
اقتصادی
صفحه 4
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸ 
۶ ربیع الثانی ۱44۱ -شماره ۲۲۳4۵

جدول نرخ سکه و ارز

قیمت خودرو های داخلی
قیمت بازارقیمت کارخانهنوع خودروردیف

39,800,00052,800,000پراید 1111
37,381,00048,600,000پراید 2131
40,330,00051,800,000پراید 3151
155,000,000195,700,000چانگان4
57,200,00057,200,000تیبا صندوق دار5
55,960,00062,400,000ساینا دنده ای6
63,158,00077,600,000پژو 7405
8SLX 67,880,00090,100,000پژو
65,578,00090,000,000پژو 405 دوگانه سوز9
78,338,000101,000,000پژو پارس10
--پژو پارس TU5 کالس 1113
67,283,00091,800,000پژو 206 تیپ 122
83,690,000109,000,000پژو 206 تیپ 135
80,303,000108,000,000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 66,770,00081,900,000سمند ال ایکس
16EF7 69,773,00095,400,000سمند
116,000,000-سمند دوگانه سوز کالس 1716
83,623,000120,000,000دنا18
154,000,000-تندر پالس دنده19
96,730,000137,000,000پژو 207 دنده ای20
273,000,000399,000,000مزدا213
22H30  -154,000,000
--استپ وی23
168,000,000-  207 اتوماتیک24
114,994,000345,000,000پژو252008
67,203,00087,600,000رانا26

قیمت )به تومان(نوع سکه
4,421,000سکه تمام طرح جدید
4,326,000سکه تمام طرح قدیم

2,352,000نیم سکه
1,532,000ربع سکه
901,000گرمی

442,600هرگرم طالی 18 عیار
نوع ارز

12,546دالر
13,757یورو
16,530پوند

2,221لیر ترکیه
3,509درهم امارات
11,7دینار عراق

جمعی از کارشناســان اقتصــاد و انرژی در 
نامه ای خطاب به رئیس جمهور خواســتار انتشار 
اسامی کارشناسان موافق شوک بنزینی و اسناد 
کارشناسی مرتبط با این موضوع شدند و آمادگی 
خود را برای مناظره با کارشناســان دولت اعالم 

کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس،جمعی از کارشناســان 
اقتصاد و انرژی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور نوشتند: 
همانگونه که اســتحضار دارید رهبر انقالب در واکنش 
به اجرای طرح شــوک آور بنزینی دولت شما فرمودند 
 که خودشــان نظر کارشناســی ندارند و فقط از فرایند 
تصمیم گیری شما در جلسه سران قوا حمایت می کنند. 
اما به ایشان گفته شــده که اجرای این طرح، موافقین 
جدی داشته و البته مخالفین کامال جدی نیز دارد و به 
این ترتیب رهبر انقالب بر تضارب آرای کارشناســی در 

این موضوع صحه گذاشتند.

ما به عنوان جمعی از فرزندان مردم و کارشناســان 
دانشگاهی، پژوهشی و اندیشگاهی کشور- که صرف نظر 
از ضــرورت اصــل هدفمندی یارانه ها بــا مدل، اجزای 
قیمتی، زمان، مصداق و نحوه اجرای طرح به طور قاطع 

مخالف هستیم. 
این کارشناسان در ادامه خواستار شفاف  سازی و اقناع 

کامل درباره مسائل زیر از سوی روحانی شدند:
۱. اســامی کارشناسان موافق طرح بنزینی دولت را 
-چه از مدیران و کارشناســان میانی دولتی چه از مراکز 
علمی و پژوهشــی- برای مردم به طور کامل و شــفاف 

اعالم نمایید.
۲. سند پیوســت کارشناسی اقتصادی درباره طرح 
بنزینی خود را -که پایه تصمیم  ســازی شما در جلسه 
هماهنگی سران قوا و نهایتا اتخاذ تصمیم شده- به طور 

کامل و با جزییات محاسبات منتشر نمایید.
۳. باتوجه به الزام ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه 

مبنی بر لحــاظ کردن تبعات اجتماعــی اصالح یارانه 
حامل های انرژی، ســند پیوست مطالعه کارشناسی در 
دولت برای بررسی ابعاد اجتماعی اجرای تصمیم بنزینی 

دولت را -در صورت وجود- منتشر نمایید.
۴. باتوجه به ابهامات به وجود آمده درباره موافقت ها 
و مخالفت های اعضای حاضر در جلســه تصمیم گیری 
نهایی شــورای هماهنگی اقتصادی ســران قوا، مشروح 
کامل مذاکرات جلسه مذکور را همراه با نامه های قبل و 
بعــد در ارتباط با این مصوبه تاریخی برای آگاهی مردم 

عزیز و کارشناسان منتشر نمایید.
۵. ضمن تاکید بر اهمیت مکانیزم تدبیر شده نظام در 
شرایط جنگ اقتصادی، باتوجه به ابهامات جدی درباره 
فرایند تعیین دســتور جلســه، نحوه اداره جلسه، مدل 
تصمیم گیری )رای اکثریت یا اجماعی اعضا( در جلسات 
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، لطفا ایین نامه اداره 
جلسات شامل ارکان جلسه )رئیس، نایب رئیس، دبیر و...( 

و مدل تصمیم گیری را برای اطالع مردم و کارشناسان 
شفاف  سازی و منتشر کنید.

