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اقتصادی
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پاداشهای نجومی و سفرهای خارجی همچنان پابرجاست؛

چرا «جراحی اقتصادی»
از فرودستان آغاز شد؟
نانخورها بدون اینکه کمترین کمکی به تولید ملی و رفاه کشور بکنند ،دهههاست به دلیل پول نفت
و فشارهای سیاسی دستگاهها به بودجهی عمومی کشور آویزانند .به اینها نه تنها هیچ توجهی نمیشود بلکه ظاهرا ً
هزینهی این آدمها و دستگاههای سربار را از جیب مردم میپردازند.

گروه اقتصادی -در تنظیم بودجه
 ،۱۴۰۱در بخشهای بسیاری تعدیل و
اصالحات انقباضی داریم ،مث ً
ال حذف
ارز ترجیحی یا پیشــنهاد دولت برای
افزایش ده درصــدی حقوق کارکنان
زیرمجموعــهی خــود ،نمونههایی از
تالش بــرای کاهش هزینههای دولت
اســت .تــک نرخیســازی ارز ،یک
شــاخص مهم دیگر در بودجه امسال
است که میتواند بخشی از کمبودهای
ارزی خزانــه را جبــران کند؛ اما وقتی
کمبــود درآمدهای ارزی و کســری
بودجه را به عنوان یک واقعیت مســلم
قبــول میکنیم ،بایــد بپذیریم که این
جراحی و تراش بایستی بر تمام پیکره
اقتصادی به گونهای عادالنه وارد شود؛
نباید بخشهایی از این تعدیل و انقباض
مستثنانشوند.
علیرغم آزادســازی قیمت چهار
کاالی اساســی که براســاس دادههای
رسمی و اخبار منتشره ،بر نرخ بسیاری
از کاالهــا و خدمات مورد نیاز طبقات
فرودســت تاثیر گذاشــته و منجر به
کوچکتــر شــدن ســفرههای مردم
شــده ،هنوز در بخشهایی با ریخت
وپاشهایبسیارمواجهیم؛هنوزمدیران
گروه اقتصادی  -بر اساس آیین
نامه ای که وزارت راه و شهرسازی به
هیئت دولت برای اجرای ماده  ۴قانون
جوانی جمعیت پیشــنهاد داده ،تنها به
خانواده هایی که  ۳فرزند یا بیشــتر از
یک همسر باشد زمین یا مسکن تعلق
می گیرد.
بر اســاس ماده  ۴قانون حمایت
از خانــواده و جوانی جمعیت وزارت
راه و شهرسازی مکلف به تأمین زمین
یا مســکن برای خانوارهایی است که

رده بــاالی دولتی و نهادهای مختلف،
حقوقهــای آن چنانــی میگیرند ،در
شــرایط تحریم و بیپولی ،ســفرهای
خارجی میرونــد و خانههای لوکس
ســازمانی در اختیــار دارند؛ همچنان
پاداشها و حق مشــاورههای بسیار و
گاه ًا خارج از نظارت و شفافیت در کار
است و هنوز بودجهی بسیاری از نهادها
در کشــور انبساطی بسته میشود؛ یک
شاهد مسلم ،اتفاقی است که در جریان
بررسی الیحه بودجه در مجلس رخ داد؛
درنهایت،نمایندگانبودجهیمجلسو
زیرمجموعههای آن را  ۵۹درصد بیشتر
از رقم پیشنهادی دولت تصویب کردند.
در چنین شــرایطی اســت که حسین
حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی
شوراهای اسالمی کشور) این جراحی
اقتصادی را جراحی از پایین و فشار بر
فرودستان میداند و میگوید :الیههای
باال از تعدیل و تراش بودجهای قسر در
رفتهاند .متاسفانه بار جراحی و تعدیل
بر دوش کارگــران و مزدبگیران افتاده
اســت ،آنهایی که حقوق ماهانهشان
قبل از آزادســازی چیــزی حدود ۵۰
درصــد هزینههای زندگــی را تامین
میکرد اما حاال این درصد به شــدت

