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 به صفر رساندن 

وحید حاجی پور
   گزارش یک

فروش نفت نه تنها 
توه�م بود، بلكه 
اكنون افزايش قيمت نفت ناش�ي از تحريم ها 
عالوه بر فشارهاي اقتصادي به خريداران نفت 
ايران و شركاي امريكا، بر اقتصاد اياالت متحده 
امري�كا ني�ز اث�ر منف�ي گذاش�ته اس�ت. 
رئيس هيئ��ت مديره ش��ركت ايندي��ن اويل در 
مصاحبه ب��ا »اس اند پي گلوب��ال پالتس« گفت: 
چشم انداز اينكه پااليشگاه هاي هندي خريد نفت 

ايران را به صفر برسانند، غيرواقع گرايانه است. 
اگرچه ايندين اويل كه بزرگ ترين پااليشگر نفت هند 
است، واردات نفت ايران را كاهش داده است، اما سانجيو 
سينگ، رئيس هيئت مديره ايندين اويل اظهار كرد 
احتمال اينكه واردات نفت ايران به صفر برسد، بسيار 
اندك است. وي در ادامه افزود: اين شركت با وجود اين 
حقيقت كه تحريم ها از روز دوشنبه اجرايي مي شود، 
براي خريد محموله هاي نفت اي��ران در ماه ميالدي 
جاري ثبت سفارش كرده است. سينگ به پالتس گفت: 
ما قوياً بر اين باوريم كه اگر نفت ايران از بازار جهاني 
حذف ش��ود، بازار حداقل براي مدتي دچار بي ثباتي 
خواهد شد. شخصاً تصور نمي كنم هند بتواند خريد 
نف��ت را از ايران متوقف كند. طب��ق گزارش پالتس، 
صادرات نفت ايران به هند در س��پتامبر به ۶۰۰ هزار 
بشكه در روز رسيد، اما در اكتبر به ۵۰۰ هزار بشكه در 
روز كاهش يافت و انتظار مي رود اين ميزان صادرات 

در نوامبر حفظ شود. 
   همتي: امريكا در تحريم كامل نفت ايران 

ناكام شد
رئيس كل بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران 
عبدالناصر همتي در يادداش��ت صفحه اينستاگرام 

خود نوشت: »امروز ديگر بر همگان مسجل شده است 
كه امري��كا در تحري��م كامل نفت اي��ران و به صفر 
رساندن آن به هر دليل و بهانه اي ناكام شده است«. 
وي نوشته اس��ت: با معافيت تدريجي كشورهاي 
متع��دد از تحريم خري��د نفت اي��ران، فضاي آتي 

تجاري و در آمدي كشور مشخص تر مي شود. 
وي ادام��ه داد: بانك مركزي جمهوري اس��المي 
ايران كه در ماه هاي اخير ذخاير ارزي خود را به حد 
مطلوب رسانده است، متناس��ب با شرايط در حال 
تغيير، حتي در شرايط بسيار نامحتمل به حداقل 
رسيدن صادرات نفت، برنامه مناسب را دارد. بانك 
مركزي با تنظيم دقيق منابع و مصارف ارزي كشور 
تالش خود را همانطور كه در هفته هاي اخير نشان 
داد بر ثبات بازار پول و ارز تمرك��ز كرده و تقويت 
تدريج��ي و روز افزون پول مل��ي و افزايش رقابت 
پذيري اقتص��اد و جلوگيري از نوس��انات را هدف 
قرار داده اس��ت. همتي افزود: بانك مركزي همراه 
با برنامه ريزي براي تع��ادل بازار ارز و كنترل تورم، 
براي توجه به وضعيت معيشتي و رفاهي مردم به 
ويژه دهك هاي پايين درآمدي كنار دولت قرار دارد 

و از هيچ كوششي فروگذار نيست. 
    افزاي�ش قيمت نف�ت و جنگ تج�اري با 

كشورها كار دست امريكا داد
پي��ش از اي��ن روزنامه ج��وان از اث��ر تحريم ها و 
جنگ تجاري بر ب��ازار حم��ل و نقل، گراني ها در 
خرده فروش��ي و كاهش خريد و احتمال افزايش 
روند بي��كاري در امريكا خبر داده ب��ود كه رويترز 
در گزارش��ي ضمن تأييد اين تحليل نوشت: طي 
ماه هاي گذش��ته، ش��ركت هاي فروش��گاه هاي 
زنجيره اي در امريكا در تالش براي رقابت با ديگر 
شركت ها نظير آمازون، قيمت هاي خود را پايين 

