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کوتاه اقتصادی

تسلیت

ت  ال محص�و ج  و خ�ر
کاال،  ب�ورس  از  پتروش�یمی 
آرزوی دالالن اس�ت،  جای�ی 
بهتر از ب�ورس برای مبادالت 

پتروشیمی سراغ ندارم.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار م��ا، 
طی چن��د روز اخیر ع��ده ای با 
بیان دالی��ل مبهم زمزمه عرضه 
محصوالت پتروش��یمی خارج از 

بورس را کرده اند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی در اظهارات اولیه خود 
در ای��ن باره گفت: برای مقابله با 
پتروش��یمی  محصوالت  دالالن 
و اینک��ه عرضه پتروش��یمی در 
بورس سبب رش��د واسطه گری 
ش��ده و ارتباط بین تولیدکننده 
و مصرف کننده را از بین می برد، 
عرضه محصوالت پتروشیمی در 

بورس را متوقف کردیم.
به گزارش خبرگ��زاری مهر، 
عباس شعری مقدم درباره توقف 
عرضه محصوالت پتروش��یمی و 
فرآورده ه��ای پلیمری در بورس، 
گف��ت: ه��م تولیدکنن��ده و هم 
مصرف کننده از عرضه محصوالت 
پتروشیمی در بورس ناراضی بودند 
و با توجه به دریافت شکایات باال، 
عرضه محصوالت پتروشیمی در 

بورس را متوقف کردیم.
اما دیروز  بنابراین گ��زارش، 
سرپرست روابط عمومی شرکت 
پتروش��یمی در  مل��ی صنای��ع 
گفت وگو با ش��انا با اعالم موضع 
رس��می ش��رکت مل��ی صنایع 
پتروشیمی در مورد نحوه عرضه 
محصوالت پتروشیمی در بورس 

کاالی ایران اظه��ار کرد: عرضه 
محصوالت پتروشیمی در بورس 
کاال سبب رشد دالل بازی و اخالل 

در نحوه توزیع شده است.
هادی زن��وزی اص��ل افزود: 
تداوم عرضه محصوالت به شکل 
کنونی مش��کل زا ب��وده و رابطه 
را  و مصرف کننده  تولیدکنن��ده 
با خدش��ه مواج��ه می کند و به 
همین دلیل باید در نحوه عرضه ها 

بازنگری شود.
وی ادام��ه داد: ت��ا زمانی که 
تولیدکنندگان بخش خصوصی، 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
مورد یافتن راهکاری جدید برای 
فروش محصوالت پتروشیمی به 
توافق برسند عرضه ها در بورس 

کاالی ایران ادامه می یابد.
وی تصری��ح کرد: ب��ه نحوه 
عرضه محصوالت پتروشیمی در 
بورس کاال انتقادهای جدی داریم.

آرزوی دالالن
عضو کمیسیون انرژی مجلس 
ش��ورای اسالمی با اشاره به اینکه 
پتروش��یمی  خ��روج محصوالت 
واسطه هاس��ت،  و  آرزوی دالالن 
گفت: برخی ب��ه دنبال معامالت 
غیرشفاف و فرار مالیاتی هستند 
که با خروج کاالهای پتروشیمی 
از ب��ورس خواس��ته آنه��ا محقق 

خواهد شد.
برخی افراد با توجه به شرایط 
جدید کش��ور، به دنب��ال القای 
انتظارات و س��الیق ش��خصی به 
مسئوالن برای اتخاذ تصمیمات 
غیرمنطقی هستند که از آن جمله 

می توان به پیشنهاد »کشف نرخ 
محصوالت پتروشیمی در بورس 
کاال، اما انجام معامالت در بیرون 
از بورس« اشاره کرد! پیشنهادی 
که هیچ سنخیتی با ذات فعالیت 
بورس های کاالیی در دنیا ندارد 
و همه معامله گ��ران بورس کاال، 
 کارشناسان بازار سرمایه و حتی 
فع��االن و صاحبنظران اقتصادی 
را بس��یار متعج��ب و حیرت زده 

کرده است.
ب��رای بررس��ی بیش��تر این 
موض��وع ک��ه خ��روج معامالت 
محصوالت پتروش��یمی از بورس 
کاال چ��ه تبعاتی دارد، به س��راغ 
س��ید سعید حیدری طیب، عضو 
کمیسیون انرژی مجلس شورای 

اسالمی رفتیم.
وی با ابراز تعجب از انتشار این 
خبر به پایگاه اطالع رس��انی بازار 
سرمایه )سنا( گفت: پس از سال ها 
معامالت غیرشفاف، سنتی و بدون 
پتروش��یمی،  نظارت محصوالت 
از س��ال 86 با مصوبه دولت این 
کاالی  ب��ورس  در  محص��والت 
ای��ران عرضه ش��دند و به اذعان 
پتروش��یمی  فعاالن بخش  خود 
و کارشناس��ان، با عرضه کاالهای 
پتروش��یمی در ب��ورس، دس��ت 
دالالن بزرگ از ای��ن بازار کوتاه 
شد و رانت های عظیم این بخش 
به فراموشی س��پرده شد و سود 

تولید عاید صاحبان صنعت شد.
این عضو کمیس��یون انرژی 
افزود:  اس��المی  مجلس شورای 
ما نیز باید مانند سایر کشورهای 
دنیا ب��ه دنبال توس��عه بورس و 

اس��تفاده از ابزاره��ای جدید در 
این بازار مدرن و شفاف باشیم و 
در حال حاضر خروج محصوالت 
پتروش��یمی از ب��ورس کاال ب��ه 
معنای بازگشت به عقب و پذیرش 
معامالت غیرشفاف و سنتی است.

