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جدول نرخ سکه و ارز

قیمت خودرو های داخلی

مالیاتی  رقم  مالیاتی،  امور  رئیس سازمان 
قشر پزشــکان غیردولتی را حدود یک هزار 
و ۲۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد در حالی که 
این قشر تنها حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات 

می دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، امیدعلی 
پارســا با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به 
اینکه از روز یکشنبه فراخوان ۱۵ گروه که ۵۰ صنف 
را در بر می گیرد در روزنامه های رسمی اعالم شده 
است،اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۹، صنوفی مانند 
وکالی دادگستری و مشــاوران حقوقی، مشاوران 
امالک و مشاوران خانواده، رستوران ها، مراکز اقامتی 
و غیره باید تبادالت مالی خود را با کارت خوان های 

سازمان امور مالیاتی انجام دهند.
وی درباره وضعیت دریافت مالیات از پزشــکان 

هم گفت: فقط یک ربع ساعت عزم و اراده می خواهد 
که پزشــکان به سامانه امور مالیاتی متصل شوند و 
ثبت نام کننــد، تاکنون حدود ۲۰ درصد )۱۵ هزار 
نفر( به سامانه متصل شده اند، اما انتظار ما بیش از 

این ارقام است.
رئیس ســازمان امور مالیاتی کشور رقم مالیاتی 
قشــر پزشکان غیردولتی را حدود یک هزار و ۲۰۰ 
میلیــارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: حدود ۲۰۰ 
میلیارد تومان از این رقم پرداخت می شود و مابقی 

را می توان فرار مالیاتی محسوب کرد.
پارســا گفت: مطابق مر قانون کســانی که به 
قانون تمکین نکنند مشمول مجموعه مجازات هایی 
خواهند شــد، بنابراین ایــن مجازات ها به قدری 
سنگین است که به نفع کسی نیست که بخواهد از 

مالیات فرار کند.  

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس هم در این 
برنامه تلویزیونی با اشاره به تکلیف قانونگذار بر نصب 
پایانه فروشگاهی در مطب پزشکان به منظور دریافت 
مالیات گفت: بخش قابل توجهی از صنف پزشکان ما 
درآمد هایی دارند که در هیچ کجا ارزیابی نمی شود.

ســید فرید موسوی افزود: برخی از فعاالن این 
حوزه پزشکان شریفی هستند که در مناطق محروم 
خدمت می کنند و بخشی دیگر از فعاالن این حوزه به 
بدیهی ترین وظیفه شهروندی خود عمل نمی کنند.
وی با اشــاره بــه اینکه امروز حجــت بر تمام 
دســتگاه های حاکمیتی تمام شده است ادامه داد: 
باید با افــرادی که تمکین نکنند و به وظیفه خود 

عمل نکرده باشندبرخورد کنیم.
به گفته این نماینده مجلس، در تهران از ۲۰ هزار 
پرونده، حدود ۱۱ هزار پزشک خود اظهاری کردند.

موسوی با اظهار تأسف از اینکه وزارت بهداشت 
همکاری الزم را با سازمان امور مالیاتی ندارد، تصریح 
کــرد: از ۱۱ هزار نفری که خــود اظهاری کرده اند 

حدود ۵۰۰ نفر درآمد های باالیی داشته اند.
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون ســپاری 
ســازمان امور مالیاتی هم گفته است: براساس بند 
)ی( تبصره )۶( قانون بودجه سال ۱۳۹۸، صاحبان 
مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی 
مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی از ابتدای سال 

۱۳۹۸ جاری بوده اند.
به گزارش ایســنا، علی رســتم پور یادآور شد: 
شهروندان در صورت مراجعه به محل کار صاحبان 
مشاغل مذکور و عدم نصب و استفاده آنان از پایانه 
فروش، مراتب را با شــماره تلفن ۱۵۲۶ به سازمان 

امور مالیاتی کشور اطالع دهند.

رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد

فرار مالیاتی 1000 میلیاردی پزشکان غیردولتی

رئیس  اتحادیه آجیل و خشکبار پیش بینی کرد:

افزایش سه برابری تولید پسته در سال جاری

رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی ایران 
گفت: ساالنه ۷۰۰ هزار تن ضایعات همچون شن 
و خــاک و ضایعات گندم به ارزش هزار میلیارد 
تومان به عنوان گندم وارد پروسه خرید و فروش 

می شود.
ســیدمحمدرضا مرتضوی در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینکه موضوع از این قرار است که دالالن، ضایعاتی 
همچون شن و خاک و گندم ضایعاتی را با گندم مخلوط 
کــرده و به دولت تحویــل می دهند، اظهار کرد: طبق 
بررســی های ما ساالنه ۷۰۰ هزار تن ضایعات با گندم 

مخلوط شده و به دولت فروخته می شود که به معنای 
آن است که ساالنه حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بودجه 
بیت المال خارج شده و به جیب های »خاص« می رود.

