وحيد حاجيپور

تمركز بر ظرفيتهاي عراق

قرار است روابط نفتي و گازي جمهوري اسالمي ايران و عراق بهصورت
جديتر و ويژهتر تنظيم شود ،موضوعي كه طي هشت سال گذشته در
بدترين وضعيت خود قرار داشت و موجب شد ساير دستگاههاي دولتي
و امنيتي ،براي تنظيم اين روابط و افزايش همكاريها وارد عمل شوند.
در همان روزها ،وزير سابق نفت بدترين شكل برخورد با عراقيها را انجام
داد كه كدورت طرف عراقي را در پي داشت؛ بيمحليهاي بيژن زنگنه
به مديران و وزراي عراق از يكسو و حمالت پيدرپي او به اين كشور در
رسانهها از سوي ديگر شكاف ميان دو كشور را بيشتر كرد.
يكي از مهمترين چالشهاي دو كش��ور ،تس��ويه پول گازي بود كه به
بغداد و بصره صادر ميشد .عراقيها معتقد بودند به دليل تحريمها قادر
به جابهجايي پول نيستند ،بانك  TBIكه كام ً
ال زير نظر بانك جيپي
مورگان امريكا اداره ميش��ود ،ميزبان پول گاز ايران است و به همين
دليل ،بغداد براي انتقال پول دچار محدوديت جدي بود .با وجود اينكه
جمهوري اسالمي ايران بحق از لزوم تسويه حساب ميگفت ولي موانع
قانوني باعث بلوكه شدن پول گاز كش��ور بود .اشتباه بزرگ زنگنه در
اين حوزه ،كشاندن اين اختالفات به رس��انهها و حمالت شديد به
طرف عراقي بود .كار به شوراي امنيت ملي و بانك مركزي كشيده
شد و س��اير نهادها نيز به ميان آمدند تا مشكالت برطرف شود ،اما
سنگاندازيهاي وزارت نفت ،نه تنها هيچ مشكلي را برطرف نكرد،
بلكه ساير ظرفيتهاي همكاري را تحتالشعاع خود قرار داد.
اين اتفاقات در حالي رخ داد كه بس��ياري از كارشناس��ان اين ظرفيتها
را بررس��ي كرده و به اين نتيجه رس��يده بودند که ميتوان از بازار عراق و
افزايش همكاريها با اين كشور ،براي كاهش فش��ارهاي تحريمي بهره
برد ،اما وزارت نفت در دولت بنفش ،بدون توج��ه به اين موضوع ،به تيره
و تار شدن روابط دو كش��ور پرداخت .در دولت مس��تقر ،احياي روابط با
همسايگان و بهرهگيري از ظرفيتهاي موجود در تمركز قرار گرفته است
و حاال وزارت نفت براي پيشبرد وظايفي كه به آن سپرده شده ،چارهاي جز
بازتنظيم روابط با همسايگان ندارد .عراق براي ايران كشور جذابي است؛ به
دليل صادراتمحور بودن نفت اين كشور ،پااليشگاههاي نفتي اين كشور
كفاف صرف بنزين و ساير فرآوردههاي نفتي را نميدهد و اين كشور ناچار
است بخش اعظمي از مصارف خود را وارد كند .متأسفانه وزارت نفت كه
ميتوانست از اين ظرفيت براي حداكثري كردن منافع دو كشور بهره ببرد،
نسبت به بازارسازي در اين كش��ور بيتفاوت بود و هيچ شبكهاي را براي
فروش فرآوردههاي نفتي و تهاتر با طال و كاالهاي ديگر ايجاد نكرد.
وزارت نفت معتقد بود اين وظيفه بخش خصوصي است اما بايد پذيرفت
ي
در ش��رايط تحريم و پيچيدگيهاي كار ،كمت��ر فعال بخش خصوص 
ن
شهامت حضور در اين عرصه را دارد ،بهويژه اگر وزارت نفت ،نسبت به آ 
بيتفاوت باشد .به همين دليل ،بارها به اين نهاد دولتي توصيه شد بهتر
است با ايجاد يك شبكه محكم و دقيق ،نسبت به بهرهگيري از ظرفيت
همسايه غربي اقدام كند ،ولي به هيچ يك از اين راهكارها توجه نشد.
متأسفانه هيج نقشه راهي در اين باره وجود نداشت كه مهمترين دليل آن
به تفكري بازميگردد كه ميگويد در مقابل تحريم ،شكستخورده هستيم
و هيچ راهي براي كاهش فشارها وجود ندارد .با تغيير دولت ،اين نگاه دچار
تغيير شده و وزارت نفت قصد دارد در دور جديد روي ظرفيتهاي مغفول
مانده حساب ويژهاي باز كند .روز گذشته هم وزير نفت ،سيدعباس بهشتي
را به عنوان نماينده خود در امور عراق منصوب كرد و در حكم خود تنظيم
اين روابط را خواسته است ،بهويژه در حوزه بازاريابي فرآوردههاي نفتي و
تهاتر كه نشان ميدهد بايد منتظر افزايش همكاري ميان دو كشور بود.
البته اگر بدخواهان و جواسيس ،اجازه بدهند و مانعتراشي نكنند!