افت کرده اســت؛ در این شــرایط چرا
هیچ تالشی برای شفافسازی حقوق
مدیران و کاستن از مزایای نجومی آنها
نمیشود؟
نگاهــی به بودجه /ســهم
برخی نهادها بیشتر شد!
میتــوان پاســخ این ســواالت
ســاختاری را بــا نگاهــی اجمالی به
ساختار و تقســیمبندی بودجه ۱۴۰۱
دریافت؛ در ایــن بودجه ثروتمندان و
نهادهایثروتمندکهدرشرایطتحریمی
و بحرانی فعلی ،تاثیر چندانی در رشــد
ناخالص ملی ندارند ،از افزایش بودجه
و اعتبــار بهرهمند شــدهاند و در نتیجه
به نظر میرســد «مشــکالت دولت»،
فقط دامان طبقات فرودســت را گرفته
اســت؛ افزایش بودجــه برخی از این
نهادها به راستی چشمگیر است؛ برای
ِ
جاری
نمونه ،مجلس بودجهی ســال
سازمان تبلیغات اسالمی را  ۱۵۶درصد
افزایش داده است .پس از این سازمان،
بودجه وزارت دادگســتری با رشد ۷۶
درصدی در رتبه دوم قرار دارد .براساس
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱؛ رقم بودجه
پیشــنهادی دولت ۳۶۰۰هزار میلیارد
تومان بوده که از این مقدار۲۲۳۱ ،هزار

میلیارد تومان برای شرکتهای دولتی
و ۱۵۰۵هزارمیلیــارد تومان نیز منابع و
مصــارف عمومی دولت بوده اســت.
سهم شرکتها و نهادها از بودجه عمومی
همچنانباالست.
در ایــن میــان ،کارشناســان از
«چاق کــردن الیحه بودجــه» به نفع

خورد،بیعدالتیدرتخصیصپولهای
سرشــار ،یکــی از دالیــل نارضایتی
گســتردهی کارگران ،کارمندان و حتی
بازاریانواصنافبود؛حتیسیاستهای
سختگیرانهی کنترل بازار (مث ً
ال تشکیل
گروههای ضربتی از دانشجویان برای
ســر زدن به مغازهها و فروشگاهها) یا

رســمی نشان میدهند در سال جاری،
بودجــه نهادهای دولتــی ،مجلس و
نهادهای خاص بیــش از  ۱۰۰درصد
افزایــش یافتهانــد ،آیا بایــد جراحی
اقتصادی از فرودســتان آغاز میشد؟
پاســخ مرتضــی افقه (اســتاد اقتصاد

شــرکت معدنی امالح ایران بــه دلیل عرضه کامل فــروش داخل بدون الــزام حاکمیتی
در بــورس کاال مورد تقدیر قرار گرفت و از شــرکت نفت ســپاهان بــه عنوان بزرگترین
عرضــه کننــده از نظــر ارزش معامــات و اولین عرضــه کننده روغن پایــه و روغن
موتــور در بورس که باعث شــکل گیری این بازار در بورس شــد نیز تجلیل به عمل آمد.
بودجهخواران انتقاد میکنند؛ مقایســه
تطبیقی از تغییرات بودجه  ۳۰دستگاه
دولتــی و حاکمیتــی منتخب نشــان
میدهد ارقام الیحه بودجه در مجلس
برای برخــی دســتگاهها حتی بیش
از ۱۰۰درصد افزایش داشــته اســت.
همچنیــن ارقــام بودجــه مجلس و
زیرمجموعههای آن حدود  ۵۹درصد
بیشتر از رقم پیشنهادی دولت است.
تاریخ اقتصاد سیاسی ایران نشان
میدهد که همیشــه در اقتصاد ،ســهم
خواص از بودجه بیشــتر از عوام بوده
اســت و این برتری بــا ورود پولهای
نفتی به اقتصاد ایران تشدید شده است؛
در ســالهای ابتدایی دهــه  ۵۰که به
یکباره درآمد ایران از نفت چندین برابر
شد و پروژههای غول پیکر بسیار کلید

قانو ِن به ســرانجام نرسیدهی «از کجا
آوردهاید» نتوانســت این نارضایتیها
و انتقــادات را کاهــش دهــد؛ به نظر
ِ
ســنت بهرهمندی خواص در
میرسد
طول دهههای گذشته همچنان بالتغییر
مانده و با شــدت و حدت ادامه داشته
است؛نهتنها در دورانهایوفوربلکه در
زمانهی عسرت و تنگدستی (مثل امروز
در شــرایط تحریمی) بازهم این سنت
نابرابر همچنان پابرجاست و به همین
دلیل است که وقتی پای جراحی در میان
اســت ،تیغ جراحی سرا ِغ بودجههای
هنگفت ثروتمندان و خواص نمیرود
و فقط سفرههای مردم قیچی میشود.
در جراحی فقط فرودستان
هزینهمیدهند
با این اوصاف ،وقتی اعداد و آمار

