
در حالي كه پرونده هاي متعدد فساد ناشي از دالر 
4 هزار و 200 توماني در مراج�ع قضائي مفتوح و 
در حال رس�يدگي اس�ت از دولت خبر مي رسد 
كه در اليحه بودجه سال ۹۹ نيز تداوم توزيع اين 
رانت گسترده پيش بيني شده است. در اين ميان 
برخي از نماين�دگان مجلس مخال�ف توزيع ارز 
رانتي هستند و دولتي ها همچنان به بهانه مردم 
بر توزي�ع ارز  4 هزار و 200 توماني اص�رار دارند. 
حدود دو س��الي از تصميم دولت ب��راي اختصاص 
دالر ۴۲۰۰ تومان��ي ب��ه واردكنن��دگان مي گذرد. 
فروردين سال ۹۷ بود كه به دليل تالطم هاي ارزي، 
باز هم در يك تصميم شبانه، يكي از اعضاي كابينه 
حسن روحاني در رس��انه ملي حاضر شد و از تعيين 
نرخي براي دالر خبر داد كه اگرچه در ظاهر نش��ان 
مي داد دول��ت توانايي تأمين ارز مورد نياز كش��ور را 
در تالطمات ارزي آغاز سال ۹۷ كه نشانه هاي آن از 
ماه هاي پاياني سال ۹۶ پديدار شده بود را دارد، اما در 
عمل چوب حراجي بر منابعي از دولت زد كه آن هم 
در شرايط جنگ اقتصادي، هيچ گونه توجيهي براي 

آن نمي توان پيدا كرد. 
همان روزهايي كه دولت تصميم گرفت نرخ دالر را 
۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعالم كند، فاصله قيمتي در بازار 
آزاد به اندازه اي باال بود كه اقتصاددان ها پيش بيني 
مي كردند ك��ه توزي��ع دالر با اين قيم��ت، ثمره اي 
جز توزيع رانت نخواهد داش��ت. اكنون در حالي كه 
دولت تصميم دارد در اليحه بودجه سال آينده اش، 
اختصاص ارز ۴ ه��زار و ۲۰۰ تومان��ي را ادامه دهد 
دولتي ها و نمايندگان مجلس بر سر تداوم اين امر با 

هم اختالف نظر دارند. 
مديركل دفتر برنامه ريزي و تنظيم بازار وزارت صمت 

معتقد است كه مردم به واسطه افزايش قيمت بنزين 
تحت فشارند و اگر بخواهيم نرخ كاال هاي اساسي را هم 
تغيير دهيم قيمت اين كاال ها حدود صددرصد افزايش 
مي يابد و درآمد مردم پاسخگوي اين افزايش قيمت 
نيس��ت  و در مقابل يك عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس با تأكيد بر اينكه قدرت هاي فاسد نمي گذارند 
رانت۴ هزار و ۲۰۰ تومانی متوقف ش��ود، مي گويد: 
»ادامه اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني به برخي 
كاال هاي اساسي اشتباه بوده و نبايد ادامه پيدا كند.« 
مديركل دفتر برنامه ريزي تأمين، توزيع و تنظيم بازار 
وزارت صنعت ، معدن و تجارت در گفت وگوي ويژه 
خبري در اين خصوص مي گويد: »بايد بپذيريم ارز 
تك نرخي از ارز دونرخي بهتر است. اگر همين امروز 
مردم و نظام بپذيرند كه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني را به 
ارز نيمايي كه حدود 11 هزار تومان است تغيير دهيم 
بدون استثنا در كاال هاي اساسي حداقل صددرصد 

افزايش قيمت خواهيم داشت.« 
محمدرضا كالمي مي افزايد: »كشورمان به كااليي 
مانند برنج حدود 3/5 ميليون تن در س��ال نياز دارد 
كه از اين ميزان، 1/5 ميليون ت��ن را وارد مي كنيم 
اگر ارز ۴ه��زار و ۲۰۰ توماني را حذف كنيم، قيمت 
برنج هندي از 8 هزار تومان فعلي به 1۶ هزار تومان 
و برنج ايراني هم متأثر از آن به ۴۰ تا ۴5 هزار تومان 

