
اگر مناطق آزاد به جاي س�رك كشيدن در امور 
سياسي و سوء اس�تفاده از معافيت هاي مالياتي 
و تعرف�ه اي در مونت�اژكاري كاالي واردات�ي 
روي ص�ادرات كاالي غير نفت�ي واقع�ي تمركز 
داش�ت، امروز ب�ه ج�اي انباش�ت وارداتچي ها 
و صادركنن�دگان نفت�ي و فرآورده ه�اي نفتي 
در اي�ن مناطق، ش�اهد حض�ور صادركنندگان 
كااله�اي غير نفت�ي قدرتمند بودي�م. از اين رو 
در آس�تانه انتخابات مجلس ش�وراي اس�امي 
انتظار م�ي رود نهاده�اي نظارتي ب�راي اصاح 
آنچه در رابط�ه با امور اقتص�ادي در اين مناطق 
مي گ�ذرد و ممانع�ت از مداخل�ه احتمال�ي 
از اين مناط�ق در انتخاب�ات وارد عمل ش�وند. 
مناط��ق آزاد اقتص��ادي ب��ه دليل برخ��ورداري از 
معافيت هاي مالياتي و سادگي دور زدن تعرفه واردات 
كاال با يك مونتاژ كاري پيش پا افتاده متأس��فانه به 
دروازه ورود كاال به داخل كش��ور تبديل شده ، اين 
در حالي اس��ت كه معموالً همچون س��اير مناطق 
كش��ور صادرات از اين بخش ها نيز مرتبط با نفت و 
مشتقاتش است. بدين ترتيب بايد براي اصالح آنچه 
در مناطق آزاد مي گذرد فكر اساس��ي كرد، به ويژه 
آنكه معافيت هاي وارداتي در اين بخش به انباشت 
شركت ها در اين مناطق منتج شده است و گردش 

مالي اين مناطق كم كم خودنمايي مي كند. 
  كوچ شركت ها به مناطق آزاد 

طي س��ال هاي اخير بسياري از ش��ركت ها بخشي 
از فعاليت خود را از س��رزمين اصلي به مناطق آزاد 
و ويژه اقتص��ادي كوچ داده اند، اين در حالي اس��ت 
كه معافيت ه��اي مالياتي اين مناط��ق و همچنين 
س��ادگي گريز از قانون و تعرفه ه��اي واردات كاال با 
يك مونتاژ كاري پيش پا افت��اده دليل رويداد فوق 

عنوان مي ش��ود. از اين رو كارشناسان معتقدند كه 
حوزه مناط��ق آزاد در اقتصاد ايران طي س��ال هاي 
اخير به يك قدرت تبديل شده است كه گاهی روي 
رويدادهاي اقتصادي و ش��ايد سياس��ي و بنگاه ها 
در س��رزمين اصلي اثراتي را برجاي مي گذارد، لذا 
گفته مي شود كه مناطق آزاد بايد به عنوان بخشي از 
ساختار اقتصاد ايران نقش آفريني كند و نه حوزه اي 

مستقل. 
بس��ياري از ش��ركت ها و مجموعه ه��اي اثرگ��ذار 
اقتصادي به برخي از مناط��ق آزاد و ويژه اقتصادي 
ورود داشته اند، به طوري كه در برخي از اين مناطق 
شاهد انباشت دفاتر شركت ها هستيم و بنگاه هاي 
موج��ود در داخل ش��هرها گويي به ش��اخه فرعي 
شركت هاي حاضر در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
تبديل ش��ده اند. از اي��ن فراتر در ح��وزه انتصابات 
در مجموعه ش��ركت هاي غير خصوصي نيز شاهد 
اعمال نفوذ اشخاصي هستيم كه صاحب پست هاي 
مديريتي در مناطق آزاد يا اينكه به مديران نزديك 
بودند؛ نمونه اين رويداد در مجموعه اي چون وزارت 
كار )ش��ركت هاي شس��تا و صندوق بازنشس��تگي 

كشوري ( اين روزها زياد به چشم مي خورد.
  سياسي كاري ممنوع

با توجه به اينكه مناط��ق آزاد و وي��ژه اقتصادي از 
ريل اصلي خود خارج شده و سياس��ي كاري را نيز 
در دس��تور كار خود دارد، جاي دارد سياس��تگذار، 
قانونگ��ذار و نهاده��اي نظارتي ب��راي بازگرداندن 
مناطق آزاد به جايگاه اصلي خود مجموعه اقداماتي 
را در دستور كار قرار دهند؛ به ويژه اينكه در آستانه 
انتخابات مجلس ش��وراي اس��المي ش��ايد خداي 
نكرده ش��اهد ورود پول هاي كثيفي از اين مناطق 
در انتخابات باشيم كه با هوشياري نهادهاي نظارتي 