نگه داشته بودند. اما هم اكنون با باال رفتن قيمت 
كاالهاي اساسي در بازار جهاني و در نتيجه افزايش 
هزينه حمل و نقل كاالها برخي از فروش��گاه هاي 
زنجيره اي در امريكا مي گويند كه ديگر چاره اي جز 
باالبردن قيمت برخي كاالهاي مصرفي به خصوص 

ميوه و سبزيجات ندارند. 
در اين بين ش��ركت هاي فروشگاه هاي زنجيره اي 
 Procter & Gamble Co، Kellogg Co،
Hershey Co اع��الم كرده اند كه چ��اره  اي به 
جز افزايش قيمت ها ندارن��د. از طرف ديگر جنگ 
تجاري ای ك��ه امري��كا با ديگر كش��ورها ب��ه راه 
انداخته است، مزيد بر علت ش��ده و قيمت كاالها 
را باال برده اس��ت؛ چراكه برخي كاالهاي مورد نياز 
مصرف كنندگان امريكايي وارداتي از كشورهايي 
نظير چين اس��ت ك��ه هم اكن��ون امريكا ب��ا آنها 
مناقش��ه تجاري دارد. امريكا بر واردات مواد اوليه 
و كاالهاي اساسي از چين و ديگر كشورها در قالب 
جنگ تعرفه، عوارض گمركي 2۵ درصدي اعمال 
كرده است كه همين امر قيمت كاالها را تا 2۵درصد 

براي مصرف كنندگان باال برده است. 
   چ�را ترامپ مش�تريان نفت اي�ران را از 

تحريم ها معاف كرد؟
 با اين اوص��اف مي توان حدس زد ك��ه چرا امريكا 
در آس��تانه انتخابات ميان دوره اي خود تمايل به 
كاهش قيمت نفت، اعط��ای معافيت هاي نفتي به 
خريداران نفت اي��ران و متمايل به مذاكره تجاري 
با چين شده است. رويترز در تحليلي ضمن تكرار 
رجز خواني هاي پمپئو از اينكه چرا امريكا هش��ت 
كش��ور را از تحريم نفتي ايران معاف كرد، نوشت: 
با يك انتخابات خانگي و اوضاع آش��فته عربستان 
سخت مي توان اوضاع را در دس��ت گرفت و خطر 

افزايش قيمت نفت را محدود كرد.
در اين مطلب آمده اس��ت: اي��ن معافيت ها راهي  
اس��ت براي مديريت تناقض موجود بين دو هدف 
دونالد ترامپ، يعني پايين نگهداشتن قيمت نفت 
و همزمان ح��ذف روزانه 2 ميليون بش��كه نفت از 
بازار بي رونق فعلي. گرچه يك نظرسنجي از طرف 
رويترز نش��ان داده كه كش��ورهاي اوپ��ك در ماه 
اكتبر توليد نفت را به باالترين حد از س��ال 2۰1۶ 
رسانده اند، ولي قيمت نفت خام برنت از ترس نبود 
نفت ايران و ونزوئال به 8۶ دالر در هر بشكه رسيد. 
اين كمبود با توليد بيش��تر عربستان و نفت شيل 
امريكا جبران نمي ش��ود. نفت امري��كا در تنگناي 

زيرساختي كوتاه مدتي قرار گرفته  است. 
پيش بيني هاي كمتر تقاضا و ترس از ركود اقتصادي، 
فش��ار را كمي پايين آورده و قيمت نفت خام برنت 
را پيش از انتخاب��ات مي��ان دوره اي امريكا در روز 
سه ش��نبه به 72 دالر در هر بش��كه رسانده است. 
ولي معافيت ها هنوز هم نشان مي دهند كه دولت 
ترامپ آنقدرها هم كه به نظر مي رسد در برابر اعمال 

فشارهاي خارجي ايمن نيست. 
    ناكام�ي ترام�پ در ابزاره�اي اقتصادي 

عليه جهان 
نيويورك تايمز با اشاره به تحريم هاي جديد امريكا 
عليه ايران نوش��ت: اين تحريم ها بخشي از عالقه 
ترامپ به استفاده از ابزارهاي اقتصادي است تا به 
اهداف سياست خارجي خود برسد، ولي تحريم ها 
عليه روسيه، ونزوئال و كره ش��مالي پيروزي هاي 

