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جدول نرخ سکه و ارز

قیمت خودرو های داخلی یــک نماینده مجلــس گفــت: بازیگران و 
ســلبریتی ها نباید از پرداخت مالیات مستثنی 
شوند. هر کسی بر مبنای درآمدی که دارد، موظف 
به پرداخت مالیات است و هنرمند و غیرهنرمند با 

هم یکسان هستند.
نظر افضلی در گفت وگو با خبرگزاری مهر درباره لزوم 
مقابله با فرار مالیاتی در کشــور تصریح کرد: بر اســاس 
برآوردها ساالنه ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در 
کشــور داریم. در مقابل این پدیده باید ایستادگی کرد. 
درآمدهای مالیاتی در اکثر کشــورهای دنیا منبع مالی 

مهمی محسوب می شوند. 
ایــران متاســفانه از   وی ادامــه داد: در کشــور 
کم درآمدها مالیات گرفته می شــود و پردرآمدها عمال 

فرار مالیاتی دارند.

این نماینده مجلس دربــاره فرار مالیاتی گروه های 
خاص شــغلی گفت: بعضی از گروه های شغلی ازجمله 
پزشــکان و وکال فرار مالیاتی دارند. درآمدهای آنها باید 
شــفاف شود. ســازمان امور مالیاتی به صورت آنالین و 
الکترونیکی باید از گروه های شغلی مذکور مالیات بگیرد.

افضلی با اشــاره به نقــش حســاب های اجاره ای 
در افزایــش فرارهای مالیاتی تصریح کرد: ســاماندهی 
حســاب های اجاره ای و نیابتی هم باید در دستور بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد قرار بگیرد. سودجویان با اجاره 
حساب های دیگران فرار مالیاتی زیادی دارند. استفاده از 
حساب دیگران باید جرم تلقی شود. بانک مرکزی تراکنش 

حساب های اجاره ای را باید رصد کند.
وی با بیان اینکه معافیت های مالیاتی را باید کاهش 
دهیــم، گفت: با توجه به کســری بودجه در کشــور، 

معافیت های مالیاتی را هم باید تا حد امکان کاهش داد. 
میزان معافیت های مالیاتی زیاد است. معافیت مناطق آزاد 
از پرداخــت مالیات بر ارزش افزوده، معافیت هنرمندان 
و... ازجمله مواردی هستند که نیاز به تجدید نظر دارند.

این نماینده مجلس با اشــاره بــه معافیت مالیاتی 
هنرمندان تصریح کرد: بازیگران و ســلبریتی ها نباید از 
پرداخت مالیات مســتثنی شــوند و هر کسی بر مبنای 
درآمدی که دارد، موظف به پرداخت مالیات است. هنرمند 

و غیر هنرمند با هم یکسان هستند.
گفتنی اســت، رئیس ســازمان برنامــه و بودجه از 
دستور رئیس جمهور به وزیر کار برای عدم سخت گیری 
در پرداخت یارانه معیشــتی خبر داد و گفت: هنرمندان 
پردرآمد هم باید مالیات بدهند ولی در قانون فعلی معاف 

هستند که باید اصالح شود.

محمدباقر نوبخت در گفت وگوی ویژه خبری تصریح 
کرد: این که می گویید »هر مقدار می خواهید از هنرپیشه 
پردرآمد مالیات بگیرید« یک بحث است و این که به صورت 
کلی بگویید »از هنرمنــدان باید مالیات بگیرید« بحث 

دیگری است.
وی افــزود:  2۰۰ هزار هنرمند داریم که طبق اعالم 
وزارت ارشــاد متوسط حقوق آنها زیر دو میلیون تومان 
اســت. شما 2۰ هنرپیشه را نبینید که پرآوازه هستند و 

درآمد باالیی دارند، اینها تعدادشان محدود است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: هنرپیشه های 
پردرآمد هم باید مالیات بدهند و چه  کسی می گوید که 
نباید بدهنــد؟! البته در قانون فعلی این افراد هم معاف 
هستند ولی در اصالح قانون مالیات ها حتماً تغییراتی در 

این خصوص اعمال خواهد شد.

نماینده مجلس:

سلبریتی ها نباید از پرداخت مالیات معاف باشند

رئیس کمیسیون امالک اتاق اصناف کشور گفت: 
پس از دوره نوسان قیمت خانه که در سال گذشته 
اتفاق افتاد، وارد بازه زمانی ثبات شده ایم و تا پایان 

سال افزایش قیمت نخواهیم داشت. 
مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
درباره وضعیت بازار مســکن اظهار کرد: معموال مردم با 
توجه به اعتقادات دینی در ماه های محرم و صفر، مسکن 
خریداری نمی کنند. بعد که به سمت ماه ربیع می رویم 
وضع بازارها از جمله بازار ملک بهتر می شود. در این مدت 
هم که اینترنت قطع بود خرید و فروش انجام شــده اما 
کد رهگیری گرفته نشده است. به هر حال معامالت روند 

خوبی دارد و روز به روز در حال افزایش است.
وی افــزود: با وجود این که چهار متغیر بورس، طال، 

ارز و حامل های انرژی در بازار مسکن تاثیرگذار است اما 
با توجه به جهش قیمت خانه در ســال ۱۳۹۷ ظرفیتی 
برای رشد مجدد قیمت مسکن وجود ندارد. ضمن این که 
تجربه نشــان داده تاثیر افزایش قیمت بنزین، روی بازار 

ملک بسیار اندک است.
رئیس کمیسیون امالک اتاق اصناف کشور گفت: بر 
اساس آمار سامانه ثبت معامالت امالک در آبان ماه ۱۳۹۸ 
بالغ بر ۴۷۴۵ فقره معامله ملک در شهر تهران انجام شده 
که نسبت به ماه قبل ۱۷ درصد افزایش و نسبت به ماه 

مشابه سال قبل ۴۸ درصد کاهش نشان می دهد.
خســروی ادامه داد: در بخش اجاره نیز در آبان ماه 
امســال ۱۰ هــزار و ۱۳2 اجاره نامه در پایتخت به امضا 
رســیده که نســبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 

