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گرانی مرغ روی میز ستاد تنظیم بازار
 در حالیکه قیمت گوش��ت م��رغ در بازار افزایش 
یافته و به حدود ۱۱۰۰۰ تومان رس��یده است، معاون 
وزی��ر کش��اورزی معتقد اس��ت که گرچ��ه برخی از 
فروشندگان، گرانفروش��ی می کنند اما قیمت گوشت 
مرغ در بازار گران نیست و مرغداران از قیمت مصوب 
۸۲۰۰ تومان��ی ناراضی هس��تند و در ح��ال رایزنی با 

ستاد تنظیم بازار برای تغییر نرخ مصوب هستند.
مرتضی رضایی معتقد اس��ت که هیچ مش��کلی در 
زمینه تامین، قیمت و بازار خ��وراک مرغ وجود ندارد و 
ماه هاست که قیمت کنجاله سویا و ذرت به ثبات رسیده 
است. وی درخصوص وضعیت قیمت مرغ توضیح داد که 
گرچه طی روزهای گذشته با افزایش نسبی قیمت گوشت 
مرغ در بازار مواجه بودیم اما گوشت مرغ گران نیست و با 
در نظر گرفتن هزینه های تولید مرغداران و سود منطقی 
در سیستم توزیع و بازار به این نتیجه می رسیم که قیمت 

این محصول پروتیینی نسبتا متعادل است.
رضایی با بیان اینکه طی روزهای گذش��ته ش��یب 
افزای��ش قیمت گوش��ت مرغ قدری تند ش��ده اس��ت، 
گفت: گوش��ت مرغ گران نیس��ت اما برخی گرانفروشی 
می کنند که باید با آنها برخورد ش��ود چراکه به نظر من 
برخی هیجانات موجود در بازار باعث افزایش قیمت این 
محصول شده اس��ت. وی با تاکید بر اینکه اگر از طرف 
اتحادیه ای قیمت گوش��ت مرغ غیرقانونی افزایش پیدا 
کند، تخلف است و با آن برخورد می شود، گفت: گرچه 
س��تاد تنظیم بازار نرخ مصوب کیلویی ۸۲۰۰ تومان را 
برای مرغ تصویب کرده اس��ت اما مرغداران به ش��دت 
نس��بت به این قیمت اعتراض دارند و از آنجا که بازار را 
نمی توان دستوری کنترل کرد، غافلگیری تولیدکنندگان، 

قیمت گوشت مرغ در حال بررسی مجدد است.
مع��اون وزیر جه��اد کش��اورزی اظهار ک��رد: در 
راس��تای تعادل بخش��ی بیش��تر به بازار گوشت مرغ، 
شرکت پشتیبانی امور دام مدتی است که به بازار ورود 
کرده و توزیع گوش��ت مرغ منجمد و گرم را با قیمت 
مناس��ب آغاز کرده اس��ت تا بازار را در دامنه قیمتی 
مدنظر کنت��رل و تنظیم کنیم و نوس��انات قیمتی به 

زیان تولیدکنندگان و مردم تمام نشود.  ایسنا

رشد 37 درصدی تورم تولیدکننده صنعت 
در بهار 
شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل 
بهار ۱٣٩٧ به عدد ۲۸٩.۰ رسید که نسبت به شاخص 
فصل قبل )۲٥٣.٦(، ۱٤.۰ درصد و شاخص فصل مشابه 

سال قبل )۲۱۰.٣(، ٣٧.٤ درصد افزایش داشته است.
درصد تغییرات متوسط شاخص کل بخش صنعت 
در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱٣٩٧ نسبت 
به متوسط شاخص در چهار فصل منتهی به فصل بهار 
س��ال قبل )نرخ تورم تولیدکنن��ده کل بخش صنعت( 
معادل ۲۲.٧ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل 
منتهی به فصل زمستان س��ال ۱٣٩٦ )۱٥.٥ درصد(، 

افزایش داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده در زیر بخش "صنایع تولید 
زغال سنگ - پاالیشگاه های نفت" با ۱٩.٥ درصد افزایش 
نس��بت به فصل قبل از عدد ۲٥۲.۱ به ٣۰۱.٣ رس��ید و 
بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص کل فصل بهار داشته 
است. رشته فعالیت "تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده" 
با ۱٩.٥ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر 

