
رئيس اتاق بازرگاني تهران از رسوب ۱۳۹ هزار 
كانتينر در بنادر رسوب كرده است، گفت: اگر 
وضعيت اقتصادي به اين ش�كل پيش رود، تا 
سه ماه آينده قحطي را در بازار خواهيم داشت. 
به گزارش »مهر«، مسعود خوانساري در جلسه 
هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي تهران با اش��اره به وضعيت كنوني 
اقتصاد ايران گفت: از ۲۱ فروردين تا ۲۲ مردادماه 

سال جاري، بيش از ۳۳ بخشنامه از سوي دولت 
در خصوص مس��ائل ارزي صادر شده كه به تبع 
آن، گمرك مجبور به صدور دستورالعمل هايي 
شد كه تعداد آنها ۱۵۰ تا ۱۶۰ بوده است. همين 
امر باعث شده تا توليدكنندگان، واردكنندگان 
و صادركنندگان دچار س��ردرگمي شوند و عدم 
قطعيت و بي اعتمادي، كالف سردرگمي را براي 

توليدكننده و مصرف كننده ايجاد كند. 

 خوانس��اري ادام��ه داد: تع��دادي از اقالمي كه 
در گم��رك باقي مانده، در س��ال گذش��ته ثبت 
سفارش شده و امس��ال به دليل اينكه بخشي از 
كاال ممنوع ش��ده، اجازه ترخيص ندارد و برخي 
از توليدكنندگان به همين دليل دچار مش��كل 
شده اند، بنابراين بايد گفت كه ۱۳۹ هزار كانتينر 
در بنادر كشور رسوب كرده كه شامل ۷ ميليون تن 
كاال و ۲/۵ ميليون تن كاالي اساسي است. اين در 

شرايطي است كه هزينه دموراژ، انبارداري و برخي 
مواردي كه ناش��ي از تغييرات دستورالعمل هاي 
دولتي است، توليدكنندگان را دچار مشكل كرده 
و كارخانه ها يكي پس از ديگري در حال تعطيلي 
است يا تعديل نيرو دارد. تمام اينها در شرايطي 
اس��ت كه اگر وضعيت اقتصادي كنوني به شكل 
فعلي ادامه يابد، تا سه ماه آينده قحطي كاال و مواد 

اوليه در بازار خواهيم داشت.
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 از شبه دولتي ها بپرسيد وحید حاجی پور
دالرهايشان را كجا بردند؟!

در پي تعلل در عرضه ارز از سوي برخي صادركنندگان در سامانه 
نيما و انتق�اد رئيس جمهور، رئيس كنفدراس�يون ص�ادرات اتاق 
بازرگاني ايران اعالم كرد كه اين اقدام عمدتًا از سوي شركت هاي 
بزرگ و شبه دولتي كه عمده بازار را در دست دارند، صورت گرفته 
كه بايد از آنها پرسيد دالرهايش�ان را كجا برده اند؟ البته به دليل 
فاصله بيش از ۵۰ درصدي ن�رخ دالر در بازار آزاد و س�امانه نيما، 
صادركننده رغبتي نس�بت به عرض�ه ارز در س�امانه نيما ندارد. 
به گزارش »ايسنا«، محمد الهوتي، رئيس كنفدراسيون صادرات اتاق 
بازرگاني ايران اظهار كرد: سخنان رئيس جمهور در مورد صادركنندگان 
بزرگ و شركت هاي عمده صادراتي در بخش پتروشيمي و محصوالت 
پايه  نفتي اس��ت كه رئيس جمهور لفظ خصولتي و دولتي را برايشان 
استفاده كرد و اكثراً شركت هاي شبه دولتي يا وابسته به نهادهاي دولتي 
هستند كه به تعهد خود در اين زمينه عمل نكرده و ارز صادراتي شان 
را كامل به س��امانه نيما نياوردند و بايد از خودشان پرسيد كه ارزهاي 

حاصل از صادراتشان را كجا برده اند. 
الهوتي اظهار كرد: از روز شنبه كه بانك مركزي اعالم كرده صرافي ها 
اسكناس ارز و طال مي توانند وارد كنند و همچنين صادركنندگان در 
صورت دسترسي به منابع اصلي ارزي، مي توانند آن را عرضه كنند و از 
طرف ديگر هم باالخره بانك مركزي قرار است مداخله كند،به همين 
دليل شرايط بهتر مي ش��ود. مبادله در بازار آزاد بسيار ناچيز است، اما 
تأثيري بر قيمت تمام شده كاالها دارد، بنابراين تا زماني كه نتواند به 
نيما نزديك شود يا عددي مثاًل بينابين براي دو بازار پيش بيني شود، 
تغييري حاصل نخواهد شد،بنابراين بايد همچون سامانه سنا كه نرخي 
بين نيما و بازار آزاد دارد، در نظر گرفته ش��ود و براي عرضه نيز بايد به 
نوعي بانك مركزي مديريت كند تا فاصله س��امانه نيما و بازار آزاد به 
حداقل برس��د. وي تصريح كرد: تأمين منابع ارزي در سامانه نيما در 
ابتداي شروع به كار بيشتر بود، اما تقاضا برايش وجود نداشت و در حال 
حاضر بنابر اعالم بانك مركزي تقاضا از عرضه بيشتر است. با توجه به 
سياست هاي اعمال شده از اول هفته و تعهدنامه ارزي كه اخذ مي شود، 