حتماً جلوي اين مسائل گرفته خواهد شد. 
البته وعده فريبنده مساعدت براي تأسيس مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي مقوله اي است كه در انتخابات ها 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرد، به طوري كه به برخي 
از اش��خاص ذينفوذ مناطق گفته مي ش��ود كه در 
صورت حماي��ت از كانديدايي خ��اص اين منطقه 
قابلي��ت آن را دارد كه از مواهب تغيي��ر كاربري به 
منطقه اي آزاد يا ويژه اقتصادي برخوردار شود، لذا 
اميد اس��ت اينگونه رويدادها در انتخابات به چشم 
نخورد تا شاهد رقابت س��الم در انتخابات ها باشيم.  
ممانعت از اقداماتي چون سياسي كاري در مناطق 
آزاد ، دور زدن تعرفه كاالهاي وارداتي با تعريف يك 
فرآيند مونتاژ كاري بس��يار ساده، مداخله در عزل و 
نصب هاي شركت هاي غير خصوصي كه زمينه ورود 
به مناطق آزاد را دارا مي باشند و فرار هاي مالياتي از 
جمله مواردي است كه اميد مي رود در دستور كار 
نهادهاي نظارتي در م��ورد مناطق آزاد قرار گيرد تا 
مديريت و فعاالن اقتصادي حاضر در اين مناطق به 
جاي سياس��ي كاري روي صادرات كاالي غير نفتي 
واقعي تمركز داش��ته باش��ند. اخيراً نيز معاون اول 
خواس��تار برنامه ريزی مناطق آزاد برای بهبود آمار 
صادرات كاال از اين مناطق با هدف برقراری تعادل 
در صادرات و واردات شده است كه با وضعيت كنونی 

اين مهم محقق نخواهد شد.  
   منافع معافيت مالياتي مناطق آزاد در جيب 

وارداتچي ها 
در همين رابطه سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس با بيان اينكه ش��اهد هس��تيم بعضاً منافع 
معافيت ماليات بر ارزش اف��زوده در مناطق آزاد به 
جيب وارداتچي ها م��ي رود، گف��ت: »از بين رفتن 
»شفافيت حلقه هاي زنجيره تأمين و توليد كاال« در 

كشور يكي از مهم ترين داليل مخالفت با معافيت اين 
ماليات در مناطق آزاد است.« 

محمد مهدي مفتح، عضو كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس در گفت وگو با فارس با بيان اينكه ماليات بر 
ارزش افزوده براي تمام اجناسي كه در كشور توليد 
و به فروش مي رس��د بايد به نسبت مساوي دريافت 
شود، افزود: »در حال حاضر بين كااليي كه از مناطق 
آزاد وارد سرزمين اصلي مي ش��ود، با كااليي كه در 
داخل سرزمين اصلي توليد مي ش��ود، در پرداخت 
ماليات بر ارزش افزوده تف��اوت قابل توجهي وجود 

دارد.« 
  اجحاف به توليدكنندگان 

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تأكيد كرد: 
»همانگونه كه ب��راي واردات و توليد در س��رزمين 
اصلي، ماليات بر ارزش افزوده اعمال مي شود، بايد 
براي اجناس��ي كه از مناطق آزاد به سرزمين اصلي 
ارسال مي شود هم بايد ماليات بر ارزش افزوده گرفته 
شود، اما اين در حالي است كه متأسفانه مناطق آزاد 
از پرداخت اين ماليات معاف و سرزمين اصلي مكلف 
به پرداخت آن شده است كه بي شك اين امر باعث 