را در افزایش شاخص این زیر بخش داشته  است.
شاخص قیمت تولیدکننده "تولید فلزات اساسی" با 
۱٧.٧ درصد، "تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم 
تریلر" با ٧.٣ درصد، " صنایع مواد غذایی و آشامیدنی" 
ب��ا ٦.٦ درص��د، "صنایع محصوالت ش��یمیایی" با ٧.٧ 
درصد و "ماشین آالت و دستگاه های مولد و انتقال برق" 
با ۱٤.۲ درصد افزایش نس��بت به فصل قبل، بیشترین 
تاثیر را در افزایش ش��اخص صنعت داشته اند. شاخص 
قیم��ت صنعت در تمامی زیربخش ها نس��بت به فصل 

قبل با افزایش روبه رو بوده است.  مرکز آمار

تحویل 2/5 میلیون سکه پیش فروش از امروز 
 با سررس��ید شدن س��که های پیش فروش شش 
ماه��ه از امروز، تحویل این س��که ها به صاحبان آن ها 

همزمان با ۱٧ مرداد آغاز خواهد شد.
طرح پیش فروش سکه از ۱٧ بهمن ماه سال گذشته 
تا اواس��ط اردیبهشت ماه سال جاری در دستور کار بانک 
مرک��زی قرار گرفت تا بتواند با جذب نقدینگی تا حدی 
نوس��ان ب��ازار ارز را کنترل و از س��وی دیگر بر تعدیل 
قیمت ها در بازار سکه اثرگذار باشد؛ طی این طرح حدود 
هفت میلیون و ٦۰۰ هزار قطعه سکه پیش فروش شد.

س��که های پی��ش فروش در هفت سررس��ید یک 
ماهه ب��ا قیمت یک میلیون و ٥٩۰ هزار تومان، س��ه 
ماهه یک میلیون و ٥٤۰ هزار تومان، ش��ش ماهه یک 
میلی��ون و ٤٧٥ ه��زار تومان، ٩ ماه��ه یک میلیون و 
٤۱۰ هزار تومان، یک س��اله یک میلیون و ٣٥۰ هزار 
تومان، ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲٤٥ هزار تومان و ۲٤ 
ماهه ی��ک میلیون و ۱۱٦ هزار تومان فروخته ش��ده 
بود. س��که های پیش فروش یک ماهه و س��ه ماهه در 
مدت اخیر سررس��ید و در مرحله تحویل قرار گرفت و 
از امروز )چهارشنبه( س��که های شش ماهه نیز آماده 
تحویل در شعب بانک ملی که ثبت نام در آن ها انجام 

شده، خواهد بود.  ایسنا

اخبار

استفاده کنندگان از ارز رسمی اطالعات نمی دهند
رئی��س س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان گف��ت: علی رغم 
پیگیری صورت گرفته برخی از واحدها از ارائه اطالعات خود درباره اس��تفاده از ارز 

رسمی سر باز زده اند.
س��یدمحمود نوابی با ارسال نامه ای مش��ترک به معاون امور صنایع، معاون 

ام��ور معادن صنایع معدنی وزارت صنعت و معاون توس��عه بازرگانی وزارت جهاد 
ب��ا موضوع خوداظهاری اس��تفاده کنندگان از ارز رس��می اظهار ک��رد: از آنجایی که 

براساس تکلیف محوله و تأکیدات ریاست جمهور مقرر گردیده است قیمت خوداظهاری 
استفاده کنندگان از ارز رسمی در سامانه ۱۲٤ این سازمان درج گردد و در این راستا با 
توجه به اطالع رسانی های عمومی علی رغم پیگیری صورت گرفته برخی از واحدها از ارائه 
اطالعات خوداظهاری استنکاف نموده اند و با تشکیل پرونده تعزیری مشکالتی برای این 

بنگاه ها علی الخصوص تولیدکنندگان موجب خواهد شد.  تسنیم

خط کش 
دستیابی ایران به فناوری جدید بررسی اطالعات آب خوان ها 
معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از دستیابی 
ایران به تکنولوژی جدید بررسی اطالعات آب خوان ها در اعماق زمین خبر داد و 

گفت: این تکنولوژی و دستگاه های مربوطه اکنون در فاز مطالعه قرار دارند.
ش��اهین پاکروح اظهار داشت: مطالعات، بررسی و امکان سنجی ظرفیت های 

آب ژرف در کش��ور آغاز ش��ده و محور مطالعات اکنون در سیستان و بلوچستان 
است. وی افزود: این کار صرفاً مطالعاتی است و فعاًل نمی شود گفت چه میزان آب در 

