
برخالف ادعای زنگنه صورت گرفت

به کارگیری 28 مدیر غیرنفتی در وزارت نفت

اقتصادی
صفحه 4
  پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ 
۹ شوال ۱44۰ -شماره ۲۲۲۰۷

قیمت بازارقیمت کارخانهنوع خودروردیف

39,681,00049,000,000پراید 1111

37,381,00044,000,000پراید 2131

40,213,00043,700,000پراید 3151

127,000,000173,000,000چانگان4

42,743,00051,000,000تیبا صندوق دار5

53,943,00058,500,000ساینا دنده ای6

63,158,00078,000,000پژو 7405

8SLX 67,888,00081,000,000پژو

65,578,00079,000,000پژو 405 دوگانه سوز9

78,338,00098,000,000پژو پارس10

--پژو پارس TU5 کالس 1113

67,283,00079,000,000پژو 206 تیپ 122

79,418,00097,000,000پژو 206 تیپ 135

80,754,00097,000,000پژو V8 206 صندوقدار14

15)LX( 66,770,00082,000,000سمند ال ایکس

16EF7 84,500,000-سمند

88,600,000-سمند دوگانه سوز کالس 1716

108,000,000-دنا18

--تندر پالس دنده19

96,730,000121,000,000پژو 207 دنده ای20

273,000,000386,000,000مزدا213

22H30  75,000,000118,000,000

103,100,000150,000,000استپ وی23

157,000,000-  207 اتوماتیک24

114,994,000303,000,000پژو252008

67,440,00079,000,000رانا26

قیمت )به تومان(نوع سکه

4.510.000سکه تمام طرح جدید

4.403.000سکه تمام طرح قدیم

2.482.000نیم سکه

1.622.000ربع سکه

1.000.000گرمی

412.300هرگرم طالی 18 عیار

نوع ارز

12.900دالر

14.800یورو

16.768پوند

2.264لیر ترکیه

3.581درهم امارات

جدول نرخ سکه و ارز

قیمت خودرو های داخلی

امور  سازمان  مســتقیم  مالیات های  معاون 
مالیاتی گفت: عدم پرداخت مالیات تا پایان خرداد 
۱۳۹۸ و یا عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای 

مقرر، مشمول جریمه خواهد بود.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، نادر جنتی درباره 
وضعیت دریافت مالیات از سکه های پیش فروش بانک 
مرکزی در ســال گذشته اظهار داشت: کلیه خریداران 
سکه که در سال 1397 نسبت به دریافت حداکثر 200 
ســکه از سیستم بانکی اقدام کرده اند، مشمول مالیات 
مقطوع بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون 

مذکور و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.
معاون مالیات های مســتقیم سازمان امور مالیاتی 
کشور تاکید کرد:  اشــخاصی که در سال 1397 بیش 
از 200 سکه دریافت کرده اند، مشمول مالیات مقطوع 
موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات های مســتقیم 
نبوده و باید اظهارنامــه مالیاتی مربوط به این فعالیت 
)خرید و فروش سکه( را تا پایان خردادماه سال 1398 

به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
وی درخصوص نحــوه تعیین مالیات مقطوع برای 
خریداران سکه که طی سال 1397 سکه خود را دریافت 
کرده اند، گفت: بر این اســاس، تا 20 ســکه دریافتی 
مشــمول مالیات نیست. نســبت به مازاد 20 سکه تا 
میزان 60 سکه به ازای هر سکه 150 هزار تومان مالیات 
مقطوع، نسبت به مازاد 60 سکه تا میزان 100 سکه به 
ازای هر سکه 200 هزار تومان مالیات مقطوع و نسبت 
به مازاد 100 سکه تا میزان 200 سکه به ازای هر سکه 

250 هزار تومان مالیات مقطوع تعیین شده است.
جنتی تصریح کرد: خریداران سکه در محدوده 20 تا 
200 سکه با تاریخ تحویل سال 1397، الزم است ضمن 

مراجعه به ســامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی 
به نشــانی www.tax.gov.ir ، کد ملی خود را در بخش 
»مالیات مقطوع دریافت کنندگان سکه« وارد کرده و در 
صورتی که مشمول مالیات سکه بودند، اقدام به ثبت نام 

در این سامانه کنند.
جنتی همچنین از امکان پرداخت مالیات در چهار 
قسط مســاوی خبر داد و گفت: عدم پرداخت مالیات 
تا پایان خــرداد 1398 و یا عدم پرداخت اقســاط در 

سررسیدهای مقرر، مشمول جریمه خواهد بود.
معاون مالیات های مســتقیم سازمان امور مالیاتی 
کشور افزود: چنانچه مودیان مشمول این دستورالعمل 
نسبت به مالیات تعیین شده صرفاً از حیث عدم فروش 
سکه های دریافتی معترض باشند، می توانند نسبت به 

طــرح ادعای خود در مراجع دادرســی مالیاتی اقدام و 
درخواست رسیدگی مجدد کنند.

وی همچنین یادآور شد: صاحبان مشاغلی که حسب 
سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به 
شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول 
پرداخت مالیات مقطوع نبوده و مکلف هستند نسبت به 

تسلیم اظهارنامه مالیاتی شغلی خود اقدام کنند.
گفتنی اســت رئیس فراکســیون مبارزه با مفاسد 
اقتصادی در واکنش به تصمیم اخیر دولت گفت: وقتی 
دولت فقط در حوزه سکه های پیش فروش شده بدنبال 
وصول مالیات است ابهاماتی ایجاد می شود. برای مردم 
ســؤال ایجاد می شود که تکلیف ثروت های بادآورده در 

حوزه مسکن و ارز و خودرو چه می شود.

