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 چرا برخي از فروشندگان سكه طال
به خريدار فاکتور نمي دهند

سرمايه گذاران در بازار طال و سكه پيوسته در مورد اصالت كااليي كه 
خريداري مي كنند، نگراني دارند، به همين دليل عمدتاً از فروشنده 
تقاضاي فاكتور مي كنند، در اين بين آنطور كه ارائه فاكتور در بازار 
طال مرسوم است، متأسفانه در بازار سكه شاهد اين رويداد نيستيم، 
به طور نمونه با وجودي كه برخي از دادگاه ها مردها را ملزم به ارائه 
فاكتور خريد سكه مي كنند تا س�كه تقلبي به عنوان مهريه داده 
نشود، اتحاديه مربوطه خود را ملزم به صدور ارائه فاكتور نمي داند 
و همين موضوع باعث س�ردرگمي اين دس�ته از افراد شده است. 
اگر چه ارائ��ه فاكتور هن��گام خريد ط��ال از طالفروش��ي ها امري جا 
افتاده است، اما در بخش سكه طال گاهي برخي از فروشندگان فاكتور 
ارائه نمي دهند و مدعي مي شوند كه پلمب و هولوگرام مغازه تضمين 
اصالت سكه طال مي باش��د، اما اين حق مصرف كننده است كه فاكتور 

كااليي را كه خريداري كرده است، دريافت كند. 
برخي از اشخاص مطلع در بازار بر اين باورند كه شايد سكه طالي قالبي 
در بازار جايي براي خود باز كرده باش��د. در واقع يك كااليي كه اصالت 
و ارزش ذاتي ندارد، مشابه سكه طال در بازار معامله مي شود، از اين رو 
معامله كنندگان با توجه به وجود س��كه تقلبي حتماً از فروش��ندگان 
فاكتور دريافت كنند تا اگر فردا روزي مش��كلي به وج��ود آمد بتوانند 

حقوق قانوني خود را از مراجع قضايي پيگيري كنند. 
با توجه به احتمال فوق جاي دارد بازرس��ي ها از صنف مرتبط با خريد 
و فروش سكه تشديد شود، زيرا اگر موضوع مذكور صحت داشته باشد 

اين بازار و صنف نياز به پاكسازي و رصد و مراقبت دارد. 
آقاياني كه ماهانه براي پرداخت مهريه، مجبور به تهيه سكه و ارائه آن )از 
طريق اجراي احكام دادگستري( هستند، در اين موارد باتوجه به اينكه 
دادگاه، مرد را موظف به ارائه رسيد تحويل سكه مي كند و در صورتي 
كه سكه تقلبي باشد، فرد بايد سكه را پس گرفته و اصل آن را تحويل 
دهد، بسياري از آقايان به س��بب هزينه اي كه در خريد سكه متحمل 

مي شوند، نگران تقلبي بودن سكه خريداري شده هستند. 
به گزارش ايسنا، اخيراً نيز در موردي مشابه، فردي سكه اي را به قيمت 
۱۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان از طالفروشي خريداري كرده و سپس در 
اجراي احكام دادگستري، ضمن ارائه كپي پشت و روي پلمب سكه ارائه 
شده، ملزم به ارائه تعهدنامه اي با امضا و اثرانگشت مي شود تا چنانچه 
سكه اصل نباشد، سكه ديگري را ارائه دهد. ولي وقتي اين فرد، مجدداً 
به طالفروشي مراجعه و براي سكه خريداري شده، تقاضاي فاكتور خريد 
مي كند، صاحب طالفروشي با بيان اينكه »سكه وكيوم است« از ارائه 
فاكتور آن خودداري می كند. وي در پاسخ به خريدار كه پرسيده با توجه 
به تعهدي كه دادگاه گرفته اس��ت، چنانچه سكه  تقلبي باشد، چه بايد 

كرد؟ گفته است »به ما ارتباطي ندارد؛ سكه فاكتور فروش ندارد«. 
اين موضوعي است كه بارها از سوي اتحاديه هاي طال و جواهر تهران و 
ساير استان ها هشدار داده شده است كه مشتريان تا حد امكان سكه را 
از واحدهاي فروش س��كه خريداري كنند، به وكيوم و نشان هولوگرام 
درج شده روي آن و همچنين به پروانه كسب واحد عرضه كننده سكه 
دقت كنند و اينكه اگر س��كه را از واحدهاي طالفروشي )عرضه كننده 
مصنوعات طال( خري��داري مي كنند، آن واحد حتم��اً مجاز به فروش 
سكه هم باشد. اين فرد در مراجعه به اتحاديه طال و جواهر استان خود 
)همدان( موضوع را عنوان و درخواس��ت رسيدگي كرده كه در نهايت 
اتحاديه نيز به وي اعالم كرده با توجه به اينكه سكه در قالب مصنوعات 
طال نيس��ت و همچنين به سبب اينكه س��كه ها از بانك مركزي تهيه 
مي شود و بانك مركزي هم فاكتوري براي فروش سكه نمي دهد، واحدها 
هم از ارائه فاكتور براي س��كه معذورند. بر اين اس��اس در مواردي كه 
سكه از واحدهاي غيرمجاز و به ويژه از واحدهاي فروش اينترنتي تهيه 