وی ادامه داد: متاســفانه یک سیســتم مافیایی و 
فساد گسترده در سیستم خرید تضمینی گندم شکل 
گرفته که بارها در مورد آن به وزیر جهاد کشــاورزی 
هشــدار دادیم اما جوابی که از ایشان شنیدیم این بود 
که »اشکالی ندارد به جیب کشاورز می رود«، در حالی 
که ما مطمئنیم این اقدامات کار کشاورز نیست بلکه کار 
دالالنی است که گندم را از کشاورز خریده و به دولت 

می فروشند و دست برخی از مدیران نیز در کار است.
رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی ایران افزود: 
طبــق قانــون در فرایند خرید تضمینــی گندم برای 
جلوگیــری از تحویل ضایعات و شــن و خاک همراه 
گندم، باید از توری استاندارد استفاده کنند اما مسئوالن 
مربوطه برای آنکه تخلف خودشان را بپوشانند، به  جای 
اســتفاده از توری استاندارد از توری غیر استاندارد که 
ضایعات و شن و خاک را از خود عبورمی دهد در مراکز 
خرید گندم اســتفاده می کنند. مرتضوی تصریح کرد: 
متاسفانه این افراد می خواهند این فساد را به نام دیگران 

تمام کنند. وی گفت: در سه سال اخیر هم وزیر بهداشت 
و هم رئیس سازمان ملی استاندارد در این مورد و تاثیر 
منفی آن بر سالمتی مردم هشدار داده اند اما متاسفانه 

وزیر جهاد کشاورزی به آنها توجهی نکرده است.
رئیس انجمن  آردسازان با بیان اینکه گندم ورودی 
به کارخانه های آرد به طور متوسط ۱۰ درصد آشغال 
و ضایعــات دارد، اظهار کرد: در یک نمونه رئیس یکی 
از دستگاه های نظارتی از یک کارخانه آرد بازدید کرد 
و شــخصا دید که گندم موجود با ۹ درصد آشــغال و 

ضایعات مخلوط است.

رئیس  انجمن  آردسازان مطرح کرد

اختالط ساالنه 700 هزارتن شن وخاک با گندم

*یارانه نقدی شهریور ۹۸ بامداد فردا به حساب سرپرستان 
خانوار واریز می شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یارانه 
نقدی شهریور ۹۸ از بامداد روز سه شنبه ۲۶ شهریور به حساب 
سرپرستان خانوارها واریز و همان زمان قابل برداشت است. 
مبلغ یارانه شهریور ۹۸ هر یک از مشموالن همانند ماه های 

گذشته ۴۵.۵۰۰ تومان است.
*وزیر صمت از صادرات فرش ماشــینی ایران به ۲۰ کشور دنیا خبر 
داد. رحمانی صنعت فرش ماشــینی ایران را مجهز به تکنولوژی روز 
دنیا دانست و افزود: این صنعت قابلیت رقابت با کشورهای بزرگ دنیا 

را دارد و دولت از صادرات آن حمایت می کند.
*دومین مرحله قرعه کشی طرح همراز باشگاه مشتریان بانک 
سینا پایان شهریورماه سال جاری برگزار می شود.به گزارش 
روابط عمومی بانک سینا در طرح همراز به کاربران فعال همراه 
بانک سینا که در طول اجرای طرح به انجام تراکنش های بانکی 
از این درگاه اقدام نمایند و موفق به کسب حداقل 3۰۰ امتیاز 
در باشگاه مشتریان بانک سینا شوند جوایز ارزنده ای به قید 

قرعه اعطا خواهد شد.
*بانک پاسارگاد با هدف اعتمادسازی و فراهم آوردن شرایط الزم برای 
انجام معامله بدون ریسک برای طرفین قرارداد، از ابتدای سال ۱۳۹۸ 
تاکنون، با رشدی معادل ۱۰۰۹ درصد، اقدام به گشایش بیش از ۲4 
هزار میلیارد ریال اعتبار اسنادی داخلی کرد و موفق شد سهم اول بازار 
در میان بانک های خصوصی را از آن خود کند.به گزارش روابط عمومی 
بانک  پاسارگاد، همچنین در پی استقبال بسیار خوب مشتریان، رشدی 
معادل ۲4۰ درصد در تعداد پرونده ها و مشتریان استفاده کننده از این 

خدمات حاصل شده است.
*در حالی که افزایش مطالبات غیرجاری به یکی از چالش های 
نظام بانکی تبدیل شده، بانک صادرات ایران توانسته این پدیده 
را به شکل مطلوبی کنترل کند.به گزارش روابط عمومی بانک 
صادرات ایران و به نقل از پایگاه خبری خرد و کالن، در شرایط 
اقتصادی کنونی، جلوگیری از افزایش مطالبات معوق بانک ها در 
کنار عمل به تعهدات مربوط به پرداخت تسهیالت، مطلوبیت 
ویژه ای دارد. آن طور که داده های موجود نشان می دهد بانک 
صادرات ایران در ســال ۱3۹۷ معادل ۲۸ درصد بیش از سال 
۱3۹۶ و در ســال ۱3۹۶ معادل ۱۴ درصد بیش از سال ۱3۹۵ 

تسهیالت پرداخت کرده است.