دانشگاه شــهید چمران اهواز) به این
پاسخ« ،نه بزرگ» است؛ این کارشناس
اقتصادی میگوید :دولت ادعا میکرد
ارز دولتــی اوالً به هدف اصابت نکرده
و ثانیــ ًا فقط تجار و پولدارها از این ارز
منتفع میشوند؛ حاال مشخص شد که
اتفاق ًا بــه هدف اصابت کرده بود چون
امروز که این ارز را برداشــتهاند ،همه
قیمتها چندین برابر شــده اســت؛
اینکــه ما نخواهیم یــا نتوانیم چند نفر
واردکنندهی متخلف را که اسامیشان
موجود هســت و با حســاب و کتاب
ارز دولتی گرفتهاند ،مجازات کنیم و به
جایش میلیونها نفر از مردم را با افزایش
قیمتها روبــرو کنیم ،اصوالً جراحی
اقتصادی نیست چون برای جراحی تن
بیمار ،به سراغ اعضای ناکارآمد و ناسالم

زمین یا مسکن «فرزندآوری» فقط به خانوادههای تک همسری داده میشود
فرزند ســوم یا بیشتر آنها از تاریخ ۲۴
آبــان ( ۱۴۰۰تاریــخ تصویب قانون
مذکور) به دنیا آمده باشد ،است.
متن این ماده قانونی به این
شرح است:
ماده  -۴به منظور تحقق بند «چ»
ماده ( )۱۰۲قانون پنج ســاله ششــم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

وزیر صمت معدن و تجارت:

مصمم هستیم که خودروی اقتصادی به جای
خودروهای گرانقیمت وارد کنیم
گروه اقتصادی  -وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :از این هفته یک
درگاههای نظارت مردمی در ورودی مغازهها درج خواهد شــد که بارکد دو
بعدی دارد و یک شناســه کســب و کار دارد شهروندان میتوانند اگر تخلف
یا تشــکری از آن مغازه دارند در نــرم افزار «صمت من» به صورت خودکار
ثبت کنند
ســید رضا فاطمی امین وزیر صنعت ،معدن و تجارت در پایان جلســه
هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به اطالح قیمتها گفت:
ما در هفته گذشته یک افزایش قیمتی را در چند قلم کاال از جمله روغن ،تخم
مرغ ،مرغ و لبنیات داشــتیم که در هفته اول تمرکز ما روی توزیع بود و اینکه
کاال به وفور فراهم باشد .خوشبختانه این اتفاق افتاد باالخره یک تغییر قیمتی
را شــاهد بودیم و این نگرانی وجود داشــت که در تامین کاال مردم با کمبود
مواجه شوند هرچند در روزهای اول نقصهایی وجود داشت اما خدا را شکر
االن کار انجام شده است ممکن است در برخی مغازهها هنوز روغن نباشد اما
تقریب ًا دیگر این مسئله تمام شده است.
وی افزود :مرحله بعدی که ما روی آن متمرکز هســتیم این اســت که
قیمتها را مدیریت کنیم سامانه مدیریت مردمی را از هفته آینده آغاز خواهیم
کرد و به تدریج در کل کشور اجرایی خواهد شد .ما شاهدیم که متاسفانه ۳۰
درصد از اصناف پروانه کســب و کار ندارند که این مســئله نظارت را خیلی
مشکل میکند همین االن هم در مرحله تولید قیمتها را کنترل میکنیم که در
حد مجاز باشد همچنین شرکتهای پخش را کنترل میکنیم فاکتورها و مبالغ
را بررسی میکنیم اما در بحث فروش حدود  ۴۰۰هزار فروشگاه خوار و بار
فروشی و سوپرمارکت داریم و در این زمینه مردم باید کمک کنند.
وزیر صمت یادآور شد :کانال ارتباطی ما همان تلفن  ۱۲۴است که خود
مــن هر روز آن را کنترل میکنم در روزهای اول صف این تماسها طوالنی
بود و حدود  ۷دقیقه طول میکشید تا تماسها برقرار شود االن در تهران این
وضعیت به کمتر از یک دقیقه رسیده است .این سیستم کام ً
ال یکپارچه است و
تماسها در همان جا پاسخهایش ثبت میشود و وارد سامانهای به نام سیمبا
میشود و مســتقیم به صورت نرم افزاری به سازمان تعزیرات میرود کام ً
ال
کار الکترونیکی است.
وی ادامه داد :هفته آینده کار را آغاز میکنیم یک درگاههای نظارت مردمی
در ورودی مغازهها درج خواهد شــد که بارکد دو بعدی دارد و یک شناســه
کسب و کار دارد شهروندان میتوانند اگر تخلف یا تشکری از آن مغازه دارند
در نرم افزار «صمت من» به صورت خودکار ثبت کنند عالوه بر اینکه در این
نرمافزار امکان گزارشگیری وجود دارد وضعیت و رتبه آن واحد صنفی هم
از این طریق مشخص خواهد شد این کار هم خودکنترلی برای فروشگاه ها
و اصناف ایجاد میکند و نظارت را گســترده میکند و دیگر تنها الزم نیست
بازرسان ما سرکشی کنند.
فاطمیامیــن در خصوص موضــوع واردات خودرو هم گفت :کلیات
بحث واردات خودرو در دولت مصوب شد یکی از بندهای این آییننامه قرار
شــد به کمیســیون اقتصادی برود و بعد از بررسی برگردد در این آیین نامه ما
هیچ انحصاری نداریم و مصمم هستیم که از طریق آن خودروی اقتصادی به
جای خودروهای تجمالتی و گرانقیمت وارد شود و تمرکزمان روی واردات
خودروهای اقتصادی است.