بايد منتظر نتيجه  در بازار ارز بود. 
........................................................................................................................

مرغ در سراشيبي قيمت
بررسي بازار گوش�ت مرغ نش�ان از آن دارد كه قيمت مرغ زنده و 
گوش�ت گرم روند نزولي روزهاي گذش�ته خود را ادامه داده و هر 
كيلوگرم گوشت مرغ به ۹۰۰۰ تومان در س�طح شهر كاهش يافته 
است. البته اين قيمت هنوز ۸۰۰ تومان با نرخ مصوب فاصله دارد. 
به گزارش »ايسنا«، مهدي يوس��ف خاني ، رئيس اتحاديه فروشندگان 
مرغ و ماهي تهران گفت: عرضه گوشت مرغ در شرايط فعلي بيش از نياز 
بازار اس��ت و قيمت آن در چند روز گذشته افت قابل توجهي داشته كه 
پيش بيني مي شود در روزهاي آينده قيمت گوشت مرغ به روند نزولي 
خود ادامه دهد. وي تصميم شركت پشتيباني امور دام را در زمينه  عرضه 
گوشت يخ زده براي هيئت هاي عزاداري مناسب توصيف كرد و گفت: در 
حال حاضر هر كيلوگرم مرغ زنده به قيمت ۵۸۰۰ تومان و هر كيلوگرم 

گوشت مرغ گرم به قيمت ۹۰۰۰ تومان به مشتري عرضه مي شود. 
رئيس اتحاديه فروش��ندگان مرغ و ماهي تهران در پاسخ به اين سؤال 
كه آيا فاصله قيمتي مرغ زنده و گوشت آن زياد نيست، تأكيد كرد: براي 
كشتار و عرضه مرغ بايد هزينه حمل و هزينه كشتار در كنار سود قانوني 
فروش محاسبه ش��ود و ۷۳ درصد هر مرغ زنده به گوشت قابل مصرف 
تبديل مي شود. يوسف خاني در رابطه با عرضه و تقاضاي ماهي خاطر 
نشان كرد: در ماه محرم ميزان تقاضا براي ماهي به شدت كاهش مي يابد 

و قيمت هاي فعلي ماهي منطقي است. 
........................................................................................................................

تخفيف 10 دالري امريكا براي مشتريان نفت
در حال�ي ك�ه پااليش�گاه هاي آس�يايي قص�د دارن�د نهاي�ت 
اس�تفاده را از تخفيف هاي قابل توجه پيش�نهادي فروش�ندگان 
امريكاي�ي ببرند، ص�ادرات نف�ت امريكا ب�ه ژاپ�ن و كره جنوبي 
در م�اه ج�اري مي�الدي ب�ه ارقام�ي بي س�ابقه خواهد رس�يد. 
به گزارش رويترز، در حالي كه پااليشگاه هاي آسيايي قصد دارند نهايت 
استفاده را از تخفيف هاي قابل توجه پيشنهادي فروشندگان امريكايي 
ببرند، صادرات نفت امريكا به ژاپن و كره جنوبي در ماه جاري ميالدي 
به ارقامي بي سابقه خواهد رسيد. ش��ركت هاي امريكايي كه به دليل 
اختالفات تجاري ميان واشنگتن و پكن مشتريان چيني خود را از دست 

داده اند، به دنبال مشتريان جديد هستند. 
آمارهاي تانكري مؤسسه تامسون رويترز ايكون نشان مي دهد، صادرات 
نفت امريكا به كره جنوبي در ماه سپتامبر به رقم بي سابقه حداقل ۲۳۰ 
هزار بشكه در روز خواهد رسيد. صادرات نفت امريكا به ژاپن هم در اين 

ماه به رقم بي سابقه حداقل ۱۳4 هزار بشكه در روز خواهد رسيد. 
دو تاجر و يك منبع آگاه در بازار نفت گفتند، پااليش��گاه هاي ژاپني و 
كره اي در حال استفاده از تخفيف هاي ۱۰ دالري در هر بشكه نفت خام 
امريكا نسبت به نفت برنت هس��تند. يك كشتي دار سنگاپوري گفت: 
»آنها )پااليشگاه هاي ژاپني و كره اي( بايد جايگزين هايي براي كاهش 
خريد نفت از ايران بيابند و بخش قابل توجهي از كاهش خريد از ايران 
توسط نفت امريكا جبران مي شود. كسي نمي تواند در مقابل مابه التفاوت 

قابل توجه نفت خام امريكا نسبت به نفت برنت مقاومت كند.«
........................................................................................................................