عمق بیش از ۱۰۰۰ متر وجود دارد و چقدر قابل برداشت است.
پاکروح تصریح کرد: در حین حفاری و گمانه زنی وقتی به عمق هزار متری می رسند، 
ممکن اس��ت به یک الیه آب دار و یا به یک الیه سفت برسند، این موضوع طبیعی است 
که الیه های مختلفی در اعماق وجود دارد، پس رس��یدن ب��ه یک الیه آب دار نمی تواند 

به معنای اتمام مطالعات دستیابی به آب های ژرف باشد.  تسنیم

زندگانی 
جذب 2/8 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از نیمه  دوم سال ٩٦ تاکنون ۲.۸ 
میلیارد دالر س��رمایه گذاری خارجی از طریق ۲۰٤ سرمایه گذار جذب شده که 

موجب اشتغال ۱٧ هزار نفر شده است
صادق نجفی با بیان اینکه ٤۸درصد اشتغال کشور در اختیار صنایع کوچک 

قرار دارد اظهار کرد: ۸٥ ش��هرک خصوصی در کش��ور وجود دارد که ٩٧هزار نفر 
در این شهرک ها اشتغال دارند. وی افزود: به منظور حمایت از صنایع کوچک ٤هزار 

میلیارد تومان تسهیالت در اختیار این صنایع قرار می گیرد.
مع��اون وزیر صنعت ب��ا بیان اینکه امروز راه نجات در ح��وزه تولید،صنایع کوچک و 
متوسط است، گفت: ۱۲۰نفر از صنایع کوچک طی سه ماه گذشته در آلمان آموزش دیده 
و برای فعالیت به کشور برگشتند. وی اظهار کرد: از نیمه  دوم سال ٩٦ تاکنون ۲.۸میلیارد 

دالر سرمایه گذاری خارجی از طریق ۲۰٤ سرمایه گذار جذب شده است.  میزان

تجارت 

مدیرعامل ش��رکت عمران هشتگرد از  خونه به  واگ��ذاری یک روزه عرص��ه واحدهای خونه 
مس��کن مهر این ش��هر با تخفیف ٣۰ درص��دی خبر داد و 
گفت: نس��بت ب��ه پروژ های مس��کن مه��ر و موقعیت قرار 
گرفت��ن آن متقاضیان برای خرید عرص��ه ٦ تا ۱۲ میلیون 

تومان به صورت نقدی یا اقساط بلندمدت می پردازند.
 مه��دی هدای��ت با اش��اره به آغ��از واگ��ذاری عرصه 
پروژه ه��ای مس��کن مهر از هفته گذش��ته، اظه��ار کرد: در 
ارتباط با ایجاد ارزش افزوده در پروژه های مسکن مهر، پایان 
دادن به مالکیت دوگانه در واحدهای این طرح و در راستای 
حمای��ت از متقاضیان با مصوبات وی��ژه مجموعه وزارت راه 
و شهرسازی و ش��رکت عمران شهرهای جدید ایران، برای 
واگذاری عرص��ه عموم پروژه هایی که مردم در آن س��اکن 

هستند، اقدامات مربوطه انجام شده است.
وی با بیان اینکه قیمت کارشناسی زمین واحدهای مسکن 
مهر مشخص شده است، افزود:  با قیمت های بسیار مناسب که 
۱۰۰ درصد به نفع متقاضیان است، واگذاری عرصه واحدهای 
مسکن مهر هفته گذشته آغاز شد. وی تاکید کرد:  هفته گذشته 
طی مراسمی اولین قرارداد های واگذاری عرصه انفرادی زمین 

به سه متقاضی انجام شد.
مدیرعامل شرکت عمران ش��هر هشتگرد با بیان اینکه 
متقاضیان بایس��تی از ای��ن فرصت اس��تفاده کنند، گفت: 

مجموعه ای در مس��کن مهر بس��یج کرده ایم ک��ه کار آنها 
فق��ط ملکی کردن واحدهای این طرح اس��ت. هر متقاضی 
که بخواهد می تواند به صورت انفرادی به سوله مسکن مهر 
مراجعه کرده و قیمت حق العرصه که بس��یار نرخ پایینی و 

در واقع حمایتی است را پرداخت کند.
ای��ن مقام مس��ئول در ادام��ه با تاکید ب��ر اینکه ظرف 
ی��ک روز واگذاری عرصه به متقاضیان به قرارداد می رس��د، 
اظهار کرد: پس از تحویل قرارداد واگذاری عرصه از س��وی 
متقاضیان، با یک س��ری کارگزاری ها قرارداد امضا کرده ایم 
ک��ه اینها کار صورت های مجلس تفکیک��ی و به تک برگی 

