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وزیر نفت: 
 می توانیم در سه روز تولید نفت 

را به حداکثر برسانیم
وزیر نفت با اشاره به برنامه های افزایش تولید 
نفت ایران پس از توافق احتمالی گفت: حتی سه 
روز هم طول نمی کشد که می توانیم تولید نفت 

کشور را به حداکثر برسانیم.
به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه دیروز در حاشیه 
چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت 
نفت، درخصوص وضعیت صــادرات نفت ایران 
با توجه به افزایش ســریع تولید نفــت و گاز در 
آمریکا،  افزود: قطعا ما به صادرات نفت خود ادامه 

خواهیم داد.
وزیر نفت با اشــاره به بیانیه وزارت اطالعات 
درخصوص حضور نیروهــای نفوذی در صنعت 
تصریح کرد: مســئولیت مبارزه با جاسوسان، 
جلوگیــری از نیروهــای نفــوذی بــر عهده 
دستگاه های امنیتی و اطالعاتی کشور است و من 
نیز با تمام توانم از اطالعات نفتی در مجموعه نفت 

کشور محافظت خواهم کرد.
    

 رئیس سازمان امور مالیاتی 
در گفت وگو با ایلنا:

 در کشور ما همه از شفافیت 
فرار می کنند 

رئیس ســازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در 
کشورمان همه از شفافیت فرار می کنند، گفت: 
منشی پزشــکان می توانند نســبت به نصب و 
اســتفاده از کارتخوان اقدام کنند و آموزش آن 

حداکثر ۱۵ دقیقه زمان می برد.
امیدعلی پارســا در گفت وگو بــا ایلنا درباره 
مقاومت برخی پزشــکان بــرای اســتفاده از 
دستگاه های کارتخوان برای عدم پرداخت مالیات، 
گفت: کلیه معامالت کاال و خدمات در تمام اصناف 
و حرف باید به سامانه امور مالیاتی متصل شوند و 
این حکم قانون است که از ابتدای سال مشاغل 
پزشکی، پیراپزشکی، دندان پزشکی، دام پزشکی 
و داروسازی باید به این سامانه متصل شوند که 
البته تا آماده شدن بسترها به طول انجامیده است.

وی با بیــان اینکه این اقدام و سیاســت تنها 
شامل حال جامعه پزشکان نمی شود و به تدریج 
تمام معامالت باید متصل به سامانه امور مالیاتی 
شــوند،  گفت: این الزام و تکلیف قانون است که 
تمام معامالت در کشور شفاف و روشن باشند و 

مالیات بپردازند.
پارسا ادامه داد: پزشکان تا پانزدهم شهریور 
ماه باید شناسه دریافت کنند و از مهرماه هم تمام 
دریافت های که دارند بایــد از طریق کارتخوان 

باشد.
    

در گفت وگو با ایسنا تشریح شد
دالیل کاهش نرخ دالر و سکه

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق معتقد 
است آنچه در روزهای گذشته در بازار ارز و طال 
رخ داده حاصل جو روانی مثبت شکل گرفته در 
جامعه است و نمی توان برای آن دالیل اقتصادی 

قطعی پیدا کرد.
سید حمید حســینی در گفت وگو با ایسنا، 
گفت: همان طور که پیش از این سابقه داشته، 
وقتی در جامعه چند خبر امیدوارکننده منتشر 
می شــود این موضوع به کاهش نرخ ارز در بازار 
ختم شده و برای چند روز روند نرخ ها کاهشی 

می شود.
به گفتــه وی، در طول روزهای گذشــته 
بحث هایی که درباره احتمال مذاکرات سیاسی 
و بهبود اوضاع اقتصادی مطرح شده، اصلی ترین 
دالیل برای شکل گیری جو روانی مثبت در بازار 

بوده است.
حسینی اضافه کرد: در کنار جو روانی وقتی 
که نخستین سیگنال ها از بازار برای آغاز روند 
کاهشی دیده می شود، بسیاری از مردم عادی 
نیز که بخشی از سرمایه خود را تبدیل به ارز یا 
طال کرده اند، به بــازار هجوم می آورند تا از ضرر 
بیشتر جلوگیری کنند. از این رو بخشی از دلیل 
کاهش نرخ ها در روزهای گذشته نیز فروشنده 

شدن مردم بوده است.
به گزارش ایسنا، در چند هفته اخیر نرخ ارز و 
طال در بازار نزولی شده و در هفته جاری نیز این 
روند ادامه پیدا کرده؛ به طوریکه دالر وارد کانال 
۱۰ هزار تومان و ســکه وارد کانال سه میلیون 

تومان شده است.