خواهد رسيد.« 
كالمي با اش��اره به اينكه ارز دولتي از 3 هزار و ۲۰۰ 
تومان در س��ال 13۹۶ به ۴ ه��زار و ۲۰۰ تومان در 
سال 13۹۷ رسيده است، مي گويد: »اكنون در همه 
جهان، هزينه نقل و انتقال ارز زير يك درصد است، اما 
اين هزينه براي ما بين 1۰ تا 18 درصد افزايش يافته 
است. هزينه حمل كاال از بندر از 8۰ هزار تومان به ازاي 

هر تن كاالي فله اي به ۲۲۰ هزار تومان به ازاي هر تن 
كاالي فله اي رسيده است.«  كالمي با اشاره به اينكه 
حدود ۶۰ درصد افزايش قيمت ها مربوط به مجموعه 
اين موارد است، تأكيد مي كند: »هر كااليي متناسب 
با وضعيت، اقتضاي زمان و ضريب وابستگي و ميزان 

توليد داخل آن، سياست متفاوتي را مي طلبد.« 
وي مي گويد: »بهاي تمام ش��ده كنجاله در گمرك، 
كيلويي ۲ ه��زار و ۴5۰ تومان اس��ت و تا تحويل در 
استان ها به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان مي رسد، اما در كف 
بازار آن را به قيمت هر كيلو كمت��ر از ۲ هزار و ۷۰۰ 
تومان مي توان خريد، زيرا اين بازار به شدت رقابتي 

است و كمبودي در اين زمينه نداريم.« 
كالمي مي افزاي��د: »در زماني ك��ه كاال را به صورت 
كوپني هم تحويل مردم مي داديم حدود 1۲درصد از 
هدف اصلي منحرف مي شد و بايد بپذيريم عده اي هم 
در پي سوء استفاده از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني هستند 
و حتماً بايد با آنها برخورد شود.« وي تأكيد مي كند: 
»سفره مردم و درآمد سرانه مردم پاسخگوي افزايش 
قيمت مجدد ناشي از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني 

كاالي اساسي نيست.« 
  قدرت هاي فاسد نمي گذارند رانت ارز 4200 

توماني متوقف شود
برخالف دولتي ها برخي از صاحبنظران و نمايندگان 
مجلس مخالف تخصيص ارز رانتي هستند. يك عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس كه در اين برنامه خبري 
س��خن مي گفت، با ارائه آمار رس��مي تورم در آخر 
بهمن سال 13۹۷ و مقايسه آن با بهمن سال 13۹۶ 
مي گويد: »در اين مدت، تورم برنج تايلندي كه با دالر 
۴ هزار و ۲۰۰ توماني وارد شده است، 83 درصد بوده، 
در حالي كه تورم برنج طارم توليد داخل كه با بسياري 

از هزينه ها مانند تراكتور، كارگر، سم، كود در داخل 
كشور توليد مي شود، 1۷ درصد بوده است.«

محمد حسن نژاد مي افزايد: »همچنين در اين مدت، 
تورم تخم مرغ 1۲1 درصد، ج��وي خارجي ۴۰۰ و 
ذرت خارجي ۲/5۴ درصد، روغن نباتي جامد 8/5۷ 
درصد، كنجاله سوياي وارداتي 8/۷۰ درصد، گوشت 
گوس��اله 85 درصد، گوشت گوس��فند صد درصد و 

گوشت مرغ 88 درصد تورم داشته است.« 
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
مي گويد: »بر اساس آمار آخرين تورم اعالمي، آخر 
آبان امسال نسبت به آبان سال 13۹۷، كل تورم ۴/۴1 
درصد، خوراكي 5/58 درصد، گوشت 8۰ درصد، شير 
و پنير و تخم مرغ ۹/۴3 درصد، ش��كر ۴/5۶ درصد 
است در حالي كه در همين مدت تورم پوشاك كه ارز 