امیر خجسته در گفت وگو با خبرنگار تسنیم اظهار 
کرد: این نوع مالیات ســتانی یک طرفه ســؤال برانگیز 
است و دولت بایستی از همه حوزه های که در سال 97 
با جهش های غیر قابل توجیه مواجه شده و ثروت های 

هنگفت ایجاد کردند مالیات ستانی داشته باشد.
وی افــزود: امروز مردم شــک کرده اند چرا تنها در 
حوزه ســکه بحث مالیات درآمد مطرح شــده و انتظار 
آنها این است که سایر بازارها هم تحت پوشش مالیاتی 

قرار بگیرند.
به گفته خجسته، مجلس به این موضوع ورود خواهد 
کرد تا زوایای پنهان آن روشن شده و مالیات ستانی جامع 

و عادالنه صورت گیرد.
شایان ذکر است در ماجرای پیش فروش سکههای 
بانک مرکزی، گروهی از مردم دچار دردســر شدهاند. 
تعدادی از خریداران دور اول پیش فروش ســکه، هنوز 
موفق به دریافت ســکه هایی که پــول  آنها را پرداخت 
کرده اند، نشده اند؛ علت این دردسر هم ثبت نام سکه ها 

به نام افراد زیر 18 سال عنوان گردیده است.
بانک ملی در توضیح چرایی عدم تحویل سکه های 
پیش فروشی به خریداران گفته است: از آنجایی که در 
زمان ثبت نام، محدودیت سنی رعایت نشده، سامانه اجازه 

تحویل سکه ها را نمی دهد.
بررسی ها حکایت از آن دارد که بانک ملی در تالش 
برای رفع این نقص سیســتمی است؛ البته این تالش 
درحالی انجام می شود که بانک مرکزی تمام سکه های 
پیــش فروش را به بانک ملی تحویل داده اســت، ولی 
مشــخص نیست منع بانک ملی برای تحویل سکه های 
پیش فروش چیست و چرا سکه های ثبت نامی زیر 18 

سال را تحویل نمی دهد.

معاون سازمان امور مالیاتی:

افرادی که تا پایان خرداد مالیات سکه را ندهند جریمه می شوند

ســخنگوی انجمن تایر با بیان اینکه قیمت انواع مواد اولیه داخلی 
هفتگی تغییــر می کند، گفت: همین موضوع تولید کننده را بالتکلیف تر 

از دیروز کرده است.
مصطفی تنها در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم، با اشــاره بــه اینکه امروز 
تولیدکنندگان کشــور متناسب با نرخ تورم موجود در جامعه با هزینه های بسیار 
باال در فعالیت تولیدی خود روبه رو هستند، اظهارداشت: تولیدکنندگان تایر چندین 
ماه هســت که درگیر موضوعات مختلف تأمین مواد اولیه هستند و برای جبران 
این موضوع درخواســت افزایش قیمت ها را مطرح کرده اند.وی با بیان اینکه هنوز 
موضوع افزایش قیمت ها در مرحله چکش کاری قرار داشــته و ابالغ نشــده است، 
افزود: تأمین ارز و انتقال آن برای تولیدکنندگان بسیار مشکل شده است به نحوی 
که تولیدکننده با مشــقت بسیار خریدهای خارجی را انجام می دهد اما در نهایت 

نمی داند از چه طریق انتقال ارز این خرید را انجام دهد.
تنها با اعالم اینکه صنعت خودرو و صنایع وابسته مورد هدف مستقیم تحریم ها 
قرار گرفته اند، تصریح کرد: امروز ما با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می کنیم. 
جالب اینجاســت عالوه بر مشکالت تأمین ارز خارجی در خرید مواد اولیه داخلی 
نیز با مشکالت متعددی روبرو هستیم به نحوی که قیمت انواع مواد اولیه داخلی 
هفتگی تغییر می کند و همین موضوع تولید کننده را بالتکلیف تر از دیروز کرده است.
سخنگوی انجمن تایر اضافه کرد: نخ نایلون دو هفته پیش 43 هزار تومان بود 
اما دو هفته ای به 60 هزار تومان رســیده این در حالی اســت که نخ نایلون در دو 
سال گذشته با قیمت هشت هزار تومان مورد معامله قرار می گرفت.شایان ذکر است 
که پس از نوســانات ارزی از ابتدای سال 97، قیمت الستیک هم افزایش یافت و 
کامیون داران اعالم کردند به سختی امکان تأمین یک جفت الستیک داخلی را دارند.
پس از مدتی دولت سامانهای برای تأمین الستیک متقاضیان راهاندازی نمود، 
اما تنها به تعداد محدودی در حد یک جفت الســتیک رسید و بقیه ناچار شدند 
همچنان در صف بمانند. این در حالی است که یک کامیون بین شش تا 12 حلقه 
الستیک نیاز دارد و عمر هر الستیک نیز بین 12 تا 18 ماه است.سرمایهگذاری و 
همراهی دولت برای رونق تولید داخلی الستیک با قیمت و کیفیت رقابتی، عالوه بر 
اینکه نیاز داخلی را تأمین می کند، اشتغالزایی نموده و درآمدزایی صادراتی نیز برای 

کشور به ارمغان خواهد آورد.