اخبار اقتصادی
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محمود نوروزیه

صنعت پرحاشیه و رانت آور خودرو 
هر روز ماجرایی جدید از فساد را علنی 
می کنــد. از ماجرای ثبت ســفارش و 
واردات خــودرو که بــا جنجال های 
بسیار همراه بود تا فروش های ویژه دو 
خودروساز که زدوبندهای پشت پرده 
ثبت نــام آنها محرز شــده اســت. اما 
حاال بحث فســاد در طراحی خودرو، 
دســتگیری 2۵ نفر از مدیران ســایپا 
و شــرکت های نمایندگی، برکناری 
مدیرعامل ایــران خودرو و مســدود 
شدن حساب های وی، ایجاد مانع برای 
باج گیری غول قطعه ســاز و در نهایت 
نفوذ نماینــدگان اخالل گر مجلس به 
این صنعت مطرح است که با گذر زمان 
ابعاد بیشتری از ماجرا روشن می شود. به 
دنبال انتشار خبر برکناری و بازداشت 
چندتن از مدیران دو شرکت خودروساز 
بزرگ کشور، هفته گذشته دو نماینده 
مجلس نیز به اتهام معاونت اخالل در 
بازار خودرو بازداشــت و سپس با قید 
وثیقه آزاد شدند که البته گفته ها حاکی 
از آن است که شمار نمایندگان اخاللگر 
بیش از دو نفر اســت و به قولی به پنج 
نفر هم می رسد؛ اما درحال حاضر سه 
نماینده از ســوی مجلــس به صورت 
رسمی به عنوان متهم پذیرفته شده اند؛ 
هرچند جمالی، عضــو هیأت نظارت 
مجلس شــورای اســالمی اسالمی، 
نامی از نفر ســوم به میان نیــاورده و 
تنها اعالم کــرده که از مهرماه ســال 
گذشته در جریان پیگیری اتهام وارده 
به سه نماینده عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی بوده اند 
و تحقیقاتی از سوی این هیأت در حال 

انجام است.
در این زمینه به سراغ قطعه سازان 
رفتیم کــه نیــاز بخشــی از صنعت 
خودروســازی را تامیــن می کنند و 
پیش از ایــن نیز خبرهایــی از وجود 
مافیای پرقدرت در بخش قطعه سازی 
در رســانه ها منتشــر شــد. شرکت 
قطعه ســازی که حــدود ۸۰ درصد 
رســوب خودرو های ایــران خودرو و 

سایپا را سبب شــد و  توانست حدود 
۹۴.۹ میلیون دالر ارز دولتی دریافت 
کند. شرکت »صنایع تولیدی کروز« 
با ایجــاد انحصار در تامیــن قطعات، 
ایران خودرو را به گــروگان گرفت و با 
توقف خطوط تولید باج خواهی می کرد.  
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن 
صنایع همگن قطعه سازی در گفتگو با 
»توسعه ایرانی« در پاسخ به این پرسش 
که آیا ممکن است نمایندگان اخاللگر 
مجلس به صنعت قطعه ســازی نیز به 
دلیل اهمیت آن نفوذ کرده باشــند؟ و 
آیا باید ردپای آنها را در این صنعت نیز 
جستجو کرد؟ گفت: »باید ابعاد مسئله 
روشن و مشخص شــود. من تاکنون 
چیزی نشــنیده ام، اما هرگونه امکانی 

وجود دارد«. 
خصوصی سازی تنها راهکار عبور 

از فساد صنعت خودرو
 رئیس انجمــن صنایــع همگن 
قطعه سازی در ادامه گفتگو با تاکید بر 
این نکته که خصوصی سازی محکوم به 
پیروزی است، یادآور شد که در صورت 
واگذاری دوخودروساز بزرگ کشور به 
بخش خصوصی، دیگر شاهد این حجم 
از فساد و گرانی در این صنعت نخواهیم 
بود. وی با تصریح بــر اینکه دولت باید 
پای خود را از صنعت خــودرو بیرون 
بکشد و امور را به بخش خصوصی واگذار 
کند، عنوان کرد: واگذاری شرکت های 
خودرو سازی به بخش خصوصی باید 
پیش از این انجام می شد، اما تضاد منافع 
برخی افراد با خصوصی شدن مانع این 
کار شــد.  نجفی منش با اشاره به اینکه 
خصوصی سازی به قانون تبدیل شده و 
اگر اتفاق نیافتد در اقع از اجرای قانون 
سرپیچی کرده ایم، گفت: این موضوع 
به رغم تصریح در اصل ۴۴ قانون اساسی 
و تاکید مکرر رهبری، ریاست جمهوری 
و دیگر مقامات کشور متاسفانه تاکنون 
جنبه عملی به خــود نگرفته که  امید 
می رود با روشن شدن ابعاد فسادهای 
جاری در این صنعت، این بار به معنای 
واقعــی اجرایی شــود. وی همچنین 
بــا تاکید بر ۴۵ هــزار میلیــارد زیان 
انباشته صنعت خودرو و قطعه سازی 