رساندن سند را پیگیری می کنند.
وی از واگذاری سند تک برگی عرصه و اعیان واحدهای 
مس��کن مه��ر طی چند ماه خب��ر داد و با اش��اره به قیمت 
واگذاری عرصه گفت: نسبت به پروژه و موقعیت قرار گرفتن 

آن متقاضیان خرید عرصه ٦ تا ۱۲ میلیون تومان است.
هدای��ت با تاکید ب��ر اینکه تمام مناب��ع مالی واگذاری 
عرصه از سوی شرکت عمران هشتگرد برای تامین خدمات 
روبنایی هزینه خواهد ش��د، افزود: متقاضیانی که بخواهند 
قیمت عرصه را به صورت نقدی پرداخت کنند مش��مول ٣۰ 
درصد تخفیف می شوند، ضمن اینکه پرداخت قیمت عرصه 
به صورت اقس��اط بلندمدت نیز انجام می شود که دیگر ٣۰ 

تخفیف شامل آنها نمی شود.  تسنیم

مدیرعامل شرکت عمران هشتگرد اعالم کرد
واگذاری یک روزه عرصه مسکن مهر با تخفیف ۳۰ درصدی 

معاون وزیر کار مطرح کرد؛
حذف امضای طالیی با تصمیمات جدید 
مع��اون وزی��ر کار از بی��ن رفتن  رانت و امض��ای طالیی را از آثار کسـب و کـار
تصمی��م جدید ارزی دولت برش��مرد و گفت: نظارت 

دولت و بانک مرکزی بر بازار سنجیده تر می شود.
حمی��د کالنتری با اش��اره به بس��ته ارزی جدید 
دولت اظه��ار امیدواری کرد این سیاس��ت ها با توجه 
به فراز و نش��یب های دو سه ماه گذش��ته در اقتصاد، 
آرامش��ی را در جامعه ایجاد کند ک��ه البته آثارش از 
االن مش��خص است. وی گفت: دولت با این تصمیم با 
پش��توانه تدبیر ارز را از حالت ارز قاچاق خارج کرد و 
حاال به طور مش��خص جز ارز هایی که برای کاالهای 
اساس��ی و ضروری مشخص است، بقیه در بازار تعیین 
می شود و نرخ در ازای تعاملی که بین صادرکنندگان 

و وارد کنندگان برقرار می شود تعیین خواهد شد.
کالنتری تاکید کرد: در ش��رایط جدید دیگر کسی 
نمی تواند از رانت اس��تفاده کند، کس��ی امضای طالیی 
نخواهد داشت و هر کسی نیاز به ارز دارد به بازار می رود 

و خود به خود بازار به نقطه تعادلی منطقی می رسد.
معاون وزیر کار در ادامه با اشاره به اینکه صدارت 
کش��ور در ٤ ماهه اول امس��ال ۲۰ میلیارد دالر بوده، 
ادام��ه داد: این آمار نش��ان می دهد کش��ش صادراتی 
داری��م و از این طریق می توانی��م ارز مورد نیاز جامعه 

برای واردات را تامین کنیم.  فارس

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی خبر داد 
افزایش مجدد قیمت گوشت گوسفندی 
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی  با اش��اره به دستور رئیس جمهور بــــازار روز
ب��رای مقابله ب��ا قاچاق کاال از کش��ور گف��ت: قیمت 
گوشت گوس��فندی مجددا افزایش یافته و امیدواریم 

این دستور رئیس جمهور موثر واقع شود.
علی اصغر ملکی با اش��اره به افزایش مجدد قیمت 
گوشت گوسفندی در بازار اظهار داشت: قیمت این کاال 
طی هفته جاری حدود ۲ هزار تومان گران شده است. 
وی ب��ا بیان اینکه هم اکنون مغ��ازه داران هر کیلوگرم 
ش��قه بدون دنبه را ٥۲ تا ٥٣ ه��زار تومان خریداری 
می کنن��د، گفت: این عدد برای مصرف کنندگان با ۱۰ 

درصد سود به ٥۸ هزار تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه 
از دو روز گذشته بازار گوشت با رکود خاصی مواجه شده 
است، گفت: مردم قدرت کافی برای خرید گوشت ندارند 

و همین مسئله موجب ایجاد رکود در بازار شده است.
ملک��ی ب��ا تاکید ب��ر اینکه ما ش��رایط ب��ازار را به 
مسئوالن اطالع رسانی کرده ایم، تصریح کرد: از مسئوالن 
خواسته ایم تا حد امکان مانع خروج دام از کشور شوند. 
به گفته وی صادرات دام زنده از کش��ور ممنوع است و 
مج��وزی برای آن صادر نمی ش��ود، با این حال به دلیل 
افزای��ش قیم��ت دالر، انگیزه ها برای قاچ��اق دام زنده 