کوتاه اقتصادی

کارآفرین زن ایرانی که با دست های خالی ۲ کارگاه خیاطی 
تأسیس و حداقل ۵۰ شغل ایجاد کرده است، از عدم حمایت 

دولت از کارآفرینان به ویژه در صنعت پوشاک گله دارد.
فاطمــه جانی خانی که متولد ۱۳۵۲ و دارای لیســانس طراحی 
دوخت اســت، به قول خودش حاضر نیست لحظه ای از این شغل را با 

شغل دیگری عوض کند. 
خانم جانی خانی معتقد است: اقتصاد مقاومتی یعنی روی پای خود 
ایستادن و مصرف تولید داخلی. متأسفانه خارجی ها بازار پوشاک ایران 
را قبضه کرده اند، این در حالی است که اگر تولید پوشاک داخلی مورد 
حمایت قرار بگیرد، اشتغال بسیار زیادی در این بخش می توان ایجاد 
کرد. در گذشــته بیشتر خانم های ایرانی از خیاطی سر در می آوردند 
و خودشان پوشاک مورد نیازشان را تأمین می کردند. خوشبختانه در 
حال حاضر نیز تمایل به فراگیری مهارت زیاد شده است و هنرجویان 

با کسب مهارت برای خود اشتغالزایی می کنند.
ایــن کارآفرین دربــاره آغاز فعالیت خود به خبرگزاری تســنیم 
می گوید: از ســال ۸۶ کارم را شــروع کردم. اگر قبل از سال ۸۶ هم 
کار خیاطی را آغاز نکردم به دلیل این بود که خواهر خوبی داشتم که 
کارهای خیاطی ما را انجام می داد و نیازی به کار خیاطی نداشــتیم 
ولی زمانی رسید که من با خواهرم فاصله گرفتم. به دلیل شرایط شغلی 
همســرم به شهر دیگری منتقل شــدیم، در همان زمان من تصمیم 
گرفتم خیاطی را یاد بگیرم، همزمان با آموزش خیاطی، به دوستانم 
هم آموزش می دادم. صبح کالس آموزشی می رفتم و بعدازظهر برای 
دوستانم کالس آموزشی می گذاشــتم. از سال ۸۶ همزمان با اولین 
جلسه ای که آموزش خیاطی را شروع کردم ۱۵ هنرجو داشتم. در دو 
شــهر نسیم شهر و لویزان کارگاه آموزشی دارم، در حال حاضر حدود 
۵۰ هنرجــو دارم، اما تا کنون بیش از ۶۰۰ نفر آموزش دیده اند و در 
حال حاضر مشغول فعالیت هستند، تنها آموزش مهم نیست بلکه این 

کار است که باعث پیشرفت می شود.
وی بــا بیــان اینکه »دوره های آموزشــی ما متناســب با فنی و 
حرفه ای است« اظهار داشت: اکثر افرادی که به من مراجعه می  کنند 
فارغ التحصیل دانشگاه هستند که مهارتی ندارند، با این آموزشی که 
فرا می گیرند، می توانند مشغول کار شوند و برای خود شغلی دست وپا 
کننــد. کمک به اقتصاد خانواده با صنعــت خیاطی برای هنرجویان 

محقق می شود.

کارآفرینی برای 50 نفر بدون حمایت دولت

قیمت بازارقیمت کارخانهنوع خودروردیف
39,681,00046,500,000پراید 1111
37,381,00041,800,000پراید 2131
40,313,00042,600,000پراید 3151
155,000,000173,000,000چانگان4
43,443,00049,000,000تیبا صندوق دار5
55,943,00054,700,000ساینا دنده ای6
63,158,00071,000,000پژو 7405
8SLX 67,880,00080,000,000پژو
65,578,00076,000,000پژو 405 دوگانه سوز9
78,338,00090,000,000پژو پارس10
--پژو پارس TU5 کالس 1113
67,283,00077,000,000پژو 206 تیپ 122
83,690,00092,500,000پژو 206 تیپ 135
80,213,00092,000,000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 66,770,00073,000,000سمند ال ایکس
16EF7 69,773,00080,000,000سمند
90,000,000-سمند دوگانه سوز کالس 1716
105,000,000-دنا18
128,000,000-تندر پالس دنده19
96,730,000113,000,000پژو 207 دنده ای20
273,000,000374,000,000مزدا213
22H30  75,000,000123,800,000
-103,100,000استپ وی23
155,000,000-  207 اتوماتیک24
114,994,000298,000,000پژو252008
67,203,00076,500,000رانا26