وارداتي دريافت نكرده 5۰ درصد است.« 
حسن نژاد مي گويد: »پارس��ال 1۴ ميليارد دالر ارز 
۴هزار و ۲۰۰ توماني به كاال هاي اساسي اختصاص 
داده شد در حالي كه كف قيمت دالر در بازار آزاد 11 
هزار و ۲۰۰ تومان بوده است، بنابراين اگر 1۴ ميليارد 
دالر را در ۷هزار تومان ضرب كنيم، ۹8 هزار ميليارد 
تومان يارانه ارزي پرداخت شده است، در حالي كه كل 
بودجه عمراني ما كمتر از 3۰ هزار ميليارد تومان بوده 

است و اين سود به دالالن رسيده است.« 
وي عل��ت منتش��ر نش��دن اس��امي ش��ركت هاي 
دريافت كنن��ده ارز ۴ ه��زار و ۲۰۰ توماني را قدرت 
فاس��دان می داند و می افزايد: »در اين باره دو تن از 
معاونان وزارت جهادكشاورزي و معاون بانك مركزي 
و برخي از آقازاده ها بازداشت و رئيس بانك مركزي 
ممنوع الخروج شدند كه اين نشان مي دهد قدرت هاي 
فاسد نمي گذارند رانت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی متوقف 

شود.«  
 وزارت صمت الگوی قيمت گذاری كاالها را 

اعالم  كند
محمدرضا عبداللهي، كارش��ناس اقتصادي هم در 
ارتباط تلفني با اين برنامه با اشاره به اينكه اختصاص 
ارز ترجيحي ۴ هزار و ۲۰۰ توماني نتوانست قيمت 
كاال هاي اساسي را ثابت نگه دارد، مي گويد: »قيمت 
برنج خارجي در سايت مركز آمار از ۹ هزار و 5۰۰ تا 
15 هزار تومان قيمتگذاري شده است. بر اساس اعالم 
مركز آمار، قيمت مرغ حت��ي پس از اختصاص ارز ۴ 
هزار و ۲۰۰ توماني ح��دود 8۰ تا ۹۰ درصد افزايش 

قيمت داشته است.« 
عبدالله��ي از وزارت صم��ت و س��ازمان حمايت 
مي خواهد الگوي قيمت گذاري خود را اعالم كنند 
و مي گويد: »متأسفانه خروجي پژوهشگران از اين 
دو نهاد اين نيس��ت كه الگويي براي قيمت مصوب 
وجود داش��ته باشد. پارسال، كش��ور بابت تصميم 
اشتباه حدود 8۰۰ ميليون دالر براي واردات گوشت 
گوسفند و گوس��اله هزينه كرده اس��ت، بنابراين 
پاسخگوي اين رانتي كه توزيع شده كيست؟« وی 
با بيان اينكه حذف ارز ترجيحي به حذف بسياري 
از رانت هاي زنجيره واردات، توزيع و مصرف منجر 
مي شود ، مي افزايد: »حدود 1۲۰ هزار ميليارد تومان 
ما به التفاوت ارز ترجيحي و غير آن است و اين مبلغ را 
مي توان به روش هاي ديگر مانند كوپن كااليي بين 

مردم توزيع كرد.« 

| روزنامه جوان |  شماره  5809 12

88498433سرويس  اقتصادي 88498433سرويس  اقتصادي

پنج ش��نبه 14 آذر 1398 | 8 ربيع الثان��ی 1441 |

ارز4200تومانیدولتبهنفعرانتخوارتماممیشود
مديركل وزارت صمت می گويد مردم به خاطر بنزين تحت فشارند، ديگر با حذف ارز 4200توماني گراني را بيشتر نكنيم

اما مخالفان می گويند سود اصلی  ارز 4200 تومانی فقط به جيب رانت خواران می رود نه مردم!