تصریح کرد: براســاس پیش بینی ها، 
خودروسازان 3۰ هزار میلیارد تومان 
و قطعه سازان ۱۵ هزار میلیارد تومان 
زیان انباشته دارند. براین اساس ضرورت 
دارد که در بحث واگذاری شرکت های 
خودروســاز بــه بخــش خصوصی 
کنسرسیومی متشکل از قطعه سازان، 
فعاالن حوزه خدمات پــس از فروش 
و تعمیــرکاران و کارکنان این صنعت 
به عنوان ذی نفع اصلی تشــکیل شود 
و بخشی از سهام این شرکت ها به این 

مجموعه ها واگذار شود.
دولت در حال توافق با خریداران 

احتمالی سهم خودرویی ها
شنیده ها حاکی از آن است که دولت 
در حال توافق با خریــداران احتمالی 
سهم خودرویی ها اســت و دو شرکت 
بزرگ خودروســازی کشــور بعد از 
تغییرات مدیریتی و واگذاری به بخش 
خصوصی، روزهای متفاوتی را تجربه 

خواهند کرد. 
با انتشــار ابعاد فســاد دامنه دار در 
صنعت خودرو که در ســال 2۰۰۹ با 
ســاخت ۱ میلیون و 3۹۵ هزار و ۴2۱ 
دستگاه خودرو و 3۵ هزار و ۹۰۱ دستگاه 
خــودرو تجاری به عنوان بیســتمین 
خودروســاز بزرگ دنیا و بزرگ ترین 
خودروساز خاورمیانه شناخته شده بود، 
اینک  وزیر صنعت از خصوصی سازی 
دو شرکت خودروسازی ایران خودرو 
و سایپا تا پایان سال جاری و درنهایت 
تا ســال ۹۹ خبر داده است؛ تصمیمی 
که هرچند تازه نیست، اما گام مهمی 
در راستای مشارکت بخش خصوصی 
و قطع تصدی گــری دولت در صنعت 

خودروسازی محسوب می شود.  البته 
بحث خصوصی سازی این صنعت در 
دهه ۷۰ هم زمان با اجرای سیاست های 
خصوصی سازی مطرح شد، اما دولت 
با مداخله حدود ۱۴ درصد ســهام  در 
ایران خودرو و حدود ۱۷ درصد سهام 
در سایپا، حضور خود در دو خودروساز 
بزرگ کشور را همچنان محفوظ نگاه 
داشت.  مداخله دولت در قیمت گذاری 
و نحوه تولید و فروش از جمله نقدهایی 
اســت که فعاالن این حوزه بارها بر آن 
تاکید داشــته اند و آن را یکی از عوامل 
مهم در عدم رشد و شکوفایی این صنعت 
می دانند. مخرب ترین سیاست دولت در 
این زمینه به زعم بسیاری از کارشناسان، 
سرکوب قیمت و اصرار بر قیمت گذاری 
دســتوری اســت که نقش مهمی در 
رشــد قیمت در بازار و تبدیل شــدن 
خودرو به عنوان کاالی سرمایه ای ایفا 
کرد. براین اســاس به دســتور دولت، 
خودروســازان این مجوز را ندارند که 
محصوالت خود را متناسب با نرخ بازار 

به فروش برســانند که این امر بســتر 
الزم را برای ایجاد رانت در بازار خودرو 
به وجود آورد. در این بین اما مخالفان 
خصوصی سازی صنعت خودرو معتقدند 
در شرایطی که صنعت خودروسازی با 
مدیریت نیمه دولتی دچار ضرر است، 
خصوصی ســازی یک صنعت زیان ده 
نمی تواند توجیه منطقی داشته باشد 
و در عمل هیچ خریدار خصوصی  برای 
در اختیار گرفتن دو شــرکت زیان ده 
اقدام نخواهد کرد. در نقطه مقابل نیز 
موافقان خصوصی سازی بر این باورند 
که خصوصی ســازی صنعت خودرو 
امکان پذیر اســت، اما باید واگذاری به 