عض��و هی��أت رئیس��ه اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن تهران 
نیز در این باره گفت: با توجه به 
شواهد موجود، به نظر می رسد که 
مشکل اصلی معامالت پتروشیمی 
در ب��ورس، عرضه محدود برخی 
محصوالت است که خریداران و 
صنایع پایین دس��تی را با مشکل 
مواجه کرده است. بر این اساس 
پیشنهاد می شود همان طور که 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
روی ورود خری��داران در بورس 
نظ��ارت دارد، بر می��زان عرضه 

محصوالت نیز نظارت کند.
محمد حس��ین برخوردار در 
خص��وص معام��الت محصوالت 
کاالی  ب��ورس  در  پتروش��یمی 
ای��ران گف��ت: اگ��ر در معامالت 
محصوالت پتروشیمی مشکالتی 
برای خریداران یا فروش��ندگان 
وج��ود دارد بهتر اس��ت که ابتدا 
خ��ود بورس ب��رای جلوگیری از 
برخی جوسازی ها این مشکالت 

را اطالع رسانی کند.
وی افزود: در حال حاضر تمام 
محصوالت پتروش��یمی از طریق 
بورس مورد معامله قرار می گیرد 
اما اینکه شنیده می شود بخشی 
از محصوالت پتروشیمی در خارج 
از بورس خرید و فروش می شود 
به معنای این است که یک جای 

کار ایراد دارد.
وی با بیان اینکه مس��ئوالن 
مربوط��ه بای��د بررس��ی کنند و 
ببینن��د ک��ه محص��والت از چه 
طریقی وارد بازار آزاد می ش��ود،  
تصری��ح ک��رد: نکته اینجاس��ت 
ک��ه تمام خری��داران محصوالت 
پتروشیمی از بورس مورد تأیید 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
هستند زیرا تمام تولیدکنندگان 
کاالهای پتروش��یمی براس��اس 
س��ایت بهین یاب مجوز حضور 
در معام��الت را می گیرن��د، ب��ه 
این ترتیب به نظر می رس��د که 
سایت بهین یاب و میزان مصرف 
تولیدکنندگان باید بار دیگر مورد 

بررسی قرار گیرد.
رئی��س مجمع عال��ی واردات 
اظهار داشت: مورد دیگری که در 
خصوص معام��الت بورس وجود 
دارد، این است که تولیدکنندگان 
خرد ه��م باید بتوانن��د از بورس 
محموله های کوچ��ک چند تنی 
خریداری کنند که البته ش��نیده 
می شود این موضوع نیز با کاهش 
حداق��ل خریدها در حال برطرف 

شدن است.
عض��و هی��أت رئیس��ه ات��اق 
بازرگانی و صنایع و معادن تهران 
در پایان با اش��اره به اینکه جایی 
بهت��ر از ب��ورس ب��رای مبادالت 
پتروش��یمی س��راغ ندارم، گفت: 
بهتری��ن راه برای بهب��ود اوضاع 
کنونی، افزایش حجم تولید است 
تا پس از افزایش حجم عرضه ها در 
بورس،  بتوانیم به سمت آزادسازی 
قیمت ها در بورس حرکت کنیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

خروج محصوالت پتروشیمی از بورس
آرزوی دالالن است

عضو شورای ملی زعفران 
گفت: هر ساله در آستانه فصل 
برداش�ت، زعف�ران کاران به 
دلیل مشکالت مالی مجبورند 
گل زعف�ران بفروش�ند ک�ه 
دالالن از این طریق س�االنه 
حداقل 250 میلیارد تومان از 
تجارت زعفران سود می برند.

علی حسینی در گفت وگو با 
ایس��نا اظهار کرد: زعفران کاران 
در آس��تانه فص��ل برداش��ت به 
دلیل مشکالت مالی و بدهکاری، 
مجبورند گل زعفران را به دالالن 
بفروشند که حدود 50 درصد از 
زعفران در ایران این گونه خرید و 

فروش می شود.
وی افزود: به صورت میانگین 
از هر 90 کیلوگرم گل زعفران یک 
کیلوگرم زعفران تولید می شود که 
با احتساب نرخ خرید کیلویی 30 
هزار تومانی گل زعفران از سوی 
دالالن، هر کیلوگرم زعفران برای 

آن ها حدود 2 میلیون و 700 هزار 
تومان تمام می شود در حالی که 
این محصول را حدود 5 میلیون 

تومان در بازار می فروشند.
این عضو شورای ملی زعفران 
ادامه داد: با احتساب اینکه ساالنه 

حدود 100 تن از زعفران از سوی 
دالالن خرید و فروش شود آن ها 
از این طریق حدود 250 میلیارد 

تومان سود می کنند.
ک��رد:  کی��د  تا حس��ینی 
زعفران کاران محصول خود را به 

دالالن نفروشند و به جای آن به 
جمع دیگر کش��اورزان بپیوندند 
و محصولش��ان را در قالب طرح 
شناس��نامه دار کردن زعفران به 
ایس��تگاه های تعریف ش��ده در 
مناطق مختلف اس��تان خراسان 

