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مدیر اجرایی شیپور در گفت وگو با ایلنا 
مطرح کرد؛ 

 اجازه دادستان برای بازگشت 
قیمت گذاری به سایت ها 

مدیر اجرایی شیپور گفت: به دستور دادستان 
تهران قرار شــد کمیته ای متشــکل از اتحادیه 
فروشندگان ماشین، نماینده دادستان و اتحادیه 
کســب وکارهای اینترنتی تشکیل شود و نحوه 
قیمت گذاری مشخص شود که تا آنجایی که من 
اطالع دارم قرار شده سقف قیمت خودرو مشخص 
و نهایتا تا 2 درصد جای مانور برای قیمت گذاری در 

سایت وجود داشته باشد. 
نیما اشــرف زاده در گفت وگو بــا خبرنگار 
اقتصادی ایلنا در خصوص آخرین وضعیت درج 
قیمت خودرو و مسکن در سایت های اینترنتی و 
نقش آ نها در التهاب بازار گفت: این سایت ها هیچ 
تاثیری در قیمت گذاری ندارند و هیچ دخالتی 
در خرید و فروش انجام نمی دهند یعنی اگر یک 
پژوه 206 ، 10 میلیون تومان به فروش برود و یا 
صد میلیون تومان هیچ نفعی برای سایت آگهی 
دهنده ندارد، بر همین اساس ما هیچ دخالتی بر 

قیمت گذاری ها نمی کنیم.
وی ادامــه داد: ما از ســال 94 یــک گروه از 
کارشناســان بازار خودرو را معین کردیم که هر 
روز صبــح قیمت واقعی خودروها را مشــخص 
می کردند و در سایت اگر قیمتی باالی عرف بود 
آن را حذف می کردند ما بارها مواردی داشتیم که 
با آگهی دهنده تماس گرفتیم و از آ نها خواستیم 
که آگهی خود را به دلیل قیمت غیرواقعی حذف 
کنند و اگر آنها این کار را انجام نمی دادند ما خود 

این کار را می کردیم.
مدیر اجرایی شیپور در خصوص تعطیلی بخش 
قیمت گذاری خودرو گفت: ما در روز چهارشنبه 
به صورت داوطلبانه قیمت هــا را حذف کردیم 
و در هفته جاری نیز جلســاتی با آقای جاویدنیا 
دادســتان تهران برگزار کردیم که خوشبختانه 
ایشــان نگاه کامال بازی به این موضوع داشتند. 
دادستان تصریح کرد که باید قیمت گذاری دوباره 
از ســر گرفته شــود زیرا این عمل باعث شفاف  
شدن و پروسه قیمت گذاری خواهد شد و از روند 

زیرزمینی بودن خارج می شود.

اشرف زاده افزود: ما در همین چند روز گذشته 
مواردی داشتیم که بیش از 30 میلیون تومان یک 
خودرو را بیش از قیمت بازار خریداری کرده بودند 
زیرا خریدار هیچ مرجعی بــرای تعیین قیمت 

نداشت.
وی در خصوص نتیجه جلســه با دادستانی 
گفت: به دستور آقای جاویدنیا قرار شد کمیته ای 
متشکل از اتحادیه فروشندگان ماشین، نماینده 
دادستان و اتحادیه کســب وکارهای اینترنتی 
تشکیل و نحوه قیمت گذاری مشخص شود که تا 
آنجایی که من اطالع دارم قرار شده سقف قیمت 
خودرو مشــخص و نهایتا تا 2 درصد جای مانور 
برای قیمت گذاری در سایت وجود داشته باشد. 
در زمینه قیمت امالک نیز قرار اســت جلسه ای 
با اتحادیه مشاورین امالک داشته باشیم تا آنها 
با همکاری اتحادیه کسب و کارهای مجازی به 
یک فرمول مشترک برای قیمت گذاری امالک 