جمهوری اسالمی ایران دولت مکلف
است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی
حداکثر به میزان  ۲۰۰متر مربع منطبق
با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس
طرحهای هادی روســتایی و شهری
یا طرحهای جامع و تفصیلی شــهری
مصوب برای ســاکنین در روستاها یا
شــهرهای کمتر از  ۵۰۰هزار نفر پس
گروه اقتصادی  -وزیر نفت با بیان
اینکه پاالیشگاه فراسرزمینی و توسعه
میادیننفتیازنتایجسفرآمریکایالتین
اســت ،گفت :بخشی از این ظرفیت را
در راستای تهاتر با کاالهای اساسی مثل
ذرت روغن و شکر استفاده می کنیم.
جواد اوجی وزیر نفت با حضور
در برنامــه صف اول ضمن اشــاره به
حضور ۱۲۰۰شرکت داخلی و خارجی
در نمایشگاه بینالمللی نفت گفت :در
ایننمایشگاهدربخشباالدستوپایین
دســت تمرکز فراوانی به دانش بنیانها
شد و تفاهم نامهها و قراردادهای زیادی
در بخشهــای مختلــف ،مثل بحث
بهینهسازی مصرف سوخت یا احیای
چاههای کم بازده منعقد شد.
وی افزود :در حال حاضر  ۶۵تا ۷۰
درصد صنعت نفت داخلی است و باقی
واردات میشود و برای تأمین و داخلی
ســازی این بخشها آن شــرکتهای
مختلفی اعالم آمادگی کردند.
وی تصریــح کــرد :در بحــث
ماشینهای دوار و توربین کمپرسورها
تا چند ســال گذشته وارد کننده بودیم
ولی امســال تولید داخلی داریم و حتی
میتوانیم صادرات داشــته باشیم .در
صنعت پتروشــیمی  ۶۵تــا  ۷۰درصد
کاتالیستهاتوسطدانشمندانخودمان
تولید میشــود و صادرات به مقاصد
مختلفی مخصوص ًا اروپا داریم.

گروه اقتصادی  -عضو شورای
عالی کانون صرافان اظهار داشــت :در
حال حاضر مردم خریدار ارز شــدهاند
چراکــه دقیقا در شــرایطی که قیمت
بسیاری از اقالم چندین برابر میشود و
این افزایش قیمت بر روی نرخ ارز هم
اثر گذار خواهد بود و بازار ارز همواره
برای مردم جذابیت داشته است.
کامــران ســلطانیزاده دربــاره
اطالعیه ســازمان امور مالیاتی مبنی بر
اخــذ مالیات بر درآمد خرید و فروش
ارز خارج از صرافیها اظهار داشــت:
اساســا خرید و فــروش ارز خارج از
صرافیها قابل شناســایی نیســت و
معموال در قوانیــن مالیاتی برای اخذ

از تولد فرزند سوم و بیشتر بهصورت
مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر ،در
همان محل بر اساس هزینه آمادهسازی
فقط بــرای یک بار به صورت فروش
اقساطی با ۲سال تنفس و ۸سال اقساط
اعطــا نماید و ســند مالکیت ،پس از
پرداخت آخرین قسط ،ظرف حداکثر
یک ماه ،به مالکین تحویل داده میشود.