مي شود، احتمال كالهبرداري  و تقلبي بودن آن باال مي رود. 
در نهايت باتوجه به اينكه پيگيري هاي اين فرد به جايي نرسيد، به معاونت 
پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه مراجعه كرده و اقدام به ارائه نامه اي 
با طرح موضوع كرده و از اين سازمان پاسخ شنيده كه قرار است نامه اي 
از سوي اين معاونت به اتحاديه طال و جواهر ارسال و درخواست شود كه 
از اين پس براي خريد س��كه هم فاكتور صادر شود. محمدكشتي آراي، 
نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران، نيز با بيان اينكه سكه وجه رايج به 
حساب مي آيد و الزامي به ارائه فاكتور براي فروش نيست، گفت: از همين 
روي است كه هميشه تأكيد داريم كه مردم معامالت خود را در واحدهاي 
رسمي و داراي جواز كس��ب انجام دهند و مراقب باشند كه سكه داراي 

وكيوم و هولوگرام اتحاديه طال و جواهر تهران باشد.  
....................................................................................................................

تعداد مستأجران تهران از مالكان بیشتر است
يك كارش�ناس بازار مس�كن با بي�ان اينكه نرخ اجاره نش�يني ش�هري 
در كل كش�ور از ۱۸ درص�د در س�ال ۱۳۶۵ به ۳۸درصد در س�ال ۱۳۹۵ 
رسيده است، گفت: طبق آمار سال ۱۳۹۸ در تهران 4۲ درصد مردم مستأجر 
بوده اند و احتماالً در حال حاضر تعداد مستأجران از مالكان بيشتر شده است. 
عليرضا ذوالفقاري در گفت وگو با ايسنا اظهاركرد: در برنامه ارائه شده 
وزير راه و شهرسازي تحت عنوان »نهضت توسعه مسكن و شهرسازي 
مردم پايه مبتني بر عدالت و پيشرفت« كمتر ديده مي شود كه به بحث 
اجاره مسكن پرداخته شده باشد، به گونه اي كه از ۱۴ چالش پيش روي 
حوزه مسكن كه براي آنها اقدامات قابل انجام مشخص شده، تنها يك 

مورد به بحث اجاره امالك مسكوني پرداخته است. 
اين كارشناس بازار مسكن بيان كرد: همانطور كه در برنامه ارائه شده 
توسط وزير راه و شهرسازي و در گزارشات مركز ملي آمار ايران مشخص 
شده، ميزان اجاره نشيني در شهرهاي بزرگ به شدت در حال افزايش 
است، به گونه اي كه سهم مستأجران ش��هري طي سال هاي ۱۳۶۵ تا 
۱۳۹۵ از ۱۸ درصد به ۳۸ درصد افزايش پيدا كرده است. اين در حالي 
است كه طبق گزارش مركز ملي آمار در سال ۱۳۹۸ در كالنشهر تهران 
ش��اهد نرخ ۴۲ درصدي اجاره نش��يني بوده ايم. پيش بيني مي شود با 
توجه به افزايش چش��مگير قيمت امالك از سال ۱۳۹۸ تا كنون،  نرخ 
اجاره نشيني همچنان به روند صعودي خود حتي با شيب بيشتر ادامه 
داده باشد، به گونه اي كه شايد بتوان گفت در حال حاضر شهرنشينان، 

به خصوص در كالنشهر تهران، بيشتر اجاره نشين هستند تا مالك. 
    سهم تا ۶۰ درصدي هزينه مسكن در سبد خانوار

ذوالفقاري با بيان اينكه افزايش چشمگير نرخ هاي اجاره بها شرايط را روز به 
روز براي مستأجران سخت تر كرده است، گفت: طبق گزارشات مركز ملي 
آمار در سال هاي اخير سهم هزينه مس��كن از كل هزينه هاي خانوار رو به 
افزايش بوده است، به گونه اي كه در سال هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سهم مسكن 
از هزينه خانوار ۴۴ درصد اعالم شده، در سال ۱۳۹۷به ۴۶/۸ درصد رسيده 
و در سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۹/۹ درصد بوده است. طبق بررسي هاي صورت 
گرفته و تحليل داده هاي به دس��ت آمده از سامانه هاي ملكي تخمين زده 
مي شود كه اين عدد در سال هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نيز افزايش چشمگيري 
داشته، به گونه اي كه در حال حاضر احتماالً بين ۵۵ تا ۶۰ درصد از هزينه 

خانوار خرج هزينه مسكن مي شود.

