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رئي�س ام�ور ماليات�ي ش�هر و اس�تان تهران 
خبر داده ك�ه از 20 ه�زار پرونده پزش�كي در 
ته�ران فقط 11 ه�زار نف�ر اظهارنام�ه مالياتي 
ارائ�ه كردن�د ك�ه اي�ن مي�زان نيز س�عي در 
ك�م جل�وه دادن در آمده�اي خ�ود دارن�د. 
به گزارش »جوان« اخيراً هش��تگ پزشك فراري 
از كارتخوان در فضاي مجازي داغ ش��ده و موضوع 
به پزشكاني برمي گردد كه در مطب خود دستگاه 
كارتخوان ندارند تا تراكنش هاي مالي خود را كمتر 
جلوه داده و متعاقب آن كمتر ماليات دهند. همين 
پويش باعث واكنش حمايتي بس��ياري از كاربران 
فضاي مجازي از اين اقدام ش��ده و تاكنون اسامي 
مختلفي نيز از پزش��كان بدون دستگاه كارتخوان 

توسط مردم منتشر شده است. 
حاال رس��انه ماليات��ي اي��ران از ق��ول محمدرضا 
نوري، رئيس امور مالياتي اس��تان ته��ران عنوان 
كرده كه از ميان حدود 20 هزار پرونده پزش��كان 
در تهران، تنه��ا 11 هزار نفر براي عملكرد س��ال 
1396 اظهارنامه ارائ��ه كردند كه ميانگين ماليات 
اعالمي از س��وي پزش��كان براي هر نفر 5 ميليون 
و 700 هزار تومان بود. با توجه به رس��يدگي هاي 
انجام ش��ده براي عملكرد س��ال 95 كه تقريباً به 
همين ميزان ماليات ابراز ش��ده بود، براساس آمار 
و اطالعات س��امانه هاي طرح جامع مالياتي، اين 
ميانگين براي ه��ر نفر ح��دود 14 ميليون تومان 
توسط سازمان تعيين و تشخيص داده شده است. 
وي با بيان اينكه 500 پرونده پزشكان كه با درآمد 
باال مورد حسابرس��ي خاص و مبتني بر اطالعات 

سامانه هاي طرح جامع مالياتي سازمان امور مالياتي 
واقع شدند، افزود: ميانگين ماليات اعالم شده توسط 
پزشكان با درآمد باال حدود 17 ميليون تومان براي 
هر نفر بود درحالي كه ماليات واقعي آنها بالغ بر 76 
ميليون تومان تعيين و تشخيص داده شده است. 
نوري در خصوص پزشكاني كه اظهارنامه مالياتي 
خود را ارائه نكرده اند، اظهارداش��ت: اطالعات اين 
افراد براي رسيدگي به وضعيت پرونده مالياتي شان 
از س��امانه هاي طرح جامع مالياتي اخذ شده و به 
ادارات خاص رسيدگي پزشكان داده شده است كه 
به طور ويژه و با اولويت مورد حسابرسي قرار گيرند. 
اين افراد همچنين باتوجه به عدم ارائه اظهارنامه 

مالياتي، طبق قانون مشمول جريمه مي شوند. 
وي تصريح كرد: تمامي بيمارستان ها مكلفند هر 
س��ه ماه يك بار درآمدهاي كسب شده پزشكان را 
در بيمارستان ها به روش مكانيزه به سازمان امور 
مالياتي ارسال كنند؛هرچند بعضي از بيمارستان ها 
به اين وظيفه قانوني خود به درستي عمل نكرده اند 
كه بر اساس مقررات مربوطه، جرائم مالياتي براي 

آنها لحاظ و مورد مطالبه قرار گرفته است. 
رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران با بيان اينكه در 
خصوص پزشكان برنامه منسجمي را از سال گذشته 
در دس��تور كار قرار داده ايم و نس��بت به تشخيص 
ماليات آنه��ا اقدام خواهيم كرد، گف��ت: پرونده هاي 
پزشكاني كه از دستگاه كارتخوان استفاده نمي كنند 
نيز به صورت ويژه مورد رس��يدگي قرار مي گيرند و 
نسبت به پذيرش هزينه ها و تعيين درآمد مشمول 

ماليات آنها سختگيرانه برخورد مي شود.