مي شود كه به توليدات داخلي اجحاف شود.« 
اين نماين��ده مجلس اولين دلي��ل مخالفت خود را 
با معافيت ماليات بر ارزش اف��زوده در مناطق آزاد 
اينگونه توضيح داد: »به طور كلي معافيت اين ماليات 
در مناطق آزاد كار منطقي نيست؛ چراكه دريافت اين 
ماليات از توليدكنندگان سرزمين اصلي بهاي تمام 
شده اجناس آنها را گران تر از اجناس توليدكنندگان 
مناطق آزاد مي كند و اين خ��ود به نوعي رانت براي 
مناطق آزاد به وجود مي آورد.«  سخنگوي كميسيون 
برنامه و بودجه »ايجاد مزيت رقابتي براي كاالهاي 
خارج��ي در مناط��ق آزاد« را دليل ديگ��ري براي 
مخالفت با معافيت ماليات ب��ر ارزش افزوده در اين 
مناطق عنوان كرد و گفت: »در صورتي كه بخواهيم 
به شعار س��ال يعني رونق توليد توجه كنيم بايد از 
توليد داخلي حمايت كنيم، اما ش��اهد آن هستيم 
كه عملكرد مناطق آزاد با رونق توليد سازگار نبوده 
و معافيت هاي مالياتي همچون ارزش افزوده در اين 
مناطق، نصيب كاالهاي وارداتي مي شود كه نهايتاً به 

واردات بي رويه نيز دامن مي زند. «
  از بين رفتن شفافيت 

مفتح دليل سوم مخالفت با معافيت ماليات بر ارزش 
افزوده در مناطق آزاد را »از بين رفتن ش��فافيت در 
طول حلقه هاي زنجيره تأمين و توليد كاال و خدمات 
در كشور« دانست و تأكيد كرد: »اثر جانبي دريافت 
ماليات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، شفافيت در 
حلقه ها و مسير توليد اجناس است. سابقاً پيشنهاد 
داده شده بود كه ارزش افزوده فقط از حلقه آخر يعني 
مصرف كنندگان دريافت شود، اما با آن مخالفت شد، 
چراكه اين روش شفافيت حلقه ها و مسير توليد قبلي 

تأمين كاال و خدمات را از بين مي برد.« 
عضو كميس��يون برنامه و بودج��ه مجلس در پايان 
مزاياي اخ��ذ ماليات ب��ر ارزش اف��زوده در مناطق 
آزاد را برش��مرد و گف��ت: افزايش درآم��د دولت، 
ش��فافيت حلقه هاي توليد و ح��ذف رانت موجود 
براي توليدكنندگان و واردكنندگان در مناطق آزاد، 
از جمله مزيت هاي حذف اي��ن معافيت مالياتي در 

مناطق آزاد است. 
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 انباشت شرکت های واردات محور  در مناطق آزاد 
به طمع معافیت ها

در آستانه انتخابات مجلس، نهادهاي نظارتي مراقب امور اقتصادي و سياسي ای باشند  كه در مناطق آزاد روي مي دهد

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

 پیش بیني  اوپك
 از افت 1/1 میلیونی تقاضاي نفت

بر خاف اكثر گزارش هاي چند ماه اخير، اوپك اين بار پيش بيني 
رش�د تقاضاي نفت را پايين نياورده و رشد عرضه نفت كشورهاي 
غير عضو اوپ�ك را ۳۶ ه�زار بش�كه در روز كاهش داده اس�ت. 
 به گزارش اويل پرايس، اوپ��ك در آخرين گزارش خود قبل از اجالس 
ماه دسامبر پيش بيني كرد تقاضا براي نفت خام آن در سال آينده 1/1 
ميليون بشكه در روز نسبت به 2019 كاهش يابد و كمتر از توليد اين 
گروه در ماه اكتبر باشد. اوپك همچنين عرضه بيش از حد نفت را به بازار 

در 2020 پيش بيني مي كند. 
 اوپك در گزارش ماهانه خود از بازار نفت در روز پنج ش��نبه اعالم كرد 
تقاضا براي نفت خام در 2020، 29/6 ميليون بشكه در روز خواهد بود 

كه حدود 1/1 ميليون بشكه كمتر از ميانگين تقاضا در 2019 است. 
 تقاضا براي نفت خام اوپك در سال جاري 30/7 ميليون بشكه در روز 
تخمين زده شده كه 900 هزار بشكه كمتر از تقاضا براي نفت اين گروه 

در 2018 است. 
 انتظار مي رود تقاضا براي نفت اوپك در 2020 همچنان 70 هزار بشكه 
در روز كمتر از كل توليد نفت اين گروه در اكتبر باشد. بنابراين اوپك 
احتماالً مجبور مي شود در اوايل دس��امبر توليد را بيش از اين كاهش 
دهد، با اين اميد ك��ه عرضه و تقاضا براي نفت آن متعادل ش��ود، ولي 
گرفتن چنين تصميمي احتماالً سخت است چون كاهش بيشتر توليد 
سهم بازار را تقديم كشورهاي غير عضو اوپك از جمله امريكا مي كند. 