هادي غالمحسيني

خودكفايي در توليد گندم به باد رفت

كسري  7ميليون تني گندم
نتيجه محاسبات به شيوه دولت دوازدهم

در حالي ك�ه پيشبيني ش�دهبود در نيم س�ال ابتدايي س�ال جاري
ح�دود 10ميلي�ون تنگن�دم خري�د تضمين�ي ش�ود ،ب�ه گفت�ه
سرپرس�ت خدم�ات بازرگان�ي وزارت جه�اد كش�اورزي در پاي�ان
زمان خري�د تضميني گن�دم تنه�ا ۴ميلي�ون و ۶۰۰هزار ت�ن گندم
خريداري ش�ده كه اين مي�زان نص�ف پيشبيني انجام شدهاس�ت،
بدي�ن ترتيب دول�ت س�يزدهم بايد هزينه اش�تباهات محاس�باتي
دول�ت دوازده�م را در تنظي�م ب�ازار گن�دم پرداخ�ت كن�د.

با اينكه نان باید به عنوان قوت اليموت مردم تأمین باش��د چارهاي نيست جز
اينكه روي تنظيم بازار گندم حساسيت وجود داشتهباشد ،منتهاي مراتب گويا
بيحوصله بودن دولت دوازدهم در ماههاي پاياني خود زمينهس��از اشتباهات
محاس��باتي اين دولت در تأمین گندم مورد نياز كش��ور ش��د كه دردسر اين
اشتباهات محاس��باتي را دولت جديد بايد به جان بخرد تا نان مردم در دولت
سيزدهم به دليل اش��تباه دولت قبل آجر نشود .خوش بينانهترين پيشبيني
توليد گندم در سالجاري كه از طرف وزير جهاد كشاورزي دولت دوازدهم اعالم
شد ۱۲ميليونتن بود كه از همان ابتداي س��ال عدهاي از كارشناسان معتقد
بودند خريد دولتي گندم روند مناسبي ندارد و آخرين آمارهاي شركت بازرگاني
دولتي هم به عنوان مسئول خريد كسري گندم مورد نياز كشور چنگي به دل
نميزند ،اما گوش دولت قبل حتي بدهكار شنيدن انتقادهاي مرتبط با نان شب
مردم نيز نبود .برخي تحليلگران پيشبيني ميكردند كه با اين روند مديريتي
در دولت دوازدهم كشور به واردات پنج تا هفتميليون تن گندم در سال جاري
نياز پيدا خواهد كرد ،در حقيقت در س��ال آخر دولت حسن روحاني دستاورد
خودكفايي در توليد گندم نيز به باد رفت .گندم راهبرديترين محصول براي
امنيت غذايي كشور است كه ۴۲درصد پروتئين هر فرد ايراني را تأمین ميكند،
عالوه بر آن در مناسبات سياسي كشورها هم حائز اهميت است.
بررس��يها نش��ان ميدهد كه بر خالف پيشبيني دولت دوازدهم خريد
تضميني گندم در س��ال جاري 9ميليون تن نبوده بلكه كمتر از 5ميليون
تن بودهاس��ت ،از اينرو براي نيمهدوم سال جاري كش��ور نيازمند واردات
5تا 7ميليون تن گندم اس��ت .حس��ن عباس��ي معروفان ،سرپرست دفتر
خدمات بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي در گفتوگو با خبرگزاري تسنيم
اظهار داشت :بر اساسي برآوردي كه سال قبل وزارت جهاد كشاورزي وقت
برنامهريزي كردهبود ،حدود9ميليون تن گندم خريد تضميني داشته باشيم،
اما اين امر در سال جاري عملي نشد .وي افزود :اكنون در پايان زمان خريد
تضميني گندم هستيم ،اما تنها 4ميليون و 600هزار تن گندم خريداري
شد ه و ميزان خريد تضمينی گندم نصف پيشبيني انجام شده است.
سرپرست دفتر خدمات بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي ادامه داد :دولت قبل
قصد آن را داشت كه گندم از خارج كش��ور وارد نكند و در توليد اين محصول
خودكفا شويم ،اما ش��رايط ش��كل ديگري رقم خود و اكنون دولت جديد در
ابتداي كار خود بايد 6ميليون تن گندم براي كسري توليد وارد كند .وي تصريح
كرد :سال قبل حتي پيشبيني كسري 2ميليون تني شدهبود كه اين رقم نيز
محقق نشد و براي تأمین نياز مردم بايد 6ميليون تن گندم وارد كنيم .عباسي
معروفان گفت :دولت جديد در اين شرايط بايد براي افزايش نياز ارزي واردات
اين محصوالت ،تداركات الزم را ببيند .وي اظهار داشت :دولت قبل براي تأمین
نياز ششماه برنامهريزي كردهبود و اكنون دولت جديد بايد براي تأمین اين نياز
تالش كند و ارز مورد نياز را اختصاص دهد .وي وضعيت تأمین ذخاير استراتژيك
را مطلوب دانست و گفت :وضعيت ذخاير استراتژيك مناسب است اما به صورت
100درصدي كه در قانون اشاره دارد ،تأمین نشده زيرا 30درصد از اين ذخاير در
چرخش است و بايد محصوالت جديد جايگزين شود .وي تأكيد كرد :در مجموع
ميتوان گفت كه مشكلي براي تأمین كاالهاي اساسي وجود ندارد و در حال
تكميل 100درصدي ذخاير كاالهاي اساسي هستيم.
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سرقت هوايي از جيب زائران