با وجودي كه در اغلب كشورهاي توسعه يافته 
كاالهاي مهم مرتبط با مالكيت و رفاه عمومي 
از طريق بازار س�رمايه به فروش مي رسد، اما 
ش�بكه بازرگاني داخلي و خارج�ي تا كنون 
نگذاشته فروش كاالهايي چون نفت خام، نفت 
كوره و ميعانات گازي صادراتي ايران از طريق 
بورس انرژي انجام ش�ود، اين در حالي است 
كه برخي از كارشناس�ان اقتصادي معتقدند 
اگر عرض�ه محصوالت مذكور ب�ه طور منظم 
و مس�تمر از طريق بورس انژري انجام ش�ود 
بخش قابل توجهي از كسري بودجه ۵۰۰ هزار 
ميليارد توماني سال جاري تأمين خواهد شد. 
با وجودي كه رهبر معظم انقالب با درك ريسك 
عدم تن��وع در عرضه و فروش نفت و مش��تقات 
خواستار تنوع بخشي به نظام عرضه و فروش اين 
كاالها بوده است و در اين حوزه قوانين باالدستي 
قوي نيز وجود دارد، متأس��فانه هنوز ميلياردها 
دالر كاالي نفتي و فرآورده نفتي به شكل مذاكره 
پشت در هاي بس��ته به فروش مي رسد. اين در 
حالي است كه گاه هيچ اطالع شفافي از معامالت 
فوق در دس��ترس نيس��ت و س��ؤال اينجاست 
كه تا كي قرار اس��ت دولت به عنوان نهادي كه 

وكالت فروش دارايي هاي سرمايه اي چون نفت و 
فرآورده ها را برعهده دارد، اين كاالها را از طريق 

مذاكره به فروش برساند. 
در اغلب كشورهاي دنيا نفت و فرآورده هاي نفتي 
و حتي ساير حامل هاي انرژي در بازار سرمايه و 
بورس انرژي عرضه مي شود تا در يك فضاي كاماًل 
شفاف و رقابتي و امن معامالت رقم بخورد، نكته 
جالب اينجاس��ت كه گاهي عرضه كننده كاال از 
درآمدهاي سرشاري كه در اثر رقابت خريداران 
ايجاد مي شود، منتفع مي شود يا اينكه ابزارهاي 
مالي را در جهت تسهيل مبادالت و تأمين مالي 

عملياتي مي كنند. 
متأس��فانه س��ال هاي س��ال اس��ت كه نفت و 
فرآورده هاي نفتي به رغم وج��ود بورس انرژي 
در كشور، توس��ط بخش هاي بازرگاني به شكل 
مذاكره به فروش مي رس��د، در صورتي كه با اين 
ش��يوه عرضه كننده نيز زيان مي كند، زيرا اصاًل 
فضا و زير ساخت ايجاد رقابت بين خريداران را 
براي كسب درآمد بيشتر در اختيار ندارد، از اين 
رو برخي از تحليلگران معتقدند كه اگر به سرعت 
همانطور كه عرضه سيمان از طريق بورس كاال 
انجام گرفت، نف��ت و فرآورده ها صرفاً با نرخ پايه 

منصفانه از طريق بورس انرژي انجام شود، بخش 
قابل مالحظه اي از كس��ري بودج��ه ۵۰۰ هزار 

ميليارد توماني سالجاري قابل تأمين است. 
محمدرضا پ��ور ابراهيم��ي داوران��ي، رئيس 
كميس��يون اقتص��ادي مجل��س در نامه اي به 
رئيس جمهور خواس��تار عرضه نفت خام، نفت 
كوره و ميعانات گازي صادراتي ايران از طريق 
بورس انرژي شد و اظهار داشت: بايد به صورت 
منظم و مس��تمر و تس��هيل فرايند صادرات از 
طريق اي��ن مكانيزم ش��فاف هر چه س��ريع تر 