سخنگوی انجمن تایر مطرح کرد

بالتکلیفی تولیدکنندگان تایر با تغییر هفتگی قیمت مواد اولیه

وزیر نفت در حالــی می گوید مدیران کمی را 
از بیرون به نفت آورده که نگاهی به انتصابات وی 
طی ۶ سال اخیر نشان می دهد مدیران غیرنفتی 
در زمان مدیریت وی بیشــترین سهم را در میان 

سمت ها داشته اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن نامدار زنگنه، وزیر 
نفت چندی پیش در گفت و گو با یکی از خبرگزاری ها گفته 
بود: »انتخاب های خارج از وزارتخانه من بســیار محدود 
است، در شرکت نفت فقط آقای کرباسیان بوده که ایشان 
نیز در صنعت نفت سابقه داشته است. من فقط چند نفری 
را خارج از وزارتخانه آورده ام که تعدادشان بسیار محدود 
اســت، یک ون هم نیستند چه برســد به مینی بوس و 

اتوبوس و اکثر همکارانم، کارمندان نفت هستند.«
نکته جالب تر در مصاحبه وی این بخش بوده اســت 
که وی گفته است: »اصاًل نمی توان در وزارت نفت فردی 

را از بیرون آورد چرا که تا وارد شــود و کار را یاد بگیرد 
دوره کاری تمام می شود و ما فرصت نداریم، درواقع باید 
کسی بیاید که تا پشت ماشین می نشیند بتواند تریلی را 
راه ببرد و نه اینکه ماشین را چند بار به گاردریل بزند و 

یا در جوی آب بیاندازد«.
این اظهارات وزیر نفت اما فاصله بسیاری با واقعیت 
دارد زیــرا تعــداد مدیرانی که از بیــرون نفت وارد این 
وزارتخانه شــده اند حداقل 28 مورد بوده است و زنگنه 
ترجیح داده تنها درباره کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی 
نفت روشنگری کند. وزیر نفت که معتقد است نمی توان 
ســکان هدایت تریلی را به فردی داد که هیچ تجربه ای 
ندارد، به این موضوع اشــاره نکرده اســت که تعدادی از 
مدیــران وی، بدون هیچ ســابقه نفتــی و حتی کاری، 
مدیریت برخی شــرکت های مهم مانند شرکت نیکو را 
برعهده گرفته اند. از ســوی دیگر برخی دیگر از مدیران 

وزارت نفت هیچ ســابقه نفتی نداشته و بر اساس روابط 
سیاسی صاحب سمت شده اند.

حمیدرضا کاتوزیان و جعفر توفیقی که همپیمانان 
سیاسی زنگنه محسوب می شوند از جمله این افراد هستند 
که ریاست پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان بازوی پژوهشی 

صنعت نفت را در اختیار گرفتند.
 حبیب اهلل بیطرف وزیر اسبق نیرو هم یکی دیگر از 
افرادی است که زنگنه برای وی حکم معاونت پژوهشی 

وزارت نفت را صادر کرد.
جعفر ربیعی، مدیرعامل بازنشسته متروی تهران هم 
بدون هیچ سابقه و تخصصی در صنعت نفت راهی هلدینگ 
پتروشــیمی خلیج فارس شــد و رضا نوروززاده که هیچ 
رزومه ای در نفت ندارد معاون زنگنه در پتروشیمی شد. 
چندین نماینده مجلس هم پس از پایان کار مجلس نهم 
نیز به سمت های مدیریتی دست پیدا کردند که این افراد 

را باید در کنار هوشنگ فالحتیان، معاون سابق وزیر نیرو 
و محمد مهدی رحمتی از مدیران سازمان برنامه و بودجه 
قرار داد که با »ون« وزیر نفت راهی خیابان طالقانی شدند.
سعید محمدزاده از مدیران و نزدیکان عباس آخوندی 
هم یکی دیگر از مدیران غیرنفتی است که پس از برکناری 
در شرکت راه آهن، چند روز بعد حکم معاونت پژوهشی 
وزارت نفت مواجه را گرفت. با این وجود و فهرســتی پر 
از مدیران غیرنفتی مشخص نیست چرا زنگنه می گوید 

کمتر مدیری را از بیرون نفت آورده است. 
مقایســه مدیــران غیرنفتــی ایــن دوره از نفت با 
سایر دوره ها نشــان می دهد بیشترین حجم از مدیران 
غیرنفتــی در دوره وزارت زنگنــه راهــی وزارت نفــت 
شــده اند که البته در دوره اصالحات نیز چنین رویه ای 
 حاکــم بــود و مدیــران وزارت نیرو به صــورت واگنی 

راهی نفت شدند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه 
حداقل 50 درصد قیمت تمام شده مسکن مربوط به 
قیمت زمین است، گفت: دولت هیچ سیاستی برای 

حوزه زمین ندارد. 
فرشید پورحاجت در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم با 
انتقاد از نامناســب بودن فضای کسب و کار در حوزه تولید 
مسکن، اظهار داشــت: 60 درصد درآمدهای شهرداری از 
حوزه مسکن است یا ســازمان امور مالیاتی، سازمان نظام 
مهندسی، کارخانه های تولید و... همه از قِبل حوزه مسکن 

درآمد کسب می کنند.
وی افزود: در این بین انبوه ساز وجود دارد که باید تمام 
هزینه ها را از مردم بگیرد و بخش عظیم سرمایه خودش را 
برای تولید مســکن صرف کند و آن را تحویل دهد. در این 
شــرایط انتظار دارند با هزینه های سرسام آور مردم صاحب 
مسکن شوند. هر وقت که شکاف بزرگی در قیمت مسکن 
روی داد دشمنی فرضی تحت عنوان سوداگر را پیدا می کنند.
دبیر کانون سراســری انبوه ســازان ادامه داد: وضعیت 
ســاخت و سازهای مسکن در کشــور خوب نیست، دولت 