 پيشنهاد نرخ 1۶00 توماني 
براي خريد تضميني گندم

رئي�س بني�اد مل�ي گندم�كاران گف�ت: پيش�نهاد ن�رخ خريد 
۱۶۰۰ توم�ان را داده اي�م،  تضمين�ي گن�دم ب�ه كيلوي�ي 
در س�ال ۹۷- ۹۶ ك�ه نرخ خري�د تضمين�ي تغيير نك�رد و ثابت 
مان�د، در حالي ك�ه هزينه ه�اي تولي�د افزاي�ش يافت�ه اس�ت. 
علي قلي ايماني در گفت وگو با »فارس«، در مورد آخرين وضعيت اعالم 
نرخ خريد تضميني گندم براي س��ال ۹۸- ۹۷ اظهار داشت: در طول 
تاريخ خريد تضميني فراز و فرود زياد بوده اس��ت، اما پيگيري  زيادي 
از طريق كميسيون كشاورزي، كميسيون اقتصادي و كميته اقتصاد 
مقاومتي مجلس انجام داده ايم و نشست هاي متعددي داشته ايم و به 
نتايجي رس��يده ايم كه قيمت منصفانه باشد تا هم رضايت كشاورزي 
جلب شود، هم توليد پايدار بماند و هم امكان خريد از سوي دولت براي 

تأمين بودجه فراهم باشد. 
وي نرخ كارشناسي شده براي خريد تضميني گندم را كيلويي ۱۶۰۰ 
تومان اعالم كرد و گفت: البته اين نرخ به شرطي است كه شرايط تغيير 
نكند؛  چراكه در س��ال ۹۷- ۹۶ كه نرخ خري��د تضميني تغيير نكرد و 
ثابت ماند و سال قبل از آن هم تغيير بسيار ناچيزي داشت، در حالي كه 
هزينه هاي توليد بسيار افزايش يافته است. رئيس بنياد ملي گندمكاران 
با بيان اينكه تقاضاي ما اين است كه آقاي حجتي وزير جهاد كشاورزي 
با شخص رئيس جمهور صحبت كند تا موضوع افزايش توليد در جامعه 

كشاورزي و افزايش نرخ گندم را در نظر بگيرند. 
ايماني به صراحت گفت: امسال قيمت بذر گندم ۱۲ درصد نسبت به 
سال قبل باال رفته و در س��ال ۹۶- ۹۵ نيز نرخ بذر ۱۵ درصد افزايش 
يافت��ه بود كه فق��ط در اين دو س��ال ۲۷ درصد در نرخ ب��ذر افزايش 
داشته ايم. همچنين پس از برداشتن يارانه برخي كودها از سال گذشته 
كيسه ۵۰ كيلويي كود دي آمونيوم فسفات از ۱۲۰ هزار تومان به ۲۰۰ 
هزار تومان رسيده و قيمت س��موم نيز سرسام آور باال رفته كه از هيچ 

قاعده اي پيروي نمي كند.

اليحه اخذ ماليات از خريداران ۲۵ سكه به باال
تقوي نژاد در پاسخ به »جوان« از بسته مالياتي منعطف براي توليدكنندگان در سناريوهاي متفاوت پس از تحريم خبر داد

رئيس س�ازمان 

مهران ابراهیمیان
   گزارش یک

مالياتي از برنامه 
مقابله مالياتي با 
س�وداگران بازاره�اي ارز، س�كه و خودرو 
خب�رداد و گفت: در س�ال جاري ب�ه دنبال 
كاهش ماليات عملكرد توليد از ۲۵ درصد به 
۲۰ درصد هستيم كه مجلس، اتاق بازرگاني و 
نهاد رياست جمهوري نيز موافقت كلي خود 
را ب�ا اي�ن موض�وع اع�الم كرده ان�د. 
به گزارش »جوان« س��يد كام��ل تقوي نژاد در 
نشست خبري افزود: مبارزه با فرار مالياتي در كنار 
حمايت از توليد و اشتغال در دستور كار سازمان 
قرار دارد. رئيس سازمان مالياتي تأكيد كرد، در 
سال جاري به دنبال كاهش ماليات عملكرد توليد 
از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد هستيم كه بايد در صحن 