رضوی و جنوب��ی تحویل دهند 
تا با برند خودش��ان بسته بندی و 

عرضه شود.
وی اف��زود: اگر از این طریق 
زعف��ران کاران محص��ول خ��ود 
را بس��ته بندی کنن��د کیفی��ت 
محصولشان از هر نظر و از طریق 
ارگان های مختلفی مانند شورای 
مل��ی زعف��ران تایید ش��ده و به 
زعفران خود  راحتی می توانن��د 
را در بازاره��ای داخلی و خارجی 

بفروشند.
رئیس انجمن تولید کنندگان 
زعف��ران  صادرکنن��دگان  و 
خراس��ان جنوبی اظه��ار کرد: با 
اج��رای ای��ن ط��رح و همکاری 
همه زعف��ران کاران در نفروختن 
محص��ول ب��ه دالالن، می ت��وان 
امیدوار بود در آینده نزدیک دست 
دالالن از بازار طالی سرخ کوتاه 
شود و کشاورزان سود واقعی را از 

حاصل دسترنج خودشان ببرند.

250 میلیارد تومان سود دالالن از تجارت زعفران !

توسعه بورس انرژی مد نظر همه ارکان بازار سرمایه 
و از جمله مسئوالن در وزارتخانه های نفت و نیرو است.

س��یدعلی حس��ینی مدیر عامل جدید بورس انرژي در 
جلسه معارفه خود که با حضور مسئوالن و مدیران ارشد بازار 
سرمایه برگزار شد، مهمترین ویژگی بازار سرمایه را اعتماد 
عمومی دانس��ت و گفت: اعتماد عمومی چه در جمع مردم 
که عالقه مند هستند پس اندازهای خود را در بازاری ثابت و 
رسمی سرمایه گذاری کنند و چه در سطح سیاست گذاری و 
تصمیم گیری قوای سه گانه، اصلی ترین و بزرگ ترین سرمایه 

این بازار است.
وی افزود: بازار سرمایه با چند سال سابقه توانست کمک 
شایانی به افزایش سرمایه پروژه های صنعتی کند، به طوری 
که حداقل 20 درصد در طول این س��الها به ارزش اس��می 
شرکت ها افزوده شده و سهامداران حاضر هستند سودهای 

خود را همچنان در سرمایه گذاری صنعت مشارکت دهند.
حس��ینی به زیرساخت های خوب و مناسب در ساختار 
بازار سرمایه و شرکت ها اشاره کرد و گفت: توسعه شرکت ها، 
افزایش تعداد کارگزاران و شرکت های تامین سرمایه نمونه ای 

از توسعه زیرساخت های بازار سرمایه است.
مدیر عامل بورس انرژي بیان کرد: بازار سرمایه هم اکنون 
توان جذب نقدینگی بس��یار باالی��ی دارد، به طوری که در 
س��ال 1385 حجم معامالت روزانه به 400 یا 500 میلیون 
تومان بالغ نمی شد اما امروز معامالت خرد و بلوکی به 200 
میلیارد تومان در روز بالغ می ش��ود که رش��د و جهش بازار 

سرمایه را گواهی می دهد.
وی افزود: هم اکنون بازار س��رمایه قادر است عرضه های 
بزرگ را در یک روز جمع کند که این یک پتانس��یل خوب 

و مناسب برای توسعه شرکت ها و تامین مالی آنها است.
حس��ینی با بیان اینکه طی نشستی با وزیر نفت مجوز 
ورود میعانات نفتی و نفت خام صادر شده است، بیان داشت: 
توسعه بورس انرژی مدنظر همه ارکان بازار سرمایه و از جمله 
مسئوالن در وزارت خانه نفت و نیرو است و از همین رو طی 
نشست های متعدد با وزارت نفت، مجوز ورود میعانات نفتی 

و نفت خام به بورس انرژی صادر شد. 
بنابرای��ن گزارش، ش��اپور محمدی مع��اون وزیر امور 
اقتص��ادی و دارایی که قبل از این مدیر عامل بورس انرژی 
بود در مراسم تودیع خود گفت: باید برای راه اندازی قرارداد 
س��لف موازی نفت تالش شود چرا که استفاده از این اوراق 
یکی از راههای ورود نفت بر س��ر س��فره های مردم اس��ت. 
مدیرعامل سابق بورس انرژی با بیان این که سرمایه بورس 
انرژي هنگام راه اندازی 20 میلیارد تومان بود، اظهار داشت: 
با این مبلغ، توان خرید ساختمانی مستقل را برای این بورس 
نداشتیم ضمن اینکه به دلیل تحریم ها، نتوانستیم نرم افزار 
معامالتی خریداری کنیم اما نخستین نرم افزار معامالت برق 
با کمک شرکت مدیریت فناوری در خاورمیانه طراحی شد. 