رئيس اتحاديه جايگاهداران س�وخت كشور 
گفت: ب�ر اس�اس جلس�ات مس�تمري كه با 
مسئوالن امر داش�ته ايم، محدوديت عرضه 
بنزين سوپر نيز تا پايان مردادماه رفع مي شود. 
بيژن حاج محمدرضا، رئيس اتحاديه جايگاهداران 
سوخت كش��ور در گفت وگو با »تسنيم« اظهار 
داشت: در توزيع بنزين س��وپر محدوديت هايي 
داريم، اما اين محدوديت، مطلق نيست و اين گونه 
نبوده كه به هيچ وجه بنزين سوپر عرضه نشود، 

بلكه عرضه اين نوع بنزين كمتر از ميزان تقاضاي 
آن بوده اس��ت. حاج محمدرضا با بيان اينكه »با 
وجود ب��روز محدوديت در توزيع بنزين س��وپر، 
توزيع بنزي��ن معمولي بدون هي��چ محدوديتي 
و به صورت 24س��اعته صورت گرف��ت«، گفت: 
ذخيره س��ازي خوب��ي در زمينه بنزي��ن يورو4 
صورت گرفته و بر اساس جلسات مستمري كه با 
مسئوالن امر داشته ايم، محدوديت عرضه بنزين 

سوپر نيز تا پايان مردادماه رفع مي شود.
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خسروتاج: ماشين آالت از پرداخت 
مابه التفاوت نرخ ارز معاف مي شود 

معاون وزير صنعت گفت: به هر ميزاني كه سه وزارتخانه صمت، جهاد 
كشاورزي و بهداشت بتوانند نظام قيمت گذاري كاالهاي موردنياز 
را از ابتدا تا انته�اي خط كنترل كنند، دولت ب�ا ورود آن كاالها به 
ليس�ت 2۵ قلم كااليي كه ارز دولت�ي مي گيرند، مخالفتي ندارد. 
مجتبي خس��روتاج در جم��ع خبرن��گاران خبرهاي جدي��دي   براي 
واردكنندگان داش��ت. وي گفت: به زودي تكلي��ف ما به التفاوت ارزي 
كاالهاي وارد شده مشخص مي ش��ود و  احتماالً با معافيت هايي براي 

ماشين آالت، تجهيزات و برخي مواد اوليه همراه خواهد بود. 
وي اظهار كرد:ممكن است ماشين آالت به دليل اينكه كاالي سرمايه اي 
محسوب مي شود، از ماليات معاف شود كه البته تجهيزات و قطعات نيز 
مي تواند در اين رديف قرار گيرد. رئيس سازمان توسعه تجارت با بيان 
اينكه تسهيالت ديگري نيز براي چگونگي پرداخت مابه التفاوت ارزي 
مانند پرداخت به صورت اقس��اطي در نظر گرفته مي شود، ادامه داد: 
درباره مواد اوليه نيز بايد بررسي شود كه اين مواد اوليه وارداتي مشمول 
كاالهاي قيمت گذاري شده خواهند ش��د يا خير كه اگر اينگونه باشد، 
ممكن است از ماليات معاف شوند، اما اگر قرار باشد مواد اوليه وارد شده 
منجر به توليد يا عرضه كااليي با ارز 8000 توماني در بازار شود؛ بنابراين 

بايد مابه التفاوت را پرداخت كند. 
خسروتاج همچنين درخصوص پرونده واردات 6 هزار دستگاه خودرو 
و اخباري كه مبني بر بازداشت او منتش��ر شده بود، گفت: روز گذشته 
دادستان نيز اين مسئله را توضيح داد، من بازداشت نشده بودم، اما در 
خصوص پرونده خودرو در سال گذشته زماني كه در بهمن ماه پرونده 
همه متخلفان را به تفكيك گزارش داديم، مس��لماً ب��راي تكميل اين 
پرونده و رسيدگي به آن نياز بود تا با دستگاه قضايي همكاري كنيم و 