بر اســاس تبصــره  ۳این ماده از
قانــون جوانی جمعیت ،وزارت راه و
شهرســازی مکلف است ظرف  ۳ماه
از تصویب و ابــاغ قانون ،آئین نامه
اجرایی مــاده  ۴را تهیه و به تصویب
هیئت وزیران برساند.
برخــی مــواد آئیــن نامه
پیشــنهادی وزارت راه و

شهرسازی به این شرح است:
در آئین نامه پیشنهادی وزارت راه
و شهرسازی آمده که این ماده قانونی
(اعطای زمین یا مسکن به خانوارهای
 ۳فرزند و بیشــتر) مشمول شهرهایی
میشــود که نرخ زاد و ولد در شــهر
زادگاه پدر یا فرزند باالی  ۲.۵باشد.
در صورتی که بــر روی زمینی

بدن میروند نه سراغ جوارح حیاتی که
دارند به خوبی مسئولیتشان را انجام
میدهند.
افقه ادامه میدهد :سوال این است
که دولت میتوانســت قیمتها را به
آهســتگی و با درایت بیشتر آزاد کند.
اما مســاله اصلی این است که دولت در
تنگنــای درآمدی قرار گرفته و به جای
اینکــه ردیفهای اضافــی بودجه را
حذفکندونانخورهایاضافیبودجه
را که هیچ کمکی به تولید نمیکنند کنار
بگذارد ،سادهترین راه را انتخاب کرده
است.
پاداشهــای نجومــی و
ســفرهای خارجــی همچنــان
پابرجاست
مدیــران نجومیبگیــر دولتی و
ثروتمندان ،همچنان ســودهای کالن
میبرنــد؛ همچنــان پاداشهای چند
ده میلیونــی و ســفرهای خارجــی و
خانههای سازمانی مدیران پابرجاست؛
و همهی ایــن هزینههــا را بودجهی
عمومی کشــور تامین میکند؛ اســتاد
اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در
این رابطه میگوید :اصل کار ،کاســتن
از این هزینههاســت؛ نانخورها بدون
اینکه کمترین کمکــی به تولید ملی و
رفاه کشــور بکنند ،دهههاست به دلیل
پول نفت و فشارهای سیاسی دستگاهها
به بودجهی عمومی کشور آویزانند .به
اینها نه تنها هیچ توجهی نمیشود بلکه
ظاهرا ً هزینهی این آدمها و دستگاههای
ســربار را از جیب مــردم میپردازند؛
ضمن اینکه نیروهای مدیریتی گاها با
شایسته ســاالری انتخاب نمیشوند و
بهرهوری ندارند؛ در نتیجه به آن میزانی
که حقوق و پــاداش میگیرند و خرج
روی دســت دولت و مردم میگذارند،
کارایی ندارنــد؛ اما در تعدیل و قیچی
کردن نیز جان ســالم بــه در میبرند و
همچنان چندین برابــر نفعی که برای
تولید ناخالص ملی دارند ،پول به جیب
میزنند.
آنهایی که بایــد دچارِ «تعدیل»
که به خانوارها در شــهرهای زیر ۵۰۰
هزار نفر داده میشــود ،ساخت و ساز
صورت نگیرد ،زمین به دولت مسترد
خواهد شد .در صورتی که دولت زمین
نداشته باشد ،در شــهرهای زیر ۵۰۰
هزار نفر جمعیت ،یک واحد مسکونی
دولتی با قیمت تمام شــده ساخت و با
تنفس  ۲ساله و اقساط  ۸ساله به خانوار
داده میشود.
زمیــن یــا واحــد مســکونی
فرزنــدآوری بالمنفاصه (به صورت