محم��دی از عرضه پنج هزار بش��که نفت خام در چهارمین 
ب��ورس ایران خب��ر داد و گفت: 10 روز قبل دیداری با وزیر 
نفت داشتم که ایشان قول داد پنج هزار بشکه نفت خام در 

بورس انرژی عرضه شود. 
این گزارش حاکی اس��ت: رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار نیز در این مراسم با بیان اینکه معامالت بورس انرژی 
در کنار دیگر نهادهای بازار س��رمایه افزایش خواهد، یافت، 
گفت: در آینده نزدیک با قول مس��اعد وزیر، معامالت نفت 

خام نیز انجام خواهد شد.
علی صالح آبادی در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل 
س��ابق و جدید بورس انرژی ایران، ب��ه تاریخچه راه اندازی 
بورس انرژی پرداخت و اظهار داشت: از سال 1385 موضوع 
راه ان��دازی ب��ورس انرژی مطرح و جلس��ات متعددی برای 
راه اندازی این بورس برگزار شد که در نهایت در سال 1390 
شورای عالی بورس مجوز راه اندازی بورس انرژی را صادر کرد.

وی افزود: طی5 سال گذشته زحمات زیادی در بورس 
و وزارت نیرو کشیده شد، تا اینکه در نیمه دوم سال 1390 
پذیره نویسی این بورس آغاز و با استقبال گسترده سهامداران 
مواج��ه ش��د، چرا که ب��ا راه اندازی ب��ورس کاال و فرابورس 
سرمایه گذاران منتفع شده و عالقه مند بودند تا سهام بورس 

انرژی را خریداری کنند.
صالح آبادی ادامه داد: علی رغم این که همه تدابیر الزم 
برای این پذیره نویس��ی صورت گرفت، اما به دلیل استقبال 
گسترده سهامداران سهام این شرکت به عده زیادی نرسید 
و طبیعتاً اعتراض هایی در این پذیره نویس��ی صورت گرفت، 
ولی پذیره نویسی بورس انرژی ما را مصمم کرد تا نهادهای 

بازار سرمایه را توسعه دهیم.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ایران با بیان اینکه 
در س��ال 1391 محمدی به عنوان اولین مدیر عامل بورس 
انرژي س��کان این بورس را در دست گرفت، افزود: تاسیس 
یک بورس و ایجاد زیرساخت های الزم برای آن کار دشواری 
اس��ت، زیرا اگر حتی یک معامله یک ریالی در بورس انجام 
ش��ود، باید تمام زیرساخت های الزم صورت گیرد. بنابراین 
برای راه اندازی یک بورس هماهنگی و دستورالعمل های الزم 

نیاز بود و جز با همدلی و تخصص امکان پذیر نبود.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ایران ادامه داد: در 
حوزه نفت نیز اخیراً جلس��ه ای با وزیر نفت برگزار و دستور 
داده شد تا نفت خام در بورس انرژی مورد معامله قرار گیرد 
که این ظرفیت جدید با کمک همکاران ایجاد و بستر الزم 

برای توسعه فعالیت های آن آماده شد.
وی با بیان این که هیئت مدیره بورس انرژی یک هیئت 
مدیره کاماًل تخصصی است، خاطرنشان کرد: هیئت مدیره 
بورس انرژی بستر مناسبی برای توسعه این بورس است که 
امیدواریم بورس انرژي روز به روز به فعالیت خود توسعه داده 

و بازاری موفق در اقتصاد کشور باشد.

ورود نفت خام و میعانات آن به بورس انرژي

مل�ی  س�ازمان  رئی�س 
اس�تاندارد ایران با تش�ریح 
نتیجه کارگروه بررسی حادثه 
ای�ن  در  اس�کانیا  اتوب�وس 
سازمان گفت: از نظر سازمان 
اس�تاندارد الستیک اتوبوس 
عل�ت اصلی حادثه اس�کانیا 
نبوده، بلکه سرعت باال دلیل 

این اتفاق است.
نظام الدین برزگری دیروز در 
یک نشست خبری در مورد دلیل 
حادثه اتوبوس اس��کانیا و نتیجه 
کارگروه بررسی کننده این موضوع 
در س��ازمان اس��تاندارد، اظه��ار 
داش��ت: برای بررس��ی این اتفاق 
هف��ت کارگروه در دس��تگاه های 
مختلف تش��کیل ش��د و یکی از 
این کارگروه ه��ا، کارگروهی بود 
که برای بررسی الستیک اسکانیا 

در سازمان استاندارد ایجاد شد.
وی تصریح کرد: پلیس راهور 
ناجا باقی مانده الس��تیک اسکانیا 
را که حدود 70 تا 80 سانتیمتر 
از رویه الس��تیک ب��ود، برای ما 
فرس��تاد و کارشناسان داخلی و 
خارجی سازمان استاندارد آن را 

بررسی کردند.
برزگری توضی��ح داد: در این 
بررس��ی تاریخ تولید الس��تیک 
مش��خص نشد، زیرا این تاریخ بر 
روی بدنه الستیک حک می شود 
و ما بدنه الس��تیک را در اختیار 
نداش��تیم و در تص��ادف از بی��ن 

رفته بود.
برزگری افزود: در بررسی رویه 
الستیک به این نتیجه رسیدیم که 
عالمت شرکت الستیک سازی بر 
روی این الستیک وجود دارد و از 
لحاظ کیفیت تولیدات این شرکت 

مش��کلی ندارد.وی تصریح کرد: 
بنابر این الستیک از لحاظ کیفی 
مشکلی نداشته و ما سه دلیل را 
ب��ه عنوان نتیج��ه کارگروه برای 
علت حادثه اسکانیا اعالم کردیم.