برخي ايرالينها با فروش يكطرفه بليت تهران -نجف ،به جيبزني از زائران حسيني مشغول هستند

حواشي سفر هوايي به اربعين و سوءاستفاده
ايرالينها و آژانسهاي هواپيمايي تمامي ندارد؛
هرچه كه ميشود مس�ئوالن طبق معمول به
گفتاردرماني مشغول هستند و از برخوردهايي
ميگويند كه كس�ي تا به حال نديده اس�ت.

به گ��زارش «جوان» ،سالهاس��ت س��فرهاي
مذهبي تبدي��ل به محلي ب��راي اخاذي برخي
ايرالينها و آژانسها شده اس��ت .هر سال نيز
مسئوالن از برخورد جدي با متخلفان ميگويند
ل بعد همه اين اتفاقات تكرار
و درس��ت در س��ا 
ميشود .همه بازيگران اين ش��رايط ،توپ را به
زمين يكديگر مياندازند و در نهايت مش��خص
نميش��ود مقصر اصلي بروز چنين مسائلي چه
كسي و چه نهادي است.
اربعين امسال ،تفاوت اساسي با مراسم سالهاي
گذشته دارد؛ بر اساس توافق كشورهاي ايران و
عراق مقرر شد ،امسال فقط  60هزار زائر به سفر
اربعين اعزام ش��وند و اعزام فقط از طريق حمل
و نقل هوايي باش��د .از آن منظر كه سفر اربعين
امس��ال فقط هوايي است مقرر ش��د طبق روال
هر س��اله ،نرخ مصوبي براي بازه زماني مشخص
در پروازهاي اربعين در نظر گرفته ش��ود .در اين
راستا سازمان هواپيمايي كشوري طي جلسهاي
با ش��ركتهاي هواپيمايي مقرر ك��رد براي بازه
زماني  28شهريور تا  10مهر  ،1400فروش بليت
پروازهاي اربعين توسط شركتهاي هواپيمايي
بازار

داخلي با قيمت مصوب انجام شود.
طبق اعالم دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي
به خبرگزاري ف��ارس ،قيمت بلي��ت پروازهاي
تهران ـ نجف ـ تهران 5 ،ميليون تومان و يكطرفه
اين مسير  3/2ميليون تومان در نظر گرفته شده
است ،همچنين در مسير مشهد ـ نجف ـ مشهد
قيمت بليت  6ميليون تومان و در مسير يكطرفه
مشهد تا نجف يا بالعكس  4ميليون تومان تعيين
شده است.
به گفته اسعديساماني 12 ،شركت هواپيمايي
در پروازهاي اربعين امسال مشاركت ميكنند و
بيش از  550مجوز پرواز اربعين براي شركتهاي
هواپيمايي داخلي صادر شده است.
آغاز تخلف
با وج��ود اي��ن ،ايرالينها و آژانسه��ا در يك
هماهنگ��ي كامل فقط بلي��ت يكطرفه صادر
كردهاند تا سود بيشتري كس��ب كنند .در اين
شرايط سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري با
بيان اينكه عرضه نكردن بليت دو طرفه اربعين
تخلف است ،وعده داده است سازمان هواپيمايي
كشوري شكايت از مراكز فروش بليت را پيگيري
ميكند.
سياوش اميرمكري به تسنيم گفته است :بهرغم
اينكه قيمت تما م شده بليت در اين ايام براي سفر
به عراق ،چه نجف و چه بغداد در حدود 7ميليون
تومان اس��ت ،س��ازمان هواپيمايي كش��وري با