چنداني برايش نداشته است. 
به گزارش»تسنيم« به نقل از نيويورك تايمز، دولت 
ترامپ در روز جمعه اعالم كرد كه هشت كشور را 
از تحريم هاي بي رحمانه عليه تهران معاف مي كند، 
با اين كار وع��ده خود را براي مج��ازات اقتصادي 
ايران تضعي��ف و اختالف عميق��ش را با متحدان 
اروپايي تشديد كرد. مايك پمپئو وزير امور خارجه 
امريكا هش��ت كش��وري را كه معافيت شش ماه 
گرفته اند، مش��خص نكرد، ول��ي يك مقام ارش��د 
اطمينان داد كه هند، كره جنوب��ي، ژاپن و چين 
جزو اين كشورها هستند. اينها همه از بزرگ ترين 
وارد كنندگان نفت ايران هس��تند. عالوه بر اينها 
تركيه و عراق نيز به عنوان ش��ركاي مهم تجاري 
ايران نيز معافيت هاي��ي را گرفته اند كه به موجب 
آن بغداد و آنكارا مي توانند همچنان به فعاليت هاي 
تجاري خود خارج از مكانيزم سوئيفت ادامه دهند. 
البته مايك پمپئو مدعي شده اين معافيت ها فقط 
به هشت كشور داده شده است فقط به خاطر اينكه 
واردات نفت از ايران را به طرز قابل توجهي كاهش 
داده و در زمينه هاي ديگر هم همكاري داشته اند. 
او گفت: دو تا از اين كش��ورها قرار است طي چند 
هفته آينده واردات خود را از ايران متوقف كنند و 
همه آنها بايد در انتهاي اين شش ماه دوباره براي 

تمديد معافيت ها درخواست دهند. 
اما هند و چين احتماالً هرگز واردات نفت از ايران 
را متوق��ف نمي كنند. پيتر ه��رل، يك متخصص 
تحريم ها در دول��ت اوباما گفت: اي��ن معافيت ها 
كمك مي كند درد برخورد با تحريم ها كمتر شود. 
همچنين به كنترل قيمت نفت پيش از انتخابات 

ميان دوره اي در روز سه شنبه كمك مي كند.

هادی غالمحسینی

 صندوق هاي بازنشستگي 
نياز به دستگاه نظارتي باال دستي دارد  

شايد اگر صندوق هاي بازنشس��تگي در ايران صاحب يك مقام ناظر و 
رگالتور بود، امروز نام اين بخش در رأس ليست مشكالت اقتصادي ايران 
قرار نداشت، از اين رو پيشنهاد مي ش��ود مجموعه باالدستي در وزارت 
اقتصاد مختص نظارت بر صندوق هاي بازنشستگي تشكيل شود. بارها و 
بارها عنوان شده است كه صندوق هاي بازنشستگي به يك حياط خلوت 
تمام عيار براي سياسيون تبديل شده است كه گاهاً تصميمات سياسيون 
در اين بخش به طور كل منابع و مصارف صندوق ها را به گونه ای تغيير 
داده است كه ماهيت وجودي و آينده صندوق ها با تهديد جدي مواجه 
شده است، اين در حالي اس��ت كه تهديد اين بخش ميليون ها شاغلي 
كه حق بيمه پرداخت مي كنند و ميليون ها بازنشسته، مستمري بگير 
و ازكارافتاده و ش��اغالن فعلي در س��اختار اداري و ش��ركت هاي تابعه 

صندوق هاي بازنشستگي را نيز تحت تأثير منفي قرار مي دهد. 
در اين ميان با توجه به اينكه جامعه ذي نفع صندوق هاي بازنشستگي 
بسيار گسترده و متنوع است و گردش مالي صندوق هاي بازنشستگي 
هم اكنون در سال حدود 1۶۰هزار ميليارد تومان است كه تقريباً معادل 
يك دهم حجم نقدينگي كل كش��ور يا توليد ناخالص داخلي ارزيابي 
مي ش��ود، جاي دارد يك مجموعه با الدستي نظارتي و رگالتوري روي 

صندوق هاي بازنشستگي نظارت جدي و مستمر داشته باشد. 
در واقع تمامي مديران صندوق هاي بازنشس��تگي بايد از س��وي يك 
مرجع باالدستي و نظارتي مورد تأييد قرار گيرند و در عين حال عملكرد 
صندوق هاي بازنشستگي موجود در كش��ور كه تنها از بودجه عمومي 
س��االنه حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان مناب��ع دريافت مي كنند، مورد 