بصورت چشمگیری افزایش یافته است.  مهر

این روزها ک��ه توجه وتمرکز  هم��گان به مس��ائلی از قبیل ارزش افـزوده
ب��ازار ارز و س��که و قیم��ت خ��ودرو و تح��والت 
بین المللی اس��ت،عده ای قلی��ل در مراکز تصمیم 
س��ازی و تصمیم گی��ری بدنب��ال حداکثر کردن 

منافع شخصی خود هستند.
با توجه به اهمیت ش��اخص های خرد و کالن 
اقتص��ادی، محوری��ت اصلی تمرکز کارشناس��ان، 
بررس��ی رون��د تحوالت ای��ن حوزه ه��ا و تأثیر آن 
برزندگی ومعیشت مردم است، اما اشکال این توجه 
ص��د درصدی این اس��ت که در س��ایه این تمرکز 
همگان��ی، عده ای قلی��ل با در نظ��ر گرفتن منافع 
شخصی خود سعی در گل آلود کردن هر چه بیشتر 
فضا دارند تا برای خود و اطرافیان شان در پناه این 

گل آلودی، ماهی های درشت صید کنند.
قطعاً آنچه در این بی��ن نباید از نظارت مردم 
و کارشناسان و تحلیلگران مغفول بماند این است 
که بی توجهی به این عده قلیل، شاید در بلندمدت 
مض��رات و زیان های مخربتری در اقتصاد کش��ور 
داشته باشد. متاسفانه برخی تحوالت و رخدادهایی 
که با ظاهری موجه نمود می یابد، با اغراض و نیاتی 
ش��خصی و منفعت طلبانه شکل گرفته و پیگیری 
می شود و به قولی، پشت پرده هایی دارد که از نگاه 

مردم و بسیاری از مسئوالن دور مانده است. 
دو روز پی��ش، وزیر اقتصاد با حضور در مجلس 
شورای اس��المی به سؤاالت نمایندگان مردم پاسخ 
داد. البته طرح س��ؤال از وزرا آنگونه که بارها بر آن 
تاکید و تکرار شده، حق مسلم نمایندگان و وکالی 
ملت بوده و می بایس��ت با استفاده از این اختیارات 

و حق��وق به عنوان اعضای خان��ه ملت، دولتمردان 
را مورد س��وال قرار داده و از این طریق، مس��ئوالن 
اجرایی کشور را به سمت اجرای هرچه بهتر قوانین 

مصوب و تأمین حداکثری منافع ملی سوق دهند.
اما طرح سؤال درباره سامانه جامع مالیاتی که 
مزایا و دس��تاوردهای مثبت آن در اقتصاد کشور و 
البته مراحل و موانع تکمیل آن بر کس��ی پوشیده 

نیست، پشت پرده عجیب و غریبی داشت.

پشت پرده سواالت مکرر از وزرای اقتصاد
»خ.ر« نماین��ده یکی از ش��هرهای کش��ور در 
مجلس اس��ت که از س��ال ٩٤ تاکنون طرح سؤال 
از وزرای اقتصاد وقت، درباره سامانه جامع مالیاتی 
را در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت. البته این 
دستور کار برای منافع مردم حوزه انتخابیه ای که با 
رای شان به وی اختیار حضور در مجلس و پیگیری 
حقوق ش��ان را داده  اند، نیس��ت؛ این طرح سواالت 
مکرر تنها برای پاکس��ازی پرونده فرار مالیاتی یک 
شرکت فوالدی است که در شهر دیگری قرار دارد؛ 
شرکتی فوالدی که س��هامداران اصلی اش را اقوام 

این نماینده مجلس تشکیل می دهند. 
یک شرکت خرید و فروش محصوالت فوالدی 
با مدیری��ت »ح.ح« وبا عضوی��ت »م.ر« در هیات 

مدیره )که خواهر نماینده مذکور اس��ت(، در سال 
۱٣٩۰ در یکی از شهرهای کشور تأسیس شد. این 
شرکت که در حوزه صنعت فلزات و فوالد مشغول 
به کار است در سال ۱٣٩٣ اظهارنامه های مالیاتی 