در حالي كه آمار عرضه بيش از حد نفت در سال آينده را نشان مي دهد، 
به نظر مي رسد پيش بيني اوپك براي سال آينده كمي خوشبينانه تر از 

پيش بيني هاي بدبينانه قبلي باشد. 
اول، بر خالف اكثر گزارش هاي چند ماه اخير، اوپك اين بار پيش بيني 
رشد تقاضاي نفت را پايين نياورده است. دوم، اين گروه رشد عرضه نفت 
كشورهاي غيرعضو اوپك را 36 هزار بشكه در روز كاهش داده و 2/17 
ميليون بشكه در روز پيش بيني كرده است كه بيشتر آن مربوط مي شود 
به كاهش 33 هزار بشكه اي رشد عرضه نفت امريكا كه در حال حاضر 

1/5 ميليون بشكه در روز براي سال آينده پيش بيني مي شود. 

چشم انداز اقتصادي جهان تیره شد
مؤسس�ه رتبه بن�دي »م�ودي« در گ�زارش جدي�د خ�ود 
داد.  تغيي�ر  منف�ي  ب�ه  را  جه�ان  اقتص�ادي  چش�م انداز 
به گزارش ايسنا، مؤسس��ه رتبه بندي مودي در گزارش جديد خود از 
وضعيت اقتصادي كشورهاي جهان اعالم كرد كه چشم انداز جهاني در 
سال 2020 به دليل باقي ماندن نوسانات در فضاي سياسي و افزايش 
ريسك هاي اقتصادي و مالي، منفي شده است. اين مؤسسه كه پيش تر 
چشم انداز اقتصادي كشورهاي انگليس، آفريقاي جنوبي، هند، مكزيك، 
تركيه و هنگ كنگ را كاهش داده ب��ود اعالم كرد غير قابل پيش بيني 
بودن فضاي سياس��ي و جنگ تجاري بين چين و امريكا بيش از پيش 

منجر به تضعيف اقتصادهاي مبتني بر صادرات شده است. 
مؤسس��ه رتبه بندي مودي كه در ح��ال حاضر 1۴2 كش��ور جهان و 
شركت هايي به ارزش دارايي 63/2 تريليون دالر را رتبه بندي مي كند در 
ادامه گزارش خود افزوده است كه ريسك هاي بر سر راه رشد اقتصادي و 
تأمين اعتبارات كامالً چشم انداز اقتصادي كشورهاي جهان را تحت تأثير 
قرار داده است. اين مؤسسه پيش بيني كرده است كه روند موجود داراي 

پيامدهاي منفي بيشتري در ماه هاي پيش رو باشد. 
به گفت��ه مودي، عالوه ب��ر جنگ تج��اري امريكا و چي��ن، تنش بين 
كره جنوبي و ژاپن بر سر مسائل تجاري و اعتراضات داخلي هنگ كنگ 
در منطقه جنوب شرق آسيا، هند و پاكس��تان در منطقه جنوب آسيا 
و برگزيت در ح��وزه اروپا از جمله داليل مهم كاهش رش��د اقتصادي 
منطقه اي هس��تند.  اين مؤسس��ه برخالف صن��دوق بين المللي پول 
پيش بيني كرده است كه رشد اقتصادي اعضاي گروه 20 در سال آينده 
كمتر از رشد سال جاري باشد، به گونه اي كه رشد اقتصادي اين كشورها 
در سال آينده 2/6 درصد پيش بيني شده كه 0/۴ درصد كمتر از رشد 

پيش بيني شده براي آنها در سال جاري بوده است. 
در بين كشورهاي مختلف، هنگ كنگ، سنگاپور، ايرلند، ويتنام، بلژيك، 
مالزي و جمهوري چك شاهد بيشترين كاهش در رتبه اعتباري خود 
بوده اند. مؤسسه مودي كسري حس��اب جاري در لبنان، مغولستان، 
تونس، پاكستان، سريالنكا، آرژانتين، تركيه، اندونزي و آفريقاي جنوبي 

را خطرناك دانسته است. 