قیمت )به تومان(نوع سکه

3,975,000سکه تمام طرح جدید

3,950,000سکه تمام طرح قدیم

2,052,000نیم سکه

1,262,000ربع سکه

861,000گرمی

402,200هرگرم طالی 18 عیار

نوع ارز

11,291دالر

12,600یورو

14,254پوند

2,005لیر ترکیه

3,140درهم امارات

مرکز پژوهش های مجلس:

دلیل بی ثباتی اقتصاد ایران وابستگی به خام فروشی نفت است

یک کارشناس بخش مســکن گفت: اگر دولت در یک افق پنج 
ساله، یک نظام اجاره داری حرفه ای و یک نظام تولید مسکن به قصد 
اجــاره داری را راه اندازی کند بهتر از دادن وعده هایی خواهد بود که 

تنها منوط به فصل نقل و انتقاالت و تابستان است.
به گزارش خبرگزاری فارس، هر سال و با شروع فصل نقل و انتقاالت مسکن 
مســتاجران بیشترین ضرر کننده های بازار مسکن هستند و اتفاقا از زبان تمام 
مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس نیز همزمان اظهارنظرهای مختلفی در مورد 

اینکه باید برنامه ای برای کمک به مستاجران اندیشیده شود شنیده می شود.
نکته  بسیار مهم این است که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون در نیمه اول، 
سه بار و در نیمه دوم این سال ها یک بار شاهد ایجاد التهاب قیمت ماهانه در 
بازار مسکن بوده ایم و شروع هر سال با آرامش نسبی قیمت همراه بوده است. 
در سال جاری، اردیبهشت با ۱۲.۵ درصد رشد ماهانه، باالترین میزان افزایش 

قیمت را به خود اختصاص داده است.
البته دومین ماه از سال جاری، رکورد باالترین میزان افزایش ماهیانه قیمت 
از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا کنون را نیز به خود اختصاص داده است. در خرداد ماه 
قیمت مسکن شهر تهران رقم بی سابقه ۱۳.۳ میلیون تومان در هر مترمربع را 

لمس کرد که تورم 4.۹ درصد ماهانه و ۱۰4 درصد ساالنه را نشان می دهد.
گفتنی است، کارشناسان بر این باور هستند که دستگاه های متولی به جای 
تصمیم گیری به روش های اصولی برای حل دائمی مشــکالت، برای کاستن از 
بار فشار افکار عمومی، به ابزاری متوسل می شوند که با وجود ظاهر جذاب، به 
تشدید مشکالت در آن حوزه و افزایش دشواری های جامعه هدف منجر می شود.

در روزهای ابتدایی خرداد ماه بود که دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرســازی در نامــه ای به جهانگیری معــاون اول رئیس جمهور 
پیشنهادات خود را درخصوص اجاره بها به دولت ارائه کرد اما در همان روزها 
محمد اســالمی وزیر راه و شهرسازی با تعیین سقف و نرخ اجاره بها مخالفت 

و آن را رد کرد.
البته وزارت راه و شهرسازی بعد از این نامه نگاریها با دولت تالش کرد تا 
وعده دوساله شدن اجاره بها را نیز عملیاتی کند که آن هم کارساز نشد. »وام 
رهن و یا وام ودیعه« راه حلی دیگری بود که مطرح شد. این موضوع در همان 
روزها ســبب انتقاد زیاد کارشناسان و فعاالن حوزه مسکن شد موضوعی که 
بعضی ها آن را پول پاشی دانســته و برخی ها درباره شبهات شرعی آن سخن 

گفتند. 
هــر چند فرهادیه مدیــرکل دفتر اقتصاد و ســرمایه گذاری وزارت راه و 
شهرســازی پیشــتر گفته بود که این وزارتخانه قصــد دارد نظام اجاره داری 
حرفه ای را راه اندازی کند و قصد دارد از اســتارتاپ ها در این خصوص کمک 
بگیرد، اما ظاهرا این برنامه هنوز به مرحله عملیاتی نرســیده دارای مشکالت 

و دشواریهایی است.
در همین زمینه، مهدی روانشادنیا کارشناس مسکن معتقد است که اصوال 
مداخله در بازارها جواب نمی دهد و مسکن که یک کاالی ناهمگن است تعیین 

سقف قیمتی و هرگونه مداخله ای در آن کارساز نخواهد بود. 
وی درخصوص حل مشکالت مستاجران در حوزه قیمت اجاره ها گفت: کار 
اصولی برای کمک به مســتاجران این است که باید به سمت تولید مسکن به 
قصد اجاره حرکت کنیم چرا که تعداد قابل توجهی از مردم در کشور در حال 
حاضر مستاجر هستند. اگر دولت در یک افق پنج ساله، یک نظام اجاره داری 
حرفه ای و یک نظام تولید مسکن به قصد اجاره داری را راه اندازی کند بهتر از 
دادن وعده هایی خواهد بود که تنها منوط به فصل نقل و انتقاالت و تابستان است.