برسند.
اشرف زاده در خصوص تاثیر حذف قیمت ها 
روی بازدید از سایت گفت: این اتفاق تاثیر خاصی 
نگذاشته زیرا همچنان مردم آگهی می دهند و 
خریداران هم به ســایت مراجعه می کنند فقط 
این بار کار آنها ســخت شــده و مجبور هستند 
با چند شــماره تلفن تماس بگیرند تا قیمت را 

مشخص کنند.
وی با انتقاد از عدم برخورد با مسببین اصلی 
التهاب در بازار گفت: متاسفانه هنوز کانال های 
تلگرامی دالالن فعال هســتند و قیمت ها را در 
همان جا مشخص می کنند از طرف دیگر قانون 
بازار می گوید تا وقتی که عرضه کم باشد قیمت باال 
می رود، التهاب بازار تقصیر سایت نیست بلکه باید 
اصل مشکل را حل کرد که آن کانال های تلگرامی 

و دالل ها و سپس عرضه کم به بازار است.
اشــرف زاده ادامه داد: هدف تاســیس این 
سایت ها کمک به قشر ضعیف بود قشری که توان 
خرید یک دست مبل چند 10 میلیونی را ندارند 
تا به راحتی بتوانند یک دست مبل سالم و دست 
دوم را به قیمت متعادل خریداری کنند اما االن 
دالل ها و خودروسازها حیات این گونه سایت ها را 

به خطر انداخته اند.

خبر اقتصادی
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محمود نوروزیه 

»امضا های  طالیــی«، کلیدواژه ای  
بود که حســن روحانی در جلسه رای 
اعتماد چهار وزیر اقتصاد، راه و ترابری، 
صنعت و کار مطرح کــرد. روحانی در 
این جلســه، در دفاع از رضــا رحمانی، 
وزیر صنعت گفــت: »وزارتخانه صمت 
بسیار مهم و کلیدی است و در آن امضای 
طالیی وجود دارد. در همین زمینه من 
در جلسه ای  که با آقای رحمانی داشته ام، 
به او گفتم که در این وزارتخانه در برخی از 
سمت ها، هر کسی را که قرار دادی، حتی 
اگر ابوذر و سلمان هم بودند، بعد از یک 
سال او را عوض کن؛ چراکه متاسفانه در 
جامعه ما فرد سالم را عده ای  دیگر آلوده 
می کنند و آنقدر دور او می گردند و طواف 
معکوس می کنند که آن فرد را در یک 
منجالبی قرار می دهنــد. در این زمینه 

باید حواسمان جمع باشد. «
اما محمود صادقی، نماینده مجلس، 
معتقد است موضوع امضاهای طالیی و 
آنچه روحانی درباره ابوذر و سلمان گفته 
تنها  مختص وزارت صنعت نیست. آقای 
روحانی جمله خود را در ارتباط با وزارت 
صنعت مطــرح کردند، اما ســیاق این 
جمله به این برمی  گردد که مختص یک 

وزارتخانه نیست. 
وی در نطق خود در جریان جلســه 
رای اعتماد به چهار وزیر گفته بود: آقای 
روحانی! شــما به وزرای خــود توصیه 
کردید »اگر ابوذر و ســلمان هم بودند، 
بعد از یک سال آن مقام را عوض کنید« آیا 
خودت به این توصیه عمل کردی؟ پس 
چرا یک وزیر )شریعتمداری( را از وزارتی 
به وزارتخانه دیگر منتقل می کنی؟ مساله 
اینجاست که برای اصالح افراد سیستم 
باید اصالح شود. فساد کشور سیستمی   
است و اگر این سیستم اصالح نشود به 
قول رئیس جمهور ابوذر و سلمان هم اگر 

در سیستم باشند فاسد می شوند. ما برای 
مقابله برای با فساد سیستماتیک باید 
شفافیت سیستماتیک داشته باشیم. به 
این معنا که کسی نتواند پنهان شود. در 
سیستم همه چیز باید روشن، قابل رویت 
و قابل نظارت باشد که حتی افراد فاسد 
هم نتوانند در سیســتم مرتکب فساد 