مجلس به تصويب برسد. 
    بسته مالياتي منعطف براي شرايط سخت 

توليدي
وي همچنين در پاس��خ به س��ؤال روزنامه جوان 
مبني بر آثار مثبت و منفي ش��رايط پيش رو روي 
درآمدهاي مالياتي خاطرنش��ان ك��رد: دولت در 
قالب بس��ته هاي مختلف خود را آم��اده مقابله با 
ش��رايط تحريم كرده كه يكي از آنها، بس��ته هاي 

مالياتي است و به تناسب ش��رايط جامعه سازمان 
امور مالياتي نيز گزينه هاي متفاوتي را در دستور 
كار ق��رار خواه��د داد و چنانچه آس��يبي متوجه 
بخش هاي اقتصادي كشور بشود، ما سعي مي كنيم 
با رعايت حال توليدكنندگان و تعديل برخي نرخ ها 
يا تقسيط، وظيفه خود را انجام دهيم. وي در ادامه 
از مش��كالت پيش آم��ده در مناط��ق آزاد چنين 
گفت: هم اكنون 4۰ درصد توليد ناخالص داخلي 
يا از ماليات معاف هستند و يا از امتيازهاي ويژه اي 

برخوردارند كه بايد نسبت به آنها بازنگري شود. 
تقوي نژاد خاطرنشان كرد: حدود ۲۰۵ شركت مرتبط 
با پتروشيمي از اطالعات مشكوكي برخوردارند و از 
معافيت ها سوء اس��تفاده كرده اند كه اصل ماليات و 
جريمه برآوردي حدود 4 هزار ميليارد تومان برآورد 

شده است و پرونده هاي آنها در حال بررسي است. 
  اخذ ماليات از خريداران ۲۵ سكه به باال

معاون وزير اقتصاد بابي��ان اينكه اطالعات مربوط 
به ۵۰ خريدار اول س��كه از بانك مركزي دريافت 
شد، گفت: بر اساس پيشنهاد ما به شوراي هماهنگي 
اقتصاد خريداران تا ۲۵ س��كه مع��اف از ماليات و 
خريداران بيش از هزار س��كه بايد ت��ا ۳۵ درصد 
مالي��ات بپردازند. البته منظ��ور تقوي نژاد از اخذ 
ماليات احتماالً زماني است كه خريدار قصد فروش 

آن را داشته باشد وگرنه در زمان حاضر خريد آن 
معاف از ماليات بوده و ماليات بر ارزش افزوده آن نيز 
پرداخت شده است. وي در خصوص واردكنندگان 
خودرو نيز ب��ه اجراي عمليات م��اده ۱۸۱ قانون 
ماليات هاي مس��تقيم اش��اره كرد و گفت: براين 
اساس تنها براي يك واردكننده ۸۳۰ ميليارد برگ 
تشخيص ماليات صادرشده است. تقوي نژاد ادامه 
داد، واردكنندگان خودرو اجازه دارند اظهارنامه 
خود را در تير ۹۸ ارائه كنند و وصول ماليات آنها 
به سال ۹۹ موكول مي ش��د، اما تصميم گرفتيم 
از ظرفيت ماده ۱۶۳ قانون ماليات هاي مستقيم 
استفاده كنيم. به اين ترتيب با مكاتبه انجام شده به 

دنبال اخذ ماليات علي الحساب هستيم. 
   اخذ ۲۲ هزار ميليارد ماليات از فراري ها

تقوي نژاد در ادامه به مجموع��ه اقدامات مقابله با 
فراريان مالياتي پرداخت و گفت: در سال گذشته 
تاكنون ۲۲ هزار ميليارد تومان از محل فرار مالياتي 

برگ تشخيص صادرشده است. 
وي به مقابله مالياتي با كارت هاي يك بارمصرف و 
شناسايي مؤديان اصلي از راه رصد تراكنش هاي 
مالي تأكيد كرد و گفت: در بررسي ها مشخص شد 
يك سبزي فروش با ۳ ميليون تومان شناسنامه 
خ��ود را در اختيار افراد س��ودجو ق��رارداِد و ۱۲ 

ميليارد تومان بدهي مالياتي براي اين ش��خص 
صادر شده است همچنين به همين روش از يك 
فرد لحاف دوز استفاده شده و ۳۰ ميليارد تومان 

برگ تشخيص مالياتي صادرشده است. 
وي با اشاره به اطالعات اندك تجاري كارت هاي 
بازرگان��ي گف��ت: از همي��ن مح��ل دريك��ي از 
اس��تان هاي كش��ور ۳ هزار ميليارد تومان برگ 