مخالفان ارز 4200 تومانی در بودجه ۹۹:
  گزارش  یک

انتقادازاجرانشدن
مصوبهستادتسهيلورفعموانعتوليد

رئي�س خان�ه صنع�ت، مع�دن و تج�ارت اي�ران ب�ا اع�الم اينكه 
دو م�اه از مصوب�ه س�تاد تس�هيل رف�ع موان�ع تولي�د ب�راي 
تعيي�ن تكلي�ف بده�ي واحده�اي تولي�دي مي گ�ذرد، ام�ا 
هن�وز اين موضوع در ش�وراي پ�ول و اعتبار مطرح نش�ده اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با ارسال 
نامه اي به معاون اول رئيس جمهور خواستار تعيين تكليف بدهي معوق 

واحدهاي توليدي و اجراي مصوبه ستاد تسهيل رفع موانع توليد شد. 
س��هل آباد در اين نامه اعالم كرده اس��ت كه بانك هاي عامل قرار شد با 
دريافت 5 درصد از اصل و سود بدهي به عنوان پيش پرداخت و اعطاي يك 
سال تنفس و تقسيط بدهي در پنج سال در اقساط مساوي يا نامساوي يا 
پلكاني مورد توافق مشروط به اينكه ميزان تنفس و تقسيط بيشتر از شش 

سال نشود اقدام كنند. 
ضمناً با امكان كاهش دوران تنفس و افزايش دوران تقسيط نيز براساس 
توافق ميان وزارت صنعت، وزارت اقتص��اد، وزارت كار و بانك مركزي به 
جمع بندي رسيدند.  عالوه بر اين قرار اين بود با اجراي اين مصوبه تمامی 
واحدهاي توليدي از سرفصل بدهكاران غيرجاري بانكي خارج و تمامی 
محدوديت هاي بانكي توسط بانك هاي عامل مرتفع شوند، به نحوي كه در 
صورت انجام تعهدات مشمول بخشودگي 1۰۰درصدي جرايم مي شدند، 
اما متأسفانه به رغم گذشت بيش از دو ماه از اين مصوبه و پيگيري مكرر از 
سوي واحدهاي توليدي هنوز اين موضوع بسيار مهم ستاد تسهيل و رفع 
موانع توليد جهت ابالغ به بانك ها در شوراي پول و اعتبار طرح نشده است، 
لذا درخواست داريم با توجه به اهميت و فوريت موضوع خصوصاً در شرايط 
جنگ اقتصادي و نياز س��ربازان اين عرصه به حمايت و مس��اعدت هاي 

متوليان امر دستورات الزم براي ابالغ اين موضوع صادر شود.

 

بورسهايجهانيريزشكرد
كاه�ش اميدواري ه�ا ب�ه ح�ل و فص�ل مناقش�ات تج�اري 
باع�ث ري�زش بيش�تر ش�اخص هاي بورس�ي جه�ان ش�د. 
به گزارش رويترز، معامالت ديروز بازارهاي سهام جهان به مانند روزهاي 
قبل كاماًل تحت تأثير اخبار مربوط به چگونگي خروج انگليس از اتحاديه 
اروپا و جنگ تجاري بين چين و امريكا قرار گرفت: جرمي كوربين، رهبر 
حزب كارگر وعده داده اس��ت كه در صورت پي��روزي در انتخابات يك 
همه پرس��ي مجدد در خصوص برگزيت برگزار خواه��د كرد، اما بوريس 
جانسون، رهبر حزب حاكم محافظه كار در موضع گيري كاماًل متضادي 
گفته اس��ت كه در صورت انتخاب مجدد، انگليس را سي و يكم ژانويه از 

اتحاديه اروپا خارج خواهد كرد. 
مسئله برگزيت كه در دو سال اخير به اصلي ترين عامل محرك بازارهاي 
بورس و ارز اروپا تبديل شده با وجود چندين مرتبه تمديد مهلت خروج و 
توافقات اوليه به نتيجه اي نرسيده است. نتايج نظرسنجي ها نشان مي دهد 
محافظه كاران طرفدار خروج با توافق از ح��زب كارگر طرفدار برگزاري 
رفراندوم مجدد با اختالف اندكي پيش هستند هر چند كه احتماالً رأي 

كافي براي تشكيل دولت را نخواهند داشت. 
در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، شاخص ها عملكرد بدي داشتند تا 
جايي كه شاخص »فوتسي 1۰۰« بورس لندن با ريزش 1/۷5 درصدي 
تا۷158/۷۶ واحد پايين رفت، شاخص »كك ۴۰« بورس پاريس با كاهش 
1/۰3 درصدي در سطح5۷۲۷/۲۲ واحد بسته شد و شاخص »دكس 3۰« 
بورس فرانكفورت در آلمان با صعود ۰/۲۲ درصدي و ايستادن در سطح 
1۲ هزار و ۹8۲/۲8 واحدي به كار خود خاتمه داد. در مادريد ش��اخص 