مراجعات من نيز در همين راستا بوده است. 
خسروتاج در ادامه در مورد ماده 5 بخشنامه جديد ارزي دولت گفت: 
اين بخشنامه تأكيد دارد واردكنندگاني كه با ارز دولتي اقدام به واردات 
كرده اند، براي ترخيص كاالهاي وارداتي خود از گمركات بايد با مراجعه 

به سازمان حمايت مابه التفاوت نرخ ارز خود را پرداخت كنند. 
وي افزود: اگر واردكننده اي اكنون بخواهد كاالي��ي را كه امروز با ارز 
4200 توماني وارد گمرك ش��ده وارد كند، باي��د ارز 8000 توماني 

خريداري نمايد. 
وي اظهار داشت: بر اساس آخرين آمار از ابتداي امسال تاكنون نزديك 
به 40 ميليارد دالر ثبت سفارش شده و نزديك به 20 ميليارد دالر در 
سيستم بانكي و نيما تخصيص ارز شده و حدود نزديك 9 ميليارد دالر 

هم تأمين ارز شده است. 
وي اظهار داشت: دولت در مصوبه خود تأكيد دارد در فاز اول ارز رسمي 
به كاالهايي اختصاص يابد كه مطمئن باشيم از ابتدا تا انتهاي خط يعني 
از مرحله واردات تا مرحله مصرف قابليت كنترل داشته باشد. بنابراين 
مقرر شد به كاالهايي ارز رسمي داده شود كه بدانيم از مرحله تأمين تا 

خريد چه فرايندي را طي مي كند. 
...........................................................................................................................

 گزارش تحقيق و تفحص از قاچاق كاال
به صحن مجلس مي رود

عضو كميس�يون اقتصادي با بيان اينكه، گزارش هيئت تحقيق و 
تفحص از روند مبارزه با قاچاق كاال و ارز هفته آينده به صحن علني 
مجلس مي رود، گفت: به دليل ادام�ه انجام مطالعات تطبيقي ارائه 
گزارش هيئت تحقيق و تفحص به مدت س�ه ماه تمديد شده بود. 
معصومه آقاپور عليش��اهي در گفت وگو با »تس��نيم« با بيان اينكه به 
احتمال زياد گزارش هيئت تحقيق و تفح��ص از روند مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز هفته آين��ده به صحن علن��ي مجل��س مي رود، اظهار كرد: 
اميدوار هستيم اين گزارش در دسترس رسانه ها نيز قرار بگيرد؛ چراكه 

واقع نگري باعث بهبود شرايط در جامعه مي شود. 
وي افزود: هيئت تحقيق و تفحص از روند مب��ارزه با قاچاق كاال و ارز، 
تحقيقات مناسبي را در چند ماه گذشته انجام داده و سعي كرده به دور 

از سياست زدگي و البي گري عين واقعيت ها را در گزارش بيان كند. 
عضو هيئت تحقيق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق كاال و ارز در پايان 
خاطر نشان كرد: در ش��رايط بحران اقتصادي فعلي، مبارزه صحيح با 
قاچاق كاال و ارز، مي تواند يك نقطه اميد در جامعه و يك راه تنفس براي 

دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي باشد.

حفره هاي رانتي   بسته جديد ارزي
 باج دهي دولت به پتروشيمي ها، احتمال صادرات مجدد كاالهايي كه با ارز 4200 توماني وارد شده اند 
و نحوه تعيين نرخ ارز دستوري در بازار ثانويه، مهم ترين ابهامات و ايرادات بسته جديد ارزي است