تشخيص مالياتي صادرشده است. 
تقوي نژاد افزود: با بررس��ي  تراكن��ش ماليات يك 
فرد كه ۷۸۰ ميليارد تومان گردش مالي داش��ته 
۲۳۰ ميليارد برگ تش��خيص مالياتي صادرشده 
است. رئيس سازمان مالياتي با بيان اينكه از ابتداي 
وصول مالي��ات ارزش افزوده ۲۶۲ ه��زار ميليارد 
تومان ماليات اخذ شده است، گفت: از اين رقم ۸۹ 
هزار ميليارد تومان عوارض به حساب شهرداري ها 
و دهياري ها واريزشده است. وي افزود: همچنين 
۱4 هزار و 4۰۰ ميليارد تومان در اختيار وزارت 
بهداشت قرارگرفته است و از ابتداي سال جاري 
تاكنون ۲۲۰۰ ميليارد توم��ان از محل عوارض 

صرف تحول سالمت تخصيص پيدا كرده است. 
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه در پنج ماهه ابتداي 
س��ال جاري ۳۶ هزار ۶۰۰ ميليارد تومان ماليات 
اخذ شده اس��ت ۸۵۰۰ ميليارد عوارض به حساب 
شهرداري ها واريز شده اس��ت و اين نشان مي دهد 
عملكرد سازمان نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
۱۰ درصد رشد داشته اس��ت. معاون وزير اقتصاد 
با بيان اينكه در خرداد و تير سال جاري 4 ميليون 
و ۸۶۳ اظهارنامه الكترونيكي در سازمان دريافت 
شده است، گفت: در اين سال صد درصد اظهارنامه ها 

به صورت الكترونيكي دريافت شده است. 
  ۶۰۰۵ تراكنش مشكوك

باالي ۵ ميليارد تومان
رئيس س��ازمان مالياتي ب��ا بيان اينكه س��ازمان 
مالياتي مج��وز بررس��ي تراكنش ه��اي باالي ۵ 
ميلي��ارد را دارد، گف��ت: بر همين اس��اس ۶۰۰۵ 
تراكنش مش��كوك رس��يدگي و ۱۲ هزار ميليارد 
درآمد مالياتي شناسايي  شده است. وي افزود: در 
حال حاضر 4 هزار مورد مش��كوك به فرار مالياتي 
شناس��ايي  ش��ده  كه هزار مورد آن حاص��ل اقدام 

مشترك با دستگاه هاي اطالعاتي بوده است. 
تقوي نژاد تأكيد كرد: پديده تشكيل شركت هاي 
سوري و كاغذي مختص كشور ما نيست و در فرانسه 
به اين شركت ها عنوان ققنوس داده اند؛ يعني بعد از 
دو سال اين شركت ها به  طوركلي ناپديد مي شود 
در سال ۹۶ ،۵۰۰ ش��ركت سوري شناسايي شد و 
كل شركت هاي سوري شناسايي شده حدود 4 هزار 
شركت هست. رئيس سازمان امور مالياتي از وصول 
درآمد بيش از ۳۶ هزار ميليارد تومان در پنج ماهه 

نخست سال جاري خبر داد.

مهدي ناصري  |   ايلنا

تهديد  نق زن ها با نق زني!  
اس��حاق جهانگيري معاون اول رئيس جمه��ور و از بلندپايگان حزب 
كارگزاران سازندگي و كسي كه ارز 4۲۰۰ و ماجراهايش خطي بر تنه 
درخت مديريتي كشور است،  ديروز در اظهاراتي گفته: »شرايط فعلي، 
مديراني را مي طلبد كه از حيثيت و توان خود هزينه كنند و پاي كار 
مردم بايستند و مديران كم انگيزه يا بی انگيزه كه اهل نق زدن هستند، 
مديران شرايط خطير نيس��تند.« اما در همان سخنرانی حرف هايی 
را بر زبان راند ك��ه كم از نق زدن نبود و ب��رای خالی كردن دل مردم و 
حاشيه سازی در اداره كشور كافی بود! او گفت: »تحريم ها تأثير بسيار 
زيادی داش��ته و امريكا عليه ما جنگ اقتصادی به راه انداخته است.« 
جهانگيری درباره آب هم از ناتوانی دولت و مديرانش گفت: »آب يك 
ابر چالش شده است. بايد آن را به يك موضوع اجتماعی تبديل كرد. 

دولت به تنهايی نمی تواند آن را حل كند.«
جهانگيری در عين حال كه مديران نق زن دول��ت را تهديد می كند، 
با توصيف مديرانی كه كش��ور به آنها نياز دارد مختصاتي را براي آنها 
ترسيم كرده كه وجود خارجي ندارد، نه آنكه وجود نداشته باشد،  بلكه 
به حكم سياسي كاري و در مستي برجام، تبعيد و منزوي شدند و بعضاً 
نيستند. بماند كه همين ها نيز آينه عبرت شدند براي مديران ديگر كه 