هماهنگي شركتهاي هواپيمايي داخلي ،شركت
فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و ش��ركت شهر
فرودگاهي براي تعديل قيمت و كاهش هزينهها
اقدامات الزم را انجام داده اس��ت ،اما در يكي ،دو
روز گذشته گزارشهايي به ما رسيده كه بعضي از
مراكز فروش بليت هواپيما صرفاً بليت يكطرفه
براي سفر به عراق عرضه كردهاند كه اين خالف
توافق حاصل ش��ده و مقررات اس��ت .س��ازمان
هواپيمايي كشوري در زمان حاضر پيگير رفع اين
مشكل است كه بليت دوطرفه به متقاضيان ارائه
شود و خريد بليت يكطرفه اختياري باشد.
اما اي��ن پاي��ان تخلف��ات نيس��ت .در حالي كه
پيشتر اعالم ش��ده بود تس��ت منفي  PCRاز
آزمايش��گاههاي م��ورد تأييد وزارت بهداش��ت
براي خريد بليت كفايت ميكند ،ش��ركتهاي
هواپيماي��ي داخل��ي فق��ط تس��ت PCR
آزمايشگاههاي مورد تأييد خود را از زائران اربعين
حس��يني ميپذيرند .اينگونه به نظر ميرس��د
برخي ايرالينها با تعدادي از آزمايش��گاهها يك
همكاري برد -برد را براي ايام اربعين حس��يني
آغاز كردهاند كه برآيند آن ظلمي است كه در حق
زائران حسيني ميشود.
از سوي ديگر در اغلب س��ايتهاي فروش بليت
پروازه��اي خارجي ي��ا بليت پروازه��اي اربعين
موجود نيست يا با قيمتهاي بس��يار گران و به
صورت كانكشن (ارتباطي) موجود است.

ايرالينها مقصر هستند
در همي��ن باره ،رئي��س انجمن دفات��ر خدمات
مس��افرت هواي��ي ميگوي��د كه ش��ركتهاي
هواپيمايي از ارائه بليت پروازهاي رفت و برگشت
اربعين ب��ه آژانسه��اي هواپيماي��ي خودداري
ميكنند.
حرم��تاهلل رفيع��ي در گفتوگو با مه��ر درباره
علت عدم فروش بليت پروازه��اي اربعين با نرخ
مصوب در آژانسهاي مسافرتي گفت :آژانسهاي
هواپيمايي منافعي در نرخهاي فروش بليت ندارند
و س��ود آن در جيب ايرالينها ميرود .متأسفانه
برخي ايرالينها در برابر فروش بليت با اين نرخها
مقاومت ميكنند و اي��ن ارتباطي به آژانسهاي
هواپيمايي ندارد.
رئيس انجم��ن دفاتر خدمات مس��افرتي اظهار
كرد :كاري كه ايرالينها كردهاند ،اين اس��ت كه
پروازهاي دوطرفه را بس��تهاند و صرفاً به فروش
پروازه��اي يكطرفه روي آوردهاند كه از س��وي
س��ازمان هواپيمايي 3/2 ،ميليون تومان تعيين
شده اس��ت ،به عبارت ديگر یک ميليون و ۴۰۰
هزار تومان ايرالينها با اين اقدام سود بيشتري
روي فروش بليت رفت و برگش��ت هر زائر كسب
ميكنند ،بعد هم ميگويند م��ا در حال رعايت
مصوب��ه س��ازمان هواپيمايي در خص��وص نرخ
پروازهاي اربعين هستيم.
خبري از قيمت مصوب نيست
وي خاطرنشان كرد :متأسفانه روي سيستمهاي
آژانسهاي هواپيمايي هن��وز پروازهاي اربعين
با نرخ مص��وب بارگذاري نش��ده و مش��كل اين
اس��ت كه در ايام اربعين ،تقاضا از عرضه بيشتر
اس��ت و ايرالينها قصد دارند با قيمت باال بليت
را بفروش��ند .تا وقتي هم كه سازمان هواپيمايي
بخواهد به اين موضوع ورود كند ،ديگر بازه زماني
پروازهاي اربعين به اتمام رسيده و كاري از دست
اين سازمان برنميآيد و اگر اقدامي هم انجام دهد
بهدرد زائران نميخورد.
رفيعي درب��اره اينكه برخي آژانسه��ا به زائران
ميگويند همزمان با بليت ،وي��زاي عراق را هم
ارائه ميدهند ،گفت :هيچ آژانس��ي ويزاي عراق
نميدهد ،اعالم كردند كه ويزا در صورت ثبتنام
در سامانه سماح صادر ميش��ود ،بعد كه زائران
اربعين در س��امانه س��ماح ثبتنام كردند و ويزا
برايشان صادر شد ،وقتي براي خريد بليت پرواز به
آژانسها مراجعه ميكنند ،به آنها گفته ميشود
كه بليت با نرخ مصوب در سيستم آژانسها وجود
ندارد و بايد با قيمت  8/5تا  ۹ميليون تومان بليت
پروازهاي رفت و برگشت را خريداري كنند.
اين در حالي است كه سازمان هواپيمايي كشوري
در آخرين اطالعيه خ��ود اعالم كرد ،زوار به هيچ
وجه بليت پروازهاي اربعين را با نرخ غيرمصوب
خريداري نكنند و گرانفروش��ي ش��ركتها را به
سازمان هواپيمايي كشوري گزارش كنند.