در پایان اعالم آمادگی می کنیم به عنوان کارشناسان 
مخالف شــوک بنزینی دولت، درباره جزییات تصمیم، 
مدل اجرا و نیز اصالحات پیشــنهادی و حتی طرح های 
جایگزین در سطوح مختلف با جنابعالی، وزرای اقتصادی 
و کارشناســان موافق طرح، »جلسات مباحثه و مناظره 
کارشناسی« برگزار نماییم و از رسانه ملی نیز می خواهیم 
 مشــروح این جلســات را بــرای اطالع مــردم عزیز و 

گله مندمان پخش و منعکس نماید.
امضا کننــدگان عبارتنــد از: محمدرضــا اکبری، 
سیداحسان خاندوزی، مجتبی رضاخواه، سیدامیر سیاح، 
محسن زنگنه، مالک شریعتی، ارسالن ظاهری بیرگانی، 
محمدجواد عامــری، علی اصغر قائمی نیا، فاضل مریدی 
فریمانی، میثم پیله فــروش، ناصر یارمحمدیان، پیمان 

حدادی، محمدرضا حسینی. 

14 کارشناس اقتصادی خطاب به روحانی:

اسامی کارشناسان موافق شوک بنزینی را منتشر کنید

یکی از بازرگانان حوزه خشــکبار گفت: 
ارزیابی  برای  تنها بخش خصوصی  با دخالت 
و صدور کارت بازرگانی انحصار ایجاد شــده 
و مانع رشــد خرده کارها یا نوپاها در حوزه 

تجارت می شوند.
مجید شریفی در گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران 
جوان، در انتقاد به دوگانگی مدیریت در نظارت بر 
عملکرد تجار بیان کرد:  متاســفانه با دخالت تنها 
بخش خصوصی برای ارزیابی و صدور کارت بازرگانی 
انحصار ایجاد شده و مانع رشد خرده کارها یا نوپاها 

در حوزه تجارت می شوند.
وی ادامه داد: صــدور کارت بازرگانی که کلید 
بسیاری از مشــکالت و راه تامین مواد اولیه کشور 
بوده به دست نهادی خصوصی است و وزارت صمت 
که به عنوان متولی تامین نیازهای مردمی، تنها به 

عنوان نهاد ناظر، نظاره گر اســت. شاید عمده ترین 
دلیل این نظاره گری، وجود تیم بازرگانی دولتی است 
که حساب تجار بخش خصوصی با بخش دولتی را 
جدا کرده و همین موضوع منجر به آغاز بسیاری از 

مشکالت در حوزه تجارت شده. 
این فعال اقتصادی گفت: شــاید اگر دولت به 
عنوان نهاد صدور کارت بازرگانی این امکان را به تجار 
دولتی و غیر دولتی می داد که همگی در یک میدان 
با شرایط یکســان رقابت کنند افراد بیش از اینکه 
به دنبال دور زدن قوانین باشــند به دنبال تجارت 
بیشتر و سهم خواهی افزون تر در بازار کشور بودند. 
همچنین شــهرام کمالی؛ اســتاد دانشــگاه و 
کارشناس مسائل اقتصادی، درباره نبود تضامین و 
قوانین الزم برای جلوگیری کامل از سو استفاده از 
کارت بازرگانی تصریح کرد:  مهم ترین نقدی که این 

روزها به قانون جدید اجازه تجارت با وکالتنامه کارت 
بازرگانی دیگران وجود دارد این است که همان طور 
که افراد برای خرید کارت بازرگانی و حساب اجاره 
دســت به خرید هویت می کردند این بار نیز برای 
فرارهای مالیاتی و عملکــرد پنهان اقدام به خرید 
وکالتنامه می کنند. حال سازمان امور مالیاتی باید 
مشــخص کند که آیا برنامه ای برای اخذ مالیات از 

تجارت حاصله از وکالتنامه ها دارد یا خیر؟
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال 
کــه آیا انحصار صدور کارت بازرگانی توســط اتاق 
بازرگانی تنگ تر نشــده اســت؟ گفــت: اتفاقا این 
موضوع بســیار محرز است که اتاق بازرگانی امکان 
ایجاد رانت در صدور کارت های بازرگانی را بیش از 
سایر نهادها دارد چرا که در صورت مشاهده رقیب 
تجاری, امکان دارد که از تمدید کارت بازرگانی آنها 

جلوگیری و مانع تراشی شود. البته این موضوع تنها 
یک فرضیه قوی و شــاید اثبات شده است که باید 
توســط وزارت صمت و سازمان بازرسی کل کشور 

مورد ارزیابی قرار گیرد.
همچنین حســین تاجمیر ریاحــی؛ مدیرکل 
حقوقی ســازمان امور مالیاتی کشــور درباره رقم 
۲۸ هــزار میلیارد تومان فــرار مالیاتی کارت های 
بازرگانــی تصریح کرد: این مقــدار فرارمالیاتی در 
حوزه کارت های بازرگانی با جمع جریمه ها و معوقات 

محاسبه شده است.
وی با بیان اینکه مبلغ اصلی فرار مالیاتی حدود 
۱۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: اگر قواعد صدور 
کارت های بازرگانی رعایت می شد امروز دچار چالش 
فرار مالیاتی ده ها هزار میلیاردی کارت های بازرگانی 

یک بار مصرف نبودیم.

یک کارشــناس اقتصادی از اقدام دولــت در معافیت مالیاتی 
سلبریتی های با درآمد میلیاردی انتقاد کرد.