انتظ�ار مي رف�ت بس�ته جدي�د ارزي، ديگر 
مش�كالت بس�ته اول را نداشته باش�د، اما به 
رغم اينكه بس�يار بهتر از بس�ته اول اس�ت و 
بس�ياري از تقاضاه�ا را مد نظ�ر ق�رار  داده، 
همچنان اين بسته و نحوه تخصيص منابع ارزي 
مورد انتقاد فع�االن اقتصادي و كارشناس�ان 
اقتصادي اس�ت و دوب�اره صف ه�اي طوالني 
ب�راي درياف�ت ارز تش�كيل ش�ده اس�ت. 
س��ه ايراد جدي بر بس��ته جديد ارزي وارد است 
كه به ترتي��ب باج دهي دولت به پتروش��يمي ها، 
احتمال صادرات مجدد كاالهاي��ي كه به آنها ارز 
4200 توماني اعطا مي ش��ود و نحوه تعيين نرخ 
ارز دس��توري در بازار ثانوي��ه، مهم ترين ابهامات 
و ايرادات بسته جديد ارزي اس��ت. اين سه ايراد 
و ابهام همچنان مي تواند دستمايه رانت خواران و 

كسب سود براي عده اي معدود شود. 
   بيم صادرات مجدد كاالهاي وارد شده 

در اين باره يك كارش��ناس اقتصادي هشدار داد، 
 فاصله ميان ارز دولتي و آزاد س��بب جذاب شدن 
صادرات كاالهايي ش��ده كه با ارز 4200 توماني 

وارد كشور مي شوند. 
محمد حسين برخوردار در گفت وگو با »تسنيم«، 
در خصوص امكان سوء استفاده از بازار ثانويه ارزي 
گفته اس��ت: در رابطه با واردات كاالهاي اساسي 
يك رقم حدوداً 5 هزار ميليارد توماني وجود دارد 

كه ممكن اس��ت به صورت چ��راغ خاموش مورد 
سوء استفاده برخي افراد قرار گيرد. 

اين كارش��ناس اقتصادي با اش��اره ب��ه جذابيت 
صادرات كاالهاي اساس��ي می گويد: اگر كااليي 
كه با ارز 4200 توماني وارد كش��ور مي ش��ود، به 
هر طريقي از كش��ور صادر ش��ود، ارز ناشي از آن 
با قيمت حدود 9 هزار تومان يا بيش��تر، در بازار 
ثانويه عرضه خواهد شد كه مي تواند پول بادآورده 

سرشاري را نصيب بنگاه هاي مربوطه كند. 
برخوردار اضاف��ه كرد: دولت هر چن��د كه در اين 
خصوص س��ازوكارهايي را پيش بيني كرده، ولي 
واقعيت اين اس��ت كه درآمد ب��ادآورده اي كه به 
دنبال اين واردات و صادرات اتفاق مي افتد، آنقدر 
زياد است كه محدوديت ها و راه هاي بسته در مقابل 

اين سوء استفاده گران باز مي شود. 
 به گفته برخوردار، كشورهاي همسايه و خصوصاً 
عراق و افغانس��تان، هدف اصلي چنين صادراتي 
هستند و متأس��فانه وقتي آمار صادرات افزايش 
پيدا مي كند، برخي مسئوالن تصور مي كنند كه 
اتفاق افتخار آميزي روي داده ولي در شرايط امروز 
تركيب صادرات بايد با دقت بيشتري دنبال شود. 

   بسته جديد حفره هاي رانتي دارد
عضو اتاق بازرگاني نيز در اين باره گفته اس��ت: با 
وجود اينكه اين بسته در بازار ثانويه يا آزاد تعريف 
شده است، اما نزديك به 80 درصد عرضه كننده ها 

مستقيم يا غير مستقيم دولت، ش��به دولتي ها و 
خصولتي هايي مانند پتروش��يمي ها و فوالدي ها 
و معدني ها هستند و بازاري كه در آن 80 درصد 
انحص��ار دارد، كش��ف قيمت بر اس��اس عرضه و 

تقاضا نيست. 
مجيدرضا حريري افزوده است: اين بسته يك گام 
رو به  جلو اس��ت و نكات مثبتي دارد. براي نمونه 
دولت و سياس��تگذار به مقوله بازار توجه كرده و 
منكر آن نشده اند، به تقاضاهاي خرد مردم مانند 
آموزش، معالجه در قالب ليست 23 قلمي توجه 