یک کارشناس: 
 دولت به جای وعده دادن 
به سمت تولید مسکن برود پس از اعالم ممنوعیت ورود برنج خارجی به کشور توسط 

وزارت کشاورزی، مقداری از برنج های وارداتی در گمرک باقی 
مانده و وزارت صنعت خواستار ترخیص آنها است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بعد از لغو قانون تمرکز وظایف بخش 
کشاورزی و انتقال مسئولیت های بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت، در ارتباط بــا واردات برنج در فصل 
برداشت محصول داخلی و حمایت از تولید داخل، میان دو وزارتخانه 

چالش ایجاد شد. 
در ایــن رویداد؛ واردکنندگان با وجود ممنوعیــت بــه دنبــال 
 واردات برنــج در فصل برداشــت محصول داخلــی بودنــد کــه با 
پیگیری های انجام شده این موضوع  به گمرکات کشور نیز ابالغ شد 
اما با اعتراض جامعه کشــاورزی و پیگیری رسانه ها، جلوی ورود این 

محصول به کشور گرفته شد. 
برهمین اســاس، اختالفات میان دو وزارتخانه دولتی ادامه پیدا 
کرد؛ چنانچه عبــاس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
نامه ای به مهرفرد، معاون وزارت جهاد کشــاورزی نوشــته است این 
وزارتخانه )یعنی وزارت کشــاورزی( به دالیــل نامعلوم از اختصاص 
ارز مورد نیاز برنج  های شرکت بازرگانی دولتی که در گمرک  و بنادر 

کشور مانده خودداری می کند. 
در این نامه اشاره شده که در زمان مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی 
بر ثبت ســفارش برنج، مجــوز واردات ۱۶۰ هزار تن از این محصول 
صادر شد که بخشــی از آن با اختصاص ارز از گمرکات ترخیص شد 
اما مابقی به دلیل عدم اختصاص ارز توسط آن وزارتخانه در گمرکات 
کشور باقی مانده و با توجه به گرمای هوا در حال خراب شدن است. 

در همین زمینه، محمد حســین ادیب کارشــناس اقتصادی در 
یادداشــتی تاکید کرده؛ قیمت برنج در هند ۳۰ درصد کاهش یافته و 
عده ای تحت پوشــش حمایت از تولید داخل، واردات برنج را ممنوع 
کرده اند تا 4۰۰ هزار تن برنج وارداتی موجود در انبارها را بفروشــند، 

سخن بر سر ۳۰ درصد اختالف قیمت است. 
با این حال، بعد از رفت و برگشــت در ممنوعیت و لغو ممنوعیت 
واردات برنج، معاون فنی گمرک ایران تأکید کرد منظور از ممنوعیت 
فصلــی واردات برنج برای گمرکات مشــخص نبوده و مراجع ذی ربط 
پاسخ مشخصی برای تعیین تکلیف محموله های دپوشده ارائه نکرده اند.

مهرداد جمال ارونقــی در این زمینه گفت: چندی قبل مدیرکل 
دفتر مقررات صادرات و واردات در تاریخ بیست و سوم مرداد ماه سال 
جاری اعالم نمود که حسب تصمیمات ستاد تنظیم بازار نسبت به تأمین 
کاالهای اساسی برنج به منظور ذخیره سازی مایحتاج مصرف کنندگان، 

ممنوعیت فصلی واردات برنج کماکان برقرار است.
وی افزود، با توجه به اینکه در جدول تعرفه ضمیمه قانون مقررات 
صادرات و واردات، ذیل ردیف تعرفه ۱۰۰۶ متعلق به برنج و همچنین 
در مندرجات ذیل فصــل ۱۰ هیچ گونه ممنوعیت فصلی درخصوص 
کاالی مذکور قید نشده اســت و به عبارت دیگر مشخص نیست این 
ممنوعیت فصلی از چه تاریخی الزم االجراســت در واقع این ابهام که 
 مبدأ تاریخ ممنوعیت بایستی از چه زمانی لحاظ گردد برای گمرکات 

به وجود آمد.
معاون فنی گمرک با اشاره به ایده مطرح شده از سوی دبیر کارگروه 
تنظیــم بازار درخصوص ممنوعیت توزیع برنج های ترخیص شــده از 
گمــرکات از انبارهای صاحب کاال اضافه کرد: گمــرک بعد از پایان 
تشریفات، ترخیص و خروج کاال وفق مقررات، هیچ گونه نظارتی روی 

کاالهای خارج شده و موجود در انبار صاحب کاال  ندارد.
گفتنی اســت، فارغ از اینکه کــدام وزارتخانه در حال حاضر نظر 
درستی دارد، نباید فراموش کرد که اولویت با حمایت از کشاورزانی است 
که در شرایط سخت و مشقت های فراوان همچنان به کار تولید اشتغال 
دارند؛ بنابراین نباید با تشــویق واردات زمینه دلسردی و یا ضرر این 

تولیدکنندگان را فراهم آورد.
بــا این حال، زمانی که تولید داخل به اندازه نیاز نباشــد یا برای 
حفظ ذخایر استراتژیک نیاز به موجودی بیشتری از کاالهای اساسی 
باشــد، اصل واردات توجیه دارد؛ اما نــه به گونه ای که عده ای با رانت 
و سوءاســتفاده از امکانات خود، به نام تامین نیاز کشــور، بازار منافع 

خودشان را رونق بدهند. 