ســید حسن موســوی فرد، در برنامه تلویزیونی پایش )شبکه اول سیما( 
با اشــاره به درخواست وزیر ارشاد در مورد معافیت مالیاتی هنرمندان، اظهار 
داشت: این درخواست تعجب برانگیز است. چرا که این قشر پردرآمد هستند. 
وی درخصوص بازنگــری در معافیت مالیاتی هنرمنــدان گفت: مالیات 
مســئله ای نیســت که در آن تبعیض قائل شد، به خصوص در صنوفی که پر 
درآمد هستند. هنرمندانی که فعالیت های تبلیغی دارند، درآمدشان بسیار زیاد 
اســت. بنابراین این درخواســت وجهی ندارد. البته همه هنرمندان نیز درآمد 

باالیی ندارند و سلبریتی ها منظور است.
این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: بر اساس گفته مسئوالن سازمان امور 
مالیاتی، فرار مالیاتی در کشــور بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان اســت. اما 
بر اســاس تحقیقات صورت گرفته، این رقم تــا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم 

گمانه زنی می شود. 
گفتنی است، برخی هنرمندان در حالی از پرداخت مالیات معاف هستند که 
درآمدهای بسیار باالیی دارند، برای مثال حمید فرخ نژاد بازیگر سینما چندی 
پیش گفته بود فقط برای هزینه خانواده اش در خارج از کشــور باید ماهیانه 
مبلــغ ۱۰هزار دالر تأمین کند، عددی که امروز به رقمی برابر با ۱۳۵میلیون 
تومان می رســد و در یک سال به یک میلیارد و 6۲۰ میلیون تومان می رسد. 
حال سؤال این است که این فرد یا افرادی از این دست نباید مالیات بپردازند؟
سایت مشرق درخصوص اصول بازاریابی بازیگران نیز مدعی شد: »رقمی 
که بازیگر طبق برگه قرارداد می گیرد با رقمی که به  حساب وی واریز می شود، 
تفاوت بسیاری دارد. به عنوان مثال بازیگری ۵۰۰ میلیون تومان دستمزد واقعی 
می گیرد، اما از تهیه کننده اش می خواهد که رقم دستمزد وی در قرارداد را 7۰۰ 
میلیون تومان تنظیم کند. این اتفاق سبب می شود تا بازیگر برای فیلم بعدی 
خود، به رقم 7۰۰ میلیونی قرارداد قبلی اش توجه داشته باشد و از تهیه کننده 
فیلم جدیدش بخواهد که مثال ۲۰ درصد بیشــتر از فیلم قبلی به او پرداخت 

کند که می شود ۸۵۰ میلیون.« 
قانون چه می گوید؟ 

ماجرا از این قرار است که براساس پیش نویس الیحه اصالح برخی قوانین 
و مقــررات مالیاتی، لغو معافیت مالیاتی کلیه فعالیت های فرهنگی-هنری در 
حوزه هایی مانند انتشارات کمک درسی، سینما و موسیقی، حراج های غیرشفاف، 
آثار تجسمی با گردش های مالی باال که پیش از این در قانون وجود داشت اعمال 
خواهد شــد و از این پس صنعت فرهنگ و هنر نیز به صف مالیات دهندگان 

خواهد پیوست. 
در این پیش نویس، پیشنهاد داده شده که بند »ل« از ماده ۱۳۹ مالیات های 
مستقیم حذف شود. این ماده -که چندان در قانون مالیات باز نشده است- طی 
یک دستورالعمل به امضای عیسی شهسوار خجسته، رئیس کل وقت سازمان 
امور مالیاتی کشور و احمد مسجدجامعی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

به شکل مبسوطی تعریف شده است.
طبق این دستورالعمل و جدول ارائه شده بخش وسیعی از فعاالن فرهنگی 
مشمول معافیت می شود. برای مثال یکی از این حرفه ها بازیگری سینما است 
که براساس همین دستور از پرداختن مالیات معاف شده اند. البته در زمان انتشار 
این دســتور العمل در سال های نخســتین دهه هشتاد، هنوز خبری از پدیده 
سلبریتی ها و درآمدهای آن چنانی و سینمای رانتی و شبهه های پولشویی وجود 
نداشت، به عبارتی هم اکنون الزم است اصالحی در این قانون صورت بگیرد. 
با این حال، در روزهای اخیر سخن از حذف معافیت مالیاتی هنر و فرهنگ 
در الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم به میان آمده اما رئیس سازمان برنامه 

و بودجه از مخالفت کلی دولت با این طرح خبر داده است.

کارشناس اقتصادی:
 معافیت مالیاتی سلبریتی ها 

تبعیض بین مردم است

 رئیس اتــاق بازرگانی ایــران گفت: درباره 
صادرات تصمیم گیر زیاد است، اما یک پاسخگو 
وجود ندارد و علت آن عدم وجود متولی واحد 

تصمیم گیری در این زمینه است. 
به گزارش خبرگزاری فارس، غالمحسین شافعی در 
مراسم روز ملی صادرات گفت: امسال سال متفاوتی برای 
قدردانی از صادرکنندگان است زیرا در ۱,۵ سال گذشته 
با توجه به مســائل مختلف اقتصــادی صادرکنندگان 
مشــکالت زیادی  پشت سر گذاشــتند اما امروز ثابت 

کردند که چقدر به این مملکت عالقمندند.
وی افزود: تکیه اصلی ما و محور اصلی ما در ایجاد 
درآمدهای صادراتی در طول سال های گذشته تکیه بر 
مواد نفتی و خام بوده است و این موضوع نمی تواند یک 
پایداری مفید در توسعه صادرات ایجاد کند، اما دیگران 
صادراتشان مبتنی بر تولید قوی، رقابتی و فن آورانه است. 