به ترتیب 2۱ و ۱۷ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: با وجود افزایش ماهیانه معامالت در تهران، 
در کل کشور قراردادهای خرید و فروش با ثبات ماهیانه 
همراه بود. آبان ماه ۱۳۹۸ در کل کشور 2۷ هزار و ۹۵۹ 
قرارداد خرید و فروش ملک منعقد شــده که نسبت به 
ماه قبل ۰.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰ 
درصد کاهش یافت. همچنین در آبان ماه سال جاری ۳۶ 
هزار و ۸۸۸ قرارداد اجاره در کل کشــور به امضا رسیده 
که نســبت به مهرماه امسال 2۱ درصد و نسبت به آبان 

ماه پارسال ۸ درصد کاهش نشان می دهد.
رئیس کمیســیون امالک اتاق اصناف کشور با بیان 
این که طرح اقدام ملی در رونق دهی به بازار مسکن موثر 
خواهد بود گفت: برنامه تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، 

هم به رونق بازار کمک می کند و هم جو روانی قیمت ها 
را کنترل خواهد کرد.

خســروی با اشــاره به کاهــش دو درصدی قیمت 
مســکن شــهر  تهران در آبان ماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه 
قبل تصریح کرد: پس از دوره نوسان قیمت خانه که در 
سال گذشته اتفاق افتاد هم اکنون وارد بازه زمانی ثبات 
شــده ایم و تا پایان سال افزایش قیمت نخواهیم داشت. 
البته به متقاضیان مصرفی توصیه می شــود نســبت به 

خرید  اقدام کنند.
وی تاکید کرد: به هر حال در سال آینده شاخص تورم 
را خواهیم داشــت که ممکن است منجر به تغییر اندک 
قیمت ملک شــود. لذا کســانی که خانه را برای مصرف 

می خرند امروز بخرند بهتر از فردا است.

رئیس کمیسیون امالک اتاق اصناف:

مسکنتاپایانسالگراننمیشود

معاون اسبق وزیر اقتصاد گفت: دو پیش فرض الیحه بودجه 
 ۹۹، یعنی فروش یک میلیون بشــکه نفت در روز و پیش بینی
۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی، غیر واقعی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حیدر مستخدمین حسینی در گفت و گو 
با رادیو درباره بودجه ۹۹ اظهارداشت: سقف کل بودجه کشور در سال آینده 
۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که از این رقم یک هزار و ۴۸۴ هزار میلیارد 

تومان بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات غیر انتفاعی است.
وی افزود: بودجه عمومی دولت در الیحه بودجه سال آینده ۵۶۴ هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته شده که سهم منابع عمومی دولت ۴۸۵ هزار 
میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی ۷۹ هزار میلیارد تومان است. بودجه 
شرکت های دولتی ۷۵ درصد بودجه کل کشور را شامل می شود. به عبارتی 

بخش عمده ای از بودجه مملکت در سایه قرار دارد.
معاون اسبق وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه درآمد حاصل از فروش نفت 
در بودجه بر پایه یک میلیون بشکه در روز لحاظ شده است، ادامه داد: این 
عدد سال گذشته برای بودجه امسال ۱,۵ میلیون بشکه در روز پیش بینی 
شده بود که به هیچ وجه تحقق پیدا نکرد. میزان صادرات نفت در حال 
حاضر ۳۰۰ هزار بشــکه در روز است بنابراین تعیین فروش یک میلیون 

بشکه نفت در روز برای بودجه سال آینده غیر واقعی است.
مستخدمین حسینی گفت: نکته قابل ذکر دیگر در بودجه سال ۹۹ 
مربوط به مالیات و درآمدهای حاصل از گمرک که دولت ۱۹۵ هزار میلیارد 
تومان در بودجه پیش بینی کرده که بسیار سنگین است چون اقتصاد ایران 

در شرایط تورم و رکود بسر می برد.
وی افزود: بودجه ۹۹ بر اســاس این دو پیش فرض، غیر واقعی است 
مگر اینکه دولت انتظار یک شوک بیرونی مثل تغییر فضای دیپلماسی را 
تا پایان سال و همین طور برای سال ۹۹ مدنظر داشته باشد که با توجه 

به شرایط فعلی کشور چنین کاری بعید به نظر می رسد.
همچنین یک کارشــناس اقتصادی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره 
به الیحه بودجه ۹۹ گفت: بخشــی از بار فشار اقتصادی از طریق افزایش 
قیمت سوخت به مردم تحمیل شده است و دولت نیز باید در این زمینه 

متحمل فشارهایی شود.
یارمحمدیــان در برنامه پایــش درخصوص وضعیت فعلی اقتصادی 
کشــور، تصریح کرد: تصمیمات سخت نباید علیه مردم باشد بلکه دولت 
نیز باید هزینه هایی را متحمل شــود. از این طریق که با صرفه جویی در 
بودجه هــای خود با مردم همراهی کند. در بودجه ۹۹ هیچ صرفه جویی 
از جانب دولت رصد نمی شــود. رویه ســال های گذشته در بودجه سال 
۹۹ ادامه پیدا کرده اســت و به نظر می رسد عزمی برای تغییر ساختاری 

بودجه وجود ندارد.
وی ادامه داد: در مالیات ها باید تغییراتی اساســی صورت می گرفت. 
به عنوان مثال مالیات گرفتن از موسســات کنکور که خود گردش مالی 
برابر وزارت آموزش و پرورش دارند، یکی از تغییرات می توانســت باشد 

که اعمال نشده است.

کارشناس اقتصادی:

دولت در بودجه 99 هیچ صرفه جویی 
در هزینه هایش نکرده است

چند تن از کارشناسان صنعت خودرو دالیل افزایش مجدد 
قیمت خودرو را تشریح کردند.

فربد زاوه یکی از این کارشناسان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اشاره به علت افزایش قیمت خودرو، گفت: هم اکنون نسبت 
به هفت ماه گذشته کاهش ۳۰ درصدی تولید خودرو را داشته ایم که 
این موضوع را می توان یکی از علت های افزایش قیمت خودرو دانست.