میشــدند ،نشدند و قســر در رفتند؛
جراحــی اقتصــادی بازهم به ســراغ
فرودستان آمد و از سفرههای آنها آغاز
شــد؛ آخر این گزارش سراغ کارگری
میرویم که در رشــت ساکن است و
میگوید کار به جایی رسیده که امروز
کارگر گیالنی هم دیگر نمیتواند برنج
ایرانی در سفره داشته باشد؛ حتی کارگر
سایر سطوح که درآمد بیشتری نسبت به
حداقل بگیران دارد.
پرویــز زعیمــی (رئیس انجمن
صنفی کارگران ایران پوپلین رشــت)
در ادامه میگوید« :با این تورمِ هفتههای
اخیر دیگر واقع ًا نمیتوانیم هزینههای
زندگی را تامین کنیم؛ افزایش دستمزد
یک دلخوشــی زودگذر بــود که یک
فصل هم طعم شیرینش را نچشیدیم؛ به
سرعت نرخ تمام کاالها با مجوز و بدون
مجوز افزایش یافت؛ اخیرا ًخدماتی مثل
کرایه تاکســی در شهری مثل رشت به
شدت گران شده است؛ من برای آمدن
ســر کار ۲۰ ،هزار تومان کرایه تاکسی
رفت و  ۲۰هزار تومان برای بازگشــت
میپردازم .برای اجارهی یک آپارتمان
نقلی در رشت ،حتم ًا باید  ۲۰۰میلیون
تومان پول پیش و ماهی دو میلیون تومان
اجاره ماهانه بدهی ،سایر هزینهها نیز به
همین ترتیب .در واقع این آزادسازی به
نفع سرمایهدار و به ضرر کارگر و طبقه
ضعیف انجام شد؛ یک مثال ساده بزنم؛
پیش از جراحــی اقتصادی ،روغن در
رشــت پیدا نمیشد؛ گویا فروشندهها
میدانستند روغن قرار است گران شود؛
انگار رانت اطالعاتی به سرمایهداران و
دالالن داده بودند تا روغن را در انبارها
دپو کنند و یکماه بعد گران بفروشند؛ من
سوالم این است که این رانت اطالعاتی
چطور به دست سرمایهداران میرسد؛
آیا حســاب کردهاند که همین سرمایه
داران و دالالن ،بــا دپــو کردن اجناس
و بعد آزادســازی ،چه ســود هنگفتی
بردهاند؛ ســود این سیاســت بازهم به
جیب واسطهها سرازیر شده است و ما
همچنان بینصیب ماندهایم». ..
نصف نصــف) به پدر و مــادر داده
میشــود .خانوارهای چند همسری
به خانوادههایی که  ۳فرزند یا بیشتر از
یک پدر و مادر به دنیا آمده باشند داده
میشود.
اولویت با خانوارهایی است که
فرم «ج» آنها ســبز باشد و از خدمات
مسکن دولتی قب ً
ال استفاده نکرده باشند
ولی اگــر فرم «ج» خانــوادهای قرمز
بود ،اجرای این قانون شــامل آنها نیز
میشود.

وزیرنفتعنوانکرد؛

پاالیشگاه فراسرزمینی و تهاتر اقالم اساسی؛ نتایج سفر آمریکای التین
وی با اشــاره به افزایش صادرات
نفت گفت ۷۰ :الــی  ۸۰درصد ارزش
صــادرات را به صــورت نقد دریافت
میکنیم بخشــی هم به صورت تهاتر
بــا دارو و کاالهای اساســی دریافت
میشود.
وی افــزود :تمام هم و غم ما پس
از آغاز دولت سیزدهم افزایش فروش
و شناســایی بازارهای جدید و انعقاد
قراردادهای جدید و تزریق ارز اســت
کــه در این زمینه موفق هم بودیم .فقط
در صنعت پتروشیمی  ۱۲و نیم میلیارد
دالر ارز تزریق شد.
وزیر نفت با بیان اینکه اگر با همان
دست فرمان دولت قبل از فروش نفت
انجام میشد معلوم نبود وضعیت تورم
چگونــه خواهد بود گفــت :در بحث
صادرات گاز بیش از  ۴برابر ســال ۹۹
وصول درآمدهای ارزی داشتیم که این
درآمدها کمک زیادی در تأمین کاالهای
اساســی کــرد .وی با اشــاره به نقش
درآمدهای نفتی در کنترل نرخ ارز تاکید
کرد :برخــاف تصورها قیمت ارز در
ماههای گذشته کنترل شد اگر افزایشی
هماتفاقافتادبهدلیلافزایشقیمتهای
جهانیبودخوشبختانهماافزایشقیمتی