هیچ سیاستی برای حوزه زمین ندارد.
پورحاجت اضافه کرد:  همه کارشناسان اعالم می کنند 
که حداقل 50 درصد از قیمت تمام شده مسکن مربوط به 

قیمت زمین است. سیاست دولت برای تامین زمین جهت 
تولید مســکن چیســت؟ اگر دولت به دنبال این است که 
انبوه سازان خانه های ویالیی قدیمی را تخریب کرده و یک 
خانــه را به 10 واحد تبدیل کنند که به این کار سیاســت 

نمی گویند.
به گفته وی، این تراکم فروشی و شهرفروشی است؛ غیر 
از این نیست. باید در بخش تولید مسکن برنامه ها مشخص 
باشــد. حتی در بحث بازآفرینی که به نظر می رسد تالش 
زیادی شد اما واقعیت آن است که وزیر سابق راه و شهرسازی 
سال گذشته گفته بود که دستگاه های دولتی حدود 40 متر 

برای ساخت مسکن زمین به وزارت راه دادند.
وی اظهار کرد: واقعا آیا دولت به این بزرگی که در همه 
امور دخالت می کند در محله های هدف بازآفرینی شــهری 
40 متر زمین دارد؟ آیا وقتی سیاست اصلی دولت در حوزه 
بازآفرینی است فقط موجودی امالکش 40 متر است. اینها 

سؤاالت اساسی هستند که پاسخ آنها مشخص نیست.
کاهش ۳2 درصدی معامالت مسکن طی سال گذشته 
در همیــن زمینــه، مصطفی قلــی خســروی در 
گفت وگو با خبرگزاری ایســنا، اظهــار کرد: در 20 روز 
ابتــدای خردادماه 1398 بالــغ بر 4702 فقره خرید و 
فروش مســکن در شــهر تهران انجام شده که نسبت 

به زمان مشــابه ســال قبل 61 درصــد کاهش یافته 
اســت. این مقــدار افت معامــالت، بیشــترین مقدار 
 کاهــش ســالیانه از دی ماه ســال گذشــته تاکنون را 

نشان می دهد. 
وی بــا بیان این که اوضاع معامالت در کل کشــور 
نســبت به تهران مقداری بهتر است، گفت: 31 هزار و 
108 قرارداد خرید و فروش مسکن طی 20 روز ابتدای 
خردادماه 1398 منعقد شده است. این تعداد نسبت به 
20 روز ابتدای خردادماه 1397 بالغ بر 32 درصد کاهش 
یافته و نشان از اوضاع مناسب تر معامالت در کل کشور 

نسبت به شهر تهران دارد. 
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک در تحلیل شرایط 
کنونی بازار مســکن گفت: نوســانات نــرخ ارز و اثرات 
اقتصــاد کالن تأثیــر خــود را ابتدا با رشــد قیمت و 
ســپس با افت معامالت در بازار مســکن نشــان داد. 
افزایــش قیمــت، طبیعتــاً رابطــه معکوســی با نرخ 
 معامــالت دارد و هرچه به ســمت بــاال حرکت کند،

 معامالت پایین می آید. 
وی درباره پیش بینی از وضعیت بازار در سال جاری 
اظهار کرد: انتظار داریم با روند کاهشــی که قیمت ارز 
در هفته های اخیر داشته شاهد ثبات نسبی بازار مسکن 

باشیم. اگر نوسانات چندانی در حوزه ارز، طال، بورس و 
حامل های انرژی نداشته باشیم پیش بینی ما این است 
که نرخ رشد قیمت مســکن در سال جاری پایین تر از 

تورم عمومی قرار گیرد. 
گفتنی اســت، روز گذشــته نیز در همین صفحه 
نوشتیم: براساس آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت هر 
متر مربع واحد مســکونی در شهر تهران در اردیبهشت 
ماه نیز 12 میلیون و 673 هزار تومان بوده که نســبت 
به فروردین ماه، 12,5 درصد افزایش را نشــان می دهد 
 اما در مقایســه با ماه مشابه سال قبل، بیش از دو برابر

 شده است. 
الزم به ذکر اســت، برنامه دولت یازدهم و دوازدهم 
در بخــش مســکن بر اســاس تاکید حســن روحانی 
رئیس جمهــوری در همــان ابتــدای تشــکیل دولت 
یازدهــم بنا بود در قالب طرحی بــا عنوان »بازآفرینی 
شهری« اجرایی شــود. با این حال هم اکنون تاکتیکی 
که متولی بخش مســکن در دولت پیش گرفته )مانند 
کلنگ زنی پــروژه حدود 2000  واحدی شــهر جدید 
اندیشــه( حکایــت از عبــور بی صدای دولــت از طرح 
 بازآفرینی شهری با هدف اصلی نوسازی هسته فرسوده

 شهرها دارد. 