او بیان کرد: موج تورمی که ناشی از کسری بودجه و بی انضباطی 
مالــی دولت در جامعه موج می زند را می توان یکی دیگر از علت های 
افزایش قیمت خودرو دانست عالوه بر این افزایش قیمت بنزین نیز در 

افزایش قیمت خودرو تأثیراتی بر جای گذاشت.
زاوه گفــت: در کوتاه مدت با افزایش عرضه خودرو می توان قیمت 

آن را کنترل کرد، اما این یک درمان کوتاه مدت است.
این کارشــناس صنعت خودرو تشریح کرد: قدرت خرید مردم نه 
تنها در مورد خودرو بلکه درمورد مسکن، پوشاک، خوراک و... کم شده 
است که این مشکل معیشتی محدود به طبقه فقیر نیست بلکه حتی 

در طبقات متوسط هم وجود دارد. 
او افزود: در حال حاضر حتی ماشین های گران قیمت نیز به سراغ 
بنزین سوپر نمی روند و نشان می دهد موج گرانی حتی طبقات دهک 
یک و دو را نیز آزار می دهد. ممکن است قیمت افزایش یابد که نشان 
دهنده افزایش رکود در جامعه است و باعث گرم شدن بازار نخواهد شد 
چرا که حتی دالالن نیز تمایلی به خرید و فروش در این بازار ندارند.

زاوه گفــت: پیش بینی می شــود در آینده نه تنها رکود بلکه تورم 
نیز تشدید خواهد شد. برای کنترل این موضوع نیاز است دولت رفتار 
خود را تغییر دهد در چند هفته گذشته که مشکل معیشتی مردم را 
مشاهده کردیم هنوز سازمان ها کنفرانس های متعددی برگزار می کنند 

که باعث هدر رفتن سرمایه های کشور می شود.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: دولت باید یک صرفه جویی 

را در هزینه شرکتها و بانک های مربوط به خودش انجام دهد.
مهدی دادفر دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو هم معتقد اســت: 
نرخ ارز در افزایش قیمت و ارزش یک خودرو تأثیرگذار است. متأسفانه 
طی چند هفته گذشته شاهد نوسانات نرخ ارز بوده ایم و تأثیرات منفی 

در قیمت خودرو گذاشته است.
او ادامه داد: نوســانات نرخ ارز به بازار یک پیام روانی منتقل کرده 
اســت که احتمال اســتمرار این روند رو به رشد وجود خواهد داشت. 
کلیــه کاال هایی که پایه ارزش گذاری آنها ارز اســت همزمان با این 

نوسانات حرکت می کند.
دادفر بیان کرد: وعده تأمین تقاضای محقق نشــده از دیگر دالیل 
افزایــش قیمت خودرو به شــمار می رود بدین معنا که خودرو ســاز 
داخلی تعهداتی داشــته اســت که تا امروز این تعهدات محقق نشده 
است همچنین می بینیم که بر اساس اخبار رسیده در رسانه ها با افت 
۴۰ درصدی تولید در دو خودروساز اصلی کشور مواجه هستیم یعنی 
پاسخگویی به تقاضای بازار به صورت منطقی، علمی و عملی وجود ندارد.
امیرحسن کاکایی دیگرکارشناس صنعت خودرو هم معتقد است 
افزایش قیمت بنزین ایــن پالس را می دهد که مابقی اجناس باید ۳ 
برابر شــود و تنها چیزی که هم اکنون ۳ برابر نشده قیمت خودروی 
داخلی اســت. اگر پراید در سال ۹۶، 22 میلیون تومان بوده است، از 

نظر ارزش ظاهری پتانسیل باال رفتن تا ۶۰ میلیون تومان را دارد.
کاکایی ادامه داد: اکنون 2 هزار میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی 
در کشور داریم که باید به ســرمایه داران و سرمایه گذاران سود دهد. 

متاسفانه قیمت خودروی داخلی همچنان در حال صعود است.

دالیل افزایش قیمت خودرو
یک تولیدکننده قطعات خودرو با اعالم اینکه در تقســیم 
منابع دولتی عدالت وجود ندارد گفت: نبود یک اســتراتژی و 
اهداف مشــخص در توسعه کالن اقتصادی کشور عامل اصلی 

این پدیده است.
رضــا رضایی در برنامه تلویزیونی »تیتر امشــب« گفت: نگاه به ۹ 
ماه گذشته نشان می دهد به لطف الهی و تاکیدات رهبر معظم انقالب 
صنعتگران و قطعه سازان خودرو از تحریم ها استفاده کرده و تولید قطعات 
خودرو را منطبق با استاندارد های جهانی بومی  سازی و تهدید ها را به 

فرصت تبدیل کرده اند.
او با اشــاره به اینکه ایران خــودرو امروز دو هزار خودرو روانه بازار 
کرده و خودرو های رســوب شده در انبار های خود را به حداقل رسانده 
اســت گفت: این اقدام از استفاده بهینه از ظرفیت تحریم ها و تالش و 
پشتکار مجموعه حکایت دارد. این تولیدکننده قطعات خودرو در ادامه 

به دالیل نابسامانی صنعت خودرو سازی کشور نیز اشاره کرد.
رضایی با اعالم اینکه در تقســیم منابع دولتی عدالت وجود ندارد، 
تصریح کرد: نبود یک اســتراتژی و اهداف مشــخص در توسعه کالن 
اقتصادی کشور عامل اصلی این پدیده است که از طریق افزایش تولید، 

رفاه عمومی ایجاد و صادرات رونق می یابد.
سعید زکایی تولیدکننده محصوالت پلیمری دیگر میهمان برنامه 
فوق نیز تحریم ها را فرصت مناسبی برای کشور برشمرد و تاکید کرد: هنر 
کشور این است که از این بستر برای باالبردن توان داخلی استفاده کند.