خود را به ثبت رساند.
از آنجا که س��امانه های طرح جامع مالیاتی با 

جم��ع آوری بیش از یک میلی��ارد رکورد اطالعات 
معامالت، امکان بررسی صورت معامالت شرکت ها 
با یکدیگر را دارد، براس��اس اطالعات اس��تخراجی 
از کد کارگاه این ش��رکت، نتایج جدیدی بدس��ت 
آمد. این شرکت با کارخانه ها و بنگاه های مختلف، 
معام��الت متع��ددی در ح��وزه خری��د و ف��روش 
کاالی فوالدی داش��ته اس��ت که محاسبه مالیات 
بر درآمدهای حاصل این معامالت نش��ان داد این 
ش��رکت فرارمالیاتی دارد و میزان این فرار مالیاتی 

تقریباً ٣۰۰۰ برابر مبلغ اظهارنامه آن بوده است.
طرح س��ؤال درباره س��امانه جامع مالیاتی از 
وزیر وقت اقتصاد، علی طیب نیا، توس��ط »خ.ر« از 
همینجا جا کلید خورد و با طرح س��وال از مسعود 

کرباسیان ادامه پیدا کرد. 

درخواست نماینده: کل مالیات را تخفیف بدهید!
یک منبع آگاه در این زمینه گفت: این نماینده 
مجلس از همان سال با اطالع از نحوه محاسبه رقم 
فرار مالیاتی این شرکت، بارها و به دفعات با تهدید 
و ارعاب وزیر اقتصاد درخواست کسر رقم مالیاتی و 
اعطای معافیت کامل به این شرکت را مطرح کرد. 
طرح سؤال درباره اشکاالت طرح جامع مالیاتی از 
علی طیب نیا و پس از آن مس��عود کرباس��یان نیز، 

نه برای پیگیری منافع ملی و اقتصاد کالن کش��ور 
که صرفاً برای کاهش و بخش��ش کل رقم مالیاتی 

شرکت وابسته به این نماینده انجام شد.
طبق اطالعات واصله سازمان امور مالیاتی با در 
نظر گرفتن شرایط سخت اقتصادی حاکم بر فضای 
صنعت کشور طی آن سال ها، و براساس اختیارات و 
حدود قانونی خود، تخفیف هایی را برای این شرکت 
لحاظ ک��رد اما درخواس��ت این نماین��ده مجلس، 

تخفیف کل رقم آن سال و سال های بعد بود.
البت��ه در این بی��ن نباید از پیگیری های س��ایر 
نماین��دگان درخصوص موانع و چالش های س��ر راه 
سامانه طرح جامع مالیاتی نیز غافل شد، درخواست 
حل مش��کالت و موانع اجرای کامل س��امانه جامع 
مالیاتی حق قانونی و مسلم نمایندگان مجلس از دولت 
است که در نهایت منجر به ارتقای جایگاه مالیات در 

اقتصاد کشور و ایجاد شفافیت بیشتر خواهد شد.
اما سؤال اینجاست چرا یک نماینده مجلس که 
با رای مردم حوزه انتخابیه به صحن خانه ملت پیدا 
کرده است، باید با سوء استفاده از اختیارات قانونی 
خود س��امانه ای مانند طرح جامع مالیاتی را که به 
عنوان یکی از راهکارهای سالمت اقتصاد در کشور 
ایجاد ش��ده را تخریب کرده و در صحن مجلس با 
اجرای نمایش دلسوزی برای مردم به دنبال حقوق 

شخصی اقوام و نزدیکان درجه یک خود باشد.
تالش های این نمایند مجلس برای صفر کردن 
مالیات ش��رکت فوالدی مذکور در حالی است این 
ش��رکت نیز مانند س��ایر تولیدکنندگان و فعاالن 
اقتصادی، از تخفیفات قانونی در راس��تای حمایت 

از تولید داخل برخوردار شده است.  مهر

انجمن  مدی��ره  رئیس هیئت  ل و صنفی س��ی ان جی گفت: طی پتـــــر
٣ الی ٤ س��ال گذشته مصرف این سوخت پاک در 
بازه ۲۰ تا ۲۱ میلیون مترمکعب بوده که این حجم 
با وجود افزایش تولید خودرو و رشد مصرف بنزین 
حاکی از کوچک شدن س��هم این سوخت پاک در 

سبد انرژی کشور است.
اردشیر دادرس درخصوص روند مصرف صنعت 
سی ان جی در کشور گفت: صنعت سی ان جی کشور 
ب��ا توانمندی باال برای جایگزینی س��ایر حامل های 
سوخت هم اکنون تنها از ٦۰ درصد توان اجرایی و 
عملیاتی خود برای خدمات رسانی استفاده می کند.