در بخش انرژی نداشتیم.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه دولتی
هیچگونه برنامهای برای افزایش قیمت
بنزیــن را ندارد گفت :به منظور کاهش
تقاضای مصــرف بنزین برنامه دوگانه
ســوز کردن خودروهای عمومی را به
صورت رایگان شروع کردیم و تا پایان
امسال برنامه داریم  ۲۰۰هزار خودرو را
گازســوز کنیم .وی در رابطه با افزایش
ظرفیت پاالیشی کشــور گفت :خود
وزارت نفت در قانــون بودجه مجوز
یک پاالیشــگاه  ۳۰۰هزار بشکهای را
کنار پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اخذ
کردهاستهمچنینبرایپتروپاالیشگاه
های بخش خصوصی هم بحث تنفس
خوراک در دولت و صندوق توسعه راه
حل کردیم و هر دو سه ماه یکبار جلسه
برای پیگیری آنها میگذاریم.
وی افزود :همچنین ارتقا ظرفیت
کیفــی و کمی پاالیشــگاههای تهران
اصفهــان تبریز و شــیراز و آبادان را در
برنامه خواهیم داشت.
جواد اوجی ادامه داد :انشــاهلل تا
پایان امســال یکی از پتروپاالیشــگاه
های کوچک  ۶۰هزار بشکهای به بهره
برداری میرســد و پنج سال آتی بیش

از یک میلیون به ظرفیت پاالیشــی این
کشور افزوده میشود.
اوجی خاطرنشــان کرد :یکی از
بحثهــای پتروپاالیشــگاه ها مجوز
تنفس خوراک بود که ما با اصالح آئین
نامه در هیئت دولت امکان تأمین تنفس
خوراک در چند فاز را مهیا کردیم که به
نفع سرمایه گذار باشد.
وی در رابطــه با رایگان کردن گاز
خانوادههای محروم گفت :بیش از ۶۵۰
هزار خانواده در الگوی مصرف هستند
گاز رایگان دریافت میکنند به هر تعداد
خانوار دیگری که باشــد وزارت نفت
آمادگی دارد .وی با اشــاره به مشــکل
عدم سرمایه گذاری نفت در سالهای
گذشته گفت :در وزارت نفت نیازهای
و مشــکالت این صنعت را بررســی
و اولویــت بنــدی کردیــم .اخیرا ًهم
پروژههای نیمه تمام را به رئیس جمهور
دادم کــه  ۴۰پروژه با ارزش  ۱۳میلیارد
دالر بود که تا پایان سال به بهرهبرداری
میرســد در سال جدید هم بیش از ۲۲
پــروژه کالم و اولویت دار با ارزش ۳۰
میلیارد دالر را شروع خواهیم کرد.
وی در رابطــه بــا میــدان گازی
آرش گفت :مطالعات لرزه نگاریهای

عضو شورای عالی کانون صرافان :

این میدان انجام شــده و تولید از آن به
زودی آغاز میشود .وزیر نفت افزود به
منظور جمعآوری میادین غرب و شرق
کارون  ۲۸میلیارد دالر قرارداد بســته
شــده که عمدت ًا توسط پتروشیمیها و
پاالیشگاهها است طبق قولی که به آقای
رئیســی دادیم تا پایان دولت سیزدهم
تکلیف گازهای مشــاغل را مشخص
میکنیم .وی در پاســخ به برنامههای
افزایش تولید گاز گفت انشاهلل تا پایان
سال بخشــی از فاز  ۱۱پارس جنوبی
تکمیل میشود و شــرکت ملی نفت
واحد داده که چهل میلیون مترمکعب به
ظرفیت گاز کشور افزوده شود.
وی در رابطه با دستاوردهای سفر
به آمریکای التین با بیان اینکه مجموعه
کشــورهای آمریکای التین  ۲۰درصد
منابــع نفتی دنیــا را در اختیار دارند به
طور مشخص کشور ونزوئال بزرگترین
میادین نفتی و پاالیشگاهها را در اختیار
دارد ،افزود :در این ســفر فروش نفت
و میعانــات گازی فرآوردههای نفتی
و پتروشــیمی و حتی تهاتر در اقالم و
کاالهای اساسی مورد بحث قرار گرفت
ودرموردشناساییظرفیتهایپاالیشی
جدید توسعه میادین نفتی و ر خدمات

ی شدنی نیست
اخذ مالیات خرید و فروش ارز خارج از صراف 

مالیات باید از هر دو طرف معامله اسناد
و مدارکی وجود داشته باشد که ایجاد
سود از معامله را نشان دهند تا این سود
مشــمول دریافت مالیات شــود .وی
گفت :معتقدم براســاس قانون و سازو
کار موجود ،بعید اســت که مالیات بر
درآمــد و خرید و فروش ارز خارج از
صرافیها به اجرا برسد.
عضو شورای عالی کانون صرافان
تاکید کــرد :اگر صرافیهــای مجاز
امکان معامل ه ارز با نرخ آزاد را داشــته
باشــند ،مردم برای رفع نیاز ارزی خود
بــه صرافیها مجاز مراجعه میکنند و
در این صــورت معامالت ارزی مردم
مشخص خواهد بود و امکان دریافت