بررسي دقيق قرار گيرد. 
    ترازنامه صندوق هاي بازنشستگي منتشر شود

به طور نمونه امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند آن هستيم كه هر 
يك از صندوق هاي بازنشستگي يك صورت از تراز نامه خود منتشر كنند 
تا متوجه شويم دارايي ها و بدهي ها و سرمايه اين مجموعه ها دقيقاً چه 
ميزان است و در كنار اين صورت مالي ساير صورت هاي مالي اعم از سود 
و زيان و صورت جريان وجوه را نيز به همراه يادداش��ت هاي توضيحي 
حسابرسي ش��ده و گزارش هاي تفسيري ديگر منتش��ر كنند تا يك 
شماي كلي و تصوير از وضعيتي كه صندوق هاي بازنشستگي در آن قرار 
گرفته اند، ترسيم شود. هم اكنون به دليل فقدان يك مرجع باالدستي 
و نظارتي بر صندوق هاي بازنشستگي در كشور كه يكي از اركان حوزه 
مالي اقتصاد ايران هس��تند، اين صندوق ها به شدت به بودجه عمومي 
كشور وابسته شده اند و اگر نبود مشكل صندوق هاي بازنشستگي، امروز 
دولت فشار ۵۰ هزار ميليارد توماني را در بودجه عمومي اش نداشت و 
مي توانس��ت با اين حجم از منابع در جهت رفاه عمومي و فقر زدايي و 

خروج از ركود تورمي اقدامات مؤثري را انجام دهد. 
در اين ميان از دولت انتظار مي رود مجموعه نظارتي را براي بررس��ي 
عملكرد صندوق هاي بازنشس��تگي تش��كيل ده��د و در عين حال از 
وزير جديد كار، تعاون و رفاه اجتماع��ي نيز انتظار مي رود صدر تا ذيل 
وزارتخانه و به ويژه مجموعه هاي سرمايه گذاري سازمان تأمين اجتماعي 
و صندوق بازنشستگي را ملزم به شفاف سازي كند. تقريباً پنج سال پيش 
مديرعامل وقت صندوق بازنشستگي كشوري وعده شفاف سازي را در 
اين صندوق به ويژه در حوزه سرمايه گذاري ها داد، ولي متأسفانه به رغم 
آنكه ابزارهاي شفاف سازي اعم از سايت و نش��ريه و نيروي انساني در 
مجموعه وزارت كار و اين صندوق هاي تابعه به وفور يافت مي شود، اما 

دريغ از شفاف سازي به معني واقع كلمه. 
انتش��ار چند گزارش كل��ي و ق��رار دادن آن در پس��توي درگاه اينترنتي 
مجموعه ه��اي ف��وق گام كوچكي براي شفاف س��ازي اس��ت و وقتي اين 
مجموعه ها ساالنه چندين هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي منابع دريافت 
مي كنند و وضعيت اقتصادي شان از سوي مقامات دولتي و افرادي كه مستند 
و فيلم از وضعيت صندوق هاي بازنشستگي مي سازند، نگران كننده ارزيابي 
مي شود بايد به يكباره فرمان پايان رانت هاي اطالعاتي را در اين مجموعه ها 

داد و صدر تا ذيل مجموعه را ملزم به شفاف سازي تمام عيار كرد. 
در عين ح��ال از تمام��ي كميس��يون هاي تخصصي مجل��س انتظار 
مي رود، روي صندوق هاي بازنشستگي حساسيت ويژه داشته باشند ،زيرا 
كميسيون اجتماعي مجلس به تنهايي نمي تواند بر آنچه در صندوق ها 
مي گذرد، نظارت داشته باشد،اين در حالي است كه توجه كميسيون هاي 
اقتصادي مجلس روي حوزه سرمايه گذاري هاي صندوق هاي بازنشستگي 
بسيار اهميت دارد، به ويژه آنكه برخي از بنگاه هاي تابعه مجموعه هاي 
فوق به رغم تخلفاتي كه در اين بخش ها انجام مي دهند، در دادسراي ويژه 
كاركنان دولت مدعي مي شوند كه مجموعه اي خصوصي و غير دولتي 
هستند و مشمول قوانين ديوان محاسبات عمومي نمي شوند كه افزودن 
قانوني مبني بر در نظر گرفتن ذي نفع نهايي اين بنگاه ها مي تواند آنها را 

به رعايت قوانين و مقررات بخش عمومي ملزم كند.