وی افزود: مصرف س��ی ان جی در کش��ور طی 
سال های گذشته افزایشی نداشته به همین خاطر 
نیازمند بس��ته های حمایتی از س��وی دولت برای 
جایگزینی سی ان جی در مقابل بنزین هستیم، زیرا 
براساس برنامه ریزی ها حداقل باید افزایش مصرف 

۱۲ میلیون مترمکعب س��ی ان جی داشته باشیم تا 
جایگزین ٣۰ میلیون لیتر بنزین شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی ان جی 
در توضیح حجم مصرف این فرآورده گازی در کشور 
گفت: در حال حاض��ر میانگین تولید حدود ۲۰ تا 
۲۱ میلیون مترمکعب است که این رقم درحدود ٣ 

الی ٤ سال در همین بازه باقی مانده است.
دادرس عن��وان ک��رد: ثاب��ت ب��ودن مصرف 
سی ان جی در کشور با توجه به افزایش تولید خودرو 
و افزایش مصرف بنزین نشان دهنده کوچک شدن 
سهم این سوخت پاک در سبد انرژی بوده که این 
در شرایطی است طبق هدف گذاری ها باید ساالنه 

۱۰ تا ۱٥ درصد افزایش تولید داشته باشیم.
وی درخص��وص دالی��ل ثابت مان��دن مصرف 
ای��ن س��وخت در کش��ور عن��وان کرد: متاس��فانه 
کارخانه های خودروس��ازی حمایت الزم در جهت 
تولید خودرو های دو گانه سوز و گازسوز پایه گازسوز 

نداشته اند و در کنار این موضوع، قیمت سی ان جی 
باید کاهش پیدا می کرد و نس��بت آن از ٤۲ درصد 

قیمت بنزین حداقل به ۲۰ درصد برسد.
دادرس درخصوص کاهش قیمت س��ی ان جی 
عنوان کرد: آقای شریعتمداری وزیر صنعت، معدن 
نامه ای به معاون اول رئیس جمهور ارسال کردند و 
طی آن خواستار کاهش قیمت سی ان جی به نصف 
بودند که متاس��فانه این نامه مسکوک ماند که این 
موض��وع به طور قطع تاثیر خود را در حوزه انرژی 
می گ��ذارد. وی در توضیح فعالیت بخش خصوصی 
در این صنف گفت: در شرایطی که ۲ هزار و ٤٥۰ 
جایگاه سی ان جی با ٦۰ درصد ظرفیت خود فعال 
هس��تند و مابقی پتانس��یل ها خالی مانده، بخش 

خصوصی جدید به این حوزه ورود پیدا نمی کند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی ان جی 
درخص��وص وظایف وزارت نف��ت در قبال صنعت 
س��ی ان جی گفت: وزارت نفت نی��ز به عنوان یکی 
دیگر از مسئوالن متولی درحوزه صنعت سی ان جی 
می تواند در راس��تای کاهش قیمت سی ان جی و یا 

پرداخت کارمزد جایگاه داران گام بردارد.
دادرس خاطرنش��ان کرد: ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفت��ی همکاری خوب��ی در زمینه های 
هماهنگی اعالم کارمزد ها و روابط فنی و اس��تاندارد 
جایگاه ه��ا داش��ته اند، اما این اقدام��ات برای صنعت 
سی ان جی با ظرفیت باالی آن در کشور کافی نیست.

وی درخصوص کارمزد جایگاه داران سی ان جی 

افزود: با وجود اتمام حدود ٥ ماه از سال جاری هنوز 
کارمزد جایگاه داران در س��ال جاری اعالم نش��ده و 
ما به دنبال این هس��تیم که طریقه کارمزد همانند 
بنزی��ن به حق العمل کاری تغییر کند و یا در پایان 

هر سال افزایش میزان کارمزد مشخص شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن صفنی سی ان جی 
به ارائه پیشنهاداتی برای استفاده هر چه بیشتر از 
ظرفیت سی ان جی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: 
پیشنهاد نهایی ما این است که به جای هدفمندی 
یارانه ها کارت اعتباری س��وخت ب��رای ٤ میلیون 

خودروی دوگانه سوز توسط دولت اعمال شود.
دادرس تصریح کرد: س��ازمان برنامه و بودجه 
می توان��د ب��ا کارت اعتباری س��وخت خ��ودرو به 
خودرو های دوگانه س��وز از مبلغ ۱۸۰ تا ۸۰۰ هزار 
تومان امکان استفاده بیشتر از سی ان جی را ایجاد 
کند که این پیشنهاد نیز با گذشت سه ماه از ارائه 