رئیس اتاق بازرگانی ایــران خطاب به جهانگیری 
گفت: با همه اینها جای تاســف است که فروش نفت 
کاهش یافته و وضعیت اقتصادی کشــور در ۱,۵ سال 
گذشته بگونه ای شده که نه تنها تولیدات، صادرات محور 
مورد توجه نبوده بلکه در بعضی موارد به بحرانی تر شدن 

آن دامن زده شده است. 
شــافعی ادامه داد: ما شاهد تغییر رویکرد در چند 
ماه گذشــته هستیم و به سمت منطق وصول در حال 
حرکت هستیم و در ماه های اخیر دیگر نمی گوییم که 
خدا بخیر کند که فردا چه بخشنامه ای صادر می شود 
و ما درخواست داریم این وضعیت بهتر از این هم بشود. 
وی به موضوع اســترداد مالیــات به ارزش افزوده 
صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: مشکالت بسیاری را 
پیش روی صادرکنندگان قرار داده اســت به نحوی که 
بر اســاس برآورده ها ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ میلیارد تومان 

پول صادرکنندگان در سازمان امور مالیاتی مانده است 
که این مشــکالت صادرکنندگان را به لحاظ نقدینگی 

دو چندان می کند. 
رئیس اتــاق بازرگانی ایران اظهار داشــت: درباره 
صادرات تصمیم گیر زیاد است، اما یک پاسخگو وجود 
ندارد و علت آن عدم وجود متولی واحد تصمیم گیری 

در این زمینه است. 
همچنین، رضا رحمانی، نیز در این مراســم بیان 
کرد: روزانه تولید ۴۴ قلم کاالی تولیدی کشــور را در 
کنار قیمت ۱۰۰ قلم کاالی مصرفی مردم در بازار رصد 
می کنیم. از ۴۴ قلم کاالی تولیدی مشخص شد که به 
جز دو قلم )خودرو و آلومینیوم( در برخی اقالم با رشد 

تولید مواجه بودیم. 
وی افزود: ظرفیت تولید خالی در بسیاری رشته ها 
داریم، نصف ظرفیت تولید کاشی و سرامیک خالی است. 

در آرد و شــیرینی و شکالت هم ظرفیت خالی داریم. 
ما در عین حال که امروز با رشد مواجهیم اما ظرفیت 
خالی هم داریم بنابراین باید ظرفیت خالی را فعال کنیم 

و راه فعال  سازی آنها دسترسی به منابع مالی است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: صادرات از 
نظر وزنی در هفت ماهه اول ســال ۱۳ درصد افزایش 
داشــته است. میزان صادرات ما به کشورهای همسایه 
تا ســال ۱۴۰۰ باید دو برابر شود و از ۲۴ میلیارد دالر 
به ۴۸ میلیارد دالر برســد در حالی که این میزان دو 

درصد میزان واردات کشورهای همسایه است. 
رحمانــی اضافه کرد: چیــن ۲۰۰۰ میلیارد دالر 
واردات دارد و حتی تقاضا دارند که اگر کاالی صادراتی 
کیفی داریم به آن ها صادر کنیم و با بررسی ها مشخص 
شــد که ما ظرفیت قابل توجهی برای صادرات به این 

کشور داریم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

تصمیم گیر برای صادرات زیاد است اما پاسخگو وجود ندارد

سخنگوی ستاد طرح معیشــتی خانوار اعالم کرد: نتیجه 
ثبت نام کسانی که برای دریافت کمک هزینه معیشتی خانوار 

نام نویسی کرده اند، سه هفته  آینده اعالم می شود. 
حسین میرزایی در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: از دوشنبه 
)دیروز( مشــکل ارســال پیامک برای جاماندگان یارانه حمایتی رفع 

می شود و برای آنها پیامک ارسال خواهد شد. 
 به گزارش خبرگزاری فارس، وی با بیان اینکه در استان تهران ۵7,۲ درصد
افراد مشــمول دریافت کمک هزینه معیشتی حمایتی شده اند، گفت: 
در خود شــهر تهران از هر ۱۰ نفر به طور میانگین ۲,۵ تا ســه نفر 
کمک هزینه دریافت کردند، اما در اســتان سیستان و بلوچستان به 
طور میانگین ۸۲,۱ درصد از جمعیت مشــمول دریافت کمک هزینه 

معیشت خانوار شده اند. 
سخنگوی ســتاد طرح معیشــتی خانوار ادامه داد: کسانی که در 
تهران ســاکن هستند، اگر دارای خانه ملکی باالی یک میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون تومان باشند، مشمول نمی شوند، زیرا طبق اعالم بانک مرکزی 
 در 6 آبــان ۹۸ قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران به طور میانگین 
۱۲,7میلیون تومان بوده و عنوان مثال کســی که یک خانه ۹۵ تا ۹6 
متری دارد، ارزش آن بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون می شــود و 
بنابراین به خاطر محدودیت منابع مشمول کمک هزینه معیشت نمی شود. 
میرزایی درباره معیارهای دیگر برای آزمون وسع مالی گفت: مجموع 
درآمد و هزینه ها برای یک خانوار یک نفره چهار میلیون تومان، دو نفره 
پنج، سه نفره شش، چهار نفره هفت و پنج نفره به باالتر هشت میلیون 
تومان درآمد در ماه در نظر گرفته؛ ارزش خودروی سواری بیش از ۳۰۰ 
میلیون تومان و خودروی عمومی بیش از ۴۰۰ میلیون تومان، ارزش 
خانه در تهران بیش از ۱,۲میلیارد تومان و در شهرســتان ها بیش از 