شوند.«
صادقی با بیان اینکه بســیاری از 
امور، بند امضا ها  و اجازه ها  شــده اند 
می گوید: »مقصــود از امضای طالیی 
این اســت که شــما با هــر قدمی  که 
می خواهید بردارید بــه مجوز دولت 
نیاز دارید. یک سری کار ها هست که 
به چنین مجوز هایــی احتیاج ندارد. 
در حالــی که اگر شــفافیت باشــد و 
بخش های دیگر درســت عمل کنند 
نیاز به چنین اجازه هایی نیست البته 
این موضوع به خاطر افزایش انحصار 
دولتی در بســیاری از امور است. اگر 
یک نظام شــفاف باشــد این امضا ها  
حذف می شود و همه چیز سیستمی 
  می شود. یعنی هرکس که صالحیت 
دارد اجازه انجام کار پیــدا می کند و 
آن کســی که ندارد این اجازه را پیدا 

نمی کند.«
فرمان شناسایی 

امضاهای طالیی 
شهریور سال 95 بعد از آنکه حسن 
روحانی، رئیس جمهوری، در سخنانی 
از فسادآفرین بودن »امضاهای طالیی« 
ســخن گفت، معــاون اول او »فرمان 
شناســایی امضاهای  طالیی« را صادر 
کرد. اسحاق جهانگیری امکان امضاهای 
 طالیی را به گلوگاه فساد تشبیه کرد و 
افزود: »مقابله با این گلوگاه ها  نیازمند 
شجاعت است؛ زیرا همواره برخی از افراد 
 ده ها دلیل قانع کننده مطرح می  کنند تا 
مقابله با این گلوگاه ها  را خالف مصلحت 

جلوه دهند.« 

بروز فساد در وزارت صمت با 
امضاهای رانتی 

در این زمینه داریوش اســماعیلی، 
عضــو کمیســیون صنایــع و رئیس 
فراکســیون »معدن« مجلس شورای 
اسالمی   و رئیس نظام مهندسی معدن، 
در گفتگو با شــرق اعالم کرده است که 
وزارت صمت را یکــی از وزارتخانه های 
 فسادخیز کشــور می داند. از نگاه او، در 
این وزارتخانه به ویژه در حوزه معدن، هر 
امضایی پای اسناد زده می شود، می تواند 
منشأ رانت یا فساد باشد. او باز بودن دست 
پرسنل این وزارتخانه برای ایجاد رانت و 
فساد را عامل بروز مشکل در این حوزه 
دانسته و تأکید دارد با الکترونیکی کردن 
امــور، کاهش مراجعه بــه کارمندان و 
همچنین انتشــار آزاد اطالعات، آمار و 
داده ها، زمینه بروز بسیاری از این فسادها  
گرفته خواهد شــد.  رئیس فراکسیون 
معدن مجلس شــورای اسالمی   یادآور 
شــد که در همه وزارتخانه ها  می تواند 
زمینه فساد وجود داشته باشد و متأسفانه 
فساد در دستگاه ها  نیز رخنه کرده است؛ 
اما در وزارت صمت، این مسئله بیشتر و 
مضاعف است. در بخش معدن و صنایع 
معدنی، به ویژه بخش معدن، زمینه بروز 
فساد بسیار باالست. امروز به اعتقاد من 
هر امضایی که در وزارت صمت، چه در 
مرکز و چه ادارات کل اســتان ها، انجام 
می شــود، می تواند رانت یا منشأ فساد 
باشد. این قدر دست مسئوالن، مدیران 
و حتی کارشناســان باز اســت که این 
اتفاقات رخ می دهد. در بحث تجارت، چه 
در توسعه تجارت خارجی و چه بازرگانی 

داخلی، دچار مشکل هستیم.
امضاهای تورم زا و 

واردکنندگان انحصاری
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و رئیس سازمان دیده بان 
شفافیت و عدالت چندی پیش با ارسال 