دبیر کانون سراسری انبوه سازان: 

دولت هیچ سیاستی برای تأمین زمین جهت تولید مسکن ندارد

سازمان برنامه و بودجه در برنامه اصالح ساختار بودجه پیشنهاد داد: 
به جای تخصیص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی، یارانه موجود در ارز، 
از طریق کاالبرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف کننده نهایی 

و تولیدکننده داده شود. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بخشی از  گزارش اصالح ساختار بودجه که 
اخیرا منتشر شده، درباره برنامه کوتاه مدت »اصالح یارانه کاالهای اساسی« آمده 
اســت: با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کاالهای اساســی و 
استقالل سیاست ارزی از سیاست حمایتی به  ویژه در شرایطی که تحریم جریان 
ارزی کشــور را با محدودیت هایی مواجه کرده، الزم است شیوه کنونی تخصیص 
یارانه به این کاالها اصالح شود. پیشنهاد می شود به جای تخصیص ارز ترجیحی 
به کاالهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کاالبرگ اعتباری و وام سرمایه 
در گردش به مصرف کننده نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال مرحله بندی 

شده تقاضای ارز کاالهای اساسی به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود.
گفتنی است،  نمایندگان مجلس در زمان تصویب الیحه بودجه نیز این پیشنهاد 
را مطرح کرده بودند که دولت در نهایت با آن مخالفت کرد. در آن برهه مجلس سه 
راهکار مختلف برای جایگزینی ارز 4200 پیشنهاد کرده بود که مورد قبول دولت 
قرار نگرفت.  در الیحه دولت برای بودجه ســال 98 حدود 14 میلیارد دالر برای 
واردات کاالی اساســی با ارز 4200 تومانی لحاظ شده بود. درحال حاضر بخشی 
از اقالم مربوط به فهرســت 25 کاالی اساسی مانند گوشت از دریافت ارز دولتی 
کنار گذاشته اما تکلیف پرداخت ما به التفاوت ریالی آنها نیز مشخص نشده است. 
مشخص نیست در این برهه سه تا چهار ماهه چه موضوعی مطرح شده است که 

سازمان برنامه و بودجه سیاستهای کالن خود را تغییر داده است.
همچنین، دولت در سال گذشته به نام ارائه ارز ترجیحی 4200 تومانی، 18 
میلیارد ارز گرانبهای کشور را به جیب عده ای واردکننده ریخت که در نهایت معلوم 
نشد کاالهای وارد شده با چه قیمتی در بازار به فروش رسید و اساسا چه تاثیری در 
کاهش التهابات اقتصادی داشت. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران اقدام مذکور 
فقط منجر به حیف و میل بیت المال شد. و هیچ مسئول دولتی اعم از رئیس جمهور، 

معاون اول و... هم حاضر نشد مسئولیت این سیاست را بر عهده بگیرد.

پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه:
کوپن جایگزین ارز ترجیحی شود

در شرایطی که انتظار می رفت دولت در جهت کاهش رانت های ارزی 
حرکت کند، فقط طی یک ماه گذشــته ۸00 شــرکت دولتی به فهرست 

دریافت کنندگان ارز دولتی اضافه شده است! 
به گزارش خبرگزاری ایسنا، »وزارت صنعت، معدن و تجارت« و به طور مشخص 
»سازمان توسعه تجارت ایران« وظیفه مشخص کردن کاالهای آزاد و ممنوعه برای 
صادرات و واردات و در عین حال تأیید تاجران، ثبت ســفارش، تعیین تعرفه و... را 
بر عهده دارد. از ســوی دیگر، با معرفی این افراد به بانک مرکزی، این بانک نیز در 
جهت تأمین ارز موردنیاز واردکنندگان برای واردات کاال اقدام می کند. البته برخی 
کاالها بر اساس قوانین، به جای واردات کاال با ارز آزاد می توانند از ارز با نرخ سامانه 
نیما یا ارز دولتی استفاده کنند که بانک مرکزی نیز اسامی این واردکنندگان را با 
نوع ارزی که دریافت کرده اند، منتشر می کند. بررسی فهرست بانک مرکزی در ماه 
گذشته حاکی از آن بود که در بازه زمانی فروردین 1397 تا 11 اردیبهشت 1398 
حدود 10 هزار شــرکت ارز دولتی دریافت کرده اند. در حالی که فهرســت این ماه 
بانک مرکزی از دریافت کنندگان ارز دولتی، نشان می دهد که از اردیبهشت تا 12 
خرداد ماه سال جاری بیش از 10 هزار و 800 شرکت ارز دولتی دریافت کرده اند. 
به این ترتیب فقط در یک ماه 800 شرکت جدید ارز دولتی دریافت کرده اند، این 
در حالی اســت که به رغم اســتفاده از ارز دولتی برای واردات کاالهای اساسی و 
ضروری کشور، تغییر قیمت ها و تورم به این بخش نیز منتقل شد و عماًل ارز دولتی 

نتوانست آن طور که باید نقش خود را به عنوان تثبیت کننده قیمت ها ایفا کند. 
اما مهم تر اینکه 10 هزار و 800 شــرکت که از ارز دولتی برای واردات کاال یا 
خدمات استفاده کرده اند، چه کاالهایی را وارد کشور کرده و چه تأثیری بر قیمت ها 
گذاشته اند. کارشناســان تاکنون بارها نسبت به رانت زا بودن این ارز هشدار داده 
بودند با این حال، دریافت کنندگان دولتی ارز ترجیحی نه تنها کاهش نیافته، بلکه 
بیشتر هم شده است! البته اینکه مردم بدانند چه شرکت هایی ارز دولتی بابت واردات 
دریافت کرده اند، بسیار خوب است، اما مهم تر این است که بدانند با ارزی که دولت 
با این قیمت در اختیار آنها قرار داده، چه کاالیی به کشور وارد کرده اند و این کاال 
را چگونه وارد بازار ایران کرده اند؟نکته دیگر اینکه مشخص نیست که متولی اعالم 
کاالهای واردشده بر اساس ارز دولتی دریافتی سازمان توسعه تجارت یا بانک مرکزی 
است، اما نکته مهم اینکه در نهایت این آمار باید در فهرست بانک مرکزی اضافه شود، 
تا مردم هم بدانند که ارز دولتی برای واردات چه کاالهایی اختصاص یافته است. 