۹۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. 
وی افزود: همچنین کســانی که از ســال ۹۴ به بعد ســه ســفر 
خارجی غیرزیارتی داشته باشند و یا کارفرمایانی که بیش از سه کارگر 

بیمه شده داشته باشند، مشمول حمایت معیشتی نمی شوند. 
سخنگوی ستاد طرح معیشتی خانوار در مورد کسانی که اعتراض 
خود را در ســامانه حمایت اعالم کردند، گفت: کسانی که درخواست 
رسیدگی مجدد به حســاب های خود دارند و کمک هزینه معیشتی 
نگرفتند با استفاده از شماره ملی و شماره حسابی که یارانه آنها در آن 
واریز می شــود با ثبت نام در سایت Hemayat.mcls.gov.ir اقدام کرده و 

درخواست خود را در آن ثبت کنند. 
میرزایی ادامه داد: ما استعالم می گیریم و مجموع درآمد و هزینه 
خانوار در آن ســنجیده می شود و به یک عددی می رسیم که نتیجه 
قطعی آن ســه هفته آینده اعالم می شود و از امروز هم به سرپرستان 

خانوار پیامک داده می شود. 
وی ادامه داد: ۲۵ میلیون نفر از افراد جامعه طبق معیارهای وزارت 
رفاه مشــمول این کمک هزینه نشــده اند که اگر درخواست بدهند 
تقاضای آنها مورد رســیدگی قرار می گیرد که اگر مشمول شدند، در 
لیست دریافت کمک هزینه قرار می گیرند، وگرنه مشمول نمی  شوند.

سخنگوی ستاد طرح معیشتی خانوار: 
نتیجه ثبت نام جاماندگان یارانه حمایتی 

3 هفته دیگر اعالم می شود

مدیر مرکز مدیریت راه های سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای اعالم کرد: تردد انواع خودروها 
در شریان های اصلی کشور پس از افزایش قیمت 

بنزین بین 1۶ تا ۳۰ درصد کاهش داشته است.
به گزارش ایسنا، علی اکبر عاشوری درباره وضعیت 
تردد در جاده ها و بزرگراه های کشــور پس از افزایش 
قیمت بنزین به ایسنا گفت: بر اساس آخرین ارزیابی های 
صورت گرفته که میزان عبور و مرور را در ۱۰ روز پس از 
سهمیه بندی بنزین بررسی کردیم، تردد انواع خودروها 

در شریان های اصلی و جاده های کشور در این بازه زمانی 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱6 درصد 

کاهش یافته است.
وی افزود: در این ارزیابی نتیجه دیگری هم حاصل 
شــد و آن این بود که میزان تردد خودروهای مختلف 
در این جاده ها نســبت به مدت مشابه قبل از اجرای 
سهمیه بندی بنزین حدود ۳۰ درصد کاهش یافته که 
البته ممکن است در هر دو مورد عوامل دیگری از جمله 
تعطیلی ها، شرایط آب و هوایی و... نیز بر سفرهای بین 

شهری اثرگذار باشد.
مدیر مرکز مدیریت راه های ســازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای با بیان اینکه همه جاده های کشور 
و شــریان های اصلی به صورت مستمر رصد شده و در 
ایــن مرکز وضعیت تردد خودروهــا مورد ارزیابی قرار 
می گیرد، گفت: قطعا سهمیه بندی و اصالح قیمت بنزین 
در کاهش سفرهای جاده ای و بین شهری اثرگذار بوده 
است اما رسیدن به آمار و ارقام دقیق تر نیاز به گذشت 

زمان بیشتری از اجرای این طرح دارد.

گفتنی اســت، هفته پایانی آبان ماه امسال طرح 
ســهمیه بندی و اصالح قیمت بنزین اجرایی شد که 
بر اساس آن ضمن در نظر گرفتن سهمیه ای مشخص 
برای انواع خودروهای شــخصی، عمومی و خدماتی، 
قیمت بنزین سهمیه ای به ازای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان 
و قیمت بنزین آزاد لیتری سه هزار تومان در نظر گرفته 
شد که به نظر می رسد این تصمیم تاثیر قابل توجهی بر 
تردد انواع خودروها و ســفرهای جاده ای و بین شهری 

گذاشته است.