اقدام بريكس براي کاهش وابستگي به دالر
پنج اقتصاد ب�زرگ نوظه�ور دنيا - برزي�ل، روس�يه، هند، چين 
و آفريق�اي جنوب�ي - در ح�ال طراحي ي�ك سيس�تم پرداخت 
مش�ترك جدي�د ب�راي كاه�ش وابس�تگي ب�ه دالر هس�تند. 
به گزارش راش��ا تودي، كري��ل دميتروي��ف مدير اجراي��ي صندوق 
سرمايه گذاري مستقيم روسيه و عضو ش��وراي تجارت بريكس گفت: 
روسيه طي پنج سال گذش��ته پرداخت هاي تجارت خارجي خود را با 

دالر امريكا نصف كرده و از 92 درصد به 50 درصد رسانده است. 
دميتري��ف در گفت وگو با خبرنگاران در حاش��يه اج��الس بريكس در 
برزيل گفت: پرداخت ها به روبل از 3 درصد به 1۴ درصد طي اين مدت 
افزايش يافته اس��ت.   دميتريف افزود: » يك سيس��تم پرداخت كارآمد 
براي بريكس مي تواند پرداخت با ارزهاي ملي را تش��ويق و پرداخت ها 
و س��رمايه گذاري هاي پايدار را بين كش��ور هاي مان تضمين كند. اين 
پرداخت ها بيش از 20 درصد جريان س��رمايه گذاري مستقيم خارجي 
در جهان را تشكيل مي دهند.«  همچنين انتظار مي رود در اين اجالس 
در مورد احتمال اس��تفاده از يك ارز مجازي واحد ب��راي پرداخت بين 
كش��ورهاي عضو بريكس گفت وگو ش��ود. دميتريف با بيان اينكه اين 
پرداخت ها از طريق سيس��تم پرداخت بريكس انجام خواهد شد، اضافه 
كرد: » صندوق هاي مشتركي كه با كمك صندوق سرمايه گذاري مستقيم 
روسيه براي س��رمايه گذاري با ارزهاي ملي و توس��عه فناوري تأسيس 

مي شوند، مي توانند زيربنايي براي اين سيستم پرداخت باشند.«

آلمانی ها در راه خروج از چین
اتاق بازرگان�ي آلم�ان در چين اع�ام ك�رد تقريبًا ي�ك چهارم 
شركت هاي آلماني كه در چين فعاليت مي كنند، قصد دارند تمام 
كسب و كار خود يا بخشي از آن را از اين كشور آسيايي بيرون ببرند. 
به گزارش داچ ول، اتاق بازرگاني آلمان در چين اعالم كرد بررس��ي 
ساالنه 526 شركت در چين نشان داد كه 23 درصد آنها از قبل تصميم 
بيرون بردن ظرفيت توليد خود را از چين گرفته اند يا در حال بررسي 
آن هستند. يك سوم اين شركت ها تصميم گرفته اند كاًل از چين خارج 
شوند.  ساير شركت ها مي گويند بخشي از كسب و كار و توليد خود را 
به خارج از چين و بيشتر به كشورهاي آسيايي كه هزينه پايين تري 
دارند، منتقل مي كنند.   با تصميم چين ب��راي متعادل كردن دوباره 
اقتصادش و تغيير آن از يك مدل صادراتي و س��رمايه گذاري به يك 
مدل خدماتي و مصرفي، هزينه هاي فعاليت در اين كش��ور افزايش 

يافته است. 
 از 10۴ ش��ركتي كه تصميم به ترك اين كش��ور گرفته اند يا در حال 
بررسي اين موضوع هستند، 71 درصد افزايش هزينه هاي توليد را دليل 
خروجشان بيان كرده اند.  ش��ركت كنندگان در اين تحقيق همچنين 
يك دورنماي تجاري تاريك را مي بينند و بدبيني خود را به كند شدن 
اقتصاد چين و ادامه درگيري هاي تجاري بين پكن و واشنگتن نسبت 
مي دهند.  جنگ تجاري امريكا و چين، مستقيم يا غير مستقيم بر 83 

درصد از اين شركت ها تأثير گذاشته است. 

ساخت 1۳۰ هزار مسكن ملي در بافت فرسوده
معاون وزير راه و شهرس�ازي با بيان اينكه تع�داد واحدهاي طرح 
اقدام ملي مس�كن مربوط به ش�ركت بازآفريني را از 1۰۰ هزار به 
1۳۰ هزار افزايش داده ايم، گفت: تس�هيات س�اخت از ۵۰ به 1۰۰ 
ميليون تومان افزايش يافته كه قابليت انتقال به خريداران را دارد. 
س��يد محمد پژمان در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: طرح اقدام ملي 
مس��كن در حوزه بازآفريني در سه بخش انجام مي ش��ود. اولين مدل 
پرداخت 100 ه��زار فقره تس��هيالت يارانه اي اس��ت كه س��امانه از 
ارديبهشت فعال شده و هم اكنون در جريان است. اين تعداد همگي به 