افت چشمگير قيمت سكه طالي گرمي ،ربع و نيم

اگ�ر چ�ه قيم�ت دالر در ب�ازار آزاد همچن�ان حوال�ي
27ه�زار توم�ان اس�ت ،ام�ا قيم�ت طلا و س�كه در ب�ازار
داخل�ي ب�ا اف�ت مواج�ه شدهاس�ت ،البت�ه قيم�ت س�كه
طلاي گرمي ،رب�ع و ني�م اف�ت چش�مگيري داشتهاس�ت.

به گزارش تس��نيم ،در بازار داخلي ،قيمت طالي 18عيار هر گرم
يكميليون و 128هزارتومان ،قيم��ت دالر 27هزار و 475تومان،
گزارش 2

مليحه مرادي

قيمت س��كه تمامبهار آزادي طرح جدي��د 11ميليون و 670هزار
تومان و قيمت س��كه تمامبهار آزادي طرح قديم نيز 11ميليون و
200هزار تومان است.
در بازار س��بزهميدان  ،قيم��ت نيمس��كه به��ار آزادي 5ميليون
و850تومان ،ربعس��كه بهار آزادي 3ميليون و  480هزار تومان و
سكه يكگرمي 2ميليون و 200هزار تومان تعيين شده است و به

فروش ميرسد.
قيمت طالي 24عيار در هر گرم يكميليون و 535هزار تومان و هر
مثقال طال4 ،ميليون و 890هزار تومان ارزشگذاري شده است.
به گزارش تس��نيم ،در بازار ارز قيمت دالر 27هزار و 368تومان،
قيمت يورو 32هزار و 59تومان ،پوند انگليس 37هزار و810تومان
و درهم امارات نیز 7هزار و 445تومان اعالم شده است.

شانس واردات خودرو هنوز وجود دارد

مصباحيمقدم :خبر رد مصوبه واردات خودروهاي خارجي در مجمع تشخيص كذب است
ماجراي واردات مشروط خودروهاي خارجي
هن�وز پايان نيافته اس�ت ،زي�را عضو هيئت
عالي نظارت بر حس�ن اجراي سياس�تهاي
كلي نظ�ام با تكذيب خب�ر رد مصوبه مجلس
مبن�ي ب�ر واردات خودروه�اي خارج�ي در
مجمع تش�خيص مصلح�ت نظ�ام ميگويد
اص ً
ال جلس�هاي با موض�وع بررس�ي مصوبه
واردات مش�روط خودروهاي خارجي برگزار
نش�ده ك�ه مصوب�ه مذكور رد ش�ده باش�د.

ش��ايد تا س��ال  97خريد يك خودروي خارجي
لوكس با بيش از  100ميليون تومان امكانپذير بود،
اما در پي ممنوعيت واردات خودروي خارجي نرخ
اين خودروها به شكل مستمر افزايش يافت تا حدي
كه امروز بايد براي خريد ي��ك خودروي خارجي
بهروز بيش از يك ميليارد تومان هزينه كرد.
ممنوعيت واردات خودرو ،جهش تورم ،افزايش
تقاضا براي خودروهاي لوكس بين طبقات مرفه
جامعه و عدم نظارت بر بازار خودروهاي خارجي
اين بازار را طي سه سال گذشته به قدري داغ كرد
كه برخي از كارشناسان ميگويند يكي از داليل
افزايش نرخ خودروهاي داخلي ،جهش قيمت در
بازار خودروهاي خارجي است.
اگر بپذيريم كه قيمت خ��ودرو در بازار داخلي ،
تابعي از قيمت خودرو در بازار خارجي است ،شايد
مجلس شوراي اسالمي دست روي خوب نقطهاي
گذاشته و با تصويب كليات طرح واردات مشروط
خودروهاي خارجي در پي آن است كه ابتدا بازار
خودروي خارجي را بر سر جاي خودش بنشاند
و سپس به تنظيم بازار خودروي داخلي بپردازد،
البته همانط��ور كه ميدانيم مجل��س در طرح
فوق تالش كرده بار مالي ارزي به دولت تحميل