رئیس سازمان استاندارد اظهار 
داشت: یکی از دالیل این بود که 
یک ش��ی فلزی وارد الس��تیک 
اتوبوس ش��ده و باد الس��تیک به 
تدریج خارج ش��ده است و دلیل 
احتمالی دیگر برخورد یک ش��ی 
برنده و تیز با الستیک اسکانیا بود.
وی ادامه داد: دلیل سوم این 
بود که ممکن اس��ت الس��تیک 

اتوبوس در حین تصادف دوپوسته 
ش��ده باشد، زیرا این اتوبوس 28 
متر در دو طرف گاردریل مسافت 
طی ک��رده و میله ه��ای افقی و 
عمودی اتوبان را خم کرده است 
در عین حال تیر چراغ برق را نیز 

از جا کن��ده و در الین مخالف با 
ی��ک اتوبوس دیگر برخورد کرده 
است.رئیس سازمان ملی استاندارد 
تاکید کرد: چرا در حادثه اسکانیا 
موضوع باال بودن سرعت اتوبوس 

پیگیری نمی شود.
وی تصری��ح ک��رد: عن��وان 
می کنن��د که س��رعت متوس��ط 
اتوب��وس اس��کانیا 93 کیلومت��ر 
در س��اعت بوده اس��ت که وقتی 
می پرس��یم این سرعت را چطور 
مش��خص کرده اید، پلیس راهور 
می گوید زمان ساعت زدن راننده 
تا محل تص��ادف 18 دقیقه بوده 

است و در این مدت 28 کیلومتر 
مسافت توسط اتوبوس طی شده 
ک��ه با توج��ه به ای��ن دو پارامتر 
س��رعت متوس��ط اتوب��وس 93 

کیلومتر در ساعت خواهد بود.
برزگ��ری ادامه داد: این بحث 

در حال��ی مط��رح اس��ت که به 
طور معمول راننده اتوبوس برای 
س��اعت زدن چند دقیق��ه ای را 
صرف می کند و پس از بازگشت 
ب��ه اتوبوس نیز اگر کس��ی پیاده 
شده باشد برای بازگشت آن چند 

دقیقه ای معطل خواهد شد.
وی افزود: عالوه بر این سرعت 
اولیه اتوبوس در حال حرکت صفر 
اس��ت که ممکن اس��ت با وجود 
ی��ک خودرو یا اتوبوس در جلوی 
اس��کانیا برای مدت 10 دقیقه با 
سرعت 40 یا 50 کیلومتر حرکت 
کرده باش��د. پس نباید متوسط 

سرعت را در نظر گرفت، بلکه باید 
سرعت لحظه ای اتوبوس در زمان 

حادثه مشخص شود.
به گفته وی، اگر اتوبوس تنها 
3 ت��ا 5 دقیقه در بین راه متوقف 
بوده باش��د این زم��ان را باید از 

مدت زمان 17 دقیقه ای کم کرد 
و در نتیج��ه س��رعت اتوبوس در 
زمان تص��ادف بین 120 تا 140 
کیلومت��ر خواهد ب��ود.وی افزود: 
نتیج��ه کارگروه بررس��ی حادثه 
اس��کانیا در سازمان استاندارد به 
وزیر راه ارائه ش��ده و علت نهایی 
حادث��ه پس از جمع بندی نتیجه 
حاصل از 7 گروه از س��وی وزیر 

راه اعالم خواهد شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد 
در ادامه از البی ویژه خودروسازان 
با برخی مسئوالن در دولت دهم 
ب��ه ش��دت انتقاد ک��رد و گفت: 
بنده در دولت قبل نمی توانستم 
رئیس جمه��ور را ببینم در حالی 
که برخی خودروسازان با حضور 
در دفت��ر وی، برخی مصوبات را 
برای به تعوی��ق انداختن اجرای 

استانداردها دریافت می کردند.
وی با تاکید بر این که مصوبه 
دول��ت دهم مبنی ب��ر به تعویق 
افتادن نصب اجباری دو ایربگ بر 
روی خودروه��ا را اجرا نمی کند، 
تاکید کرد: حتی عدم عمل به این 
مصوبه به دلیل این که جان مردم 
در خطر است، از سوی بنده منجر 
به دریافت تذکر از رئیس جمهور 

دولت دهم نیز شده است.
وی خاطرنشان کرد: در دولت 
گذش��ته و به خص��وص در زمان 
وزارت علی اکب��ر محرابیان بارها 
و بارها از بنده درخواس��ت شده 
تا برخی مصوبات و یا توصیه های 
خ��ارج از قان��ون را عمل کنم در 
حال��ی که هی��چ گاه ای��ن کار را 
نک��رده ام و حتی محرابیان پیغام 
داد که رئیس جمهور از دست من 

ناراحت است.

رئیس س�ازمان امور مالیاتی کشور در نشست 
خبری خود به سواالت خبرنگار کیهان پاسخ داد.