 کشمکش دستگاه های دولتی 
بر سر واردات برنج

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعتراف به 
بدعهدی دو شرکت پژو و رنو گفت: شرکت های رنو 
و پژو خیلی بد با ما رفتار کردند، خالف تعهدات و 
هرگونه اصــول همکاری و بازرگانی، در واقع هیچ 

شریکی با شریکش این گونه رفتار نمی کرد. 
رضا رحمانــی در گفت وگو با خبرگــزاری ایلنا، در 
مورد نحوه واگذاری خودروســازان و مسائل مطرح شده 
درخصوصی ســازی های انجــام شــده در ماه های اخیر، 
گفت: در بحث نحوه واگذاری ما به دنبال این هســتیم 
که ابتدا کوچک ســازی و ســپس واگــذار کنیم، اینکه 
خصوصی سازی های قبلی به چه نتایجی منجر شده بحث 

جداگانه ای است. 
وی افزود: خودرو و قطعه سازی یک مجموعه به هم 
پیوسته است پس نباید گفت فقط سایپا و ایران خودرو را 
شامل می شود. ما ابتدا اعالم کردیم که این شرکت ها نباید 
اموال و امالک غیرتولیدی داشته باشند، دلیل ندارد این 
شرکت ها یا زیر مجموعه آنها ملک بخرند، درحالیکه این 

شــرکت ها مشکل سرمایه در گردش دارند، لزومی ندارد 
شرکت دیگری تاسیس کنند. 

وزیــر صمــت ادامــه داد: وقتی بخــش خصوصی 
قطعه ســازی دارد دیگر لزومی نــدارد آنها دوباره چنین 
واحدی را ایجاد کنند این دو شرکت آنقدر بزرگ شدند 
که اکنون مشکالت زیادی را به وجود آورده اند. از همین 
روی ما سبک سازی آنها را شروع کردیم و در نهایت خود 

آنها را واگذار خواهیم کرد.
رحمانی اضافه کرد: مجوزهای قانونی آن را از وزارت 
اقتصاد گرفته ایم اما اگر االن با این وضعیت واگذار شوند 
به سرنوشت واگذاری های قبلی دچار خواهند شد. نکته 
دیگر این اســت که واگذاری باید به اهل صورت بگیرد. 
چون در برخی خصوصی سازی ها مالکیت به فردی واگذار 
شده که فقط مبلغ تعیین شده را پرداخت کرده که این 

درست نیست، باید تخصص و عالقه وجود داشته باشد.
به گفته وی، در آینده این دو مجموعه مجبور هستند 
که چند قطب شوند و باید شرایطی را به وجود آوریم که 

اینها بدون دخالت دولت با هم رقابت کنند. مثال موفق 
این سیاست مواد غذایی است، با وجود این گرانی ها افزایش 
قیمت بیسکویت کمتر از بخش های دیگر بود چون رقابت 

در بازار وجود دارد، می شود این کار را در خودرو کرد. 
وزیر صمــت بیان کرد: ما بازار خوبــی داریم و اگر 
چند خودروســاز وجود داشته باشد آنگاه مجبور هستند 
با یکدیگر رقابت کنند و از این حالت شــبه انحصار هم 

خارج می شوند.
رحمانی در مــورد ارتباط خودروســازان داخلی با 
غول هــای این صنعت گفت: در حوزه خودرو یکســری 
مباحــث تکنولوژی نیز مطرح اســت ما بایــد با برخی 
شرکت های پیشــرو در این صنعت ارتباط داشته باشیم 
اما با نگاه برد – برد. به طور مثال رنو با هر دو خودروساز 
اصلی ما شریک بود، مشخص است که برای این شرکت 

هیچ رقابتی ایجاد نمی شود. 
وی افزود: من به آقایان گفتم هر شرکت از یک کشور 
همکار پیدا کنند اینطور یک رقابت سالم ایجاد می شود. 

من حتی این موضوع را به سفیران کشورمان در کشورهای 
هــدف اعالم کردم، البته ما مالحظات دیگری هم داریم. 
نباید فراموش کرد شرکت های رنو و پژو خیلی بد با ما رفتار 
کردند، خالف تعهدات و هرگونه اصول همکاری و بازرگانی، 
در واقع هیچ شریکی با شریکش اینگونه رفتار نمی کرد. 

وزیر صمت ادامه داد: آنها فکر می کنند که وضعیت 
همیشــه اینگونه خواهد ماند، ما به آنها گفتیم که بروند 
و دیگر هم برنگردند یعنی اگر تحریم هم برداشــته شود 
اینها جایی ندارند. در دوره قبل با وجود قرارداد ۱۰ ساله 
با امضای دو رئیس جمهور، ترک قرارداد کردند و با اصالح 
ساختارها در آینده شریک خارجی بهتری خواهیم داشت.