مالیات هم به وجود میآید.
سلطانیزاده درباره مواضع بانک
مرکزی برای امکان معامالت ارز با نرخ
آزاد در صرافیها گفت :بانک مرکزی
ت و مالحظاتی را نسبت به
هم محدودی 
فاصله قیمتهای ارزی دارد و به همین
دلیــل محدودیت فروش ارز را اعمال
میکند اما در واقع با این محدودیتها،
تامین نیاز ارزی مردم به بازار غیر رسمی
منتقل میشود و دقیقا همین تقاضاها در
بازار غیررســمی بــر روی قیمت ارز
اثر میگذارد در این شــرایط بهتر بود
که این معامــات در صرافیها مجاز
انجام شــود تا رصد دقیقتری بر روی
معامالت ایجاد شــود و از سوی دیگر

در این شرایط پول مردم در مجراهای
رسمی جابه جا میشوند و مردم گرفتار
دالرهای تقلبی هم نخواهند شد .وی
درباره امکان شناسایی سوداگران ارزی
اظهار داشت :معموال سیستمهای مالی
قابل رصد اســت اما راهکار است که
بازار غیر رسمی به بازار رسمی منتقل
شود اما توجیه بانک مرکزی این است
که درصــورت امکان فروش ارز نرخ
آزاد در صرافیها تقاضا افزایش مییابد
این در حالی است که این تقاضا به بازار
غیر رســمی هدایت شدهاست .عضو
شورای عالی کانون صرافان با اشاره به
وضعیت بازار ارز با افزایش قیمت دالر،
گفت :در حال حاضر مردم خریدار ارز

شــدهاند چراکه دقیقا در شرایطی که
قیمت بســیاری از اقالم چندین برابر
میشــود و این افزایش قیمت بر روی
نرخ ارز هم اثر گذار خواهد بود و بازار
ارز همواره برای مردم جذابیت داشته
است.
ســازمان امور مالیاتی کشــور
در اطالعیهای تاکید کرد ســوداگران
ارزی که حســب اعالم بانک مرکزی
و نهادهــای نظارتی اقــدام به خرید و
فروش غیر مجاز ارز خارج از شــبکه
بانکــی یا صرافیها کرده باشــند ،در
اجــرای ماده  ۱۶۳قانــون مالیاتهای
مستقیم ،مشمول پرداخت مالیات علی
الحساب بر درآمد میشوند.

فنی مهندسی تفاهمنامههای امضا شد.
وی افزود :یکی از دســتاوردهای این
ســفر عقد قرارداد برای پاالیشگاههای
فرا ســرزمینی اســت پاالیشگاههایی
که به دلیل تحریم کارشــناس هایشان
رفتهانــد و با کمتر از ظرفیت اســمی
شــأن کار میکنند که با تعمیرات ساده
ای میتوان افزایش ظرفیت پاالیشــی
داد .این امــر میتواند موجب افزایش
صادرات نفت ما میشــوند .وزیر نفت
ادامه داد :توسعه میادین نفتی و گازی و
توانمندیهای جمهوری اسالمی ایران
نیــز دارد از جمله این تفاهم نامهها بود
بخشی از این ظرفیت را در راستای تهاتر
با کاالهای اساســی مثل ذرت روغن و
شکر استفاده میکنیم .وی افزود با روند
فعلی انشااهلل وزارت نفت تا پایان سال
ظرفیت فروش نفــت خود را تکمیل
میکند.

در ایــن اطالعیه آمده اســت که
اقدامات الزم برای شناسایی و وصول
مالیات از  ۱۰۰۵سوداگر ارزی معرفی
شــده از سوی بانک مرکزی که در طی
دو سال گذشته از طریق بیش از ۵۰۰۰
حســاب بانکی به صورت غیر قانونی
و خارج از شــبکه بانکی و صرافی ها
اقدام به خریــد و فروش ارز کرده اند،
در دست رسیدگی مالیاتی است .الزم
به ذکر اســت گردش مالی این دالالن
ارزی بالغ بر یکصد هزار میلیارد تومان
بوده است.
 ۷۳۱نفر از این دالالن ارزی فاقد
سابقه مالیاتی بوده و برای اولین بار برای
آن ها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.