اجرايي شود. 
به گزارش خانه مل��ت، محمدرضا پورابراهيمي 
در اين نامه كه ۱۲ شهريور س��ال جاري ارسال 
ش��ده آورده است، به اس��تحضار مي رس��اند بر 
اس��اس بندهاي ۱۳ تا ۱۵ سياس��ت هاي كلي 
اقتصاد مقاومت��ي ابالغي مق��ام معظم رهبري 
)مدظله العالي( به منظور مقابله با ضربه پذيري 
درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بر ايجاد تنوع 
در روش هاي ف��روش و مش��اركت دادن بخش 

خصوصي در فروش تأكيد شده است. 
در ادام��ه اي��ن نام��ه آمده اس��ت، در بن��د ۱۹ 
سياس��ت هاي فوق، معظم له بر شفاف س��ازي 

اقتصاد و سالم سازي آن و جلوگيري از اقدامات، 
فعاليت ه��ا و زمينه هاي فس��ادزا در حوزه هاي 

پولي، تجاري، ارزي تأكيد فرموده اند. 
پورابراهيمي آورده است، همچنين ظرفيت هاي 
قانوني مناسبي از جمله بند)ح( ماده )۴( قانون 
برنامه ششم توس��عه تبصره )۲( ماده ۱۳ قانون 
رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي 
كشور و بند )۱( بخش الف ماده )۱( قانون الحاق 
برخي مواد به قانون تنظيم بخش��ي از مقررات 
مالي دولت بر توسعه س��از و كارهاي مبتني بر 
بازار س��رمايه جهت توس��عه صنعت نفت و گاز 

كشور تأكيد دارد. 
رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اسالمي مي افزايد، نگاهي به عملكرد وزارتخانه 
نفت و شركت هاي تابعه آن در سال هاي گذشته 
نشانگر آن است كه به رغم پيگيري هاي صورت 
گرفته از س��وي كميس��يون اقتصادي مجلس 
شوراي اس��المي، اين وزارتخانه از ظرفيت بازار 
سرمايه به منظور ش��فافيت در معامالت نفت و 
فرآورده هاي نفتي به منظور جلوگيري از تضييع 
حقوق عموم��ي و كاهش زمينه هاي فس��ادزا و 
همچنين تنوع بخش��ي در ش��يوه هاي فروش و 
توسعه مش��اركت بخش خصوصي در چارچوب 

مكانيزم شفاف بورس استفاده نكرده است. 
وي ادامه مي دهد، ضعف هاي عملكردي بسياري 

در اين زمينه قابل مشاهده است. 
پورابراهيمي می گويد، به عن��وان نمونه به رغم 
پيگيري هاي مس��تمر مجلس شوراي اسالمي و 
ظرفيت هاي قانوني اشاره شده، بررسي ها نشان 
مي دهد وزارت نفت و شركت هاي تابعه از عرضه 
منظم و مستمر نفت خام، نفت كوره و ميعانات 
گازي در بورس ان��رژي اس��تنكاف ورزيده و بر 
مدل هاي فروش سنتي و غيرشفاف تأكيد دارند. 
در نام��ه رئيس كميس��يون اقتص��ادي مجلس 
شوراي اس��المي به رئيس جمهوري آمده است، 
به طوري كه فقط در سال ۱۳۹۹، ۴ ميليون تن 
انواع نفت خام نفت، نفت كوره و ميعانات توسط 
شركت ملي نفت خارج از سيستم بورس عرضه 

شده است. 
در نامه گفته شده، در صورت باور به شفافيت 
و اتخ��اذ سياس��ت ها و تدابير مناس��ب جهت 
استفاده از ظرفيت هاي بازار سرمايه اين امكان 
وج��ود دارد كه بخ��ش زيادي از نف��ت خام و 
فرآورده ه��اي نفتي از طري��ق مكانيزم بورس 
عرضه ش��ده و ضمن كش��ف قيمت ش��فاف، 
منابع درآمدي بيشتري را نصيب كشور كرده 
و ظرفيت ه��اي بالقوه بخ��ش خصوصي فعال 

شده است. 