ش��ده اس��ت. همچنين دولت به صورت تلويحي 
پذيرفته است كه بسته پيشين اشتباه بوده است. 
وي ادامه داد: با اين وجود، اين بس��ته نيز داراي 
اشكاالت و حفره هاي رانتي اس��ت كه بايد به آن 
توجه كرد. براي نمونه براي بخش��ي از كاالهاي 
وارداتي هنوز ارز دولت��ي 4200 توماني پرداخت 
مي شود كه بر اس��اس اظهارات مسئوالن رقمي 
تقريباً 20 ميليارد دالر مي شود، به نوعي اشكاالت 

پيشين هنوز پابرجا است و قابل كنترل نيست. 
عضو اتاق بازرگاني تصريح كرده است: بايد توجه 
كرد كه كاالها عالمت قيمتي را از ب��ازار آزاد ارز 
دريافت مي كند، نه از قيمت ارزي كه به نهاده ها 
تخصيص داده مي ش��ود. مثاًل براي خوراك دام و 
طيور ارز 4200 توماني پرداخت مي شود، اما آنچه 
در بازار مبادله مي شود، بر اساس ارز بازاري است. 
حري��ري ادام��ه داد: عملك��رد بازار ع��الوه بر 
اشكاالت اقتصادي به ساختار سياسي، اقتصاد 
تك محصولي مبتني بر نفت، سوبسيدها و عدم 
ش��فافيت بس��تگي دارد كه باعث مي شود بازار 
ش��كل نگيرد. به همين دليل اس��ت كه حتي با 
اصالح ساختار، عملكرد بازار وابسته به رفتارهاي 

سياسي در خارج و داخل است.
وی اضافه كرد: مثاًل پتروشيمي ها به دليل سودي 
كه از اين رهگذر مي برند، براي اينكه نشان دهند 
كه اين سياست مناسبي است، عرضه ارز در بازار 
را افزيش مي دهند تا قيمت را پايين آورند، اما اگر 
به نفع شان نباشد، عرضه را قطره چكاني مي كنند 
و قيمت را باال مي برند مثل همين پتروشيمي ها 
با عرضه نامناس��ب س��امانه نيما را به شكست 
كشاندند. در روزهاي اخير قيمت ارز در سامانه 
نيما نوساناتي به مراتب بيش��تر از بازار آزاد و ارز 

مسافرتي داشته است. 
   فقط سمت تقاضا 

آلبرت بغزيان، كارش��ناس اقتصادي نيزدر گفت 
وگو با »ف��ارس« می گويد:  بعضي ه��ا در اقتصاد 
دك��ور هس��تند و نمي خواهند در بح��ث ارزي 

دست هاي پنهان را قطع كنند. 
اين اقتصاددان با بيان اينكه سياست هاي اقتصادي 
غلط اجرا شده ناش��ي از تفكر سياسي است و نه 
اقتصادي تصريح كرد: بس��ته جدي��د ارزي بانك 
مركزي كارايي ندارد و فقط سمت تقاضا را در نظر 
گرفته است؛ در حالي كه عرضه مشكل دارد. نقش 
دولت را در اين بسته نمي بينيم و مديريت شناور 
وجود ن��دارد،  اگر عرضه ارز زياد ش��ود، قيمت ها 

روي 5 يا 6 هزار تومان خواهد آمد. 
بغزي��ان اف��زود: اكن��ون صرافي ه��ا ب��ه چرخه 
بازگش��تند، اما با س��يل عظيمي از تقاضا روبه رو 
هس��تند؛ بنابراين با عدم عرضه قيمت ه��ا را باال 
مي برند. به نظر من بازار ارز ني��ز در انحصار دولت 
است و بايد اقدامي ضربتي براي آن صورت بگيرد، اما 

اراده اي براي مديريت وجود ندارد. 