نشود و از نهادهايي چون ش��وراي رقابت براي
تنظيم بازار خودروي خارجي با واردات مشروط
نيز كمك گرفته اس��ت .همچنين خودروهاي
سازگار با محيط زيست را براي واردات مناسب
دانسته است.
در مورد اثرگذاري طرح مجلس بايد اذعان داشت
كه ب��ازار خودروهاي خارج��ي بالفاصله پس از
تصويب طرح واردات مشروط خودروي خارجي
با ريزش  100ت��ا  500ميلي��ون توماني قيمت
مواجه شد ،اما چون طرح مجلس غافلگيركننده
بود ،عدهاي ذيض��رر از كاهش نرخ خودروهاي
خارجي در براب��ر آن موضع گرفتن��د تا حداقل
فرصتي براي خروج از بازار پيدا كنند.
در پي كاهش قيمت خودروه��اي خارجي طي

روزهاي گذشته ش��اهد درج گس��ترده خبري
مبني بر مخالفت مجمع تشخيص مصلحت نظام
با طرح واردات مشروط خودروي خارجي مجلس
بوديم .اين خبر در كنار خبر بيميلي وزير صمت
به واردات خودروي خارجي ،افت بيشتر قيمت
خودروي خارجي در بازار را با اما و اگر مواجه كرد،
ولي روز گذشته عضو هيئت عالي نظارت بر حسن
اجراي سياس��تهاي كلي نظام خبر رد مصوبه
مجلس در خصوص واردات خودروهاي خارجي
توسط اين هيئت را تكذيب كرد.
حجتاالس�لام غالمرضا مصباحيمقدم ،عضو
مجمع تشخيص مصلحت نظام با تكذيب خبر رد
مصوبه مجلس در خصوص واردات خودروهاي
خارجي در هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي

سياس��تهاي كلي نظام ميگويد :هنوز هيئت
عالي نظارت جلسهاي درباره اين موضوع برگزار
نکرده كه آن را رد يا تأييد كرده باشد.
نظ��ر ب��ه اظه��ارات حجتاالس�لام غالمرضا
مصباحيمقدم ،اميدها براي واردات مش��روط
خودروي خارجي و تعديل قيمت بازار خودرو و
شكست انحصار تقويت شد ،چراكه خودروسازان
داخلي تقريباً بازار خ��ودرو را در انحصار دارند و
وقتي از امكان كس��ب درآم��د از محل افزايش
نرخ محصول برخوردارند ،مشخص است كه به
سمت افزايش بهرهوري ،كيفيت ،كاهش مصرف
انرژي ،توليد س��ازگار با محيط زيست و كنترل
نرخ حركت نميكنند.
در ش��رايط كنوني بازار خودرو ،اين اميد وجود
دارد كه شايد طرح مجلس بتواند انحصار موجود
در بازار را بش��كند ب��ه دليل اينكه ب��ه نوعي به
تقاضاي بي��ش از عرضه پاس��خ ميدهد و عم ً
ال
بازار را با ثبات همراه میکند .از اينرو بسياري از
متقاضيان خودروهاي خارجي دست از معامله
كشيدهاند و منتظر اجراي طرح مجلس هستند
تا پس از اينكه خودروهاي جديد وارد بازار شدند
خريدهاي خود را انجام دهند.
همين اتفاق باعث تشديد ركود بازار خودروي
ايران شده و احتمال اين مسئله نیز زياد است
كه ب��ا افزايش عرض��ه خودروه��اي خارجي،
قيم��ت خودروه��اي داخلي هم ت��ا حدودي
تعديل شود .البته اگر وعده خودروسازان مبني
بر افزايش توليد در ماههاي آينده محقق شود
و از طرف ديگر نيز واردات خودروي خارجي
از سر گرفته شود ،به طور قطع قيمت در بازار
تعديل خواهد شد.

عضو كميس�يون صناي�ع و مع�ادن مجلس ب�ا بي�ان اينكه عدم
رعاي�ت مصوبه ش�وراي رقاب�ت در پيشف�روش خ�ودرو تخلف
محس�وب ميش�ود ،گف�ت :در ط�رح تحقي�ق و تفح�ص
از صنعت خ�ودرو،س�از و كار فروش خودرو بررس�ي ميش�ود.