زکایی ادامه داد: در بســیاری مواقع تصمیم گیری های عجوالنه و 
قوانین اداری سخت و بروکراسی ها، شرایط را برای ما پیچیده تر کرده و 

ناخواسته ما را همسو با محدودیت ها و تحریم ها قرار می دهد.
ســیروس تاالری تولیدکننده تجهیزات صنعت نفت نیز به عنوان 
دیگر میهمان برنامه با بیان اینکه در کشورما منابع خدادادی عظیمی 
از نفــت و گاز وجود دارد گفت: دولت با بهره برداری از آنها و تبدیل به 

فرآورده های اقتصاد ملی باید بتواند برای مردم رفاه ایجاد کند.
او گفت: تبدیل این موارد به منافع اقتصادی نیاز به ابزار هایی دارد 
که نیاز ملی است و این یکی از مهم ترین زیست بوم ها به شمار می آید.

او افزود: در همین زمینه ظرفیت عظیمی از منابع انســانی هم به 
وجود آمده که این نیرو نیز در همین کشور متخصص شده اند و ظرفیت 

ملی در صنایع نفت و گاز کشور را تولید می کنند.
تاالری ادامه داد: بنابراین ما صاحب هر دو زیســت بوم مورد نیاز 
برای اعتالی کشــور هســتیم که باید از این مواهب به طور مناسبی 

بهره گیری کنیم.

یک تولیدکننده قطعات خودرو:
تقسیم منابع دولتی عادالنه نیست

وزیر نیرو با اشاره به اینکه صادرات برق ایران 
به عراق قطعاً تمدید خواهد شد، گفت: قراردادی که 
ایران با دولت عراق دارد مثل تمام قراردادها ساالنه 

است چرا که بودجه آنها ساالنه است.
رضا اردکانیان در حاشیه سی و چهارمین کنفرانس 
بین المللی برق در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید 
یک ماه دیگر زمان قرارداد صادرات برق ایران به عراق به 
پایان می رسد آیا این قرارداد باز هم تمدید خواهد شد یا 
خیــر، گفت: قراردادی که ایران با دولت عراق امضا کرده 
است مثل تمام قراردادها ساالنه است چرا که بودجه عراق 

نیز ساالنه است.
وی ادامه داد: ایران یک سند همکاری سه ساله با عراق 

برای کمک به صنعت برق این کشور در ابعاد مختلف امضا 
کرده است. موضوع صادرات برق یک موضوعی است که 
در انتهای آن سند قید شده که تا زمانی که آنها به برق 

ایران نیاز دارند ما به آنها برق صادر کنیم.
وزیر نیرو تأکید کرد: صادرات برق ایران تمدید خواهد 
شد ضمن اینکه طبق برنامه پیش بینی شده، سیستم برق 
عراق و ایران حدود یک ماه پیش ســنکرون شده است و 
در ارتباط با صنعت برق این دو کشــور سیستم برق شان 
به هم پیوسته است. وی در پاسخ به این سؤال که دولت 
الیحه بودجه سال ۹۹ را تقدیم مجلس کرده است آیا در 
این الیحه مزیت های ویژه ای برای برق و آب دیده شــده 
اســت یا خیر، گفت: صنعت برق به میزان زیاد و صنعت 

آب هم همین طور به منابع داخلی متکی اســت یعنی به 
فروش آب و برق متکی هستند.

وزیر نیرو افزود: بخش برق 2۳ هزار میلیارد تومان و 
بخــش آب ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان فروش دارند. پس 
قانون بودجه به ما کمک می کند ولی بیش از آنکه منابع 
به ما کمک کند این ســازوکار و راهکارها هستند که به 

ما کمک می کنند.
اردکانیان ادامــه داد: یعنی راهکارهای قانونی به ما 
امکان می دهد که مثاًل امســال مثل پارســال تبصره ای 
وجــود دارد مبنی بر اینکــه از ما می خواهند کنتورهای 
هوشمند را برای پرمصرف ها تدارک ببینیم؛ پس این یک 
سازوکار است و موجب می شود که مصرف کاهش یابد و 

باعث می شود که بدانیم در چه ساعاتی پرمصرف ها شامل 
چه تعرفه ای می شوند. 

وی خاطرنشان کرد: از این حیث الیحه بودجه ۹۹ با 
قانون بودجه ۹۸ تفاوت معناداری ندارد. امیدواری ما این 
اســت که مواردی که در مجلس تصویب می شود بیشتر 
در سازوکارهای قانونی به ما کمک کند که بتوانیم صنعت 

آب و برق را به خوبی اداره کنیم.
وزیر نیرو تأکید کرد:بر اســاس چیزی که دولت در 
سال ۹۶ تصویب کرد اعالم شد که برای سا ل های آینده 
وزارت نیرو مجاز نیست که بیش از ۷ درصد قیمت آب و 
برق را برای کسانی که الگوی مصرف را رعایت می کنند 

افزایش دهد.

وزیرنیرو:صادراتبرقبهعراقادامهمییابد

قیمت )به تومان(نوع سکه
4.659.000سکه تمام طرح جدید
4.651.000سکه تمام طرح قدیم

2.502.000نیم سکه
1.602.000ربع سکه
931.000گرمی

470.500هرگرم طالی 18 عیار
نوع ارز

13.554دالر
14.856یورو
18.198پوند

2.380لیر ترکیه
3.786درهم امارات
11.7دینار عراق

قیمت بازارقیمت کارخانهنوع خودروردیف
39.800.00054.300.000پراید 1111
37.381.00050.600.000پراید 2131
40.330.00052.200.000پراید 3151
155.000.000205.000.000چانگان4
43.460.00059.000.000تیبا صندوق دار5
55.960.00064.500.000ساینا دنده ای6
63.158.00079.400.000پژو 7405
8SLX 67.998.00092.800.000پژو
65.578.00094.000.000پژو 405 دوگانه سوز9
78.338.000105.500.000پژو پارس10
--پژو پارس TU5 کالس 1113
67.283.00096.000.000پژو 206 تیپ 122
83.690.000114.000.000پژو 206 تیپ 135
80.303.000113.500.000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 66.770.00084.300.000سمند ال ایکس
16EF7 69.773.00099.000.000سمند
120.000.000-سمند دوگانه سوز کالس 1716
83.623.000121.700.000دنا18
164.000.000-تندر پالس دنده19
96.730.000139.500.000پژو 207 دنده ای20
273.000.000418.000.000مزدا213
22H30  -158.000.000
--استپ وی23
171.000.000-  207 اتوماتیک24
114.994.000361.000.000پژو252008
67.203.00092.000.000رانا26