راهداری اعالم کرد

کاهش 30 درصدی تردد در جاده ها پس از افزایش قیمت بنزین

و  مهندسی  ملی  مدیرعامل سابق شــرکت 
ساختمان نفت تصریح کرد: در دوران زنگنه هیچ 
پاالیشگاه ها  بهینه  ســازی  برای  سرمایه گذاری 

انجام نشد.
فرهاد احمــدی در گفت وگو با خبرگزاری فارس با 
اشاره به عدم توجه بیژن زنگنه، وزیر نفت به پروژه  های 
ارتقای پاالیشــگاه ها گفت: در زمان وزارت آقای زنگنه 
هیچ پروژه  بهینه  سازی برای پاالیشگاه ها صورت نگرفته 
اســت. در این دولت نه تنها در حوزه پروژه های ارتقای 
پاالیشگاه ها هیچ اقدامی صورت نگرفته؛ بلکه در حوزه 

پاالیشگاه  سازی هم کاری انجام نداده اند.
وی توضیح داد: تنهــا کاری که بلدند انجام دهند 
این است که از ستاره خلیج فارس به نفع خودشان سوء 
استفاده کنند. ما پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را شهریور 
۹۲ با 7۹ درصد پیشــرفت فیزیکی و گزارش مهروموم 
شده تحویل تیم فعلی وزارت نفت دادیم و تیم فعلی این 

پروژه را با تاخیر تکمیل کردند. یعنی پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس دستاورد زنگنه نیست.

مدیرعامل سابق شرکت ملی مهندسی و ساختمان 
نفت ادامه داد: اینکه گفته می شود زنگنه به جای ساخت 
پاالیشگاه بر بهینه  سازی آنها تمرکز کرده گزاره غلطی 
است. ما تا به حال دو پروژه بزرگ بهینه  سازی پاالیشگاه ها 
در اراک و آبادان داشتیم. در پروژه هایی مثل پاالیشگاه 
بندرعباس هم بحث بنزین  ســازی مطرح بود نه پروژه  
ارتقای آن را هم با پیشرفت باالی ۸۵ درصد تحویل زنگنه 
دادیم. یعنی کاری نبوده که خودشان تصمیم بگیرند که 

انجام دهند بلکه این پروژه ها در حال تکمیل بودند.
وی یادآور شد: در دوران زنگنه هیچ سرمایه گذاری 
برای بهینه  سازی انجام نشد و اصال کال در این دوره حتی 
یک پروژه جدید هم آغاز نشــده است. در حالی که در 
دوره قبل از ایشان ۳۴ هزار میلیارد تومان در پاالیشگاه 
اراک ســرمایه گذاری شــد و تکنولوژی جدیدی دراین 

پاالیشگاه راه اندازی کردیم. ما مازوت را به بنزین تبدیل 
می کنیم و تنها پاالیشگاهی است که در اوج تحریم ها به 
پتروپاالیشگاه تبدیل کردیم. برای اینکار ما راه دور زدن 

تحریم را یاد گرفتیم و کارها را انجام دادیم.
بر اساس این گزارش، بی توجهی و غفلت وزارت نفت 
از ســاخت پاالیشگاه باعث شده که در حال حاضر و با 
اعمال تحریم های نفتی آمریکا حتی در خام فروشی این 
منبع ارزشمند نیز دچار مشکل شویم و میزان صادرات  
نفت ایران از روزانه دو میلیون بشــکه به زیر ۳۰۰ هزار 
بشکه برســد. در نتیجه در حال حاضر دولت با کسری 
بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شــده است که 
تبعات منفی این موضوع گریبان اقتصاد کشور و معیشت 

مردم را خواهد گرفت.
به طورکلی کارنامه وزارت نفت در گذر از خام فروشی 
و ساخت پاالیشگاه چندان مورد قبول نیست. از مجموع 
۹ پاالیشگاه نفتی در کشور، هفت پاالیشگاه قبل از انقالب 

ساخته شده و تنها دو پاالیشگاه بعد از انقالب احداث شده 
است که این موضوع به خوبی بیانگر غفلت وزارت نفت از 
پاالیشگاه  سازی است. در این راستا کارشناسان معتقدند 
که بی توجهی به پاالیشگاه  سازی ناشی از تفکرات حاکم 
بر وزارت نفت در دوره های مختلف بوده اســت، تفکری 
که بیژن زنگنه، وزیر نفت فعلی آن را نمایندگی می کند.

اگر وزارت نفــت به عنوان نهاد سیاســت گذار در 
صنعت نفت کشــور به جای تمرکز به خام فروشی نفت 
در طول این سالیان زمین بازی را تغییر می داد و برای 
توسعه صنایع پاالیشی برنامه ریزی می کرد؛ حال آمریکا 
در کسب اهداف خود از تحریم های نفتی ناکام می ماند 
زیرا برخــالف فروش نفت خام، امــکان تحریم پذیری 
صــادرات فرآورده های نفتی بــه دلیل تعدد خریداران، 
تنوع روش های صادرات، حجم کوچک محموله ها، تنوع 
مقاصــد صادراتی و کوچک بــودن حجم تراکنش های 

بانکی وجود ندارد.

در دولت فعلی

هیچ سرمایه گذاری برای بهینه  سازی پاالیشگاه ها انجام نشد

در حالی که کارنامه خودروسازان با حمایت هایی که از آنها 
شده همخوانی ندارد، دبیر انجمن قطعه سازان از جدیدترین 
مصوبه هیئت دولت و شــورای پول و اعتبار برای افزایش 1۰ 
هزار میلیارد تومانی حد اعتباری ایران  خودرو و سایپا خبر داد.

مازیار بیگلو در گفت  و گو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه افزایش 
۱۰ هزار میلیارد تومانی حد اعتباری دو شــرکت خودرو سازی ایران  
خودرو و ســایپا در هیئت دولت و شورای پول و اعتبار مصوب شده 
است، اظهار داشت: این مصوبه طی چند روز آینده ابالغ خواهد شد.