به گزارش فارس ،لطفاهلل سياهكلي با بيان اينكه پيشپرداخت خريد
خودرو نبايد مشمول تورم شود ،گفت :اگر خودروسازان مصوبه شوراي
رقابت مبني بر اينكه پيشپرداخت خودرو مشمول تورم نشود را نپذيرند،
اقدامي خالف ش��رع و قانون انجام دادهاند .بنابراين بايد اين مصوبه را
اجرايي كنند .وي افزود :در وهله نخست بايد به اين نكته توجه كرد كه
براي معامله خودرو نبايد زمانهاي متعددي در نظر گرفت ،به اين معنا
كه خودرو را امروز به مصرفكننده بفروشيم ،اما قيمت آن سه سال بعد،
به روز محاسبه شود .اصل اين رويه اشتباه است ،زيرا معامله امروز صورت
گرفته و همين امروز نيز بايد قيمت آن تعيين تكليف شود.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس درباره برخي ادعاها مبني بر اينكه
مكانيزم فروش فوري خودروسازان نامناسب است ،اظهار داشت :در طرح
تحقيق و تفحص از صنعت خودرو كه در حال بررسي در مجلس است ،به
موضوعاتي مانن د س��از و كار فروش رسيدگي خواهد ش��د .وي ادامه داد:
خودروسازان تخلفات زيادي دارند و در حق مردم اجحاف بسيار ميكنند
كه بايد به اين تخلفات رسيدگي ش��ود .اعضاي شوراي رقابت در رابطه با
نحوه اقدام خودروسازان در موضوع پيشفروش خودرو به استناد ماده ۵۸
قانون اجراي سياستهاي كلي اصل  ۴۴قانون اساسي با اكثريت آرا مقرر
كردند چنانچه مراجع ذيصالح در رابطه با خودروهاي انحصاري مشمول
دستورالعمل قيمت شورا با پيشفروش خودرو موافقت كنند ،به نسبت
مبلغ پرداختي بابت پيشپرداخت ،هر مشتري درصدي از قيمت رسمي
خودرو را در زمان ثبتنام (نسبت به قيمت كارخانه) پرداخت كرده است.
طبق مصوبه شوراي رقابت در اين صورت سهمي از خودرو كه پيشپرداخت
آن قب ً
ال انجام شده مشمول هيچگونه تورم قيمتي احتمالي نخواهد شد و
صرفاً بقيه سهم باقيمانده مشمول تورم بخشي احتمالي خواهد بود.
....................................................................................................................

رشد اقتصادي بهار  4/6درصد

مركز آمار ايران اعالم كرد،نتايج حسابهاي ملي فصلي نشان از
رشد  7/6درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و  4/6درصدي
محصول ناخالص داخلي بدون نفت در فصل بهار س�ال  ١٤٠٠دارد.

به گزارش فارس ،مركز آمار ايران اعالم كرد :نتايج مذكور حاكي از آن
است كه در فصل بهار ١٤٠٠رش��ته فعاليتهاي گروه كشاورزي رشد
منفي  ،4/5گروه صنايع و معادن  13/8و گروه خدمات  4/5درصد نسبت
به فصل بهار سال  ١٣٩٩رشد داشته است.
بر اس��اس آخرين نتايج حس��ابهاي ملي فصلي مركز آمار ايران،
محصول ناخالص داخلي( )GDPبه قيمت ثابت س��ال  ١٣٩٠در
سه ماهه اول س��ال  ١٤٠٠به رقم هزار و  ٧٧٧هزار ميليارد ريال با
نفت و هزار و  ٥٠٩هزار ميليارد ريال بدون احتس��اب نفت رسيده
اس��ت ،در حالي كه رقم مذكور در فصل مشابه س��ال قبل با نفت
هزارو  ٦٥٢هزار ميليارد ريال و بدون نفت هزار و  ٤٤٢هزار ميليارد
ريال بوده كه نشان از رش��د  7/6درصدي محصول ناخالص داخلي
با نفت و  4/6درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در فصل
بهار س��ال  ١٤٠٠دارد.
....................................................................................................................

ماليات خانههاي خالي تا امروز صفر!

با وج�ود آنكه حدود  ۹م�اه از تصويب قانون مالي�ات بر خانههاي
خالي ميگ�ذرد ،اين موض�وع در فرآين�د اجرا معط�ل مانده كه
يك نماينده مجل�س آن را مصداق اس�تنكاف از قانون دانس�ته
و خواس�تار برخورد ديوان محاس�بات با متخلفين ش�ده اس�ت.