»ايبكس 35« ۰/۲۲ درصد پايين رفت و به ۹135/۷۰ واحد رسيد. 
در حوزه جنگ تجاري نيز اخبار كاماًل نااميدكننده اي به گوش مي رسد: 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا گفته اس��ت اين احتمال وجود دارد 
كه رسيدن به فاز نخست توافق تجاري بين دو كشور به بعد از انتخابات 
رياست جمهوري س��ال آينده موكول ش��ود. ترامپ كه براي شركت در 
نشست رهبران ناتو به لندن سفر كرده است، در جمع خبرنگاران گفت: 
من هيچ محدوديت زماني مشخصي براي رس��يدن به يك توافق ندارم. 

چيني ها مي خواهند همين حاال به توافق برسيم، بايد ديد چه مي شود. 
در وال اس��تريت، همه ش��اخص ها ريزش��ي بودند تا جايي كه شاخص 
»داوجونز ايدانستريال اوريج« با 1/۰1 درصد كاهش نسبت به روز قبل و 
در سطح ۲۷هزار و 5۰۲/۲1 واحد بسته شد، شاخص »اس اند پي 5۰۰« 
با ۰/۶۶درصد كاهش تا س��طح 3۰۹3/۲۰ واحدي پايي��ن رفت و ديگر 
شاخص مهم بورس��ي امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« با كاهش ۰/55 

درصدي در سطح 85۲۰/۶5 واحدي بسته شد. 
از سوي ديگر در معامالت بورس هاي آس��يا، شاخص »نيك كي ۲۲5« 
بورس توكيو ژاپن با كاهش 1/۰5 درصدي تا سطح ۲3 هزار و 135/۲3 
واحدي پايين رفت، شاخص »هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ با كاهش 

۰/۹۹ درصدي به ۲۶هزار و 13۰/3۲ واحد رسيد.
 

تنشهايتجاريقيمتطالرا
بهباالترينسطحيکماههنزديككرد

قيمت طال پس از اينك�ه رئيس جمهور امريكا اميده�اي بازار براي 
يك توافق اوليه س�ريع با چين را از بين برد، ب�ا افزايش تقاضا براي 
س�رمايه هاي امن، ب�ه باالترين س�طح يكماهه خود نزديك ش�د. 
به گزارش سي ان بي سي، پس از اينكه رئيس جمهور امريكا اميدهاي بازار 
براي يك توافق اوليه س��ريع با چين را از بين برد، با افزايش تقاضا براي 
سرمايه هاي امن، روز چهارش��نبه قيمت طال به باالترين سطح يكماهه 
خود نزديك ش��د. قيمت خريد نقدي هر اونس طال، اس��پات گلد، ۰/1 
درصد افزايش يافت و به 1۴۷8/81 دالر رس��يد. قيمت پيش خريد هر 
اونس طالي امريكا هم تا س��اعت 1۰:5۶ ديروز با ۰/۲5 درصد افزايش 
به  1۴88/1۰درصد رسيد. پس از اينكه ترامپ گفت احتمال دارد توافق 
تجاري با چين تا بعد از انتخابات رياس��ت جمهوري در نوامبر ۲۰۲۰ به 

تعويق بيفتد، قيمت طال تا باالترين سطح خود از ۷ نوامبر باال رفت. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

17913853گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
7287347ماشينسازينيرومحركه

16549788فنرسازيخاور
10670508صنايعالستيكيسهند
249541188تامينماسهريختهگري

19472927شهدايران
341181624پارسسرام

298791422ايرانمرينوس
13784656قندلرستان

3026144ليزينگايرانيان
18346873داروسازيزاگرسفارمدپارس

14275679سرمايهگذاريشفادارو
4436211ليزينگخودروغدير

12258583لبنياتكالبر
362931726مليكشتوصنعتودامپروريپارس

6225296گروهصنايعبهشهرايران
10792513تايدواترخاورميانه

4818229واسپاريملت
10036477سايپاشيشه

17926852صنايعكاغذسازيكاوه
14647696پارسمينو

16485783بورساوراقبهادارتهران
8396398تكنوتار

269721276معادنمنگنزايران
2350111ليزينگرايانسايپا

20179953كشتوصنعتپياذر
432402041شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