وی ادامــه داد: ایــن مصوبه لزوماً به معنی آن نیســت که حتماً 
تسهیالتی به خودروسازان پرداخت شود بلکه ممکن است در بخش های 

دیگری مانند ضمانت نامه های گمرکی مورد استفاده قرار گیرد.
بیگلو با بیان اینکه در حال حاضر خودروسازان برای برخورداری 
از این مصوبه با مشــکل مشــمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت روبه رو 
هستند، افزود: این شرکت ها باید از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت 
خارج شوند تا بتوانند از مصوبه جدید دولت استفاده کنند که این کار 

حدود دو تا سه ماه زمان می برد.
دبیر انجمن قطعه سازان با بیان اینکه مصوبه قبلی برای اختصاص 
تســهیالت هفت هزار میلیارد تومانی یــا ۸۴۴ میلیون یورویی برای 
خودروسازان اجرایی نشد، گفت:  مصوبه جدید دولت می تواند کمک 

بزرگی به خودروسازان کند.
وی در ادامه با بیان اینکه کسری قطعات خودروهای داخلی کاهش 
یافته اســت، گفت: با اجرای مصوبه دولت هر کدام از شــرکت های 
خودروساز در سال آینده، روزانه دو هزار دستگاه خودرو تولید خواهند 

کرد و قیمت های خودرو به ثبات می رسد.
بیگلو همچنین در مورد حجم مطالبات شرکت های قطعه ساز از 
خودروسازان نیز گفت: مطالبات قطعه سازان به ۲۰ هزار میلیارد تومان 

رسیده که البته بخشی از این مطالبات سررسید شده است.
به گفته وی، روال قبلی پرداخت مطالبات قطعه سازان حدود ۱۲۰ 
روز بود و در حال حاضر شرکت های خودروساز تالش دارند تا به این 

روال طبیعی برگردند.
دبیر انجمن قطعه ســازان ادامــه داد: وضعیت پرداخت مطالبات 
قطعه ســازان از سوی خودروســازان نسبت به چهار یا پنج ماه پیش 

بهتر شده است.
گفتنی است دولت در حالی باز هم به حمایت از خودروسازان ادامه 
می دهد که پس از سال ها حمایت، همچنان محصوالت این غول های 

صنعتی بی کیفیت است.
ایران خودرو و ســایپا که از انحصار برخوردارند و با سیاست های 
تعرفه ای دولت حمایت می شــوند، در این ســال ها بــه هیچ عنوان 
نتوانسته اند توقعات را برآورده کنند و همچنان تولیداتی را روانه بازار 

می کنند که هم ایرادات فراوانی دارد و هم بسیار گران است.
قیمت خودروهای بی کیفیت در سال های اخیر و در پی نوسانات 
ارزی به شــدت افزایش یافته است و کسی هم جلودار خودروسازان 
نیست. دولت هم وعده کنترل قیمت ها پس از افزایش قیمت بنزین 
را داده بود، نه تنها مانع گرانی خودرو نشده که حاال با افزایش اعتبار 

خودروسازان بر حمایت های بی پایان گذشته افزوده است.

 در ادامه حمایت های بی پایان دولت صورت گرفت
 افزایش 10 هزار میلیارد تومانی 

اعتبار خودروسازان 

در حالی که اقتصاد کشور در شرایط مناسبی 
قرار ندارد و پیوســتن به بازارهای جهانی در این 
وضعیت می تواند به نابــودی تولید داخلی منجر 
شود، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از دستور 
رئیس جمهور برای الحاق به سازمان تجارت جهانی 

خبر داد.
موضوع پیوســتن ایران به سازمان تجارت جهانی، از 
سال ها قبل مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار داشته 
است. این موضوع هر چند می تواند مزیت هایی داشته باشد، 
اما در صورت فراهم نبودن مقدمات آن، ممکن اســت به 

نابودی بسیاری از صنایع کشور منجر شود.
در شــرایطی که کشور درگیر مشــکالت اقتصادی 
گسترده است و دولت هم با تصمیمات نادرست خود به 
این وضعیت دامن زده است، رئیس سازمان توسعه تجارت 
از دســتور رئیس جمهور به وزیر صنعت برای پیگیری و 

الحاق به سازمان تجارت جهانی خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری فارس حمید زادبوم دیروز در 
بیســت و سومین ســالروز ملی صادرات، ضمن اشاره به 
دستور رئیس جمهور برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، 
اظهار کرد: »از منظر کاالیی و براســاس کارشناسی های 
صورت گرفته در سازمان توسعه تجارت ایران نزدیک به 
دو سوم صادرات محصوالت غیر نفتی کشور را محصوالت 

خام و یا با ارزش افزوده پایین تشکیل می دهد«.
وی درباره کشــورهای هدف صادراتی بیان داشت: 
»اولویت صادراتی در ســال جاری به ۱۵ کشور همسایه 
اختصاص یافته است که این رویکرد در صورت تشریک 
مساعی همســویی و همراهی دولت و ملت در آینده نه 
چنــدان دور جهش صادراتی در این کشــور به ارمغان 
خواهد آورد و پتانســیل ۱۰۰ میلیــارد دالری عالوه بر 
۲۴ میلیارد دالر صادرات فعلی به کشــورهای همسایه 