البته ســازمان توسعه تجارت در این زمینه پاسخ داده که وظیفه این سازمان 
تأیید مدارک واردکنندگان و معرفی آنها به بانک هاست؛ حال آن که ثبت سفارش 
برای واردات کاال توسط این سازمان انجام می شود و بانک ها صرفاً تأمین ارز موردنیاز 
این کاالها را انجام می دهند. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز، قطعاً اطالعات مربوط 
به ثبت سفارش های انجام شده را در اختیار دارد و می تواند آنها را در فهرست خود 
به روزرسانی کند. بنابراین شفافیت این فهرست زمانی کامل می شود که مشخص 
شود با ارز دولتی اختصاص یافته به این 10 هزار و 800 شرکت، چه کاالهایی وارد 
شده و بتوان با بررسی آنها با عامالن افزایش قیمت در بازار یا نهادهای نظارتی که 

نتوانسته اند وظیفه خود را به درستی انجام دهند برخورد کرد. 

به جای کاهش رانت ها
 800 شرکت دولتی به فهرست

 دریافت کنندگان یارانه ارزی اضافه شد!

وزیر نیرو در واکنش بــه جنجال هایی که 
رخ  درباره مصرف گرایی  وی  اظهارات  پیرامون 
داده بود، تاکید کرد: خبرگزاری ایلنا از چند هزار 
کلمه سخنان من فقط ۳۳۱ کلمه را منتشر کرد.

رضا اردکانیان، در یادداشــتی به روزنامه رسمی 
دولت اعالم کرد: روز 12 خرداد به دعوت خبرگزاری 
ایلنــا از این خبرگزاری بازدید کرده و با کارکنان این 
رسانه مالقات کردم. متن انتشار یافته این گفت وگو )که 
کل آن بیش از چند هزار کلمه است و مباحث بسیاری 
در آن مطرح شده( فقط در 331 کلمه روی خروجی 
خبرگزاری قرار گرفت و یک عبارت کمتر از 20 کلمه ای 
از آن درباره اشــاره ای به عادات و رفتار مردم کشــور 
 چین، به محتوای غالب رسانه ها و شبکه های اجتماعی 

تبدیل شد. 
در آن مصاحبــه بیــش از هر چیــز تالش کردم 

توضیح دهم که اگر تاکنون وزارت نیرو نگاه درآمدی 
به افزایش تعرفه های آب و برق داشته )که البته نگاه 
درآمدی هم نبوده و به علت یارانه ای بودن آب و برق، 
هر افزایش تا قبل از رسیدن به قیمت تمام شده، صرفاً 
کاستن از میزان زیان است و نه کسب درآمد و سود( 
 نگاه جدید ما به اصالح تعرفه ها، افزایش تعرفه به منظور

 بازدارندگی است. 
به واقع به بدمصرف بــودن جامعه و اقتصاد ایران 
اعتقاد دارم. ما در مصرف بنزین، آب، برق، گاز و مواد 
غذایی بدمصرف هستیم. شــهرهایی با آلودگی هوا، 
انبوه نان خشک، سطل های زباله مملو از مواد غذایی 
هدر شــده و شدت باالی مصرف انرژی در این کشور 
نشانه بدمصرفی است. بدیهی است مردم تنها مقصر 
بدمصرفی نیستند. ساختارهای صنعتی، شهرسازی، 
کشــاورزی و آب و انرژی ما به انــدازه کافی کارآمد 
نیست، اما به  واقع اخالق و عادات رفتاری نادرست ما 

هم در بدمصرفی سهیم است.
آن یــک عبارت درباره غذا خــوردن مردم چین 
نباید سبب شود ایده اصلی بدمصرفی جامعه و اقتصاد 
در ایران امروز را به فراموشی بسپاریم. از مردم تشکر 
می کنم که آنقدر به سخنم حساسیت نشان دادند تا 

برای روشن شدن مسئله در اینجا مقصودم را با صراحت 
بیشتری تشــریح کنم و حتی فرصت مجددی برای 
گفت وگو درباره آن دست دهد، اما از همین مردم هشیار 
تقاضــا می کنم از کنار ایده بدمصرفی جامعه ایرانی و 
ضرورت مطالبه برای اصالح آن به سادگی عبور نکنند.

عبارتــی که دربــاره چین بیان کــردم اوالً بدان 
معنا نبود کــه ایرانیان باید یک وعــده غذا بخورند، 
بلکه معنایی نمادین داشــت و تأکید بر سختکوشی 
و ظرفیــت تحمــل جامعه چینی برای رســیدن به 
اهداف متعالی تــر را بیان می کــرد. ثانیاً کم اهمیت 
جلوه دادن ســایر ابعاد سیاســت های دولت و جامعه 
چین برای توســعه را نیز مدنظر نداشــتم. ثالثاً، در 
عرصه ای بی ارتبــاط با حوزه فعالیت تخصصی خودم 
 سخن نمی گفتم، بلکه بحث کاماًل در ارتباط با مسئله 

مصرف آب و انرژی بود.