4730223لبنياتپاك
11797552كويرتاير

194691صنايعريختهگريايران
6798317بيمهآسيا

608452836فرآوريموادمعدنيايران
17128798سيمانآرتااردبيل

5848272توريستيورفاهيآبادگرانايران
2867133ليزينگصنعتومعدن

266851236بهنوشايران
14499669سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان

16130744بورسكااليايران
4764219گروهستوسعهصنعتيايران

15096693فروسيليسايران
3140144بانكاقتصادنوين
10845496دادهپردازيايران

719133288سازهپويش
799193651سپنتا

11580529صنايعكاشيوسراميكسينا
221601012سيمانبهبهان

7714352صنايعشيمياييفارس
8701397سامانگستراصفهان
16565753آسانپرداختپرشين
413301877معدنيامالحايران

4419200سرمايهگذاريآتيهدماوند
8140367گروهصنعتيبارز

243881078شيميداروئيداروپخش
10000442داروسازيزهراوي

8430371سرمايهگذاريصنعتنفت
5814255گروهداروييبركت

4291188بيمهپارسيان
18759821شكرشاهرود

9487413بينالملليمحصوالتپارس
19216836ذغالسنگنگينطبس

13444583لعابيران
7613330پگاهآذربايجانغربي

8972387سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي
20096858ايرانتاير

2490106سيمانشرق
598542539معدنيدماوند

4274181چرخشگر
18635789سيمانفارسنو

6692282سرمايهگذاريصنعتبيمه
11269473كابلالبرز

20961879شيرپاستوريزهپگاهخراسان
6829286سيمانخزر

8838370صنايعآذرآب
3201134سرمايهگذارياعتبارايران

3802159سيمانشمال
14885617كشاورزيودامپرويمگسال

5301219بيمهما
16840695سيمانتهران
586802415سيمانفارس
4941200نوردآلومينيوم

18208734كارخانجاتتوليديشهيدقندي
11779474سيمانغرب

3094123حملونقلبينالملليخليجفارس
236093سرمايهگذارينيرو

6041238بيمهملت
4625182پستبانكايران

186473سرمايهگذاريخوارزمي
8301325صنعتيآما

6753264كشتيرانيجمهورياسالميايران
4386170سيمانداراب

284831101الميران
6273241كمكفنرايندامين
6351240رينگسازيمشهد

10892408گروهمپنا)سهاميعام(
25105919المپپارسشهاب

2930107سرمايهگذاريپرديس
20517731نفتپارس

457671614توليديمهرام
8343293نيرومحركه
8390294ليزينگايران

437301526داروسازياكسير
444861532داروپخش)هلدينگ

7204246ايرانارقام
415311414قنداصفهان

288298ماشينسازياراك
398091353صنايعجوشكابيزد

3535116فوالدكاوهجنوبكيش
9896322داروسازيروزدارو

8816285داروسازيكوثر
15211489نيروكلر

5305169سيمانكرمان
4320136سيمانمازندران

3413107سرمايهگذاريبوعلي
9922311نفتسپاهان

12584389حملونقلتوكا
385841173البراتوارداروسازيدكترعبيدي

9073274سيمانهگمتان
12684380لولهوماشينسازيايران

6683200آلومينيومايران
7254217سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ

298388سيمانكردستان
488901430پارسخزر

8873257توليديكاشيتكسرام
8354239سرمايهگذاريپارستوشه

3656104پالسكوكار
17880495سراميكهايصنعتياردكان

340289تامينسرمايهنوين
8538219ايرانترانسفو

11284289پمپسازيايران
23365596آبسال

19693502بهپرداختملت
9086226سرماآفرين

11110274توليدمحورخودرو
4871120فوالدكاوهجنوبكيش

8124200ايراندارو
5696140موتورسازانتراكتورسازيايران

24948611كاشيپارس
7073166قطعاتاتومبيلايران

14709339رادياتورايران
200046س.ص.بازنشستگيكاركنانبانكها

8877201ايرانياساتايرورابر
18247406موتوژن

14450303مهندسينصيرماشين
13639268مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