گفتنی است، این حرف های وزیرصنعت در حالی است 
که این دو شرکت قبال هم در تحریم های ابتدای دهه ۹۰ 
ایران را ترک کردند اما در دولت حســن روحانی مجددا 
به آنها اعتماد شــد اما بار دیگر با خروج این دو شــرکت 
فرانسوی از ایران در پی تحریم های اخیر، ثابت شد غربی ها 

به هیچ وجه قابل اطمینان نیستند.

وزیر صمت:

رنو و پژو خیلی بد با ما رفتارکردند!

مرکز پژوهش های مجلس با تأکید بر اینکه خام 
فروشی نفت بودجه کشور را در معرض مستقیم 
شوک های قیمتی قرار می دهد، این معضل را یکی 
از دالیل اصلی بی ثباتی اقتصاد ایران معرفی کرد.

بــه گزارش خبرگزاری فــارس، مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اســالمی با انتشار گزارشــی درباره 
راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ در حوزه اقتصاد 
کالن، بر ضرورت اصالح قواعد مربوط به درآمدهای نفتی 

و نظام انگیزشی مربوطه تاکید کرد.
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در توضیح این 
موضوع آمده اســت: »بدون شک یکی از دالیل اصلی 
بی ثباتی در اقتصاد ایران که به طور مســتقیم بر رونق 
تولید کشــور تأثیرگذار است، وابستگی به خام فروشی 
نفت است. فروش خام این ماده هیدروکربوری عالوه بر 
اینکه هزینه تحریم پذیری بسیار پایینی دارد بودجه کشور 

را در معرض مستقیم شوک های قیمتی قرار می دهد.
تاکنون به کرات در تمامی اســناد باالدستی کشور 
ازجمله قوانین برنامه پنجســاله توســعه و سیاستهای 
کلی اقتصاد مقاومتی تأکید شده که برای رهایی اقتصاد 

کشور از خام فروشی اقدامات الزم صورت گیرد. اما روند 
صادرات نفت خام به جز دو مقطعی که کشور با تحریم 
فروش نفت خام مواجه شــد، متوجه تغییر خاصی نشد 
و در مواقع غیرتحریم علیرغم ابراز ناراحتی تمام ارکان 
حکمرانی کشــور از تداوم خام فروشی، همچنان بالغ بر 

۲.4 میلیون بشکه بوده است.
بر اساس آمار درآمدهای شرکت ملی نفت از محل 

صــادرات و فروش داخلی نفت خــام و میعانات گازی 
در ســال ۱۳۹۶، به رغم اینکه حجم صادراتی و فروش 
داخلی نفت خام و میعانات گازی، اختالف فاحشــی از 
هم ندارند، اما درآمدی که از محل صادرات نفت خام و 
میعانات گازی نصیب شرکت ملی نفت شده چهار برابر 
فروش داخلی این مواد هیدروکربوری بوده است و این 
اتفاق تقویت کننده انگیزه شرکت ملی نفت به عنوان یکی 

از ذینفعان اصلی فروش نفت برای تداوم خام فروشی این 
مواد هیدروکربوری است.

سهم شرکت ملی نفت هم از صادرات و هم از فروش 
داخلی نفت خام و میعانــات گازی ۱4.۵ درصد ارزش 
هر بشــکه از این دو ماده هیدروکربوری است. براساس 
مطالب ذکر شــده در باال، سهم ۱4.۵ درصدی شرکت 
ملی نفت از صادرات هر بشکه نفت خام مثاًل ۶۰ دالری 
و نرخ تســعیر 4۲۰۰ تومانی بیــش از ۳۶هزار تومان 
اســت، اما ســهم ۱4.۵ درصدی این شرکت از قیمت 
تکلیفی )۶۲ هزار تومــان( کارگروه تعیین قیمت تنها 
۹ هزار تومان خواهد بود و در این شــرایط شرکت ملی 
نفت انگیزه ای برای توسعه زنجیره ای که مصرف داخلی 
نفت خام و میعانات گازی را افزایش دهد، ندارد. بنابراین 
سیاستگذاران کشور در راستای رونق تولید در کشور باید 
با اصالح روابط مالی نفت به نحوی که انگیزه شرکت ملی 
نفت در فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی بیش از 
صادرات این دو ماده هیدروکربوری باشد، مسیر رهایی 
 کشور از خام فروشی و توسعه زنجیره های تولید صنعت 

نفت را هموار کنند.