سرویس اقتصادی- 
در شرایطی که بیژن زنگنه مدعی شده کارت 
ســوخت، طرحی از رده خارج محسوب می شود، 
نگاهی به عملکرد وی نشان می دهد آنچه که بیشتر 
از رده خارج شده، مدیریت ایشان است که با حذف 
کارت ســوخت حداقل 100 هزار میلیارد تومان به 

کشور آسیب زده است. 
زنگنه که در طول شــش سال گذشته همواره علیه 
کارت ســوخت حرف زده ولی در عمل از این کارت بهره 
برده است، دو روز پیش در اظهاراتی عجیب مدعی شد: 
»موضوع کارت ســوخت که برای برخی ها یک موضوع 
مقدس شــده اســت؛ مربوط به ۲۰ سال پیش است و از 

رده خارج شده.« 
وی بدون ارائه شــواهد تجربی یا آماری که حرفش 
را ثابت کند، مدعی شــده که: »۲۰ ســال پیش ایده ای 
در زمینه کارت ســوخت بود که جــواب هم می داد، اما 
االن با این همه سیســتم آی تی و بانکی، دیگر نیازی به 
کارت ســوخت نیست، زیرا کارت بانکی هم همان کار را 

انجام می دهد.«
هرچند اظهارات وزیر نفت این سؤال را ایجاد می کند 
که چرا دولت مطبوع ایشان از همین سیستم های آی تی 
و بانکی استفاده نکرده و نمی کند؟! اما برای توضیح این 
نکته که آیا کارت ســوخت -چنانچه شخص وزیر مدعی 
شده- طرحی از رده خارج است یا نه، الزم است توضیحاتی 

درباره پیشینه این طرح داده شود. 
آغاز سهمیه بندی 

داستان از این قرار است که در اواسط دهه 8۰ و در 
دولت نهم، در پی قیمت پایین بنزین و مشکالتی که در 
حوزه مصرف و قاچاق ایجاد شده بود، مسئولین وقت دولت 
تصمیم گرفتند با راه اندازی کارت سوخت، سهمیه بندی 
بنزین را اجرا کنند. بر همین اساس این طرح با اقناع افکار 

عمومی و با کمترین تنش اجرایی شد. 
روند استفاده از کارت سوخت تا زمان روی کار آمدن 
حسن روحانی در سال 139۲ ادامه داشت اما از آن پس 
زمزمه هایی از سوی دولتمردان درخصوص نامطلوب بودن 
کارت سوخت شنیده می شد تا اینکه زنگنه به عنوان وزیر 
نفــت دولت روحانی عزم خود را جــزم کرد و در خرداد 
1394 با تک نرخی کردن بنزین، به سهمیه بندی بنزین 
پایان داد، تا فصل جدیدی از تاریخ مصرف بنزین آغاز شود.
زنگنه و دولت روحانی پس از حذف ســهمیه بندی 
بنزین، به دنبال حذف کارت سوخت از نظام عرضه بنزین 
افتاد، اما مقاومت مجلسی ها و تأکیدات بسیار کارشناسان 
مانع حذف قطعی کارت سوخت از نظام توزیع بنزین شد. 
اگرچه با افزایش کارت سوخت های جایگاه داران و با وجود 
تک نرخی بودن بنزین، استفاده از کارت سوخت شخصی 

تقریبا به صفر رسید.
خالف گویی وزیر نفت درباره کارت سوخت

در آن زمان استدالل زنگنه برای حذف سهمیه بندی 
بنزین و به تبع آن حذف کارت سوخت این بود که بنزین 
دو نرخی فسادزاســت پس باید حذف شود؛ چنانچه در 
تاریخ پنجم اردیبهشــت 1395 صراحتا گفته بود: »دو 
نرخی بودن قیمت بنزین فســاد مــی آورد و وزارت نفت 
نــه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی 
بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیســت.«وی دو ماه بعد، 
در هفتم تیر 95 برای موفق جلوه دادن اقدامش گفته بود: 
»سال گذشته در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین 
ســهمیه ای استفاده می کردیم که االن هیچ کدام از آنها 
را نداریم و تنها 1.7 درصد مصرف بنزین رشد پیداکرده 
است. این آمار به این معنا است که کارت سوخت هیچ گونه 

تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.«
ادعای وزیر نفت درخصوص ناتوانی کارت سوخت در 
کنترل مصرف بنزین در شــرایطی ایراد می شد که تمام 
شــواهد خالف آن را نشان می داد. چراکه با اجرای طرح 
ســهمیه بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت، مصرف 
روزانــه بنزین از حدود 74 میلیون لیتر در تیرماه 1386 

به حدود 6۰ میلیون لیتر در سال 1389 کاهش یافت. 
رشد انفجاری مصرف بنزین با حذف سهمیه بندی

تصمیم دولت روحانی مبنی بر حذف ســهمیه بندی 
بنزین توام شد با رشــد کامال غیرطبیعی مصرف روزانه 
بنزین از حدود 71 میلیون لیتر در سال 1394 به حدود 
9۲ میلیون لیتر در سال 1397 یعنی افزایش بیش از ۲۰ 
میلیون لیتر در روز طی فقط سه سال در حالی که میزان 
مصرف بنزین طی 1۰ سال از 1384 الی 1394 تنها چهار 

میلیون لیتر سالیانه افزایش پیدا کرده بود.
البته آمارهای ســال جاری حکایت از رشــد مجدد 
مصرف بنزین داشت -تا جایی که مصرف بنزین به آستانه 
روزانه 1۰۰ میلیون لیتر رســیده بــود- به همین دلیل 
می توان گفت پس از حذف سهمیه بندی بنزین و کارت 
ســوخت، مصرف سوخت به طور انفجاری افزایش یافت، 
دقیقا برخالف آنچه که جناب وزیر مدعی آن شده بود. 