وزیر نیرو در واکنش به جنجال اخیر:

خبرگزاری ایلنا از چند هزار کلمه سخنان من فقط بخش اندکی را منتشر کرد

عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: با توجه به 
بارش های مناسب در سال زراعی آبی، مشکلی در تأمین آب مناطق 

مختلف کشور نداریم.
ســالم امینی، در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه 
بارش های امســال در 50 سال اخیر بی سابقه بود، اظهار کرد: اگرچه بخشی 
از بارش های اخیر به سبب عدم پیش بینی سازمان هواشناسی منجر به وقوع 
سیل شد، اما برکات نزوالت جوی به صورت باران اکثر حدود 25 استان کشور 
را در بر گرفت.وی افزود: با توجه به بارش های مناسب در سال زراعی آبی اکثر 
سد ها پر آب یا سر ریز شدند که با این وجود امسال در اکثر مناطق کشور در 

حوزه کشاورزی و آب شرب مشکلی نداریم.
امینی با اشاره به اینکه وقوع سیل اخیر منجر به بروز خسارت سنگین در 
پنج استان کشور شد، بیان کرد: نعمت های خدادادی ناشی از بارش های اخیر 

به حدی زیاد بود که در مقایسه با خسارت های اخیر قابل مقایسه نیست.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه افزایش بارش 
و موهبت الهی ارتباطی به عدم رعایت الگوی مصرف ندارد، اظهار کرد: با توجه 
به اقلیم گرم و خشک ایران، بارش مناسب در یک سال زراعی دلیل نمی شود 

که مدیریت و الگوی مصرف را رعایت نکنیم.
وی ادامه داد: با وجود موهبت های الهی فراوان، اما از نظر الگوی مصرف در 
بیشتر زمینه ها از استاندارد جهانی باالتر هستیم، بنابراین از مردم انتظار داریم 

که مصرف خود را مدیریت کنند تا مشکل خاصی اتفاق نیفتد.
امینی با اشــاره به اینکــه مدیریت مصرف آب تنها منوط به ســال های 
خشکسالی نیست، بیان کرد: البته وقوع بارش و سیل اخیر بدان معنا نیست 
که مدیریت مصرف را رها کنیم چرا که افراد تحت هر شــرایطی باید مصرف 

بهینه داشته باشند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شــورای اسالمی در پایان الگوی مصرف 
بــرای هــر کنتور آبی را 22 متر معکب اعالم کرد و گفت: اگر خانوار کمتر از 
الگوی مصرف، مصرف داشــته باشند یا نسبت به مدت مشابه سال قبل خود 
کمتر مصرف کنند، سیاست های تشویقی برای آنها در نظر گرفته شده است 
به طوریکه هزینه قبوض آنها کاهش می یابد و در غیر این صورت تعرفه افراد 
بــه صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت. البته افزایش تصاعدی تعرفه برای 

خانوار برحسب میزان باالتر از الگوی مصرف متفاوت است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:
 مصرف آب در ایران

 از استاندارد جهانی باالتر است

 مدیرعامل گســترش صنایع ریلی ایران از 
خودکفایی صد درصدی کشور در تولید سوزن 

ریل قطار خبر داد.
ســید کاظــم طاهرزاده در حاشــیه نمایشــگاه 
بین المللی ریلی ایران اظهار داشــت:                                                                                                                                                                                                                                                    از 20 سال پیش 
فعالیت ساخت سوزن در ماشین سازی تبریز به عنوان 
پروژه ای مســتقل تعریف و آغاز شد و از همان زمان 
همکاری هایی با شــرکت فرانسوی در حوزه طراحی 
و احــداث کارخانه انجام گرفــت و احداث کارخانه و 
تولید سوزن تحت لیسانس )گواهی( شرکت فرانسوی 

ادامه یافت. 
وی ادامه داد: از سال 96 فعالیت خود را در راستای 
خودکفایی در تولید ســوزن ریل آغاز کردیم و با آغاز 
تحریم های ظالمانه و تاکیدات رهبری بر رونق تولید، 
اهدافمان به ثمر نشست و به نتایج مثبتی در طراحی 
تکه مرکزی سوزن ریل رسیدیم، 4 قطعه دیگر در حوزه 
داخلی سازی سوزن به نتیجه رسید و امروز سوزن ریل 

به صورت صد درصد تولید داخل، تولید می کنیم.
به گــزارش فارس، وی افــزود                                                                                                                                                                                                                   : 50 درصد ارزش 
ســوزن قطعاتی اســت که وارد می شــد کــه آن را 

داخلی سازی کردیم و امروز هزینه تأمین سوزن ریل 
ریالی شــده است و از ســوی دیگر ذوب آهن هم در 
تولید ریل ورود کرده است و بدین ترتیب خودکفایی 
 در عرصــه تولیــد ریل و ســوزن در کشــور محقق

 شده است.
طاهرزاده با بیان این که در 20 ســال اخیر به طور 
متوسط 100 دستگاه سوزن ریل تولید کردیم، گفت: 
از سه سال پیش افزایش تولید در دستورکار قرار گرفت 
و در سال 97، 400 دستگاه سوزن ریل تولید کردیم و 

تا هزار دستگاه هم در همین فاز می رسیم.
مدیرعامل گسترش صنایع ریلی ایران درباره نیاز 
کشــور به تولید ســوزن ریل گفت: بسته به فعالیت 
عمرانی ساالنه 500 تا هزار سوزن برای احداث بازسازی 

و نگهداری شبکه نیاز است.
وی افزود                                                                                                                                                                                                                   : امروز 12 هزار دستگاه سوزن در شبکه 
ریلی داریم که عمر باالی 10 سال دارند و باید از این 