نامه اي به رئیس جمهور، برای کمک به 
دولت در تامین و توزیع کاالهای  اساسی 
اعالم آمادگی کرد. بحران های  اخیر در 
حوزه تامین و توزیع کاالهای  اساســی 
که موجب نارضایتی عمومی   و اجتماعی 
شــده، در حالی رخ داده کــه دولت ارز 
4200 تومانی به تامین این نوع از کاالها 

 تخصیص می  دهد.
توکلی در این نامه نوشــته اســت: 
عالوه بر نادرســتی سیاست تخصیص 
ارز که بخشــی از علت نابسامانی است، 
ســوءمدیریت در بخش هاي مختلف 
وزارتخانه های  صمت، جهاد کشاورزی، 
وزارت بهداشت و در نهایت بانک مرکزی 
یکي از دالیــل مهم و کلیــدی در این 

نابسامانی هاست.
رئیس ســازمان دیده بان شفافیت 
و عدالــت در ادامــه این نامــه تاکید 
کرد: تعمــد در اخالل و عــدم تامین 
به موقع کاالهاي اساســي به منظور 
بحران آفرینــی از طریــق تاخیــر در 
ثبت ســفارش، رفتار ســلیقه ای در 
ثبت ســفارش، صدور بخشنامه های  
متناقض، ارجاع به مجموعه هاي بیرون 
از وزارتخانه، ثبت سفارش و تخصیص 
ارز براي امور غیرضروری، جابه  جایی 
تخصیص ها  از طریق دســتکاری در 

سیستم های  نرم افزاری و ایجاد موانع، 
ناهماهنگی بین وزارتخان های  مربوط 
در تمکین به تصمیمات کالن کشور و 
تعلل در تخصیص ارز و تبعیض در نوع 
ارز تخصیصی توســط بانک مرکزی، 
همچنین توجه و عنایت ویژه به برخي از 
واردکنندگان انحصارگر و ذی نفع بودن 
برخي مسئوالن که از مصادیق تعارض 
منافع است، در عرصه کاالهای اساسی 
می  تواند موجب مخاطرات امنیتي در 
کشور شود. دیده بان شفافیت و عدالت 
با رصد به موقع بازار کاالهای  اساسی در 
کمیته های  تخصصی خود، تاکنون در 
دو مورد روغن خوراکی و مواد شوینده 
با هماهنگی دستگاه های  اطالعاتی و 
برانگیختن همکاری فوری مسووالن 
ذی ربط وزارتخانه های  جهاد کشاورزی 
و بهداشت و درمان مانع ایجاد بحران در 

این زمینه شده است. 
رانت ارزی دو خودروساز 
چند میلیارد دالر است؟

براساس آمار منتشــر شده از سوی 
بانک مرکزی، خودروسازان به تنهایی 
معادل بیش از 4.7 میلیارد دالر ارز 4200 
تومانی برای واردات دریافت کرده اند و 
این در حالی است که این رقم از کل آمار 
واردات خودرو و قطعات که گمرک برای 

سال 97 منتشر کرده نیز بیشتر است.
صنعت خودروسازی سال هاست که 
با رانت و قدرت امضاهای  طالیی توانسته 
اســت خواســته های خود را به مرحله 
اجرا نزدیک کند. در این زمینه نیز سال 
گذشته وزارت صمت بخش عمده نیاز 
خودروســازان به ارز 4200 تومانی را 
برآورده کرد تا موانع بــرای خروج این 
صنعت از بحــران مهیا شــود، اما بازار 
خودرو به دلیل عرضــه کم همچنان با 
بحران و تالطم قیمت ها  روبروست. طبق 
گزارش مرکــز پژوهش های  مجلس، 
زیان انباشته دو شرکت بر اساس نتایج 
گزارش صورت های  مالی حسابرســی 
نشــده در دوره های 9 ماهه منتهی به 
سی ام آذر ماه 1397 بیش از 10 هزار و 
847 میلیارد تومان است که از این میزان 
سهم ایران خودرو 4 هزار و 677 میلیارد 
تومان و سهم سایپا 6 هزار و 170 میلیارد 