بر همین اساس می توان گفت، سیاست دولت تدبیر و 
امید و لجبازی زنگنه در حذف کارت سوخت بعد از شش 
سال منجر به خسارت مالی فراوانی برای کشور شد. کشور 
با حذف این کارت ، به ســاالنه چیزی حدود دو میلیارد 
دالر واردات و حدود 36 هزار میلیارد تومان قاچاق بنزین 
دچار شــد، اتفاقی هولناک که امروز با کاهش درآمدها، 

دولت نسبت به آن اگاه شده است. 
رونق بی سابقه بازار قاچاق بنزین 

همان طور که اشاره شد حذف سهمیه بندی و بی تاثیر 
شدن کارت سوخت منجر به قاچاق گسترده سوخت شد. 
متاسفانه دولت نیز هر سال به بهانه هایی -علیرغم تکلیف 
قانونی- قیمت بنزین را به طور پلکانی افزایش نداد تا این 
تصور به وجود بیاید که بنزین ارزان به میزان نامحدودی 
در کشور وجود دارد؛ موضوعی که قاچاق را به یک کسب 

و کار پررونق تبدیل کرد.
در این باره، روزنامه دولتی ایران در یکم آبان 1397 
نوشــت: »علي مؤیدي، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز در نوزدهــم مهر ماه ســال جاري اعالم کرده که در 
مدت سه ماهه تابستان امسال، بیش از یک میلیارد لیتر 
بنزین به صورت قاچاق از کشــور خارج شده که مي توان 
گفت قاچاقچیان روزانه بیش از 11 میلیون لیتر بنزین را 

به خارج از کشور قاچاق کرده اند.«
ارگان رســمی دولت در ادامه گزارش خود از ســود 
عجیب قاچاقچیان پرده برداشت و اعالم کرد: »اخیراً پایگاه 
اطالع رساني دولت با بررسي آمار به دست آمده در ستاد 
مبــارزه با قاچاق کاال و ارز گزارش کرد که در هر دقیقه 
قاچاقچیان ســوخت ۲77 میلیون تومان سود مي برند. 
سودي که در اصل از جیب مردم ایران است، نه دولت.«

سود 10 میلیون دالری قاچاق بنزین در روز! 
پیــش از آن هم، همیــن روزنامه دولتی در 16 مهر 
1397 از تبعات فساد به وجود آمده در دوره بیژن زنگنه، 
از قول علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق 
بازرگانی ایران نوشــته بود: »دولت در حال حاضر به هر 
لیتــر بنزین بیش از 5۰۰۰ تومان و به هر لیتر نفت گاز 
نزدیــک به 55۰۰ تومان یارانه می دهد.« وی با ارائه آمار 
قابــل توجه و البته حیرت آور از ســود حاصل از قاچاق 
بنزیــن برای قاچاقچیان گفته بود: »ســود این یارانه به 
جیب پولداران و قاچاقچیان می رود. برآورد می شــود که 
روزانه 15 میلیون دالر قاچاق انواع سوخت رقم می خورد 
و نزدیک به 1۰ میلیون دالر ســود از این مســیر نصیب 

قاچاقچیان می شود.« 
به عبارتی، ســود 1۰ میلیــون دالری در روز برای 
قاچاقچیان، قاچاق بنزین را به یک شغل پر سود تبدیل 
کرد و بســیاری را وسوســه کرد تا امور زندگی خود را 
از طریق قاچاق ســوخت بگذراننــد؛ فراموش نکنیم که 
مشکالتی از قبیل قاچاق سوخت در دهه 8۰ از بین رفته 
بود اما از زمان حذف سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت 

مجددا آغاز شد. 
خسارت 100 هزار میلیاردی حذف کارت سوخت

تاکنون نشان دادیم که حذف کارت سوخت منجر به 

افزایش شــدید مصرف بنزین و رشد عجیب قاچاق شده 
بود، اما میزان این خسارت ها چقدر است؟ این سؤالی است 
که علیرضا دانشی، مدیر فنی سابق شرکت ملی مناطق 

نفت خیز جنوب این گونه به آن پاسخ می دهد:
»صادرات هر 1۰ میلیون لیتر بنزین حدود ۲۰ هزار 
میلیارد تومان برای کشور درآمد ایجاد می کند. به عبارت 
دیگر حذف کارت ســوخت، عدم ســهمیه بندی و عدم 
افزایش پلکانی و تدریجی قیمت حامل های انرژی و نهایتا 
عدم کنترل مصرف بنزین طی چند سال اخیر حداقل بیش 
از 1۰۰ هزار میلیارد تومان به کشور خسارت زده است.« 
البته برخی دیگر از کارشناسان اعتقاد دارند خسارت 
حذف سهمیه بندی بیش از 1۰۰ هزار میلیارد تومان بوده 
اســت؛ چنانچه علیرضا زاکانی، نماینده ادوار مجلس در 
توئیتی نوشته بود: »حداقل 15۰ هزار میلیارد تومان ضرر و 
خسران حذف کارت سوخت در دولت آقای روحانی بود.« 

بازگشت به پله اول!
چهار ســال از حذف کارت سوخت و سهمیه بندی 
بنزین گذشت و خســارات جبران ناپذیری برای کشور 
 به وجــود آمد، تا اینکه دولت مجددا به این رســید که 
ســهمیه بندی اقدام خوبی بود و مجددا آن را اجرا کرد!! 
دولت در اواخر آبان 1398 تصمیم گرفت هر لیتر بنزین 
را 15۰۰ تومان -به طور ســهمیه ای- و 3۰۰۰ تومان -به 

طور آزاد- به فروش برساند. 
نکته ای که اینجا وجود دارد این اســت که هرچند 
دولت به درستی تصمیم گرفته روند لجبازگونه خود در 
گذشته را تغییر دهد اما به شیوه ای این کار انجام شد که 
کلی خســارت به کشور تحمیل کرد. حاال وزیر نفت که 
می گفت کارت سوخت از رده خارج است باید پاسخ دهد 