بانك معرفي شده اند و به تدريج تكميل مدارك انجام مي شود. 
وي افزود: بخش دوم در مورد توليد مس��كن اضافه بر اين تعداد است 
كه اراضي را از سازمان ملي زمين و مسكن گرفته ايم و براي جابه جايي 
بعضي از ساكنان سكونتگاه هاي بازآفريني اس��تفاده مي كنيم كه در 
چند نقطه كش��ور جريان دارد و كارهاي اوليه انجام شده است. حدود 
2 هزار و 500 واحد از اين تعداد انعقاد قرارداد شده، بعضي در مرحله 
فراخوان است. تعدادي در مراحل دريافت س��ند يا آماده سازي زمين 
اس��ت و بعضي نيز در مرحله احداث قرار دارد. احتماالً 6 هزار واحد از 

اين جنس توليد كنيم. 
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه نوع سوم به اراضي سرمايه اي 
شركت بازآفريني مربوط مي شود، گفت: مقداري زمين داشتيم كه به 
عنوان اراضي سرمايه اي شركت به طرح اقدام ملي اختصاص داديم. در 
اين مدل استعداد توليد حدود 25 هزار واحد را داريم كه عمده آن براي 
جلب مشاركت سرمايه گذاران به فراخوان گذاشته شده و ان شاءاهلل با 

استقبال آنها طرح را شروع مي كنيم. 
پژمان تصريح كرد: با اين حساب از كل برنامه ۴00 هزار واحد مسكوني 
طرح اقدام ملي تقريباً 130 هزار واحد مربوط به ما مي شود. 100 هزار 

فقره تسهيالت يارانه اي و 30 هزار فقره توليد مسكن خواهد بود. 
مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران گفت: نرخ تسهيالتي كه در 
بافت فرس��وده پرداخت مي كنيم 9 درصد براي دوره مشاركت مدني 
ساخت است. البته نرخ سود براي دوره ساخت 9 درصد است، ولي اگر 
خواستند فروش اقساطي كنند بانك از منابع خودش اختصاص مي دهد 
كه نرخ آن 18 درصد خواهد بود.  وي در توضيح اين فرآيند اظهار كرد: 
فردي كه مي خواهد در كالنش��هرها اقدام به توليد مسكن در مناطق 
هدف بازآفريني كند، مي تواند 100 ميليون تومان تس��هيالت بگيرد. 
50 ميليون تومان از اين مبلغ با منابع دولت و منابع بانك خواهد بود كه 
با نرخ سود 9 درصد ارائه مي شود. 50 ميليون تومان ديگر صرفاً از منابع 
داخلي بانك پرداخت مي شود. اگر اين 100 ميليون تومان تلفيق شود 
نرخ سود آن حدود 13/5 درصد خواهد بود و تا زمان مشاركت اينطور 
است. به محضي كه به فروش اقساطي مي رسد كل مبلغ 100 ميليون 

تومان با نرخ سود 18 درصد ارائه مي شود. 

جزئیات مصرف برنج در خانوارهاي ايراني 
براس�اس جزئيات گزارش مركز آمار اي�ران، درحالي كه ميانگين 
مصرف برن�ج طارم ب�ه ازاي هر خان�وار محروم روس�تايي حدود 
دو كيلوگ�رم در س�ال۹۷ ب�وده، ميانگي�ن مص�رف خانوارهاي 
مرفه روس�تايي به 14۷/۵ كيلوگرم در اين س�ال رس�يده است. 
به گزارش تس��نيم، نكته جالب توجه اينكه هر چند آمارهاي توليد و 
)تغييرات قيمتي يا تورم( انواع كاالها به صورت ماهانه منتشر مي شود، 
اما اطالعات دقيقي از ميزان مصرف خانواره��اي ايراني وجود ندارد و 
تنها س��ند قابل اتكا در اين حوزه رجوع به طرح آم��اري هزينه درآمد 

خانوار است. 
بررسي هاي اوليه در سال 96 نشان داد كه متوسط ميزان مصرف برنج 
هر خانوار شهري 120 كيلوگرم و در خانوار روستايي 11۴ كيلوگرم بوده 
است.  به طور متوسط در سال 97 ميزان مصرف انواع برنج )درجه يك 
و دو خارجي و برنج هاي ايراني( در يك خانوار شهري 102/3 كيلوگرم 

و در خانوار روستايي 111 كيلوگرم بوده است. 
گفتني است كه حتي با وجود ثابت ماندن قيمت برنج هاي خارجي در 
س��ال 97، مصرف برنج درجه يك خارجي در بين خانوارهاي محروم 
)روس��تايي( تنها به پنج كيلوگرم و برنج خارجي درجه دو تنها به 5/7 