تومان است.
در میان همه حمایت های دولت از 
خودروسازان، اعم از تامین نقدینگی 4 
هزار میلیارد تومانی در قالب تسهیالت 
ریالی و 800 میلیون یورو تســهیالت 
ارزی، رقم تخصیــص ارز یارانه ا ی  برای 
واردات خودروســازان قابل تامل است. 
آمار تخصیص ارز 4200 تومانی بانک 
مرکزی، نشان می  دهد که ایران خودرو 
در مجموع، معــادل 1.7 میلیارد دالر و 
سایپا در مجموع معادل 3 میلیارد دالر 
ارز به نــرخ یارانه ای  دریافــت کرده اند 
که الزم به ذکر اســت این آمار ها  غیر از 
تخصیص ارز نیمایی به این دو شرکت 

است. 
ردپای رانت های  نامرئی 

در صدور مجوزها
فعاالن اقتصادی پیش از این نسبت 

به نتایج امضاهای  طالیی هشدارهای 
 الزم را داده و اعــالم کــرده بودند که 
از زمینه های  صــدور مجوزهایی که 
رانت های  نامرئــی در اختیار عده ای 
قرار می  دهد بیمناکنــد. آنها  تنها  راه 
مبارزه با امضاهای  طالیی و رانت هایی 
که در اختیار عــده ای  قرار می گیرد را 
در خصوصی سازی و ســپردن کارها  
به بخش واقعی اقتصاد ایران می  دانند 
چراکه معتقدند هر جا که پای دولت 
و امضاهــای  دولتی بــرای انجام امور 
در میان باشد، ممکن است فساد هم 
بروز کند و افراد محــدودی بتوانند از 
مزیت های اقتصادی درآمدزا بهره مند 
شوند.  در واقع تصدی گری دولت در 
ســایه نبود بازوهای  نظارتی زمینه را 
برای بروز و ظهــور رانت بوجود آورده 
که شفافیت اطالعاتی به این معنا که 
شیوه ارائه اطالعات و دسترسی به آن 
به گونه ای باشــد که رقابت کامل در 
اقتصاد کشور را رقم زند و تفاوتی بین 
بنگاه های  دولتی، شبه دولتی و بخش 
واقعی اقتصاد به وجود نیاورد به عنوان 
بهترین مسیر شناخته شده که امکان 
بروز امضاهای  طالیی را از اقتصاد ایران 

دور می  کند.
در ایــن رویکرد با بروز شــفافیت 
در اقتصــاد، اطالعات میــان افرادی 
که زودتر از دیگران از یک بخشــنامه 
یا محدودیــت و ممنوعیــت مطلع 
می شوند، دســت به دست نمی شود 
و رانــت هــم در  اقتصــاد از بیــن 
می رود، این جا اســت که می توان به 
شکوفایی اقتصادی و خروج از اقتصاد 
غیررقابتی  امیدوار بود تا زمینه برای 
شــکل گیری یک اقتصاد بدون رانت 

فراهم شود.
براین اساس بروز نشانه های  علنی از 
فساد و امضاهای  رانتی نشان می  دهد 
که کارکرد ستاد هماهنگی مبارزه با 
مفاسد اقتصادی در این زمینه با تعلل 
و کاستی های  بسیار همراه بوده است 
چرا که بسترهای  فســاد در بسیاری 
از وزارتخانه ها  و ارکان دولتی و شــبه 
 دولتی، استفاده از رانت امضاهای  ارزی 
و طالیی را فراهم کرده که در این میان 
وزارت صمت در راس وزارتخانه های  
داعیه دار در بحــث رانت جویی قرار 

گرفته است.