به ميدان ورود نكنند. 
بگذاريد اندكي تأني كنيم و تأمل، پس كمي به عقب باز مي گرديم، به 
ابتداي سال ۹۰؛ س��الي كه تحريم هاي ش��ديد و همه جانبه اي كه به 
اقتصاد ايران تحميل ش��د، به گون��ه اي كه دامنه وس��يع و عميقي از 
مديريت كشور را نش��انه گرفت. آن روزگاران بودند مديراني از جنس 
آقاي معاون كه ب��راي دور زدن تحريم ها، آراي��ش جنگي گرفتند. در 
قياس��ي گذرا ميان تحريم هاي آن روز و ام��روز، مي توان تحريم هاي 
امروز را فانتزي تعريف كرد، اما آن تحريم هاي سخت، مديريت شد و 
به رغم   سختي هايش به حكم نصرت الهي در مهلكه گرفتار نشده و با 

پرش هاي قيمتي مواجه نشد. 
كس��اني كه ش��ناخت كافي از تحري��م، مكانيزم هاي آن و سلس��له 
تصميمات اخذ ش��ده براي غلبه بر اين حكم ناعادالنه دارند، حتماً و 
حتماً خواهند گفت كه چرخ اقتصاد كشور به عزم، درايت، جهاد و توكل 
مديراني مي چرخيد كه همه جان بودند و همه مؤمن به ياري خدا بابت 
خلوص در كارهايشان. گرچه در آن جنگ اقتصادي، بخشي از منافع 
ملي تضييع شد ولي نبايد از خاطر برد كه در »جنگ« هم زمين داده 
مي شود و هم تلفات، اما كم كردن هزينه ها و آسيب ها و ماندن در قله 
باور و ايمان آني است كه امروز از برخي مدعيان بر نمي آيد و چرخي 

را نمي چرخاند. 
بدون ترديد، سخت ترين تحريم هاي همه جانبه و هوشمندانه جامعه 
جهاني عليه يك كش��ور، در ابتداي دهه ۹۰ رخ داد و همين موضوع، 
نحوه مقابله ب��ا آن را پرهزينه كرد، ولي هيچ گاه مي��زان صادرات نفت 
ايران، پيش از آغاز تحريم ها بيش از ۷۰۰ هزار بشكه كاهش نيافت. بار 
اداره كشور به دوش مديران مياني بود، از وزارت نفت گرفته تا وزارت 
صنعت كه در دولت يازدهم به مسلخ دادگاه و بازي سياسي برده شدند 

و آبرويشان به تيغ اتهامات مخدوش. 
وقتي برجام آمد، اين روند شدت بيشتري گرفت و تعدادي از مديران 
دلس��وزي كه در آماج انواع تخريب ها قرار داش��تند، ب��ا حجم باالي 
آتشخانه دولتي مواجه ش��دند كه فكر مي كرد تحريم ها براي هميشه 
از اقتصاد ايران رخت بربسته و ديگر نيازي به آبديدگان عرصه تحريم 

و عزم نيست. 
از قضا شخص معاون اول، كمي قبل تر از انتخابات دوره دوازدهم به زعم 
خود دست به افشاگري هاي شگفت انگيز زد و هيچ گاه براي ادعاهاي 
خود، توضيحات بيشتري ارائه نداد و در مقابل پاسخ هاي مستدل برخي 
رسانه ها كاماًل سكوت كرد. اين سياسي كاري محض آقاي جهانگيري 
پيام روشني براي مديران مياني كشور داشت: »پس از جنگ، گوشت 

قرباني جناح هاي سياسي خواهند شد«. 
باوري كه امروز در ذهن مديران مياني نهادينه شده اس��ت، محصولي 
است كه بذر آن توسط آقاي جهانگيري و همفكران ايشان كاشته شده 
و امروز ثمر داده است، يك ميوه تلخ براي نظام تصميم گيري كشور كه 
سربازي براي اجراي آن ندارد. سربازهايي كه از حيثيت خود براي نظام 
گذشتند، فداي بازي هاي سياسي دولتي شدند كه ساير سربازها را هم 

از واهمه قرباني شدن، فراري داده است. 
زماني كه وزارت نفت در سايت رسمي خود، اين سربازان را قاچاقچي 
نفت معرفي مي كند و معتقد است دور زدن تحريم ها همان قاچاق نفت 
است، نبايد انتظار ديگري از مديران مياني داشت؛ مديراني كه القاب 
»خدمتگزار« و »خائن« را در كمتر از دو سال تجربه مي كنند، ترجيح 
مي دهند كنار بنشينند و تماشا كنند؛ بازي سياست قرباني مي گيرد، 

قربانياني كه نه »پشتي« دارند و نه »مشتي«. 
آقاي جهانگيري خواسته بجا و درستي را مطرح كرده اند، اما بهتر بود 
اظهارات پنج سال گذشته خود را مرور مي كردند و مي ديدند دليل نبود 
چنين مديراني در كشور چيست. امروز اغلب مديران ترجيح مي دهند 
از حيثيت خود براي نظ��ام خرج نكنند كه اگر كنند ف��ردا روزي بايد 
شاهد پرونده سازي هايي باشند كه از سر »بغض« به نهادهاي نظارتي 

ارسال مي شود. 
شايد زمانه را تقديري در سر باش��د به حكم »تُِعزُّ َمْن تَشاُء َو تُِذلُّ َمْن 

تَشاُء«؛ اين تقدير سنت خداست، اگر باور داشته باشند.