علی عس��گری در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که 
پرسید آیا با اجرای طرح جامع نظام مالیاتی قول می دهید 
که میزان فرار مالیاتی را در کشور به صفر برسانید؟ گفت: 
نمی توان��م قول بدهم که با اجرای طرح مذکور صددرصد 
جلوی فرار مالیاتی را خواهیم گرفت زیرا در کش��ورهای 
پیشرفته هم در حال حاضر 10 درصد فرار مالیاتی وجود 
دارد لذا اگر ما بتوانیم با اجرای طرح جامع نظام مالیاتی 
15 درصد از فرار مالیاتی را هم کم کنیم به نقطه مطلوبی 
رسیده ایم ولی من قول می دهم که اجرای طرح فوق حتما 

در جلوگیری از فرار مالیاتی اثر خواهد داشت.
در ادامه خبرنگار کیهان پرسید: وزیر راه و شهرسازی 
اخیرا گفته که برای افزایش مدت اجاره مسکن مشوق های 
مالیاتی برای مالکان واحدهای مسکونی در نظر می گیریم 

این مشوق های مالیاتی چیست؟
رئیس س��ازمان امور مالیاتی در پاس��خ اظهار داشت: 
من هم حرف وزیر را ش��نیده ام ول��ی تا االن هنوز کاری 
در این باره نش��ده اس��ت البته اگر موضوعی قانون شود 

ما اجرا می کنیم.
وی افزود: به نظر من هم درست نیست که مستاجران 
هر س��اله مجبور باش��ند خانه اجاره ای را ترک کنند در 
کشورهای توسعه یافته هم اجاره واحدهای مسکونی زمان 
ندارد و تا وقتی که مستاجر بخواهد می تواند با هماهنگی 

با مالک در واحد اجاره ای بماند.
عس��گری در عین حال گفت: در الیحه اصالح قانون 
مالیات پیش��نهاد داده ایم که برای تش��ویق س��ازندگان 
واحدهای مس��کونی از واحدهای انبوه زیر 75 متر مربع 
در ته��ران و زی��ر 100 متر مربع در شهرس��تانها مالیات 

دریافت نشود.
وی توضیح داد: در حال حاضر روال این گونه است که 
هرکس بیش از دو واحد 75 متری در تهران بس��ازد باید 
برای واحد سوم مالیات بپردازد اما در الیحه اصالح قانون 
مالیات ها پیشنهاد داده ایم که هرکس هر تعداد واحد زیر 
75 متری س��اخت از مالیات معاف باشد که البته اجرای 

این مسئله در گرو تصویب مجلس است.
خبرنگار ما در ادامه با اشاره به انتشار خبری مبنی بر 
اینکه فقط 6 درصد اصناف مالیات می دهند پرس��ید چرا 
باید اینگونه باش��د که عسگری پاسخ داد: من این خبر را 
اینگون��ه اصالح می کنم که 6 درص��د از مجموع مالیات 
کشور مختص اصناف اس��ت نه اینکه فقط 6 درصد آنها 

مالیات می دهند.
وی تاکی��د کرد: در ح��ال حاضر همه اصناف مالیات 

می دهند.
رئیس س��ازمان امور مالیاتی کش��ور در ادامه با بیان 
اینکه 15 مهرماه )امروز( آخرین مهلت ارائه اظهارنامه دوره 
تابستان مودیان مالیاتی است گفت: از مودیان می خواهم 
در موع��د مقرر اظهارنامه های خود را ارائه کنند زیرا این 

مهلت دیگر تمدید نمی شود.
وی درباره میزان تحقق درآمدهای مالیاتی کشور هم 
گفت: در 6 ماهه امس��ال 18 هزار و 300 میلیارد تومان 

از درآمدهای مالیاتی محقق ش��ده که این میزان نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 28 درصد رشد داشته است.

عسگری با بیان اینکه پیش بینی ما برای 6 ماهه اول 
امس��ال 22 هزار و 700 میلیارد تومان بود گفت: میزان 
تحقق درآمدها نس��بت به پیش بینی ح��دود 80 درصد 

بوده است.
وی اف��زود: برخ��ی از درآمده��ای مالیاتی را که فکر 
می کردی��م واقعی نیس��ت را در قالب اصالحیه بودجه به 

مجلس داده ایم.
عسگری در ادامه گفت: مالیات بر ارزش افزوده نسبت 
به سال قبل 77 درصد رشد داشته و نسبت به پیش بینی 
92 درصد تحقق یافته است. در حوزه مالیات های مستقیم 
هم 15 درصد درآمدها رش��د داش��ته و 78 درصد تحقق 

یافته است.
وی با اشاره به مراحل طرح جامع نظام مالیاتی گفت: 
هم اکنون در مرحله سوم پیاده سازی طرح جامع مالیاتی 
هستیم و این طرح تا پایان سال 94 آماده اجرا خواهد بود.

عسگری هزینه اجرای این طرح را تاکنون 300 میلیارد 
توم��ان اعالم کرد و افزود: برای تهیه و تولید نرم افزار این 
طرح هم با یک ش��رکت فرانسوی قراردادی به مبلغ 33 

میلیون یورو امضا شده است.
وی در پاس��خ به این سوال که آیا شرکت های ایرانی 
نمی توانس��تند این نرم افزار را تهیه کنند گفت: زمانی که 
مناقصه نرم افزار برگزار ش��د هیچ شرکت ایرانی حاضر به 
تولید نرم افزار این طرح نش��د حتی 4 سال کار برای این 
موضوع متوقف شد ولی باز هم هیچ شرکت ایرانی حاضر 

به انجام این کار نشد.
وی میزان مطالبات معوق مالیاتی را 10 هزار و 512 
میلی��ارد تومان اعالم کرد و گف��ت: از این مبلغ حدود 5 
هزار میلیارد تومان اصل معوقات است و بقیه اش جریمه 