شناسایی شده است«.
گفتنی است مسئوالن در حالی تالش می کنند با اعداد 

و ارقام رویایی، پیوســتن به سازمان تجارت جهانی را به 
نفع کشور نشان دهند که به گفته خودشان، »نزدیک به 
دو سوم صادرات محصوالت غیر نفتی کشور را محصوالت 
خام و یا با ارزش افزوده پایین تشکیل می دهد«. در این 
وضعیت که صنایع کشــور در نتیجه سیاستگذاری های 
نادرســت اقتصادی نتوانســته اند به خوبی رشد کنند، 
پیوستن به بازارهای جهانی باعث حل شدن تولید کشور 
خواهد شد و با باز شدن دروازه های وارداتی، همین اندک 

تولید و اشتغال هم با باد خواهد رفت.
البته اصل موضوع پیوستن به بازارهای جهانی می تواند 
فوایدی داشته باشد، اما باید روشن شود که تولیدکنندگان 
داخلی که با انواع موانع رو به رو هستند، چگونه قرار است 

با خارجی ها رقابت کنند؟
از ســوی دیگــر، در جنگ ارزی موجــود در جهان 
و اعمال سیاســت های تعرفه ای از ســوی کشورها، خود 
آمریکا و غربی ها در حــال تجدید نظر درباره حضور در 

این ســازمان هستند، علت اصرار دولت بر حضور در این 
سازمان تأمل برانگیز است. 

این موضوع زمانی سؤال برانگیز می شود که بررسی 
سایر تصمیمات و رویه دولت در کنار هم قرار گیرد.

دولت از یک طــرف الیحه افزایش مناطق آزاد -که 
به دروازه گشاد واردات تعبیر می شود- را به مجلس برده 
است که با تدابیر مشکوک برخی نمایندگان، تصویب شده 

و زمینه را برای واردات فراهم نموده است.
همچنیــن کنار رفتــن وزیر کشــاورزی که حامی 
خودکفایــی و مخالــف واردات بود، در کنــار اصرار بر 
تشــکیل وزارت بازرگانی، محملی برای افزایش واردات 

دانسته می شود.
به این ترتیب به نظر می رسد پازل واردات گسترده با 
بهانه هایی مانند دستیابی به بازارهای جهانی در دولت در 
حال تکمیل است و همین موضوع تردیدها درباره تصمیم 

رئیس جمهور را افزایش می دهد.

با وجود حال ناخوش تولید کشور رخ داد

دستور سؤال برانگیز روحانی برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در دولت فعلی

بعد از توقف انتشار گزارش های نرخ تورم مصرف کننده، نرخ تورم 
تولید کننده، خرده فروشی، نماگرهای اقتصادی و وضعیت مالی و بودجه 
دولت، بانک مرکزی به تازگی از انتشار گزارش گزیده آمارهای اقتصادی 

هم منع شده است.
در ادامه سلسله سانسورهای آماری، در تازه ترین اقدام بانک مرکزی گزارش 

»گزیده آمارهای اقتصادی« را دیگر منتشر نمی کند.
دیروز یازدهمین روز از ماه نهم ســال ۹۸ بود و بانک مرکزی آخرین بار 
در 6 شــهریور ماه گزیده آمار اقتصادی ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد 
را منتشــر کرد و از آن زمان تاکنون هیچ گزارش جدیدی در این بخش درج 
نشــده است. گزیده آمارهای اقتصادی، گزارشی از وضعیت سپرده های بانکی، 
تســهیالت اعطایی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها و 
بانــک مرکزی، دارایی بانک ها، حجم نقدنیگــی و اجزای آن و.... بود که بانک 

مرکزی در به فاصله ۳ تا ۴ ماه منتشر می کرد.
نگاهی به روند انتشار گزارش گزیده آمارهای اقتصادی نشان می دهد بانک 
مرکزی در ســال های گذشته به فاصله حداکثر ۴ ماه گزارش گزیده آمارهای 

اقتصادی را منتشر کرده است.
از طــرف دیگر بانک مرکزی معموال بعد و یا همزمان با انتشــار گزارش 
گزیده آمارهای اقتصادی، گزارش آمارهای بانکی که به مانده سپرده ها و مانده 
تسهیالت اعطایی به تفکیک استان اختصاص دارد را منتشر می کرد اما بانک 
مرکزی در ۱۸ آبان و ۲۹ آبان ماه گزارش آمارهای بانکی را منتشــر کرده اما 

هنوز گزارش گزیده آمارهای اقتصادی را ارائه نکرده است.
به گزارش فارس، بانک مرکزی سال گذشته به دستور دولت گزارش وضعیت 
مالی و بودجه )گزارشــی که به کلیات عملکرد بودجه می پرداخت( را منتشر 
نکرد و آخرین گزارش منتشر شده برای بخش مالی و بودجه آذر ماه ۹7 است.
درواقع بعد از توقف انتشار گزارش های نرخ تورم مصرف کننده، نرخ تورم 
تولید کننده، خرده فروشــی، نماگرهای اقتصادی )جزئیات رشــد اقتصادی و 
ســرمایه گذاری و تحــوالت بخش های مختلف در اقتصــاد ایران ( و وضعیت 
مالی و بودجه دولت، بانک مرکزی به تازگی از انتشار گزارش گزیده آمارهای 

اقتصادی هم منع شده است.

در ادامه سانسورهای آماری
بانک مرکزی گزیده آمارهای 
اقتصادی را هم منتشر نمی کند

یک فعال اقتصادی
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