بي توجه�ي وزارت نف�ت دول�ت دوازدهم در 
پر ك�ردن مخازن س�وخت ماي�ع نيروگاه ها تا 
ح�د م�ورد انتظ�ار و تضعي�ف ن�اوگان حمل 
فرآورده ه�اي نفت�ي، دول�ت س�يزدهم را 
حت�ي در تأمين س�وخت ماي�ع به ج�اي گاز 
ب�راي نيروگاه ه�ا دچار مش�كل كرده اس�ت. 
به گزارش فارس، با نزديك ش��دن به فصول سرد 
سال يكي از چالش هاي جدي وزارت نفت دولت 
سيزدهم، تأمين سوخت زمستاني كشور است. در 
سال گذشته نيز تجربه ش��د كه در صورت انفعال 
و عدم برنامه ريزي وزارت نف��ت در اين حوزه چه 
چالش هايي گريبانگير كشور خواهد شد كه يكي 
از مهم ترين آنها، كمبود گاز موردنياز نيروگاه ها و 
اجبار به سوزاندن سوخت مايع در اين واحدها براي 

تأمين برق مصرفي كشور بود. 
هر چند زمستان سال گذشته استفاده از سوخت 
مايع نظير گازوئيل و مازوت در نيروگاه ها توانست 
تا حد قابل قبولي مانع از قطعي برق در بخش هاي 
مختل��ف به خص��وص بخ��ش خانگي ش��ود، اما 
سوزاندن اين سوخت ها به جاي گاز طبيعي تبعات 
زيس��ت محيطي قابل مالحظ��ه اي را در برخي از 
كالنش��هرهاي كش��ور ايجاد كرد و باعث ايجاد يا 
تشديد آلودگي هوا ش��د. با توجه به اينكه اولويت 
اول وزارت نفت در تأمين گاز مصرفي بخش خانگي 
تعريف شده است، به نظر نمي رسد در تأمين اين 
گاز براي مردم در ماه هاي سرد سال مشكلي جدي 
ايجاد شود، در نتيجه چالش  اصلي وزارت نفت در 
تأمين سوخت زمستاني مربوط به تأمين سوخت 
نيروگاه ها براي تأمين برق مصرفي كش��ور است، 
زيرا اين وزارتخانه نمي تواند همه سوخت نيروگاه ها 

را با گاز طبيعي تأمين كند. 
   نقش�ه وزارت نفت براي تأمين س�وخت 

زمستاني نيروگاه ها
به نظر مي رسد راهكار وزارت نفت دولت سيزدهم 
براي تأمين س��وخت نيروگاه ها نيز در اس��تفاده 
از س��وخت مايع )گازوئيل و مازوت( به جاي گاز 
در اين واحدها تعريف ش��ده باش��د، زيرا اجراي 
پروژه هاي ارتقاي بهره وري انرژي و بهينه س��ازي 
مصرف گاز توس��ط دولت يك پ��روژه بلندمدت 
است كه زيرس��اخت آن بايد از س��ال ۹۳ )موعد 

تصويب قانون رف��ع موانع توليد( ايجاد مي ش��د. 
در نتيجه وزارت نفت دولت سيزدهم نيز چاره اي 
ندارد، جز اينكه چالش ايجاد شده در حوزه تأمين 
س��وخت نيروگاه ها را با راهكارهاي كوتاه مدت و 
موقتي )مثل جايگزيني س��وخت ماي��ع به جاي 
گاز( تسكين دهد تا در طول زمان زيرساخت هاي 
قانوني و اجرايي مناس��ب براي اجراي پروژه هاي 
ارتقاي بهره وري را ايجاد و مشكل تراز گازي منفي 
كشور را به طور ريش��ه اي حل كند، بدين ترتيب 
تأمين همه س��وخت نيروگاه ها با گاز طبيعي نيز 

ممكن خواهد شد. 
در اين راستا جواد اوجي، وزير نفت درباره راهكار 
وزارت نفت ب��راي جلوگيري از كمبود س��وخت 
در نيروگاه ها و قطعي برق در زمس��تان مي گويد: 
»تأمين گاز بخش خانگي اولويت نخس��ت وزارت 
نفت و شركت ملي گاز ايران اس��ت اما در تأمين 
س��وخت نيروگاه دچار چالش هستيم. با توجه به 
تأمين سوخت زمستاني به ويژه براي نيروگاه ها در 
فصل زمستان، صادرات فرآورده هاي نفتي امسال 
از حدود دو ماه پيش به  شدت كاهش يافته است تا 
ان شاءاهلل بتوانيم ذخاير سوخت نيروگاه ها و صنايع 
را تأمين كنيم. برنامه ما اين است و همه توانمان 
را مي گذاريم تا مخازن سوخت نيروگاه ها و صنايع 