پس تعویض و تعمیر شوند.
طاهــرزاده گفــت: در مورد تعمیرات ســوزن،به 

تعمیرات تکه مرکزی ســوزن و تیغه های زبانه سوزن 
ریل هم ورود کرده ایم و توانایی تعمیر ســاالنه 500 

دستگاه سوزن را داریم.
مدیرعامل گسترش صنایع ریلی ایران اظهار داشت:                                                                                                                                                                                                                                                     
پیش از این برای هر سوزن حدود 22 هزار و 500 یورو 
ارزبری داشتیم که با داخلی سازی این صنعت امروز این 

هزینه رفع شده است.
وی افزود                                                                                                                                                                                                                   : در بازارهای منطقه ای هم با پیمانکاران 
کشورهای سوریه، افغانستان و عراق مذاکراتی داشتیم 

تا صادرات سوزن ریل به این کشورها داشته باشیم.
طاهرزاده اضافه کرد: تاییدیه این سوزن های ریل 

را از کوانتوم ریل انگلیس گرفته ایم.
مدیرعامل گســترش صنایع ریلــی ایران با بیان 
این که طبــق الزامات اتحادیــه بین المللی راه آهن ها 
عمر ســوزن ریل باید حداقل بیش از 7 ســال باشد 
گفت: در حال حاضــر عالوه براینکه کیفیت قطعه ما 
 با مدل هــای اروپایی برابری می کنــد قیمت آن هم

 پایین تر است.

خودکفایی صد درصدی کشور در تولید سوزن و ریل قطار

*یک شرکت معروف تولیدکننده ماءالشعیر، محصوالتش را بدون درج 
تاریخ تولید، انقضاء و قیمت در کشور عرضه می کند.به گزارش فارس، 
این روزها در حالی شاهد تبلیغات گسترده یکی از برندهای ماءالشعیر 
در رسانه ها هستیم که بر روی بطری های این محصول نه تاریخ تولید 
درج شــده، نه تاریخ انقضا و نه از درج قیمت خبری هست!این در 
حالی اســت که درج تاریخ تولید و انقضا از مهم ترین الزامات تولید 
یک محصول است و در حال حاضر حتی بر روی تولیدات خانگی نیز 
تاریخ انقضا درج می شود. در عین حال، درج تاریخ یکی از شاخص های 

کیفیت کاال به حساب می آید.
*رئیس کل بیمه مرکزی، از صدور 45 هزار میلیارد تومان بیمه نامه در سال 
97 خبر داد.به گزارش صدا و سیما، غالمرضا سلیمانی، در مراسم افتتاح مرکز 
نوآوری صنعت بیمه گفت: پیش بینی می شود در سال 98 میزان بیمه صادر 
شده به مبلغ بیش از 60 هزار میلیارد تومان برسد.وی گفت: برای سال 1400 
نیز، صدور 100 هزار میلیارد تومان بیمه نامه پیش بینی شده است.سلیمانی، 
با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه در کشــور هم اکنون 2.3 درصد اســت افزود: 
برای رسیدن به ضریب نفوذ 7 درصد که در برنامه ها آمده است، نیاز به تحول 

داریم و با روش خطی کنونی این امکان وجود ندارد.
*دبیرکارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید از برگزاری نشستی با 
حضور مســئوالن ایرانی و عراقی برای راه اندازی کارخانه کاله عراق 
خبرداد.بــه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، میثم زالی اظهار 
داشــت: این جلسه هفته آینده در وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
حضور مقامات هر دو کشور، مدیران کارخانه، مسئوالن اقتصادی دو 
کشور، کارشناسان وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد.وی توضیح 
داد: کارخانــه فرآورده های لبنی کاله در عراق که روزانه ۱0 تن انواع 
محصوالت لبنی را روانه بازار عراق می کرد، 2 سال از فعالیتش در کشور 
عراق می گذرد.بر اساس این گزارش، کارخانه کاله هفته پیش براساس 
آتش ســوزی ۹0 درصد این کارخانه از بین رفت. کارشناسان میزان 

خسارت بر کارخانه کاله را بیش از ۸0 میلیون دالر تخمین زده اند.
*معاون مســافری راه آهن بیان کرد: قیمت بلیت قطار در ایام پیک سال در 
مســیر تهران – مشهد نسبت به سال قبل تا 22 در صد افزایش یافته است.
موسوی بیان کرد: نرخ ها در قطار های دو تا 4 ستاره در ایام پیک حداکثر 99 
تا 160 هزار تومان و در ایام غیر پیک نســبت به این میزان های اعالم شــده 
پایین تر خواهد بود.وی اظهار کرد: در ایام تابســتان و پایان هفته هم ســقف 
قیمت ها در تمامی بخش های ســتاره 99 تا 160 هزار تومان است.به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران ،معاون مسافری راه آهن در جمع خبرنگاران همچنین به 
راه اندازی قطار تهران – آنکارا و تهران – وان اشاره کرد و افزود: از چهارم تیرماه 
قطار تهران – وان و بالعکس و از ششم تیرماه قطار تهران – آنکارا و بالعکس 
مســافران این مسیر را جابه جا می کند.وی افزود: تهران – آنکارا با واگن های 
4 تخته 4 ســتاره حرکت می کند و مسافران این قطار ها در مرز دریاچه وان 
پیاده می شــوند و بعد از آن با اســتفاده از کشــتی به وان رسانده می شوند.

موسوی اظهار کرد: مدت زمان سیر تهران – آنکارا 60 ساعت و تهران – وان 
20 تا 22 ساعت است.

کوتاه اقتصادی