32923640صنايعخاكچينيايران
9264175دودهصنعتيپارس

19079354جامدارو
11075204ريختهگريتراكتورسازيايران

17931324داروسازيسينا
477686ايركاپارتصنعت

36918655كشتوصنعتچينچين
44151768سيماناصفهان

پ�س از گران�ي بنزي�ن برخ�ي خودروس�ازها اق�دام ب�ه گراني 
خ�ودرو كردن�د و پرونده هاي�ي در اي�ن م�ورد تش�كيل 
مي ش�ود. اگ�ر كس�ي خودروي�ي درياف�ت ك�رده ك�ه گران تر 
از قيم�ت قبل ب�وده اس�ت، به س�ازمان تعزي�رات اع�الم كند. 
به گزارش تسنيم، اسفناني مدير كل سازمان تعزيرات حكومتي استان 
تهران با بيان اينكه پس از اصالح قيمت بنزين كه سبب گران شدن آن 
شد، ممكن بود يك شوك قيمتي در بازار ايجاد شود، گفت: برخي افراد 
قصد سوء استفاده از اين موقعيت براي گران كردن اجناس و كاالهاي 
خود داشتند، اما با تأكيد دولت و تصويب ستاد تنظيم بازار و سازمان 
حمايت از مصرف كننده، همه بخش ها ش��امل اتاق ه��اي بازرگاني، 
اصن��اف و اتحاديه ها تصميم گرفتند تا اطالع ثان��وي افزايش قيمتي 

صورت نگيرد.  
وي اشاره كرد: البته گزارش هايي در مورد افزايش قيمت برخي كاالها 

داشتيم كه بعضي از آنها مانند كرايه مسافربرهاي شخصي و كرايه وانت 
بارها ناشي و متأثر از گراني بنزين بوده است.

 با تخصيص سهميه بنزين بيشتر براي وانت بارها، بهانه افزايش قيمت 
از آنها گرفته شده است، اما مس��افربرهاي شخصي چون بدون مجوز 
فعاليت مي كنند و تابع هيچ سازماني نيستند، اساس كارشان خالف 
قانون است و به همين جهت بعيد نيست با افزايش قيمت كرايه ها، يك 
اقدام خالف قانون ديگر انجام دهند.  مدير كل تعزيرات حكومتي استان 
تهران درباره تاكسي ها نيز اظهار كرد: تاكس��ي ها چون زير مجموعه 
سازمان تاكس��يراني هس��تند، امكان نظارت وجود دارد و اگر راننده 
تاكسي تخلف كند، مي توان شماره ماش��ين را به سازمان تاكسيراني 

اعالم كرد تا با او برخورد شود.
  وي در ادامه به خودروسازها اشاره كرد و افزود: در سال گذشته و امسال 
حدود 13 هزار پرونده تخلف درباره خودروسازها در سازمان تعزيرات 

حكومتي داير شده است. اين خودروسازها در سه قالب تخلف كرده اند 
كه به آنها رسيدگي شد و حكم هاي سنگيني نيز براي برخي از آنها صادر 
شد. عمده تخلف خودروسازها، عدم تحويل خودرو بود، يعني پول مردم 
را گرفتند و به رغم اينكه تعهد كرده بودند در زمان مشخصي خودرو را 
به مردم تحويل دهند، نه تنها خلف وعده كردند، بلكه ماه هاي بعد هم 
به تعهدشان عمل نكردند. پس از مدتي نيز ادعا كردند بايد مابه التفاوت 
قيمت پرداخت ش��ود كه اين تخلف محس��وب مي ش��ود.  اسفناني 
درباره ديگر تخلفات خودروسازها و فروشندگان خودرو گفت: تقلب 
و گرانفروشي از ديگر تخلفاتي اس��ت كه خودروسازها و فروشندگان 
مرتكب شدند. پس از گراني بنزين نيز، برخي از خودروسازها اقدام به 
گراني خودرو كردند كه پرونده هايي در اين مورد تشكيل مي شود. اگر 
كسي خودرويي دريافت كرده است كه گران تر از قيمت قبل بوده است، 

به سازمان تعزيرات اعالم كند. 