عمده را تكميل كنيم، در حالي كه كسري گازي 
هم پيش بيني مي شود.« 

  تراز گاز منفي و خالي بودن مخازن سوخت 
نيروگاه ها، ۲ ميراث زنگنه براي اوجي

اما نكته قابل توجه اينكه بي تفاوتي هش��ت ساله 
وزارت نف��ت دولت ه��اي يازده��م و دوازدهم در 
اجراي پروژه هاي ارتقاي بهره وري و بهينه سازي 
مصرف گاز و ايجاد بحران تراز گاز منفي در كشور، 
تنها ميراث به ارث رس��يده از بيژن زنگنه به جواد 
اوجي نيست بلكه در حال حاضر وزير نفت جديد 
حت��ي در اج��راي راهكاره��اي كوتاه مدتي مثل 
جايگزيني سوخت مايع به جاي گاز در نيروگاه ها 
نيز با مشكل مواجه شده اس��ت، زيرا وزارت نفت 
سابق مسئوليت خود را در ارسال سوخت مايع به 
نيروگاه ها و پر كردن مخازن ذخيره سازي آنها در 

سطح مورد انتظار به درستي انجام نداده است. 
ماجرا از اين قرار اس��ت كه تقويت نشدن ناوگان 
نفتكش هاي حمل ونقل سوخت از ناوگان شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي در دولت دوازدهم، 
باعث عدم تكميل اطمينان بخش ذخاير سوخت 
مايع )نف��ت گاز و مازوت( در نيروگاه هاي كش��ور 
شده است. به بيان س��اده در حال حاضر سوخت 
مايع به اندازه كافي در مخ��ازن نيروگاهي وجود 

ندارد و وزارت نفت جديد در حالي مش��غول كار 
شده كه مخازن س��وخت مايع نيروگاه ها نسبت 
به ميزان م��ورد انتظار خالي اس��ت. در نتيجه در 
صورت تداوم رون��د قبلي، نهايتاً منج��ر به اتمام 
ذخاير س��وخت مايع نيروگاه هاي ش��مال شرق 
كشور در اوايل آبان ماه و ذخاير سوخت مايع ساير 
نيروگاه هاي كش��ور در انتهاي آذرماه خواهد شد 
كه خاموشي هاي گس��ترده در سراس��ر كشور و 

نارضايتي شديد مردم را به همراه خواهد داشت. 
اما س��ؤال اصل��ي اين اس��ت ك��ه چ��را مخازن 
ذخيره سازي سوخت مايع نيروگاه ها در حد مورد 
انتظار پر نشده است يا به عبارتي از حد موردانتظار 
خالي تر اس��ت؟ همانطور كه اش��اره شد تقويت 
نش��دن ناوگان نفتكش هاي حمل ونقل سوخت 
در طول دولت دوازدهم يكي از داليل خالي بودن 
مخازن نيروگاه هاست. اين سهل انگاري منجر به 
خروج ۴ هزار نفتكش از ناوگان حمل فرآورده هاي 

سوختي كشور شده است. 
بررسي ها نش��ان مي دهد دليل خروج اين ۴ هزار 
نفتكش تفاوت نرخ كرايه آنان با كاميونداران حمل 
عمومي )جاده اي( بوده است، به گونه اي كه حتي 
با افزايش ۳۳درصدي كرايه آنان در سال جاري، 
تأثير محسوسي در بازگشت اين ناوگان مشاهده 
نشد. در نتيجه اصالح منطقي و كارشناسي شده 
كرايه هاي حمل اين قشر موضوعي است كه بايد 
بيش از پيش جدي گرفته شود، البته اين موضوع 
در حال حاضر در سازمان برنامه و بودجه در حال 
بررسي است، ولي توجه به اين نكته ضروري است 
كه با توجه به كمبود زمان تا آغاز فصل سرما و لزوم 
تكميل ذخاير سوخت مايع نيروگاه ها، بازگشت اين 
تعداد نفتكش در اسرع وقت، نيازمند همت و تالش 

جهادي مديران وزارت نفت مي باشد. 
تضعيف ناوگان نفتكش هاي حمل ونقل سوخت قبل از 
روي كارآمدن دولت سيزدهم باعث شده است ميزان 
موجودي سوخت مايع در نيروگاه ها ۳۰درصد نسبت 
به سال گذشته كمتر شده باشد، يعني در حال حاضر 
 ميزان موجودي مفيد نفت گاز در مخازن نيروگاه ها

 ۱/۶۸ميليارد ليتر مي باش��د، اين در حالي است كه 
موجودي اين مخازن در زمان مش��ابه سال گذشته 

۲/۲ميليارد ليتر بوده است.