رشد چشمگير قيمت ارز در كشور و متعاقب آن 
قيمت پايين سوخت در ايران، دوباره قاچاق اين 
محصول استراتژيك را به تجارتي پر سود تبديل 
كرده اس�ت. اين در حالي اس�ت كه مسئوالن 
وزارت نفت به داليل نامشخصي هنوز خطر اين 
اتفاق را به درستي درك نكرده اند و تنها نظاره گر 
افزايش حجم قاچاق سوخت از كشور هستند. 
به گزارش »ج��وان«، تازه ترين آماري كه از س��وي 
حسن خس��روجردي،  عضو اتحاديه صادركنندگان 
نف��ت، گاز و پتروش��يمي اي��ران منتش��ر ش��ده، 
نشان دهنده قاچاق نزديك به ۲۰ميليون ليتر بنزين 
در روز اس��ت؛  حجمي باور نكردني ك��ه تقريباً يك 
پنجم توليد بنزين كش��ور را ش��امل مي شود. اين 
ميزان قاچاق س��وخت، دقيقاً معادل مصرف روزانه 
پنج كش��ور اروپايي، پرتغال، نروژ، جمهوري چك، 
س��وئيس و تركيه اس��ت كه در مجموع بر اس��اس 
آماره��اي جهاني ۲۰ ميلي��ون ليتر مص��رف دارد. 
همچنين قاچاق ۲۰ ميلي��ون ليتر بنزين به صورت 
روزانه، بيشتر از مصرف تمام كشور اسپانيا است كه 

۱۸ ميليون ليتر روزانه مصرف مي كند. 
اين آمار قاچاق را بايد معادل سهميه مصرف روزانه 
۱۰ ميليون خودرو داخلي دانس��ت ك��ه تا پيش از 
برچيده شدن س��هميه بندي بنزين، روزانه دو ليتر 
در كارت س��وخت آنها شارژ مي ش��د. اين در حالی 
است كه تنها اقدام مسئوالن وزارت نفت براي مقابله 
با قاچاق س��وخت، اعالم ممنوعيت خريد و فروش 
كارت سوخت بود. بر اين اساس چندي پيش شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي با انتشار اطالعيه اي 
عنوان كرد كه هر نوع خريد و فروش كارت سوخت 
غير قانوني اس��ت. اين اطالعيه زماني صادر شد كه 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، با هدف كاهش 
ميزان قاچاق سوخت از مناطق مرزي، سوخت گيري 

در جايگاه هاي شهر هاي مرزي را با كارت هاي سوخت 
عمومي ممنوع كرد اما پس از آن قاچاقچيان با اجاره 
كارت هاي سوخت مردم، از اين كارت ها براي دريافت 

سوخت در شهرهاي مرزي استفاده مي كردند. 
    انگشت اتهام به سمت وزارت نفت

در اين بين مهم ترين متهم افزايش قاچاق سوخت 
را بايد وزارت نفت دانست. وزارتخانه اي كه با حذف 
سياسي كارت هاي سوخت، عماًل فرصت و فضا را 
براي شكل گيري مجدد قاچاق فراهم كرد. اتفاقي 
كه در خرداد ۹4 شكل گرفت و با تك نرخي شدن 
نرخ س��وخت و اتمام مهلت استفاده از سهميه ها، 
مزيت استفاده از كارت هاي سوخت در ميان مردم 
از بين رفت و عماًل اين ابزار كنترلي قاچاق سوخت 

و كنترل تقاضا از ميان رفت. 
    عقب نشيني وزارت نفت

حاال همزمان با شكل گيري مجدد تحريم ها و كاهش 
درآمد هاي ارزي كشور، مس��ئوالن وزارت نفت بار 
ديگر به فكر افتاده اند تا س��امانه هوشمند سوخت 
را احيا كنند تا نه تنها در مقاب��ل افزايش مصرف و 
قاچاق سوخت بايستند، بلكه مانع از خروج ارز بابت 
واردات سوخت شوند. در همين ارتباط ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز هفته جاري از برگزاري نشست 
فوق العاده اي با حضور مع��اون اول رئيس جمهور، 
تعدادي از وزرا و مس��ئوالن ارشد اقتصادي كشور 
به منظور احياي كارت هاي هوشمند سوخت خبر 
داده است. در اين بين شركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي با اشاره به رهگيري و شناسايي 
كارت هاي سوخت مهاجر در مناطق مرزي و ابطال 
آنها از اعمال محدوديت در تعداد كارت هاي سوخت 
جايگاه داران خبر داده اس��ت. همچني��ن ماه قبل 