آن است.
عسگری در پاسخ به سوالی از آغاز رایزنی ها برای تهیه 
الیحه بودجه 93 خبر داد و گفت: ما در س��ازمان مالیات 

وظیفه خود را در مورد بودجه به موقع انجام می دهیم.
وی در ادامه بدهکارترین اس��تان کشور را در زمینه 
مالیات استان تهران اعالم کرد و افزود: طبق قانون بودجه 
امس��ال اعضای حقوقی شرکتها که بیش از 500 میلیون 
تومان بدهی مالیاتی دارند ممنوع الخروج می ش��وند ولی 
اعضای حقیقی با یک میلیون تومان بدهی ممنوع الخروج 

خواهند شد.
عسگری همچنین با بیان اینکه میزان مالیات بر ارزش 
افزوده از سکه های پیش فروش 124 میلیارد تومان بوده 
اس��ت گفت: االن دیگر چون سکه پیش فروش نمی شود 
مالیات بر ارزش افزوده سکه نداریم. وی همچنین با انتقاد 
تلویحی از طالفروش��ان گفت: طالفروشان مالیاتی را که 
باید بدهند نمی دهند و به همین دلیل ما رس��یدگی های 
خودمان را توسعه داده ایم و آنجایی که فکر می کنیم باید 

مالیات طلب کنیم حتما این کار را می کنیم.
عسگری افزود: مالیات بر ارزش افزوده مشمول مرور 
زمان نمی شود و ما می توانیم مالیات 3 سال قبل را همین 

االن بگیریم.

رئیس سازمان ملی استاندارد اعالم کرد

سرعت باال علت حادثه اتوبوس اسکانیا

اشخاص حقیقی با یک میلیون بدهی مالیاتی
و حقوقی با 500 میلیون ممنوع الخروج می شوند

خانواده محترم کمالی پور
خبر درگذش��ت همکار خوبمان مرحوم مغفور جناب آقای غالمرضا 
کمالی پور چنان س��نگین و جانس��وز اس��ت ک��ه به دش��واری در باور 
می نش��یند، مصیبت وارده را به ش��ما و سایر بازماندگان تسلیت عرض 

می نمائیم.

مدیریت و کارکنان سازمان توزیع کیهان

* وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت یازدهم تاکنون و در حدود دو ماه 
فعالیت خود از بانک مرکزی استقراض نکرده است. علی طیب نیا اظهار کرد: 
ساالنه 42هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم می شود که 
بخشی از آن با کسری بودجه همراه است. وی ادامه داد: این کسری تاکنون 
از محل سایر ردیف های بودجه و درآمد شرکت های تولیدکننده انرژی تامین 
ش��ده و برای پرداخت های نق��دی هدفمند کردن یارانه ها و همچنین تامین 

مالی سایر برنامه ها از بانک مرکزی استقراض نشده است.
* با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر اس�بق کار مش�اور 
ربیعی ش�د. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی 
آقای ابوالقاسم سرحدی زاده را به عنوان مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی منصوب کرد. متن حکم بدین شرح است: جنابعالی همواره 
یکی از الگوهای ایثار، مقاومت و پشتکار برای جامعه ایران بوده اید، 
با توجه به تجارب ارزش�مند شما در دوران تصدی وزارت کار و امور 
اجتماعی و نیز درک عمیق شما از مسائل جامعه، به موجب این حکم 
جنابعالی را به عنوان »مش�اور وزیر« منصوب می نمایم. بدون تردید 
بهره مندی از س�رمایه انسانی ش�ما موجب بهبود عملکرد و افزایش 
اثربخشی فعالیتهای این وزارتخانه در نیل به اهداف اجتماعی خواهد 

شد.
* اولین کنگره ملی توس��عه نظام پیمانکاری در صنعت عمران و شهرسازی 
با هدف ظرفیت س��ازی جهت مشارکت های عمومی، خصوصی و اجتماعی با 
حضور مدیران ارش��د بخش دولتی و خصوصی،  بانک ها و موسس��ات تامین 
سرمایه،  مشاوران، پیمانکاران و شهرداران و روسای شورای شهر مراکز استانها 
20 و 21 مهرماه سالجاری در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار می شود.
* طی حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، نصراهلل جهانگرد 
به عنوان عضو حقوقی هیات مدیره ش�رکت مخابرات ایران منصوب 
شد. همچنین وزیر ارتباطات و فناوری  اطالعات،  نصراهلل جهانگرد را 
به سمت مجری شبکه ملی اطالعات منصوب کرد و در حکم انتصابی 
او تش�کیل کارگروهی تازه برای تحقق اهداف این پروژه را خواستار 

شده است.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش شماره های 
3602 الی 3604، 3961، 3965، 6510، 6511، 6559، 6519، 6514 الی 

6517،  7627 و 4458 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختالل می شود.
* طی حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی سیدکامل تقوی نژاد 
به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک سپه منصوب شد. پیش 

از این رامین پاشایی فام مدیرعامل بانک سپه بود.

معاون وزیر نفت از آغاز مذاکرات ایران با ش�رکت های بزرگ نفت و 
گاز غرب خبر داد.