در سایه سکوت وزارت صمت شدت گرفته است

طواف امضاهای   طالیی بر گرد اقتصاد 

آمار تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی بانک مرکزی، نشان 
می  دهد که ایران خودرو در 
مجموع، معادل ۱.۷ میلیارد 

دالر و سایپا در مجموع 
معادل ۳ میلیارد دالر ارز 
به نرخ یارانه ای  دریافت 

کرده اند که این آمار ها  غیر 
از تخصیص ارز نیمایی به 

این دو شرکت است 

تصدی گری دولت در سایه 
نبود بازوهای  نظارتی زمینه 

را برای بروز و ظهور رانت 
بوجود آورده است. شفافیت 

اطالعاتی به معنای ارائه 
اطالعات و دسترسی به 

منظور ایجاد رقابت کامل 
بین بنگاه  های دولتی، 

شبه دولتی و بخش واقعی 
اقتصاد است که امکان بروز 

امضاهای  طالیی را از اقتصاد 
ایران دور می  کند

گزارش

مدیر اجرایی ســندیکای کارخانه های 
چای کشــور گفت: هنوز دولت اعتبار خرید 
تضمینی برگ ســبز چای از چایــکاران را 
تخصیص نداده اســت و پرداخت مطالبات 
چایکاران از محل قدرالســهم کارخانه های 

چای انجام می شود.
محمدصــادق حســنی در گفت وگو با 
خبرنــگار ایلنا با بیــان اینکــه دولت 126 
میلیارد تومان برای خرید برگ ســبز چای 
در نظر گرفته اســت، اظهار کرد: نرخ خرید 
تضمینی برگ سبز چای از چایکاران با تاخیر 
چند ماهه و در نیمه فروردین ماه اعالم شد، 
اما هنوز اعتبارات مصوب بــرای خرید این 

محصول تخصیص داده نشده است.
وی ادامه داد: البتــه پرداخت مطالبات 
چایــکاران از پانزدهم ماه جــاری از  محل 
 قدرالهســم کارخانه هــای چــای آغــاز

 شده است.
به گفته حســنی، از 151 کارخانه طرف 
قرار داد ســازمان چای 51 کارخانه موفق به 
واریز قدرالسهم خود زودتر از موعد قرارداد 
به حساب سازمان چای کشــور شده اند که 
از این محل بخشــی از مطالبات چایکاران 

پرداخت شد.
وی میزان واریز مطالبــات چایکاران از 
محل قدرالسهم این کارخانه ها را 6 میلیارد 

تومان عنوان کرد.
حسنی اضافه کرد: همچنین 20 کارخانه 
دیگر قدرالسهم خود را درنیمه اردیبهشت به 
سازمان چای پرداخت کرده اند که به حساب 

چایکاران واریز می شود.
وی درباره میزان خرید برگ ســبزچای 
از چایکاران نیز گفت: تا امروز کارخانه های 
چای 13 هزار و 385 تن برگ سبز درجه یک 
و 2 تن برگ سبز درجه دو از چایکاران تحویل 

گرفته اند.
مدیــر ســندیکای کارخانه هــای چای 
کشــور همچنین از افزایــش کیفیت برگ 
سبز چای در سالجاری خبر داد و افزود: علی 

رغم خسارات سرمازدگی، امسال نسبت به 
سال های گذشته برگ ســبز چای در سطح 

کیفی باالتری قرار دارد.
حســنی در پایان پیش بینی کرد: میزان 
تولید برگ سبز چای در سالجاری مطابق با 

سال گذشته حدود 113 هزار تن باشد.

به گزارش ایلنا، برای فصل زراعی جاری، 
قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز 
چای درجه یک 32 هزار و 750 ریال و برگ 
ســبز درجه دو، 18 هزار و 492 ریال تعیین 
شده که نسبت به ســال قبل، به ترتیب 20 و 

21 درصد افزایش داشته اند.

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد؛

پرداخت مطالبات چایکاران از پول کارخانه ها