وزير صنعت در نمايشگاه معدن وعده داد
توسعه اكتشافات معدني در مناطق محروم 
وزير صنع�ت، معدن و تج�ارت با اش�اره به همكاري تش�كل ها و 
مردم براي توس�عه و افزايش ظرفيت توليد معادن به 4۰۰ ميليون 
تن وعده داد:در آينده اي نزديك با اجرايي شدن نقشه راه معدن 
و صناي�ع معدني براي نخس�تين بار، توس�عه اكتش�افات معدني 
در مناطق مح�روم نيز در دس�تور كار اين وزارتخانه ق�رار گيرد. 
در چهاردهمين نمايشگاه بين المللي معدن و صنايع معدني كه از روز 
گذشته آغاز شده، برخي از غرفه داران از واردات تجهيزاتي كه در داخل 
توليد مي شود، اظهار نگراني كردند و از وزير صنعت خواستار رسيدگي به 
اين مشكالت شدند. رضا رحماني نيز در حاشيه چهاردهمين نمايشگاه 
بين المللي معدن و صناي��ع معدني از برنامه هاي��ش در حوزه معدن و 
صنايع معدني سخن گفت. وي با بيان اينكه اين نقشه راه را از نخستين 
روز تصدي وزارت، اجرايي كرده ام، گفت: مجموعه سياست هاي دولت 
در جلوگيري از خام فروش��ي، تبدي��ل و فرآوري مواد خ��ام، طراحي 
شده است، بنابراين فارغ از شعارهايي كه قباًل داده مي شد بنا داريم تا از 

خام فروشي جلوگيري كنيم. 
وي اضافه كرد: هم در سياستگذاري و هم در اجرا، صنايع فرآور معدني 
را حمايت مي كنيم تا از خام فروشي جلوگيري شود و در اين باره اولويت 
ما بر نوسازي صنايع معدني، اكتشاف و فعال سازي معادن كوچك قرار 
گرفته است. رحماني گفت: در تعرفه ها و عوارض نيز متناسب با ميزان 
توانمندي ها و درصد ف��رآوري، هر چه در اين دو حوزه افزايش داش��ته 
باشيم، حمايت ها بيشتر خواهد شد. همچنين محمد رضا بهرامن، رئيس 
خانه معدن ايران هم با بيان اينكه به علت نبود ماشين آالت، تجهيزات و 
دانش الزم تا چند سال پيش خام فروشي در معدن رواج داشت، گفت: هم 
اكنون با دستيابي به دانش روز، ايجاد ارزش افزوده در معدن در دستور 

كار قرار و در حال حاضر  نهضت فرآوري شكل گرفته است. 
   افزايش سهم معدن در اقتصاد 

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: عمده اكتش��افات معدني در ايران 
سطحي بوده است و انتظار مي رود سازمان هايي همچون زمين شناسي 
و ايميدرو اكتشافات عميق را جدي بگيرند. قصد داريم معادن بزرگ 
مقياس تعريف كنيم؛ موضوعي كه در دهه هاي اخير شاهد آن نبوديم. 
وزير صنعت، معدن و تجارت همچني��ن از هدف گذاري اين وزارتخانه 
براي افزايش ۰/2 درصدي سهم بخش معدن در اقتصاد خبر داد و گفت: 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه هايي براي افزايش صادرات مواد 
معدني اجرا خواهد كرد. وي همچني��ن از هدف گذاري اين وزارتخانه 
براي افزايش سهم بخش معدن در اقتصاد خبر داد و گفت: سهم معدن 
در اقتصاد كشور در حال حاضر 1/2 درصد است ولي هدف دولت اين 
است كه تا آخر امسال اين عدد به 1/4 درصد برسد، كه به تبع آن سهم 

صنايع معدني نيز افزايش پيدا مي كند.  
  