منصور معظمی در گفتگو با مهر با اشاره به اعالم آمادگی برخی شرکت های 
نفت و گاز غربی همچون ش��ل انگلیس و توتال فرانس��ه به منظور بازگش��ت به 
صنعت نفت ایران، گفت: مذاکرات با شرکت های مذکور آغاز شده است اما قطعاً 

این مذاکرات یک روزه به نتیجه نخواهد رسید.
سرپرس��ت معاونت امور بین الملل و بازرگان��ی وزارت نفت با تأکید بر اینکه 
مذاکره با ش��رکت های بزرگ نفتی خارجی قطعاً باید یک فرآیندی را پش��ت سر 
بگذارد، تصریح کرد: در این بین در چند هفته گذشته با بهبود روابط دیپلماتیک و 
خارجی ایران، درخواست های متعددی از سوی شرکت های خارجی برای بازگشت 

به صنعت نفت مطرح شده است.
معاون وزیر نفت در پاسخ به این سؤال که شروط ایران برای مذاکره و بازگشت 
احتمالی ش��رکت های بزرگ خارجی به صنعت نفت چیس��ت؟ اظهار داشت: آن 
دسته از شرکت های بزرگ خارجی و بین المللی که عالقه مند به سرمایه گذاری 
و مش��ارکت در صنعت نفت و گاز ایران را داش��ته باش��ند می توانند در قالب یک 

مشارکت »برد- برد« با ایران همکاری داشته باشند.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه وزارت نفت از هرگونه مشارکت خارجی در 
طرح ها و پروژه های نفت، گاز و پتروش��یمی در چارچوب ضوابط و قوانین کش��ور 
استقبال می کند، تأکید کرد: محدودیتی برای مشارکت خارجی در صنعت نفت 
وجود ندارد. معظمی همچنین توضیح داد: وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران 
مش��کلی با شرکت های نفتی آمریکایی ندارد. سرپرست معاونت امور بین الملل و 
بازرگانی وزارت نفت با بیان اینکه هر شرکت خارجی حتی آمریکایی که براساس 
قاع��ده تجارت جهانی بخواهد با ایران همکاری کند از این مش��ارکت اس��تقبال 
می کنی��م، تبیین کرد: قطعاً در این مش��ارکت باید یک همکاری »برد- برد« در 

دستور کار دو طرف هم قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه صنعت نفت جمهوری اسالمی ایران به جز رژیم اشغالگر قدس 
با تمامی کش��ورهای جهان آمادگی مشارکت و همکاری دو جانبه را دارد، یادآور 
ش��د: کشورها و ش��رکت های بزرگ نفت و گاز جهان باید به قوانین ایران احترام 
بگذارند و منعی هم برای امضای قراردادهای برد-برد بین دو طرف وجود ندارد.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار از برنامه ریزی برای توزیع برنج، مرغ و 
شکر مورد نیاز هیئت های مذهبی در ایام محرم و صفر خبر داد.

علی اکب��ر پ��ورکاوه در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در خصوص دس��تور 
جلس��ه ستاد تنظیم بازار گفت: در جلسه  امروز ستاد تنظیم بازار در خصوص 
برنامه های ماه محرم و صفر، پیگیری اعتبارات مورد نیاز تنظیم بازار و همچنین 
تسهیالت مورد نیاز مباشرین ذخیره سازی میوه و مرکبات در ایام پایانی سال 

تصمیم گیری می شود.
س��خنگوی ستاد تنظیم بازار در خصوص سیاست تنظیم بازار در ماه های 
محرم و صفر گفت: طبق سال های گذشته کاالهای اساسی مورد نظر هیئت های 
مذهبی در اختیار استانها قرار می گیرد و استانها مختار هستند که این کاالها 
را در مراکز توزیع و یا به هیئت های مذهبی تحویل دهند تا افزایش تقاضا در 
این ایام کنترل ش��ود. پورکاوه در واکنش به این س��وال که چه کاالهایی برای 
ایام ماه محرم و صفر توزیع می شود گفت: طبق سال گذشته برنج، مرغ و شکر 

در برنامه توزیع وجود دارد.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا قیمت 6500 تومان برای هر کیلوگرم 
مرغ گرم در شهر تهران منطقی است، گفت: کارگروهی متشکل از نمایندگان 
وزارت جهاد کش��اورزی، س��ازمان حمایت و اتحادیه مرغداران تشکیل شده تا 
قیمت تمام ش��ده مرغ با نهاده ارز مبادله ای محاس��به ش��ده و در جلسه امروز 

تنظیم بازار اعالم شود.
س��خنگوی س��تاد تنظیم بازار در پاسخ به این س��وال که قیمت تخم مرغ 
هنوز به حالت متعادل باز نگشته گفت: این کارگروه در خصوص تخم مرغ هم 
تصمیم گیری می کند.وی افزود: به نظر من قیمت مرغ گرم 6500 تومان در هر 
کیلوگرم در شهر تهران منطقی است و برای تخم مرغ نیز کف حمایت تولیدی 

در حال حاضر تامین می شود.
پ��ورکاوه گفت: هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری بین 3700 تا 3800 
تومان است که با 10 تا 15 درصد هزینه های جانبی باید به دست مصرف کننده 

برسد.
وی افزود: قیمت روغن هم در حال حاضر در سراسر کشور به کف رسیده 

و از این ارزان تر نمی شود.

معاون وزیر نفت خبر داد
آغاز مذاکرات ایران 

با شرکت های نفتی غربی

سخنگوی ستاد تنظیم بازار خبر داد
توزیع کاالهای اساسی هیئت های مذهبی

 در ایام محرم و صفر