تبعات مشکالت پیش آمده با کیست؟ 
خسارت هایی که رحمانی فضلی، وزیر کشور چند روز 
پیــش درباره تعداد آنها گفت: »731 بانک را برای ایجاد 
مشکل آتش زدند؛ همچنین 14۰ مکان عمومی، 7۰ پمپ 
بنزیــن و 9مکان مذهبی را تخریب و یا آتش زدند. 3۰7 

خودرو و 1۰76 موتورسیکلت را آتش زدند.« 
از طــرف دیگر، اگر زنگنــه واقعا اعتقــاد دارد که 
 کارت ســوخت از رده خارج است پس چرا مجددا طرح 
سهمیه بندی و احیا کارت سوخت را اجرا کرد؟ در حقیقت 
اگر بنزین دو نرخی فساد ایجاد می کند و تاثیری هم در 
مصرف بنزین ندارد )ادعاهایی که ایشــان کرد( پس چرا 
ژنــرال پرمدعای دولت روحانــی راضی به اجرای چنین 
طرحی شــده اســت؟ آقای وزیر چگونه این دوگانگی را 

خود حل می کند؟ 
عملکرد مسبوق به سابقه جناب ژنرال

البته خســارت حذف کارت سوخت تنها دسته گل 
جناب زنگنه نبوده بلکه وی در موارد دیگری نیز خسارت 
بار عمل کرده اســت. چنانچه با روی کار آمدن روحانی، 
ترکیه یکبار دیگر مسئله باال بودن قیمت گاز دریافتی از 
ایران را مطرح کرد و اواخر بهمن 9۲ شرکت بوتاش ترکیه 
با دو ادعا که اوال در 53 روز گذشته از سال 9۲ صادرات 
گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده و ۲5 
درصد از حجم آن کاسته شده است.همچنین قیمت گاز 
صادراتی ایران به ترکیه نسبت به دیگر کشورهای منطقه 
باال بوده و به همین دلیل ترکیه به دادگاه بین المللی الهه 
شکایت کرد که در نهایت دیوان داوری طی حکمی، ایران 
را به جریمه گازی 13.3 درصدی محکوم کرد و ترک ها 
توانستند به لطف فساد کرسنت، دو میلیارد دالر از ایران 

خسارت بگیرند.
در این خصوص معاون زنگنه با اعالم اینکه در نهایت 
با مذاکرات انجام گرفته قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه 
تنها 13.3 درصد کاهش یافت گفته بود: »بر اساس توافق 
انجام گرفته ایران باید یک میلیارد و 9۰۰ میلیون دالر 
بابت غرامت به ترکیه پرداخت کند که این رقم به صورت 

قسط بندی شده به ترک ها پرداخت خواهد شد.«
فساد کرسنت

گربــه رقصانی ترک ها برای کاهــش قیمت گاز در 

ســال های پایانی قرارداد گازی خود بــا ایران به بهانه 
قیمت پایین گازی اســت که زنگنه، در دولت اصالحات 
به شرکت کرسنت امارات فروخته بود. براساس مذاکرات 
انجام شده، ایران متعهد می شد گاز ترش )فراوری نشده( 
تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲5 سال و از آغاز 

سال ۲۰۰5 به امارات متحده عربی صادر کند.
 حجم صادرات هم قرار بــود از 5۰۰ میلیون فوت 
مکعب گاز آغاز شــود و به تدریج به 8۰۰ میلیون فوت 
مکعب در روز برسد. براساس قرارداد انتقال گاز به امارات 
قرار بود که 13 میلیون متر مکعب گاز درروز باید به امارات 
صادر شــود و قیمت حدود 18 دالر در هزار متر مکعب 
گاز تعیین شده بود. یعنی به ازای فروش هر متر مکعب 

گاز 1.8 سنت دریافت می شد.
خســارت دو میلیارد دالری ترکیه را می بایست به 
14 میلیــارد دالر جریمه ای که بابــت روی کار آمدن 
مجدد زنگنه در کرســنت بپردازیم اضافه کنیم تا شاهد 
خسارت مستقیم 16 میلیارد دالری از سوی ژنرال های 
نفتی باشیم. خســارتی که معادل نیمی از درآمد نفتی 

یکساله ایران خواهد بود.
دولتی با کوله باری از خسارت! 

الزم به ذکر اســت که ایــن دولت فقط همین یک 
خسارت را نداشته و کارنامه آن پر از خسارت های مالی 
برای کشور است. نمونه بارز این خسارت ها نیز ارز 4۲۰۰ 
تومانی بود؛ در فروردین ســال گذشته )شروع تالطمات 
ارزی جدید(، همه منتظر بودند ببینند دولت چه واکنشی 
نشان خواهد؛ تا اینکه اسحاق جهانگیری در ۲۲ فروردین 
97 از تصویــب ارز دســتوری 4۲۰۰ تومانی خبر داد؛ 
برهمین اساس مبادله هر قیمتی در بازار را قاچاق اعالم 

شد و صرافی ها نیز از خرید و فروش دالر منع شدند. 
در پی این اقدام حدود ۲5۰ میلیارد دالر تقاضا برای 
ثبت ســفارش رخ داد که در نهایت منجر به تخصیص 
حدود 18 میلیارد دالر ارز از منابع کشور به واردات شد، 
اقدامــی که نه تنها موجب کنترل قیمت ها نشــد، بلکه 
تقریبا به هدر رفت منابع ارزی انجامید. )حتی رئیس بانک 
مرکزی هم اعالم کرد با ارز 4۲۰۰ تومانی مخالفت است 

اما ادامه آن، تصمیم دولت است(
جالب اینجاســت که دولت تصمیــم گرفته باز هم 
این سیاست را ادامه دهد، درباره خسارت این سیاست، 
حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: 
»پارسال 14 میلیارد دالر ارز 4۲۰۰ تومانی به کاال های 
اساسی اختصاص داده شد در حالی که کف قیمت دالر 
در بازار آزاد، 11 هزار و ۲۰۰ تومان بوده است. بنابراین 
اگر 14 میلیارد دالر را در 7۰۰۰ تومان ضرب کنیم، 98 
هزار میلیارد تومان یارانه ارزی پرداخت شده و این سود 

به دالالن رسیده است.« 
بزرگ ترین خسارت دولت تدبیرو امید!