»اهل« آن انجام پذیرد.
افشاگری دنباله دار از فساد بزرگ 

در مافیای خودرو 
اما گویا فســاد دنباله دار در صنعت 
خودروســازی بیش از ایــن زوایای 
پنهان دارد. بهرام پارسایی، سخنگوی 
کمیسیون اصل نود مجلس در رشته 
توییت هایی اعالم کرد کــه در آینده 
نزدیک از فســاد بزرگ مافیای خودرو 
افشاگری گسترده ای خواهد کرد. وی 
در اولین پســت توییتری خود با اشاره 
به این نکته که فســاد در خودروسازی 
جدید نیســت، یادآورشــد: »در دهه 
۷۰ بزرگترین اختالس کشور رخ داد. 
در آن ســال ها برای طراحی ســمند 
۱2۰ میلیارد تومان با ارز ۴۰۰ تومانی 
هزینه کردند. این مبلغ معادل 3۵۰۰ 
میلیارد تومان امروز است. نکته جالب 
این هزینه کرد برای طراحی ســمند، 
نه جذاب بودن آن و نه استاندارد بودن 
آن بود. البته این مبلغ اعالم شــده از 
سوی خودروســازان بوده و مدارک و 
اسناد نشــان می دهد که بیشتر از این 
مبالغ هزینه شده اســت. در آن زمان 
نیز یک طراح ایرانــی برندهای معتبر 
خــودرو در جهان حاضر بــه طراحی 
رایگان خودروی ملی بود، اما کســانی 
که منفعتشان در خطر بود، نپذیرفتند. 
طراحی خودروی سمند ۷ سال به طول 
انجامید. این قسمت کوچکی از فساد 
در خودروسازی بود و به زودی پرده ای 
دیگر از یک فســاد بزرگتر در مافیای 
خودرو را اعالم می کنم.« پارسایی دو 
روز بعد از آن در گفتگو با ایسنا، ماجرای 
جدیدی را مطرح کرد و از فساد پشت 
پرده در هزینــه 2۵۰ میلیون دالری 
طراحی صندوق خــودروی پژو 2۰۶ 
خبر داد.  وی با اشــاره به تهیه گزارش 
مربوط به صنعت خودرو در کمیسیون 
اصل ۹۰ گفــت: »در جریان تهیه این 
گزارش آنچه برای من اثبات شده، فساد 
کالن و عدم نظارت بر خودروســازی 
و تبدیل خودروســازان به یک مافیای 
قدرتمند اســت. یکی از مواردی که ما 
در ایــن گزارش به آن رســیدیم و من 
چند بار این موضوع را ناباورانه مطالعه 
کردم، هزینه سنگین طراحی صندوق 
خودروی پژو 2۰۶ اســت. همان طور 
که می دانید پژو 2۰۶ ساخت فرانسه و 
طراحی شده در فرانسه است و در ایران 
تنها یک صندوق به آن اضافه شــده و 
تبدیل به پژو SD شــده است. طبق 
اسناد فقط بابت طراحی صندوق پژو 
2۰۶، 2۵۰ میلیون دالر هزینه شــده 

که با ارز امروز قیمت آن به 3 هزار میلیارد 
تومان می رسد. این در حالی است که با 
این میزان پول می شد یک خط کامل 
تولید خودروی جدید را طراحی کرد.« 
به گفته پارسایی»بین سال های ۸۴ تا 
۹3 به دلیل غیراستاندارد بودن و جذاب 
نبودن سمند ســه مرحله تغییرات در 
آن ایجاد کردند کــه آن  هم مجموعاً 
۱۱۰ میلیارد تومان هزینه داشته است، 
یعنی برای طراحی خودروی سورن 22 
میلیارد تومان، برای طراحی دنا ۴۹,۵ 
میلیارد تومان و برای طراحی خودروی 
دنا پالس 3۹.۵ میلیارد تومان هزینه 
شده است.« اما این تمام ماجرا نیست؛ 
رئیس کمیســیون اصل نود می گوید: 
»امتیازهای مختلف و  استخدام های 
سفارشــی و انتصاب مدیران براساس 
رابطه موجب شــده که نظارت بر این 
صنعت همواره کمرنگ و ضعیف باشد. از 
طرفی این صنعت هرگاه  منافع خود را در 
معرض خطر می بیند، با تهدید به تعدیل 
نیروی انســانی فعال در خودروسازی 
خواســته های خود را پیش می برد.«  
سخنگوی کمیسیون اصل نود همچنین 
با اشاره به این که قراردادهای فروشی که 
با مصرف کننده بسته می شود، کامال 
یکطرفه و به نفع خودروساز است، یادآور 
می شود: »در نشســتی که با معاونت 
حقوقی ریاســت جمهوری و تعزیرات 
داشتیم، قرار شده که این قرارداد اصالح 
شود؛ اما هنوز پاســخ دقیقی از طرف 
معاونت حقوقــی دریافت نکرده ایم«. 
اما اکنون این پرســش مطرح اســت 
که چرا ســوژه نفوذ دو یا چند نماینده 
مجلس در بــازار خودرو کــه پیش از 
این در مجلس مطرح بوده، از ســوی 
وزیر صنعت و معاونان ایشــان و حتی 
کمیسیون صنایع به عنوان کمیسیون 
تخصصی مطرح نشده است؟ سکوت 
تامل برانگیــز این مســئوالن وظیفه 
نظارتی آنان را زیرســوال  برد که چرا 
تنها با آغاز برخوردهای گســترده قوه 
قضاییه با متخلفان این رانت جویی ها 