تضعيف ناوگان حمل سوخت؛ ميراث شوم زنگنه براي اوجي

 كار سخت وزير نفت براي حل بحران سوخت زمستاني

فرمان واردات خودرو در مجلس چرخید 
   ادامه از صفحه اول

انحصار ۹۵ درصدي خودروس��ازان داخلي بر ب��ازار خودروي داخلي و 
همچنين كنترل بازار واردات خودرو به جهت وارد نشدن خودروهاي 
باكيفيت ارزان قيمت زمينه اي ايجاد كرده است تا قيمت يك دستگاه 
پرايد در عرض يك س��ال از ۵۰ميليون تومان به ۱۵۰ ميليون تومان 
صعود كند، از اين رو مجلس تصميم دارد به عرضه قطره چكاني خودرو 
توس��ط خودروس��ازان داخلي به بازار پايان دهد و بازگشايي حساب 
شده واردات خودرو، هم نرخ خودرو در بازار را كاهش دهد و هم اينكه 
خودروسازان داخلي را از جاده انحصار به جاده رقابت با خودروسازان 

خارجي هدايت كند. 
وضعيت بازار خودرو طي يكي دو سال اخيراً بسيار آشفته شده است، 
به طوري كه از طرفي خودروسازان داخلي ديگر توان افزايش توليد و 
عرضه خودرو به بازار را ندارند و از ط��رف ديگر نمي توانند هزينه هاي 
توليد خود را كاهش دهند، در عين حال نيز هم خودرو در كارخانه گران 
مي شود و هم در حاشيه بازار. با توجه به اينكه ۹۵ درصد بازار داخلي در 
انحصار خودروسازان داخلي است و نمي توانند بازار را به درستي تنظيم 
كنند، مجلس به اين نتيجه رسيده اس��ت كه به شكل حساب شده و 
مشروط در واردات خودرو را كمي باز كند تا هم بازار به تعادل برسد و 
هم اينكه خودروسازان داخلي از ميدان انحصار خارج و به ميدان رقابت 

با خودروسازان خارجی وارد شوند. 
وقتي قيمت پرايد از محدوده ۵۰ ميليون تومان به ۱۵۰ ميليون تومان 
مي رسد يا قيمت پژو جي ال ايكس از محدوده ۶۰ ميليون تومان به بيش 
از ۲۰۰ ميليون تومان مي رسد،  مشخص اس��ت كه خودروساز داخلي 
نمي تواند بازار را به تعادل برساند، از اين رو نياز است واردكنندگان در 
زمينه ورود خودروي ارزان و باكيفيت به بازار از محدوده قيمتي ۵۰ تا 

۲۰۰ ميليون تومان ورود كنند تا زمينه براي تعادل بازار فراهم شود. 
عضو كميس��يون صنايع مجلس در گفت وگو با تس��نيم، در خصوص 
طرح ساماندهي بازار خودرو كه قرار است امروز در صحن علني مجلس 
مورد بررسي و تصويب قرار گيرد، گفت: در دوره گذشته مجلس طرح 
س��اماندهي بازار خودرو مطرح شد اما ش��وراي نگهبان به ماده ۴ آن 
ايراداتي را وارد و اين ماده را مغاير با اقتصاد مقاومتي و اصل ۱۱۰ قانون 
اساسي دانست، به همين دليل اين ماده به كميسيون برگشت پيدا كرد 

تا مورد اصالح قرار گيرد. 
حجت اهلل فيروزي اضافه كرد: در اين دوره از مجلس ش��وراي اسالمي 
كميسيون صنايع ماده ۴ را مورد اصالح قرار داده است و اميدواريم در 

صحن علني مجلس اين موضوع به تصويب نمايندگان برسد. 
عضو كميس��يون صنايع مجلس در خصوص جزئيات اصالحي ماده ۴ 
طرح ساماندهي بازار خودرو گفت: ماده ۴ داراي چهار تبصره است، به 
نحوي كه بر اساس آن هر ش��خص حقيقي يا حقوقي مي تواند به ازاي 
صادرات خودرو يا قطعات خودرو يا ساير كاالها و خدمات مرتبط با انواع 
صنايع نيرومحركه يا از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات 
خودروی تمام برقي يا دونيرويي )هيبريدي( يا واردات خودروی بنزيني 
يا گازسوز با برچسب انرژي ب و باالتر يا داراي شاخص ايمني سه ستاره 
يا باالتر برحسب گواهي هاي اس��تاندارد معتبر معادل ارزش صادراتي 
خود اقدام نمايد. فيروزي افزود: در تبصره يك اين ماده آمده است، نبايد 
هيچ تعهد ارزي جديدي براي دولت ايجاد شود، همچنين سقف تعداد 
خودروهاي مجاز وارداتي، هر شش ماه يك بار توسط شوراي رقابت و 
براساس ميزان كمبود عرضه نسبت به تقاضاي مؤثر خودروي سواري 

