیب 
مدعی شده اســت که »با توجه به آنکه امسال سال 
حمایت از کاالی ایرانی است باید تالش ها به گونه ای 
انجام شــود که فعالیتهای بازرگانی در مناطق آزاد با 

چالش همراه نباشد«)!(
البته ظاهرا کمیسیون اقتصادی مجلس که روزی 
مدافــع اصلی تولید ملی بــود، کم کم در برابر اصرار 
دولت به افزایش مناطق آزاد عقب نشــینی می کند. 
محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
در یک برنامه تلویزیونــی هر چند گفت که »دولت 
قانون مناطــق آزاد را بی ثبات و تعدیل می کند« اما 
اعالم نموده »هرجا که توجیه داشته باشد از مناطق 

آزاد جدید حمایت می کنیم.«
در این وضعیت مجلس در آزمونی دشوار قرار دارد 
که در برابر تالش ها برای توســعه ناهمگون مناطق 
آزاد و تضعیف و نابودی صنایع ملی و  اشتغال ایرانی 
مقاومــت نماید یا به تعطیلــی کارخانه ها و بیکاری 

جوانان تن دهد.
نبرد نابرابر

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور همچنین در 
اظهاراتی نگران کننده از طراحی سازوکار جدید ثبت 
سفارش برای فعاالن اقتصادی بدون کارت بازرگانی 

در مناطق آزاد خبر داده است.
مرتضی بانک درمورد شــرایط جدید ارزی کشور 
هم تأکید کرده اســت که »فعاالن اقتصادی مناطق 
آزاد نگرانی ویژه ای نخواهند داشــت و طبیعی است 
که بعد از انجام ثبت ســفارش برای کاالی مورد نظر 

ارز تخصیص پیدا خواهد کرد.«
هر چند ممکن اســت این تسهیالت در مواردی 
قابل پذیرش و حتی ضروری باشــند، اما در وضعیت 
کنونی که تولید در کشور ما به سختی صورت می گیرد 
و تولیدکننــده ایرانی با انبوهی از مشــکالت اداری، 
مالیات های ســنگین، انواع و اقسام عوارض، نوسانات 
قیمت ارز و... دســت به گریبان است، افزایش مناطق 
آزاد که با روند کنونی به معنای افزایش شاهراه های 
قاچاق و واردات می باشد، اجحاف در حق تولیدکننده 
و کارگر ایرانی است.تأسف بارتر آنکه بسیاری از صنایع 
کشور از جمله صنعت کفش و پوشاک کشور در کنار 
برخــی لوازم خانگی و...، تولیدات قابل قبولی دارند و 
در برخی موارد قدرت رقابت و حتی دست برتر را در 
بازار جهانی دارند، امــا در برابر حجم عظیم واردات 

کاالهای مختلف هر روز ضعیفتر شده اند.

کیهان بررسی کرد

نابودی کاالی ایرانی، افزایش واردات و ترویج فرهنگ غربی
طبق اعالم بانک مرکزی چنانچه مشتریان، بدهی معوق خود را  نتیجه گسترش مناطق آزاد

که تا پایان سال 13۹۶ سررسید شده، تا پایان شهریور۹7 تسویه 
کنند، بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند اصل و سود خود را 

مطابق قرارداد اولیه بدون جریمه دریافت کنند.
به گزارش مهر، بانک مرکزی در بخشــنامه ای اعالم کرد: به منظور 
تشــویق تولیدکنندگان و تســویه مطالبات بانک ها و مؤسسات مالی و 
اعتباری چنانچه مشــتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 
سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه 1397 تسویه 
کنند، بانک ها و مؤسســات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را 

مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.
همچنین برخی از تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه 
سال 1397 کل کشور به شرح زیر توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی 

ابالغ شد.
- جزء )1( ذیل بند )ح( تبصره )12( ـ دســتگاه های مشمول ماده 
)29( قانون برنامه ششــم توســعه و ماده )5( قانــون مدیریت خدمات 
کشــوری مجاز به دریافت سود از حســاب های بانکی )حساب جاری، 
پشتیبان، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلندمدت( مفتوح در بانک های دولتی 
و غیردولتی نیســتند. در اجرای این حکم بانک های دولتی و غیردولتی 
نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه های اجرایی که فاقد قوانین 
و مقررات برای دریافت ســود هستند، نمی باشند. بانک ها، شرکت های 
بیمه دولتی، ســازمان بــورس و اوراق بهادار، صندوق ها، دانشــگاه ها و 
مؤسسات پژوهشی و دستگاه های مأذون از مقام معظم رهبری و هریک 
از دســتگاه های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساســنامه مجاز به 

دریافت سود می باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
- بند )و( تبصره )16( ـ به منظور تشــویق تولیدکنندگان و تسویه 
مطالبات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق 
خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا 
پایان شهریورماه 1397 تسویه کنند، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری 
مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه 
دریافت و تســویه کنند. بند )الف( تبصره )20(ـ  در اجرای بودجه ریزی 
مبتنی بر عملکرد، تمامی دســتگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون 
مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک ها و شرکت های دولتی، مکلفند 
در سال 1397 نسبت  به استقرار یا تکمیل سامانه )سیستم( حسابداری 

قیمت  تمام شده اقدام کنند

رئیس ســازمان فناوری اطالعات با بیان اینکه میزان ترافیک 
بین المللی پیام رسان ها با کاهش برآوردی ۶7 درصد مواجه شده 
است، گفت: تاکنون ۲۲ میلیون نصب پیام رسان های داخلی داشتیم 

که از این تعداد 8/5 میلیون کاربر فعال هستند.
رسول سراییان در گفت وگو با ایسنا با اعالم اینکه میزان ترافیک بین الملل 
پیام رسان ها با کاهش برآوردی 67 درصدی مواجه شده است، گفت: میزان 
پست های ارسالی در کانالهای تلگرام کاهش 40 درصدی را نمایش می دهد.