از این دســت خسارت ها به طور حتم باز هم وجود 
دارد اما مهم ترین خســارتی کــه دولت تدبیر و امید به 
اقتصاد کشــور وارد کرد، معطل نگهداشتن اقتصاد برای 
برای دستیابی به توافق هسته ای بود. در حقیقت دولت 
به این بهانه موجب شکل گیری انتظاراتی در بین فعاالن 

اقتصادی شد که هیچکدام از آنها برآورده نشد. 
به عبارتی، این تصور که »می شــود مشکالت ناشی 
از تحریم را با مذاکره برطرف کرد« موجب شــد بنگاه ها 
معطل نتایج مذاکرات بمانند و به عبارتی شرطی  سازی 
اقتصــاد هر روز فرصت ها را از ما گرفت؛ چراکه به دلیل 
عدم تغییر در متغیرهای واقعی اقتصاد، همان شــرایط 
قبلی فعاالن اقتصادی نیز تحت الشــعاع صبر بی حاصل 

آنها قرار گرفت. 
رهبر معظم انقالب نیز در این باره در اواخر آبان ماه 
سال جاری فرمودند: »در این سال ها بیان مسائلی از قبیل 
اینکه »ببینیم شش ماه دیگر چه می شود« و یا »برجام 
چه می شود« و حاال نیز »به امید ابتکار رئیس جمهوری 
فرانسه ماندن«، هیچ مشکلی را حل نکرده و نخواهد کرد 

و این نگاه باید کنار گذاشته شود.«

گزارش کیهان درباره ادعای اخیر زنگنه

کدام از رده خارج است
کارت سوخت یا مدیریت خسارت بار؟!

رئیــس کل بانک مرکزی گفت: همان طور که در یکســال 
گذشته بازار ارز را کنترل کرده ایم، به تدریج ثبات را به بازار 

ارز بازمی گردانیم و امیدواریم ثبات را در نرخ ها حاکم کنیم.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، عبدالناصر همتی در حاشیه 
مراســم رونمایی از مرکز فناوری، درخصوص آخرین وضعیت بازار ارز 
اظهارداشت: شوک قیمتی بنزین و عوارض ناشی از آن در افزایش نرخ 
ارز تاثیرگذار بوده اســت. جو روانی حاکم در داخل و فضا سازی ها از  

خارج کشور سیر نزولی قیمت ارز را صعودی کرد.
او با اشاره به اینکه برخی از طرفداران باال بردن قیمت ارز شایعه هایی 
را مطرح کرده اند که بودجه سال ۹۹ اقتصاد کشور را پولی خواهد کرد، 
گفت:عالوه بر شــایعه پراکنی در فضای مجازی، مردم اطالع دارند که 
شبکه های خارجی همواره بر روی تخریب آرامش روانی اقتصاد کشور  

تالش می کنند. 
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه هیجانی برخورد نخواهیم 
کرد، افزود: همان طور که در یکسال گذشته بازار ارز را کنترل و متناسب 
با ارزش ذاتی تعدیل کرده ایم، انشاهلل ثبات را بر این بازار حاکم خواهیم 
کرد. به تدریج ثبات را به بازار ارز بازمی گردانیم و امیدواریم مانند گذشته 

به تدریج شرایط بازار ارز را کنترل و ثبات را در نرخ ها حاکم کنیم.
همتی با اشاره به مختل شدن صادرات به عراق، تصریح کرد: ما در 
پایان ســال میالدی قرار داریم و بسیاری از شرکت ها در حال تسویه 
حساب با طرف خارجی خود هستند و همین موضوع زمینه ساز افزایش 
تقاضا در بازار می شود. بنابراین تمامی این اتفاقات زمینه ساز افزایش 

نرخ ارز در بازارشده است.
وی درباره هزینه های بودجه هم گفت: هزینه های پرسنلی، حقوق 

و دستمزد کارگران حدود 2۴۰ هزار میلیارد تومان می شود.
دالالن: قیمت دالر پایین می آید

در عین حال گزارش میدانی خبرنگار تســنیم از میدان فردوسی 
حاکی است، دالل های خیابان فردوسی گفتند که به احتمال قوی بانک 
مرکزی قیمت ها را به شدت کاهش خواهد داد. قیمت دالر و سکه در 
بازار آزاد طی روزهای اخیر درحالی ســیر صعودی را طی می کند که 
کارشناسان اقتصادی و فعاالن بازار معتقدند هیچ دلیل اقتصادی برای 
افزایش قیمت هــا وجود ندارد و تنها دلیل گرانی های اخیر جو روانی 

حاکم در بازار است.
فعاالن بازار ارز گفتند: قیمت ارز در تمام دنیا به شدت تحت تاثیر 
شــایعات و اخبار قرار می گیرد. طبیعی است که بعد از افزایش قیمت 
بنزین و اتفاقاتی که در هفته های اخیر رخ داد،  قیمت ارز تغییر کند. این 
سؤال را که چرا ارز گران شده باید از دولت بپرسید! خودشان می دانند 
که چرا دالر بعد از گرانی بنزین گران شد. نکته جالب در اظهارات تمام 
این افراد این اســت که قیمت ارز با دالیل اقتصادی گران نشد بلکه 
خریدهای هیجانی و ورود تقاضای کاذب باعث افزایش قیمت شده است.
یکی از دالل های خیابان فردوســی، درباره قیمت دالر  گفت: اگر 
قصــد خرید دالر دارید، االن اصال زمان خرید نیســت!افزایش قیمت 

دالر خیلی دوام نخواهد داشت.

همتی:
ثبات به بازار ارز برمی گردد