به گزارش ايسنا ،پيش از تأييد اين قانون توسط شوراي نگهبان و وزارت
راه و شهرسازي ،سامانه امالك و اس��كان را كه يكي از كاركردهاي آن
اجراي ماليات بر خانههاي خالي ب��ود در مردادماه  ۱۳۹۹وارد فرآيند
اجرا كرد .پس از آن وزارت راه و شهرسازي اعالم كرد كه از طريق تقاطع
اطالعاتي  3/1ميليون واحد مسكوني خالي توسط اين سامانه شناسايي
و به سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات معرفي كرده است.
با اين حال هنوز ماليات خانههاي خالي در پيچ و خم اجرا معطل مانده
اس��ت .بنا به گفته محمود محمودزاده ،معاون وزير راه و شهرس��ازي،
سازمان امور مالياتي اعالم كرده اطالعاتي كه از طريق كارتابل سامانه
امالك و اسكان ارسال ش��ده يكبار هم از طريق سامانهاي كه وزارت
اطالعات بين دستگاهها به صورت رسمي برقرار ميكند ارسال شود.
از سوي ديگر سامانه امالك و اسكان كه هرازگاهي از دسترس خارج
ميشود ،از پنج روز قبل با امكانات جديدي كه بنا به گفته معاون وزير
راه و شهرسازي ،ثبتنام را آسان كرده مجددا ً راهاندازي شده است .تا
آخر مهرماه به سرپرست خانوادهها اعم از مالك و مستأجر مهلت داده
شده تا اطالعات سكونتي خود را در اين س��امانه ثبت كنند .به دليل
توقف دو ماهه فعاليت اين سامانه پيش��نهاد تمديد اين زمان تا پايان
فصل پاييز به ستاد كرونا داده شده كه وزارت راه و شهرسازي در انتظار
تصميم ستاد است.
اين در حالي اس��ت كه مجلس براي درآمدهاي حاصل از قانون ماليات بر
خانههاي خالي در بودجه ،هزينه تعريف كرده است .بنابراين در صورت عدم
اجراي قانون مذكور نظام بودجهريزي كش��ور به هم ميريزد .امروز و فردا
كردن براي اعمال ماليات واحدهاي بدون سكنه ،انتقاد نمايندگان مجلس را
در پي داشته ،تا جايي كه رضاييكوچي ،رئيس كميسيون عمران مجلس با
بيان اينكه بيتوجهي به اجراي قوانين مصداق استنكاف از قانون بوده ،از لزوم
ورود ديوان محاسبات به اين موضوع سخن گفته و خواستار برخورد قاطعانه
ديوان با متخلفين شده است .وي گفته متأسفانه تاكنون حتي يك ريال هم
از محل ماليات بر خانههاي خالي به خزانه واريز نشده است.
....................................................................................................................

گشايشي جديد براي صادركنندگان

رئي�س س�ازمان توس�عه تج�ارت از نهاي�ي ش�دن ارائ�ه
تس�هيالتي جدي�د ب�ه صادركنن�دگان ايران�ي خب�ر داد.

به گزارش ايس��نا ،عليرضا پيمانپاك اعالم كرده كه مقدمات اجراي
ماده  3بس��ته حمايت از صادرات غيرنفتي به مرحله نهايي رس��يده
و اجرايي خواهد ش��د .اميدواريم با همكاري صندوق توسعه ملي در
خصوص تخصيص منابع الزم و همچنين هماهنگي با بانكهاي عامل،
ضمن پرداخت تسهيالت ريالي و ارزي به صادركنندگان ،شاهد كاهش
هزينههاي حضور صادركنندگان در بازارهاي هدف و افزايش قدرت
رقابتپذيري آنها باشيم .معاون وزير و رئيس كل سازمان توسعه تجارت
ايران ادامه داد :پرداخت تس��هيالت از طريق س��امانههاي بهينياب
و س��پيدار بوده كه پس از اح��راز اهليت صادرات��ي صادركنندگان،
درخواست متقاضيان به كارتابل بانكهاي عامل و احراز اهليت اعتباري
ارجاع و در نهايت اعتبار پرداخت ميشود .شاخصهاي در نظر گرفته
شده جهت احراز اهليت صادراتي شامل ميانگين صادرات در طول سه
سال گذشته ،بازرگاني يا توليدي بودن متقاضي ،نوع كاالي صادراتي
بر اساس ارزش افزوده و اولويت كشورهاي همسايه و اوراسياست كه
با توجه به اين وزندهي ،سعي در حمايت حداكثري از صادركنندگان
داريم .معاون وزير و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران تأكيد كرد:
با توجه به پيگيريهاي انجام شده و مفاد بس��ته حمايت از صادرات
غيرنفتي س��ال  ،۱۴۰۰مبلغ  2هزار ميليارد تومان از منابع صندوق
توسعه ملي در بانكهاي عامل سپردهگذاري شده و بانكهاي عامل
با تركيب اين منابع با منابع خود به نسبت  ،۵٠-۵۰در نهايت مبلغ 4
هزار ميليارد تومان تسهيالت سرمايه در گردش صادراتي با نرخهاي
ترجيحي پرداخت خواهند كرد.