كيلوگرم در سال رسيده است. 
گروه مرفه هزينه اي روستايي، عالوه بر مصرف متوسط ساليانه 1۴7/5 
كيلوگرم برنج ايراني، ساالنه 122/2 كيلوگرم برنج خارجي نيز مصرف 
مي كنند كه از اين آمار تنها 11/5 كيلوگرم مربوط به برنج خارجي درجه 
دو بوده است. گفتني اس��ت كه خود اين رقم از متوسط مصرف برنج 

خارجي)درجه يك و دو( يك خانوار گروه محروم بيشتر است. 

حكم ديوان عدالت براي صادرات رب 
هيئ�ت عمومي دي�وان عدالت اداري دس�تور وزي�ر صمت مبني 
ب�ر ممنوعي�ت ص�ادرات س�يب زمين�ي، خ�وراك دام و طي�ور 
و رب گوج�ه فرنگي را ب�ه دليل مقيد نش�دن به زمان مش�خص 
و صرف�ًا ذكر »ت�ا اط�اع ثان�وي« از زم�ان تصويب ابط�ال كرد. 
به گزارش تس��نيم، به دنب��ال ش��كايت از وزارت جهادكش��اورزي و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و درخواس��ت ابطال بخشنامه شماره 
187713/60 مورخ 16 مهر سال 97 در خصوص ممنوعيت صادرات 
س��يب زميني، خوراك دام و طيور و رب گوجه فرنگي تا اطالع ثانوي، 
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در اين مورد وارد بحث و بررسي شد 
و با استناد به بند چهار مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي مورخ 25 مرداد س��ال 97 كه به تأييد مق��ام معظم رهبري 
رسيده، اعالم ممنوعيت در مورد صادرات سيب زميني، خوراك دام و 
طيور و رب گوجه فرنگي از سوي وزارت صمت بدون مقيد كردن آن به 
زمان مشخص و با قيد »تا اطالع ثانوي« را مغاير اين مصوبه دانست و با 

اكثريت آراء آن را از زمان تصويب ابطال كرد. 
در بند چهار مصوبه نهمين جلسه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي 
مورخ 25 مرداد س��ال 97 آمده اس��ت: به منظور جلوگيري از كاهش 
عرضه و افزايش قيمت كاالها در بازار داخلي، وزير صمت مي تواند در 
چارچوب دستورالعملي كه به تصويب رئيس جمهور مي رسد، صادرات 
برخي كاالها را در شرايط اضطراري براي محدوده زماني معين مشروط 

يا ممنوع كند. 

بر اس�اس آخرين آم�ار ارائه ش�ده از وضعيت 
كارت هاي س�وخت، در حال حاض�ر ۶۰۰ هزار 
كارت س�وخت در باجه هاي معطل پست قرار 
دارد كه با توجه به س�هميه بندي بنزين به نظر 
مي رس�د به زودي تعيين تكليف خواهد ش�د. 
به گزارش ايسنا، زمستان س��ال گذشته، شركت 
ملي پااليش و پخ��ش فرآورده ه��اي نفتي اعالم 
كرد كه بازگش��ت كارت س��وخت جدي است و 
از مال��كان خ��ودرو و موتورس��يكلت فاقد كارت 
سوخت خواس��ت كه براي دريافت كارت سوخت 
المثني اق��دام كنند. در نهايت اس��تفاده از كارت 
سوخت اجباري شد و عرضه بنزين در جايگاه هاي 
سراسر ايران از 22 مردادماه امس��ال صرفاً با ارائه 
كارت هوش��مند س��وخت خودرو امكانپذير شد. 
با اين وجود تا اول ش��هريور گش��ايش خاصي در 
اين رابطه صورت نگرفت؛ چراكه كارت س��وخت 
جايگاه داران در اختيار تمام متقاضيان قرار داشت و 
هر فردي تا هر ميزاني كه تمايل داشت مي توانست 

سوخت گيري كند. 
اما از اول ش��هريورماه به بعد ميزان سوخت گيري 
ب��ا كارت آزاد جايگاه ه��ا در كل كش��ور در هر بار 
سوخت گيري، از 60 ليتر به 30 ليتر كاهش يافت 
و در مرحله بعدي از 16 مهرماه، بار ديگر سهميه 
كارت س��وخت جايگاه داران به 20 ليتر در هر بار 
س��وختگيري كاهش پيدا كرد. باالخ��ره بامداد 
جمعه 2۴ آبان، بنزين سهميه بندي شد و قيمت 
اين فرآورده نفتي به صورت س��هميه اي )60 ليتر 
ماهانه براي خودروهاي شخصي( در هر ليتر هزار 
و 500 تومان و به صورت آزاد 3 هزار تومان تعيين 
ش��د. با اين وجود هنوز افرادي موف��ق به دريافت 