نوسازي ناوگان هما با سوخو۱۰۰
مديرعام�ل هواپيماي�ي جمه�وري اس�المي اي�ران از مذاكره با 
روس ها براي خري�د هواپيما س�وخو ۱۰۰ جهت نوس�ازي ناوگان 
ايرالي�ن ملي خب�ر داد و گفت: با ه�ر تأمين كننده اي ك�ه بتواند 
بدون مجوز اوفك به ايران اير هواپيما بفروشد، مذاكره مي كنيم. 
به گزارش »تسنيم«، فرزانه شرفبافي درباره تأثير تغيير وزير راه و شهرسازي 
بر سياست هاي اين شركت اظهار كرد: براي هواپيمايي جمهوري اسالمي 
ايران برنامه استراتژيك سه ساله داريم. بر اين اساس اهداف طوالني مدت 
برنامه ريزي شده و اصالح فرآيندهاي مالي، اصالح ساختار سازماني، اصالح 
هزينه- درآمدهاي هما و چگونگي خصوصي سازي هما در دستور كار قرار 
دارد. مديرعامل ايران اير به سفر اخير خود به جمهوري آذربايجان نيز اشاره 
كرد و گفت: به دعوت س��فير آذربايجان در ايران و مديرعامل هواپيمايي 
آزال به آذربايجان س��فر كرديم و ميهمان آنها بوديم. در اين سفر توسعه 
همكاري ها و احتمال كد شيرينگ ايران اير و شركت بوتو بررسي شد. وي 
با يادآوري اينكه بسياري از فرودگاه هاي كشور به دليل نبود هواپيماهاي 
زير 1۰۰ صندلي بال استفاده باقي مانده اند، افزود: هواپيماي سوخو 1۰۰ با 
توجه به قابليت ها و توانمندي ها و همچنين زير 1۰۰ نفره بودن مي تواند 

فرودگاه كوچك كشور را به يكديگر وصل كند. 
همچنين اسدي ساماني با بيان اينكه ميانگين قيمت اين هواپيما بسته 
به آپشن هاي آن 2۰ تا 2۵ ميليون دالر اس��ت، گفت: اگر اين هواپيما 
قابليت الزم را داشته باشد و همچنين متناسب با شرايط آب و هوايي 

ايران باشد پس از تأييد سازمان مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. 
وي همچنين با يادآوري اينكه شركت سوخو در مذاكرات قبلي فروش 
و اجاره هواپيما را منوط به صدور مجوز اوفك كرده بود، افزود: با توجه 
به تغييرات اين هواپيما و اينكه ميزان قطعات امريكايي آن به زير 1۰ 
درصد كاهش يافته ديگر نيازي به مجوز اوف��ك و هماهنگي با وزارت 

خزانه داري امريكا براي فروش به ايران نيست.
................................................................................................................................

 توليد روزانه بنزين يورو ۵ 
به ۴۰ ميليون ليتر مي رسد

مديرعامل پااليشگاه ستاره خليج فارس از توليد روزانه بيش از 4۰ 
ميليون ليتر بنزين يورو ۵ تا يك ماه ديگر در اين پااليشگاه خبر داد. 
به گزارش وزارت نفت، محمدعلي دادور ضم��ن اعالم اين خبر گفت: 
هم اكنون به طور ميانگين روزانه ۳۰ ميليون ليتر بنزين در اين پااليشگاه 
توليد مي شود كه اين مقدار تا يك ماه ديگر به مرز 4۰ ميليون ليتر در 
روز خواهد رسيد. وي با اشاره به اينكه هم اكنون كوره و رآكتورهاي واحد 
بنزين سازي دراي اوت شده و در حال دريافت كاتاليست است، افزود: 
مقدار بنزين پااليشگاه با تكميل فاز سوم تا پايان امسال به 44 ميليون 
ليتر در روز خواهد رس��يد.  مديرعامل پااليشگاه ستاره خليج فارس با 
اشاره به اينكه كيفيت بنزين توليدي در اين پااليشگاه مطابق استاندارد 
يورو ۵ است، گفت: مقدار گازوئيل توليدي در پااليشگاه تا پايان امسال 

به 14 تا 1۶ ميليون ليتر در روز مي رسد. 
................................................................................................................................
تركيه براي كاهش تورم، ماليات حوزه هاي 

مختلف را پايين مي آورد
ن�رخ  كاه�ش  منظ�ور  ب�ه  گف�ت:  تركي�ه  داراي�ي  وزي�ر 
ت�ورم، مالي�ات در بخش ه�اي مختل�ف كاه�ش مي ياب�د. 
به » ايِبنا« به نقل از رويترز، »برات آلبيراك« وزير دارايي تركيه گفت: 
تركيه ماليات را در چندين حوزه از قبيل خودروسازي، مبلمان و لوازم 
خانگي كاهش خواهد داد؛ ضمن اينكه در پيش گرفتن يكسري اقدامات 
را براي كاهش تورم تركيه ادامه خواه��د داد. وي افزود: تركيه به روند 
نزولي ماليات در فروش مسكن ادامه خواهد داد. البته ساعاتي بعد بانك 
مركزي تركيه پيش بيني خود را براي تورم اين كشور در سال جاري و 

آينده ميالدي با افزايش قابل توجهي اعالم كرد.