طي يك سال گذشته تعيين مي شود. 
وي ادامه داد: در تبصره۳ آمده است منحصر كردن داشتن نمايندگي يا 
ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجي ممنوع است 
و ساير مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تأمين مي شود، همچنين 

واردات مجدد اقالم ممنوع و در حكم كاالي قاچاق است. 
عضو كميسيون صنايع مجلس در ادامه صحبت هاي خود با اعالم اينكه 
در حال حاضر عرضه و تقاضا در بازار خودرو متناس��ب نيست، تصريح 
كرد: در صورت تصويب اين طرح مديريت تقاضا و عرضه در بازار انجام 
خواهد شد، عالوه بر اين واردات خودرو نيز منطقي و فضا براي رقابت در 

بازار خودرو فراهم خواهد شد. 

پايان انحصار کسب و کار
رئيس كميس�يون اص�ل۹۰ مجلس درب�اره طرح تس�هيل صدور 
مجوزه�اي كس�ب و كار گف�ت: در اين طرح تالش ش�ده اس�ت 
موان�ع بوروكراتيك اخ�ذ مجوز ب�ه حداقل برس�د، ب�راي مثال 
مجوزه�ا به دو دس�ته ثبت محور و تأييد محور تقس�يم ش�وند و 
فقط براي اخذ مجوزهاي تأيي�د محور نياز به صرف زمان باش�د. 
حسن ش��جاعي، رئيس كميس��يون اصل۹۰ مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با فارس درباره بررس��ي اولويت  دار طرح تس��هيل صدور 
مجوزهاي كسب و كار در مجلس گفت: مجلس يازدهم از همان ابتدای 
كار اهتمام جدي بر پيگيري مس��ائل مردم داشت و براي همين هم از 
مدت ها پيش طرحي براي رفع موانع پيش روي فعاليت هاي اقتصادي 
تحت عنوان طرح تسهيل صدور مجوزهاي كس��ب و كار را آماده كرد 
تا مشكالت اخذ مجوزها در كش��ور را حل كند. وي خاطر نشان كرد: 
وضعيت فعلي مجوزدهي در كشور اصاًل مناس��ب نيست و همين امر 
هم موجب شده است رتبه ايران در شاخص هاي جهاني سهولت شروع 

كسب و كارها در جايي باشد كه در شأن ملت ايران نيست. 
رئيس كميسيون اصل۹۰ مجلس تأكيد كرد: با توجه به ضرورتي كه در 
اصالح سازوكارهاي مجوزدهي كشور وجود دارد، نمايندگان مجلس 
تصميم گرفتند طرح تسهيل صدور مجوزهاي كس��ب و كار را با قيد 
فوريت بررسي كنند و در دستور كار قرار دهند. شجاعي افزود: اميدوارم 
طرح تس��هيل صدور مجوزها در صحن علني مجلس تصويب شود تا 

اصالحات جدي در شيوه و سازوكار صدور مجوز به وجود بيايد. 
وي در توضيح مزاياي طرح تس��هيل صدور مجوزهاي كس��ب و كار 
گفت: در اين طرح تالش شده اس��ت موانع بوروكراتيك اخذ مجوز به 
حداقل برسد، براي مثال مجوزها به دو دسته ثبت محور و تأييد محور 
تقس��يم ش��وند و فقط براي اخذ مجوزهاي تأييد محور نياز به صرف 
زمان باش��د و در مجوزهاي ثبت محور، ثبت اطالع��ات به منزله اخذ 

مجوز تلقي شود. 
رئيس كميس��يون اصل۹۰ مجلس اضاف��ه كرد: در اي��ن ميان فقط 
مجوزهاي تأييد محور كه مجوزهاي مرتبط با امنيت و سالمت عمومي 
هستند نياز به صرف زمان براي اخذ مجوز خواهند داشت كه تازه آن 
مدت زمان هم محدود در نظر گرفته ش��ده و اگر دستگاه صادركننده 
مجوز در زمان تعيين ش��ده مجوز را تعيين تكليف نكند، درگاه واحد 

صدور مجوز به صورت خودكار، مجوز را صادر خواهد كرد. 
شجاعي تأكيد كرد: با تصويب طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و 
كار، رويكرد مجوز دهي با هدف حذف بوروكراس��ي هاي اضافي و رفع 

انحصار، اصالح خواهد شد.

  انرژی
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