كارت سوخت خود نشده اند. 
اين در حالي است كه مسئوالن مرتبط بارها اعالم 
كردند كه وزارت نفت براي تمام افراد كارت سوخت 
تهيه كرده اس��ت و افرادي كه كارت سوخت خود 
را تهيه نكرده اند، الزم اس��ت با مراجعه به سايت 
WWW. niopdc. ir و وارد ك��ردن پالك و كد 
پس��تي، باجه پس��تي را كه كارت سوختشان در 

آنجاست، پيدا كنند. 
در اين باره امي��ر وكيل زاده، مديرعامل ش��ركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي اظهار كرد: افراد در 
گذش��ته بايد مراحل متعددي را طي مي كردند تا 
بتوانند كارت سوخت خود را پيدا كنند، اما اكنون 
به راحتي با ورود به سايت مذكور و در دست داشتن 

مدارك مثبته كارت خود را تحويل بگيرند. 
  در خواس�ت المثن�ي كارت هوش�مند 

سوخت
طبق اعالم شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، 
صدور كارت س��وخت هوش��مند المثني فقط از 
طريق دفاتر پليس +10 مقدور است، زيرا افرادي 
س��ودجو با هدف دس��تيابي به اطالعات شخصي 
و كارت بانك��ي و كالهب��رداري از هموطن��ان و 
سوء استفاده هاي احتمالي اقدام به ايجاد سايت هاي 
غيرمجاز كرده اند. بنابراين كساني كه كارت سوخت 
ندارند و تاكنون نيز درخواست صدوركارت سوخت 
نكرده اند، مي توانند خود يا وكيل قانوني شان با در 
دست داشتن مدارك هويتي مالك خودرو و وسيله 

نقليه به مراكز پليس+10مراجعه كنند. حذف رمز 
كارت سوخت نيز در اين دفاتر قابل انجام است. 

مدارك هويت��ي مالك براي درخواس��ت المثني 
كارت هوشمند سوخت نيز به شرح زير است: براي 
اشخاص حقيقي، يكي از مدارك شناسايي معتبر 
مالك وسيله نقليه شامل اصل شناسنامه يا كارت 
ملي هوشمند يا گذرنامه نياز است. براي اشخاص 
حقوقي نيز معرفينامه رسمي از سازمان يا شركت 
مربوطه با امضا و مهر مجاز به همراه اصل شناسنامه 
يا كارت ملي هوش��مند يا گذرنام��ه نماينده نياز 
اس��ت. دارندگان وكالتنامه معتبر قانوني از مالك 
نيز مي توانند با ارائه مدارك شناسايي معتبر شامل 
اصل شناسنامه يا كارت ملي هوشمند يا گذرنامه 

نسبت به اخذ خدمات مورد نياز اقدام كنند. 
در مورد خودروهاي ليزينگي )خودروهاي اجاره 
به ش��رط تمليك(، اس��ناد و م��دارك در اختيار 
استفاده كننده خودرو شامل كارت خودرو مالك 
عمل اس��ت. مدارك شناسايي وس��يله نقليه نيز 
شامل كارت شناسايي خودرو يا شناسنامه مالكيت 
وسيله نقليه يا بنچاق محضري به همراه بيمه نامه 

شخص ثالث معتبر مي شود. 
براي تكميل فرم تعهدنام��ه در دفاتر پليس +10 
 pos واريز مبلغ 10 ه��زار توم��ان در پايانه  هاي
بانك ملت مس��تقر در اين دفاتر و اخذ رسيد ثبت 
درخواست كارت هوشمند سوخت المثني از كاربر، 

مراحلي است كه بايد طي شود. 
كساني كه در سايت دولت همراه ثبت نام كرده اند، 
نيازي به ارائه درخواس��ت المثن��ي ندارند. كارت 
سوخت اين اشخاص از طريق اداره پست به آدرسي 

كه اعالم كرده اند، ارسال مي شود. 

600 هزار كارت سوخت در باجه هاي پست معطل است!
قابل توجه كساني كه كارت سوخت ندارند

   گزارش 2