 نظريه هاي آخوندي
 به نابودي اقشار ضعيف منجر مي شد
 تركان:  آخوندي وزير خوبي نبود

 نظريه پرداز بود!
مشاور رئيس جمهور با بيان اينكه آخوندي نظريه پرداز برجسته اي 
است، گفت: نظرات آقاي آخوندي در اقتصاد كالن بر مبناي اقتصاد 
آزاد و رقابت كامل اس�ت، در حالي ك�ه جامعه ما ش�رايط رقابت 
كامل ندارد. اگر همه چيز را به بازار بسپاريم و فكر كنيم كه دست 
نامرئي قيمت بازارها را مي تواند متعادل كند اين تفكر و اقدامات 
مبني بر آن موجب از دس�ت رفتن اقش�ار ضعيف كشور مي شود. 
اكبر تركان در گفت وگو با ايلنا درباره عملكرد عباس آخوندي در وزارت 
راه و شهرسازي گفت: آقاي آخوندي يك نظريه پرداز است كه نظريات 

خوبي را مدون و اعالم كرد، اما وزير خوبي نبود. 
وي با بيان اينكه آخوندي نظريه پرداز برجسته اي است، گفت: نظرات 
آقاي آخوندي در اقتصاد كالن بر مبناي اقتص��اد آزاد و رقابت كامل 
است، در حالي كه جامعه ما شرايط رقابت كامل ندارد. اگر همه چيز را 
به بازار بسپاريم و فكر كنيم كه دست نامرئي قيمت بازارها را مي تواند 
متعادل كند اي��ن تفكر و اقدامات مبني بر آن موجب از دس��ت رفتن 

اقشار ضعيف كشور مي شود. 
مشاور رئيس جمهور ادامه داد: شرايط در كش��ور ما بر مبناي رقابت 
كامل نيست و اجراي اين دس��ت از نظريات موجب مي شود كه مردم 
ضعيف و كم درآمد تحت فشار سنگيني قرار بگيرند و آسيب ببينند. 
نظريات ايشان به عنوان يك نظريه پرداز قابل احترام است، اما اينكه 
آيا اين نظريات در جامعه ما قابل پياده سازي است يا خير به نظر بنده 

امكان اجراي نظريات آقاي آخوندي در ايران وجود ندارد.

افزايش قيمت نفت و جنگ تجاري كار دست امريكا داد
 تحريم ها و جنگ تجاري امريكا عالوه بر فشارهاي اقتصادي به شركاي اين كشور، بر اقتصاد اياالت متحده نيز اثر منفي گذاشته است

طبق گزارش ارائه شده توس�ط سعيدي كيا در 
اين مجمع، ماليات بنياد مس�تضعفان در سال 
گذش�ته بيش از ۱۰4۹۲ ميليارد ريال محاسبه 
شده كه بر اساس قوانين تا مهلت مقرر قانوني 
پرداخ�ت و مفاصا حس�اب دريافت مي ش�ود. 
 به گزارش رواب��ط عمومي و اطالع رس��اني بنياد 
مس��تضعفان انقالب اس��المي، مجم��ع عمومي 
عادي س��االنه بنياد مس��تضعفان انقالب اسالمي 
براي عملكرد در س��ال ۹۶ با حضور رياست بنياد 
مستضعفان، اعضاي هيئت امنا و معاونت نظارت و 
حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري ، معاونان بنياد 
و حس��ابرس برگزار شد. در جلس��ه مجمع رئيس 
بنياد مستضعفان در بخشي از گزارش خود با اشاره 
به سياست بنياد در ورود شركت ها به بورس گفت: 
در شش ماهه اول سال 1۳۹7 از تعداد شش شركت 
كه سهام آنها عرضه شده، تعداد سه شركت متعلق 
به بنياد بوده اس��ت. محمد س��عيدي كيا افزود: به 
بياني در سال 1۳۹۶ سهام شركت هاي فوالد كاوه 
جنوب كيش، دامپروري زاگرس ش��هركرد، هتل 
پارسيان كوثر و در سال 1۳۹7 سهام شركت هاي 
قيام اصفهان، بينالود نيشابور، شيشه سازي مينا در 
بورس عرضه شده است. رئيس بنياد مستضعفان با 
تشريح عملكرد بنياد در كمك به پيشرفت و آباداني 
مناطق محروم روستايي گفت: اعضاي صندوق هاي 
خرد توسعه روستايي، هر چقدر كه پس انداز كنند، 
ما هم ب��ه همان ان��دازه به اي��ن صندوق ها كمك 