وی افزود: میزان بازدید از پســت های تلگرامی مجموعا کاهشــی 70 
درصدی از زمان آغاز مهاجرت داشــته کــه 50 درصد آن مربوط به زمان 
فیلتر شدن این پیام رسان است.سراییان با اشاره به اینکه داخلی ها مجموعا 
تاکنون 22 میلیون نصب داشته اند، اظهار کرد: از این تعداد حدود 8/5 میلیون 
کاربر فعال هستند و تاکنون پهنای باندی معادل 40 گیگ را به خود جذب 
کرده اند.معاون وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: با فیلترشدن تلگرام، شاهد 
مهاجرت معنادار به سمت سایر پیام رسانهای خارجی نیز نبودیم. برآوردها 
نیز نشان می دهد یک میلیون نفر هم کامال این پیام رسان را حذف کرده اند.

بر اســاس جزئیاتی که دیوان محاسبات از گزارش تفریغ بودجه 95 منتشر 
کــرده، مجموع تخلفات وزارت نفت از مفــاد تبصره 1 قانون بودجه بیش از 43 

هزار میلیارد تومان بوده است.
به گزارش مشــرق، خالصه گزارش دیوان محاسبات از تفریغ قانون بودجه 
سال 1395 که بهمن ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد، به علت 

واکنش شدید دولتی ها دچار حواشی زیادی شد.
محمدباقر نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه در سخنانی اعالم کرد که 

انتشار این گزارش »تشویش اذهان عمومی بوده است«.
بیژن زنگنه وزیر نفت هم که وزارتخانه وی بیشــترین تخلفات را در گزارش 
تفریغ بودجه داشت، این گزارش را اشتباه خواند و اعالم کرد که دیوان محاسبات 

یکی دو صفر اشتباه کرده است.
اکنون اما با انتشار جزئیات تفریغ بودجه سال 1395 از سوی دیوان محاسبات، 
بــه راحتی می توان درباره صحت این گزارش درباره تخلفات ســنگین دولتی ها 

خصوصاً وزارت نفت به قضاوت نشست.
گزارش تفریغ بودجه سال 1395 فقط درباره تبصره 1 این قانون که مربوط 
به عملکرد مالی وزارت نفت اســت، حاوی تخلفات گسترده ای است که در ادامه 
به آنها  اشــاره می شود.به عنوان نمونه، تنها درباره موضوع »عدم واریز بخشی از 
20 درصد ســهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات و فروش 
فرآورده های نفتی« مربوط به » بند ب تبصره 1 بودجه 1395« وزارت نفت تخلف 

یک میلیارد و 48 میلیون دالری مرتکب شده است.
همچنین با »عدم واریز 20 درصد مازاد صادرات گاز طبیعی به واردات آن به 
حساب صندوق توسعه ملی« وزارت نفت به میزان 128 میلیون دالر تخلف داشته 
است.بر اساس آمار فوق،  مجموع تخلفات ریالی وزارت نفت از بودجه سال 1395 
بیش از 358 هزار و 649 میلیارد و 952 میلیون و 856 هزار و 437 ریال و مجموع 
تخلفات دالری یک میلیارد و 177 میلیون و 590 هزار و 147 دالر بوده است. 
طبق گزارش تفریغ، 26 میلیون و 446 هزار و 981 بشــکه نفت و میعانات 
گازی هم دچار عدم مغایرت است. میانگین قیمت نفت و میعانات گازی صادراتی 
کشــور در ســال 1395 حدود 43/82 دالر و نرخ محاسباتی دالر 3 هزار و 136 

تومان بوده است.
بنابرایــن ارزش ریالی نفت و میعانات گازی دارای عدم مغایرت مقداری 36 
هزار و 343 میلیارد و 314 میلیون و 344 هزار و 691 ریال بوده اســت. معادل 
ریالــی مجموع تخلفات دالری )یک میلیارد و 177 میلیون و 590 هزار و 147 
دالر( نیز 36 هزار و 929 میلیارد و 227 میلیون و 9 هزار و920 ریال بوده است.
بنابراین مجموع تخلفات وزارت نفت از مفاد تبصره 1 قانون بودجه سال 1395 
عبارت است از 431 هزار و 922 میلیارد و 494 میلیون و 211 هزار و 48 ریال؛ 

یعنی بیش از 43 هزار میلیارد تومان.

از سوی بانک مرکزی

شرایط بخشش معوقات بانکی 
تولیدکنندگان اعالم شد

رئیس سازمان فناوری اطالعات خبر داد

کاهش 70 درصدی بازدید
 از پست های تلگرامی

دیوان محاسبات منتشر کرد

جزئیات تخلفات ۴۳ هزار میلیارد 
تومانی وزارت نفت از بودجه ۱۳۹۵