علنی می شوند؟

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی در گفتگو با »توسعه ایرانی«:

امکان نفوذ اخاللگران به صنعت قطعه سازی هم وجود دارد

گویا فساد دنباله دار در 
صنعت خودروسازی 

زوایای پنهان بسیاری دارد. 
بهرام پارسایی، سخنگوی 

کمیسیون اصل نود مجلس 
در رشته توییت هایی اعالم 
کرد که در آینده نزدیک از 

فساد بزرگ مافیای خودرو 
افشاگری گسترده ای 

خواهد کرد

در دهه ۷۰ بزرگترین 
اختالس کشور رخ داد. 
برای طراحی سمند ۱۲۰ 
میلیارد تومان با ارز ۴۰۰ 

تومانی هزینه کردند. این 
مبلغ معادل ۳۵۰۰ میلیارد 

تومان امروز است. یک 
طراح ایرانی برندهای معتبر 

خودرو در جهان، حاضر به 
طراحی رایگان خودروی 

ملی بود، اما کسانی که 
منفعتشان در خطر بود، 

نپذیرفتند 

خبر

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: روند رشد قیمت ها 
کنترل می شــود و پیش بینی ما این اســت که این روند 

کنترل قیمت ها در ماه های آینده نیز ادامه یابد.
فرهاد دژپسند دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت در 
جمع خبرنگاران گفت: تورم ماهانه و نقطه به نقطه از تیرماه 
روند نزولی پیدا کرده اســت. این روند ادامه پیدا می کند 
و امیدواریم این روند تداوم یابــد و مقداری التیام بخش 

شرایط مردم باشد.
وی افزود: کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت ها 
نیست البته در برخی موارد شاهد کاهش قیمت ها بودیم 

و بر اســاس گزارش وزیر صنعت،  معدن و تجارت، از بین 
یکصد قلم کاالی پایش شــده بهای ۸3 قلم کاال کاهش 
یافته اســت. اما در مجموع آنچه مسلم است این است که 

کاهش روند افزایش قیمت هاست کنترل می شود.
دژپســند گفت: با توجه به برقراری ثبات در کشــور 
و افزایش عرضــه )عرضه 2۵ قلم کاالی اساســی در پنج 
ماه اول امســال نســبت به مدت مشابه ســال گذشته 
22 درصد رشــد یافته اســت( وضعیت خوبــی داریم. 
 نااطمینانی ها رفع شده است و خریدهای بی رویه برطرف 

شده است.

افزایش ۳۵ درصدی درآمدهای مالیاتی
وی درباره فرارهای مالیاتی نیز گفت: در ســال جدید 
بر کنترل فرار مالیاتی متمرکز شــدیم. رشد درآمدهای 
مالیاتی در پنج ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته رشد 3۵ درصدی داشته و این رقم بیشتر از محل 

کنترل فرارهای مالیاتی بوده است.
وی درباره اخذ مالیات از سلبریتی ها، پزشکان و دیگر 
اقشــار خاص گفت: برخی اقشــار که از آموزش رایگان 
بهره گرفته و از تحصیالت مناســب برخوردار هستند و 

درآمد خوبــی دارند، برای اخذ مالیــات از آنها مذاکراتی 
با واحدهای صنفی انجام دادیم تا همه این اقشار مالیات 

حقه را بپردازند.

وزیر اقتصاد:

روند کنترل قیمت ها در ماه های آینده ادامه می یابد