آن همچنان مسکوک مانده است.  میزان

پشت پرده سوال از وزیر اقتصاد نمایان شد؛

سامانهجامعمالیاتیزیرتیغمنفعتطلبان

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی ان جی خبر داد
کاهش سهم سی ان جی در سبد انرژی کشور

عض��و ناظ��ر مجل��س در هی��ات امنای  توسعه صن��دوق توس��عه ملی گفت: ب��ا تصمیم مسیر 
س��ران س��ه قوه ۱۲ درصد از منابع این صندوق برای مقابله با 
تحریم ها از چرخه پرداخت تسهیالت کنار گذاشته می شود تا 

در صورت بروز مشکل از آن استفاده شود. 
محمد حس��ینی تاکید کرد که برداشت از منابع صندوق 

توسعه ملی نیازمند تایید و اذن رهبر معظم انقالب است.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی درباره از معافیت 
ای��ن صن��دوق از پرداخت مالیات خبر داد و گفت: مش��کل از 
آنجا آغاز شد که س��ازمان مالیاتی، صندوق را به عنوان بنگاه 
اقتصادی و موسسه مالی شناسایی و میزان درآمدهای حاصل 
در بخش های مختلف به خصوص س��ود حاصل از نرخ تسعیر 
ارز در پایان هر س��ال را به عنوان درآمد تلقی کرد. وی افزود: 
تعیین مالیات به حس��اب های صندوق توس��عه ملی مربوط به 
س��ال های ٩۰ ت��ا ٩٣ ب��ود در حالی که م��اده ٣٤ قانون رفع 

موانع تولید مصوب سال ۱٣٩٤ سود حاصل از تسعیر ارز را از 
پرداخت مالیات معاف کرده است.

حس��ینی توضی��ح داد: اقدام س��ازمان مالیاتی که به 
نوعی صندوق توسعه ملی را بدهکار کرده بود، با ماهیت 
صندوق که نگهداش��ت ثروت ملی برای نسل آتی است، 

مغایرت داش��ت. وی گفت: در چند روز گذش��ته 
شورای عالی مالیاتی براساس ماده ۲٥۱ مکرر 
درآمدهای صندوق را معاف از مالیات تشخیص 

داد و آنها را جزو منابع محسوب کرد.
وی افزود: براس��اس ای��ن رای، تمام 
مالیات های تش��خیصی توس��ط سازمان 

امور مالیاتی برای صندوق توسعه منتفی شد.
این نماینده مجلس درباره س��هم صندوق توس��عه ملی 
از درآمدهای نفتی کش��ور گفت: براس��اس برنامه ششم 
توس��عه س��هم صندوق از درآمد نفتی کشور ٣۰ درصد 
است که هر سال ۲ درصد به آن افزوده می شود؛ پارسال 
ای��ن می��زان ٣۰ درصد بود که امس��ال به ٣۲ 
درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، 

میعانات گازی و گاز را شامل می شود.
حس��ینی گفت: به اس��تناد اساسنامه 
صندوق، س��ود حاصل از س��پرده های این 
منابع در بانک مرک��زی باید در پایان هر 

سال به میزان میانگین سود سپرده محاسبه و به صندوق پرداخت 
شود. وی افزود: منابع صندوق نزد بانک مرکزی به صورت ارزی 
است و سود متعارف باید ماهیانه یا هر سه ماه یکبار به صندوق 
پرداخت ش��ود. در برنامه پنجم توس��عه مدیریت منابع صندوق 
توسعه ملی در اختیار بانک مرکزی بود و میزان سهم صندوق را 
با ارزهای مختلف و در حساب های مختلف نگهداری می کرد. وی 
افزود: برای اینکه نرخ ثابتی از واحدهای ارز خارجی داشته باشیم 
ت��ا در زمان تهیه صورت های مال��ی آن را به ریال تبدیل کنیم، 
تبدیل همه ارزهای خارجی به دالر س��بب ش��د در صورت های 

مالی صندوق کاهش قابل توجهی در منابع رخ دهد.
وی بیان کرد: در برنامه ششم توسعه، استقالل حساب های 
صندوق توس��عه نزد هیات عامل، به صندوق بازگش��ت و اگر 
کس��ی می خواهد ارز اختصاص دهد، باید از ارزهایی باشد که 
می��زان تغییرات آن نس��بت به دالر یا یورو که ب��ه عنوان ارز 

مرجع در صورت های مالی می شناسیم، کم باشد.  ایرنا

عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی خبر داد
اختصاص 12 درصد منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله با تحریم