رئیس اتحادیه آجیل و خشــکبار گفت: 
بــا توجه به افزایش تولیــد، قیمت آجیل و 
خشکبار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

افت چشمگیری داشته است.
علیرضا ارزانی ممقانی در گفت و گو با باشــگاه 
خبرنگاران جــوان، درباره آخریــن وضعیت بازار 
خشکبار اظهار کرد: با توجه به آغاز فصل برداشت و 
پشت سرگذراندن مسائلی همچون آفت، سرمازدگی، 
خشکسالی و...، تولید آجیل و خشکبار با مدت مشابه 

سال قبل قابل مقایسه نیست.
وی افزود: بر اساس شــرایط مساعد اقلیمی و 
برآورد باغات پیش بینی می شــود که امسال تولید 
پســته به بیش از ۲۲۰ هزار تن برسد، در حالیکه 

سال قبل مجموع تولید ۷۵ هزار تن بود.
ارزانی ممقانی با اشــاره بــه اینکه ایران جایگاه 
نخســت در صادرات پسته را داراست، بیان کرد: به 
علت افزایش چنــد برابری تولید، مجدد می توانیم 
سهم بازار های صادراتی را بدست آوریم که این امر 

در رونق صادرات تاثیر بسزایی دارد.
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار از تعادل عرضه 
انواع خشکبار در بازار خبر داد و گفت: بنابر افزایش 
عرضه، حباب و نوســان کاذب قیمت از بین رفته 
است. به عنوان مثال قیمت پسته نوبرانه در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: امسال با افزایش تولید و متعادل 
شــدن قیمت هــا پیش بینی می شــود که مصرف 
داخل افزایش یابد چرا که ســال گذشته به سبب 
جهش یکباره قیمت، قــدرت خرید مردم کاهش 
یافت و کار به جایی رســیده بود که بســیاری از 
 مردم اقالم آجیل و خشکبار را از سبد خانوار خود 

حذف کردند.
این مقام مسئول افزایش تولید و عرضه خشکبار 
را دلیل اصلی افت قیمت در بازار اعالم کرد و گفت: 
با برداشت انبوه محصول و عرضه به بازار پیش بینی 
می شود که روند افت قیمت در بازار ادامه یابد، اما 

هم اکنون نمی توان نرخ مصوبی را اعالم کرد.
وی در پایان در توصیه ای به خانوارها درخصوص 
مصرف پسته تازه تصریح کرد: با توجه به آغاز فصل 
برداشــت پسته، شــاهدیم که در تمامی میادین، 
مغازه ها و کنار خیابان پسته تازه به فروش می رسد، 
اما از آنجا که حداکثر ظرف مدت ۲4 ساعت پوست 
پســته تازه باید کنده، فرآوری و خشــک شود، در 
برخــی موارد یــک هفته محصــول در مغازه ها و 
یک هفته در خانه نگه داری می شــود که این امر 
تولیدآفالتوکسین می کند، از این رو به مردم توصیه 
می شــود که پسته پوست تازه را خریداری کنند و 
بالفاصله پس از خرید نسبت به جداکردن پوست و 

خشک کردن آن اقدام کنند.

اصفهان- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل فوالد مبارکه با تأکید بر این که 
خام فروشی هیچ ارزش افزوده ای برای کشور 
به همراه ندارد گفت: خام فروشی ضرر و زیان 
زیادی برای اقتصاد و مشاغل کشور به همراه 

خواهد داشت.
حمیدرضا عظیمیان در دیدار با استاندار اصفهان 
ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شرکت فوالد مبارکه 

گفت: علی رغم همه محدودیت ها و مشــکالتی که 
دشمنان سعی کردند برای چرخه اقتصاد و صنعت 
کشــور ما به وجود آورند، خوشــبختانه از شرایط 
ســخت به وجود آمــده به خوبی عبــور کردیم و 
شرکت همچنان به تولید و تأمین نیاز صنایع داخلی 

مشغول است.
وی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۷ سرمایه شرکت 
از ۷ هزار و ۵۰۰ به ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش 

یافت؛ این در حالی است که افزایش سرمایه شرکت 
تــا ۲۰ هــزار میلیارد تومان از اهــداف پیش  روی 

شرکت است.
عظیمیان گفت: در صورت تأمین مواد اولیه مورد 
نیاز فوالدسازان کشور از جمله فوالد مبارکه به خوبی 
خواهیم توانست کشور را از واردات این محصوالت 

بی نیاز کنیم.
وی گفت: با تأمین سنگ  آهن و قطعات خواهیم 

توانست نیاز بازار داخل را همچنان تأمین کنیم.
عظیمیان خاطرنشــان کرد: پیشرفت و توسعه 
فوالد مبارکه در باال و پائین دست خود، رشد و توسعه 
بســیاری از صنایع کشور را به همراه دارد. استاندار 
اصفهــان نیز در این دیدار بر به روزرســانی و حفظ 
اقتدار فوالد مبارکه تأکید کرد. عباس رضایی نیز بر 
نقش اصفهان در تولید فوالد کشور، بر اهمیت حل 
مشکل فوالدسازان در بخش سنگ  آهن تأکید کرد.

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان:

خام فروشی هیچ ارزش افزوده ای برای کشور به همراه ندارد