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با انتشار يك 
آگهي به دنبال شناس��ايي تأمين كنندگان كارت 
سوخت بود تا بتواند از آنان 4 ميليون قطعه كارت 
سوخت تهيه كند. اتفاقي كه نشان دهنده بازگشت 
به عقب مسئوالن نفتي است، بازگشتي كه قطعاً در 
اين برهه حساس هزينه هاي مالي سنگيني را متوجه 
دولت خواهد كرد و در اين بين نبايد س��رمايه هاي 
سوخت شده بابت كنار گذاشتن اين سيستم موفق 
را نيز فراموش كرد. اگرچه به نظر مي رسد اين اقدام 
ديرهنگام وزارت نفت، همچنان اقدامي مثبت براي 

حفظ منافع ملي در اين شرايط است. 
   قاچاق روزانه ۲۰ ميليون ليتر سوخت

اما در ارتب��اط با موضوع قاچاق س��وخت، حس��ن 
خسروجردي عضو اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز 
و پتروش��يمي ايران مي گويد: : طبق آمارها در حال 
حاضر مصرف روزانه بنزين در كش��ور ۱۰۰ ميليون 
ليتر است حال س��ؤالي كه مطرح مي شود اينكه آيا 
تمامي اين حجم بنزين در داخل مورد مصرف قرار 
مي گيرد؟ بدون شك پاسخ پرس��ش مدنظر منفي 
است؛ چراكه دست كم روزانه ۲۰ ميليون ليتر بنزين 
به صورت قاچاق راهي كشورهاي همسايه مي شود. 

خسروجردي تصريح كرد: براي مقابله با قاچاق بنزين 
راهكارهاي مختلفي وج��ود دارد كه افزايش قيمت 
بنزين و رساندن به سطح جهاني درداخل، استفاده 
از فناوري هاي جديد به ويژه كارت س��وخت جهت 
مديريت مصرف و غيره از جمله اين موارد است. وي 
اضافه كرد: ايران هم اكنون نمي تواند در اوضاع كنوني 
راهكار نخست را اجرا كند، چون تبعات سنگيني در 
جامعه به همراه دارد. عضو اتحاديه صادركنندگان 
نفت، گاز و پتروش��يمي ايران يادآورش��د: بهترين 
گزينه در حال حاضر براي مبارزه با قاچاق سوخت 

احياي سامانه هوشمند و كارت سوخت است.

قاچاق روزانه بنزين به 20ميليون ليتر رسيد
چنانچه سهميه بندي سابق ۶۰ ليتر درماه لحاظ شود قاچاق ۲۰ميليون ليتر بنزين به ميزان سهميه ۱۰ميليون خودرو است

قاچاق روزانه بنزين از ايران معادل مجموع مصرف كشورهاي تركيه، پرتغال، نروژ، جمهوري چك و سوئيس است

جعفر   تكبیري
   گزارش 2

   بازرگاني

 تفاهمنامه همكاری بين بانک انصار
و دانشگاه پيام نور امضا شد 

بانك انصار و دانش�گاه پي�ام ن�ور تفاهم نامه ای هفت م�اده ای را 
با هدف حماي�ت و كمك به دانش�جويان دانش�گاه پي�ام نور در 
تم�ام مقاطع تحصيل�ی از طري�ق تأمي�ن بخش�ی از هزينه های 
دوران تحصي�ل دانش�جويان و ارائه خدمات بانك�ی امضا كردند.
ب��ه گ��زارش اداره كل روابط عمومی وتبليغ��ات، دكترابراهيمی 
مديرعامل بانك انص��ار و دكترمحمدرضا زمانی رئيس دانش��گاه 
پيام نور طی ديداری در محل دانش��گاه پيام ن��ور ضمن تأكيد بر 
لزوم توس��عه همكاری های دوجانبه، تفاهمنامه ای يكساله را كه 
براساس آن اعطای تسهيالت قرض الحسنه به دانشجويان در سقف 
هزينه شهريه ثبت نام و شروط ديگرمندرج در تفاهم نامه صورت 

می گيرد، امضا كردند. 
شايان ذكراست كه در نشست مسئوالن بانك انصار و دانشگاه پيام نور 
طرفين از وجود زمينه های مشترك همكاری س��خن گفته و بر لزوم 
استفاده از اين زمينه ها در راستای ارتقای تحصيلی هموطنان عزيز و به 

ويژه دانشجويان كم بضاعت تأكيد كردند.   
اداره كل روابط عمومی وتبليغات