رئي�س مرك�ز برنامه ري�زي و نظ�ارت ب�ر دخاني�ات گف�ت: 
با توج�ه ب�ه گ�ردش مال�ي 1۳ه�زار ميلي�ارد توماني ب�ازار 
دخاني�ات، نمي توان ب�ا افزاي�ش 10 درصدي ماليات س�يگار، 
20ه�زار ميلي�ارد توم�ان درآم�د ماليات�ي كس�ب ك�رد. 
 به تازگي عليرضا رئيسي، معاون وزير بهداشت با اشاره به مخالفت 
با پيش��نهاد اين وزارتخانه مبني بر افزايش 1۰درصدي ماليات بر 
س��يگار اعالم كرد: »بنزين هزار توماني كه به 3 هزار تومان رسيد، 
ساالنه 3۰ هزار ميليارد تومان درآمدزايي دارد، اما ماليات بر سيگار 
به تنهايي مي توانست ساالنه ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد به دنبال 
داشته باشد، اما مافياي سيگار اجازه اين كار را نداد. با اين كار نيازي 

به گران كردن ۲۰۰درصدي بنزين نبود.«
 وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود اظهار داش��ت: »در حال 
حاضر مافياي بزرگ دخانيات در كشور ما كار مي كند؛ به طوري كه 
در وضعيت تحريمي كه هيچ چيز حتي دارو به ما نمي دهند، اما چند 

كمپاني بزرگ امريكايي به ما سيگار مي دهند و هيچ تحريمي براي 
سيگار وجود ندارد. «

اظهارات معاون وزير بهداشت در حالي است كه محمدرضا تاجدار، 
رئيس انجمن توليدكنندگان محصوالت دخاني ارائه برخي آمار و 
ارقام اينچنيني از سوي وزارت بهداشت را غيرواقعي، بدون پشتوانه 
كارشناس��ي و  نوعي عوام فريبي توصيف كرد و گفت: »افزايش 1۰ 
درصدي ماليات س��يگار تنها حدود ۹۶۰ ميليارد تومان عايدي به 

همراه دارد.«
  همچنين رئيس مرك��ز برنامه ري��زي و نظارت ب��ر دخانيات، در 
گفت وگو با مهر گفت:» با توجه به ميزان توليد س��يگار در كش��ور 
و گردش مالي 13هزارميليارد توماني بازار دخانيات، اين پرس��ش 
مطرح مي ش��ود كه چگونه مي توان با افزايش 1۰درصدي ماليات 
س��يگار، ۲۰هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي براي دولت كس��ب 

كرد.«  

عطاءاهلل معروفخاني ب��ا تأكيد بر اينكه ب��ا افزايش 1۰درصدي 
ماليات سيگار، مبلغ قابل توجهي نصيب دولت نمي شود، گفت: 
»در صورت تصويب افزاي��ش ماليات اي��ن كاال، در نهايت مبلغ 
۹۶۰ميليارد تومان به درآمدهاي دولت اضافه مي شود كه با رقم 
۲۰هزار ميليارد توماني ادعا شده از سوي معاون وزارت بهداشت، 

فاصله زيادي دارد.« 
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به قاچاق ساالنه 
بيش از ۲۰ميليارد نخ سيگار به كش��ور گفت: »با توجه به مصرف 
س��االنه ۶5 تا ۷5 ميليارد نخ سيگار در كش��ور و توليد ۴8ميليارد 
نخ سيگار در داخل، مي توان گفت مابه التفاوت اين ارقام به صورت 
قاچاق وارد كشور شده و متأس��فانه، حتي با وجود افزايش قيمت 
ارز ميزان قاچاق س��يگار كاهش نيافته اس��ت كه علت آن نيز، به 
گستردگي مرزهاي كشور و همچنين عدم تأمين نياز بازار توسط 

توليدكنندگان داخلي برمي گردد.«

گرانفروشي خودروسازها را به تعزيرات گزارش كنيد

افزايش 10درصدی ماليات سيگار 
فقط 960 ميلياردتومان آورده دارد
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