مالي مي كنيم به ط��وري كه تا به ح��ال در 144 
روستا در قلعه گنج، روستاييان 4 ميليارد و ۳۰۰ 
ميليون تومان پس انداز داشته اند و بنياد نيز حدود ۳ 

ميليارد و 8۰۰ ميليون تومان واريز كرده است. 
وي تصريح كرد: بدين ترتيب با سرمايه اي بالغ 
بر حدود 8 ميليارد تومان، بيشتر از 1۰ ميليارد 
تومان ب��راي كار آفريني و پيش��رفت و آباداني 
روس��تا ها از محل موجودي صندوق و اقس��اط 
برگش��تي وام داده شده است. س��عيدي كيا در 
مورد تس��هيالت اش��تغالزا بيان كرد: در همين 
راس��تا، تاكنون 24۰۰ طرح ب��ا 14۰۰ ميليارد 
تومان تصويب ش��ده و 21۰۰ طرح هم قرارداد 
بسته شده و تسهيالت گرفته اند و 1۰۶1 طرح 

نيز به بهره برداري رسيده  است. 

  عم�ده هزينه ه�اي برنام�ه اي بني�اد 
مستضعفان 

بنابراين گزارش در سال 1۳۹۶ معادل مبلغ 817۰ 
ميليارد ريال در حوزه اجتماعي و محروميت زدايي 
از طرف بنياد هزينه شد كه از جمله آنها مي توان به 

برخي موارد اشاره كرد. 
تسهيالت طرح اش��تغالزايي در مناطق روستايي 
كشور، خريد تجهيزات و س��اخت مراكز درماني، 
كمك به تهيه مسكن نيازمندان، كمك به اماكن 
مذهبي، كمك به سازمان ها و مؤسسات حمايتي، 
پيشرفت و آباداني مناطق محروم از جمله منطقه 
قلعه گنج، اردو هاي هفتگي دانش آموزي و كمك 
به ارتقاي تحصيلي دانش آموزان و همچنين طرح 

سالمت مادران باردار از آن جمله است. 

همچنين بر اساس گزارش فعاليت سال ۹۶ بنياد 
مستضعفان مبلغ ۳8۵ ميليارد ريال كمك بالعوض 
پرداختي براي تأمين مسكن خانوار هاي شهري و 
روس��تايي داراي حداقل دو عضو معلول پرداخت 
كرده است. در اين گزارش تأكيد شده كه با توجه 
به اثرات ارزش��مند و مؤثر اجراي طرح »پيشرفت 
و آبادان��ي قلعه گنج « تجارب اين ط��رح موفق در 
توانمندسازي مناطق ديگر از جمله شهرستان هاي 

لنده و چالدران استفاده خواهد شد. 
براي س��ال ۹۶ و در راس��تاي منويات مقام معظم 
رهبري و با تأييد هيئت امناي بنياد مس��تضعفان 
در اجراي طرح حمايتي اهداي اسناد امالك علوي 
به واجدان شرايط و محرومان مناطق كم برخوردار 
كش��ور ط��ي س��ال هاي 1۳۹4، 1۳۹۵ و 1۳۹۶ 
تعداد۶۵هزار و ۹48 فقره قرارداد واگذاري امالك 
بنياد منعقد شد كه ۵/ ۹8درصد به صورت رايگان به 
گيرندگان واگذار شده است. در مورد حسابرسي از 
بنياد نيز مي توان گفت:  از تعداد 17۹ شركت در سال 
۹۶ كه گزارش حسابرسي آنها اخذ شده، تعداد 1۵1 
ش��ركت اظهار نظر »مقبول« حسابرس را دريافت 
كرده اند كه گروه بنياد از اين بابت در وضعيت بسيار 
مطلوبي قرار دارد. بنياد در بخش پرداخت  ماليات  
نيز عملكرد شفافي را داشته است، بر اساس سوابق 
پرداخت مالياتي، طي س��ال هاي 1۳84 تا 1۳۹۵، 
بنياد مستضعفان در مجموع بيش از 47۰۰ ميليارد 

تومان ماليات پرداخت كرده است.

بهره داري از ۱۰6۱ طرح محروميت زدا و اشتغال زا 

ماليات بيش از هزار ميليارد توماني بنياد مستضعفان در سال ۹۶

   ماليات
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