جعفر تکبیری

 به رغم عرضه دالرهاي پتروشيمي ها
در بازار آزاد صورت مي گيرد

 رانت خوراك و برق ارزان 
در جيب پتروشيمي ها   

چالش ه�ا بر س�ر ن�رخ خ�وراك پتروش�يمي ها همچن�ان ادامه 
دارد. جاي�ي كه گفت�ه مي ش�ود دولت ب�راي كنترل ب�ازار ارز به 
دنبال متقاعد كردن پتروش�يمي ها براي درياف�ت خوراك ارزان 
و در ازاي آن عرض�ه درآمده�اي ارزي آنه�ا در بازار آزاد اس�ت. 
در همين راستا روز گذشته تصويري از نامه سيد رضا نوروززاده، معاون 
وزير نفت و مديرعامل شركت صنايع پتروش��يمي خطاب به عليرضا 
صادق آبادي، مديرعامل ش��ركت ملي پاالي��ش و پخش فرآورده هاي 
نفتي منتشر شد كه در آن عنوان شده بود كه نرخ ارز مبناي محاسبه 

قيمت خوراك واحدهاي پتروشيمي همچنان 3800 تومان است. 
 در اي��ن نامه كه تاري��خ آن ب��ه 20 مردادماه باز مي گش��ت با اش��اره به 
دستورالعمل تنظيم بازار محصوالت پتروشيمي از سوي ستاد تنظيم بازار 
كشور و ابالغ آن توسط وزير نفت آمده است: به منظور جلوگيري از هر گونه 
وقفه در تأمين خوراك شركت هاي پتروش��يمي ناشي از افزايش قيمت 
نسبت به قانون و به تبع آن كاهش ظرفيت توليد و ايجاد التهاب در بازار، 
تمامي عرضه كنندگان خوراك هاي گاز و مايع و همچنين خوراك هاي بين 
مجتمعي پتروشيمي )كه با هدف توليد محصول نهايي بين مجتمع هاي 
پتروشيمي مبادله مي شود(، مكلفند خوراك تحويلي به واحدهاي مذكور 
را خارج از شبكه بورس، معادل س��هميه چهار ماهه اول سال 1396، در 
قالب قراردادهاي في مابين و با احتس��اب نرخ ارز موضوع مصوبه شماره 

35549/ت 55464 ه مورخ 1397/3/24 هيئت وزيران تأمين نمايد. 
   تكذيب يك نامه واقعي

اما به رغم انتشار اين نامه خبرگزاري دولتي »ايرنا« مدعي شد كه ارائه 
خوراك پتروشيمي ها با نرخ 3800 تومان واقعيت ندارد و رايزني ها براي 
تغيير اين نرخ همچنان ادامه دارد. »ايرن��ا« در همين ارتباط با احمد 
مهدوي ابهري، دبير كل انجمن كارفرمايي صنعت پتروشيمي گفت وگو 
كرد و وي عنوان كرد زماني كه دولت، پتروشيمي ها را مجاز مي كند تا 
درآمد خود را به نرخ بازار ثانويه به فروش برس��انند، به طور مسلم نرخ 
خوراك آنها نيز تغيير مي كند. وي يادآور شد: نرخ 3800 تومان خوراك 

پتروشيمي ها مربوط به گذشته است و افزايش مي يابد. 
گفتني اس��ت، هيئت وزيران در زمان نوسان ش��ديد نرخ ارز در خرداد ماه 
امسال با هدف ترغيب پتروشيمي ها براي عرضه ارز صادراتي در بازار، نرخ 
خوراك شركت هاي پتروشيمي در سال 97 را بر مبناي دالر 3800 توماني 
تعيين كرد. طبق اين تصميم قرار بود كه پتروشيمي ها ارز صادراتي را به نرخ 
رسمي 4200 تومان در سامانه نيما عرضه كنند، اما دولت در بسته جديد 
ارزي، پتروشيمي ها را مجاز كرد كه ارز صادراتي را در بازار ثانويه به فروش 
برسانند. روندي كه با اعتراض بسياري روبه رو شد، چراكه بسياري اين اتفاق 
را ارائه رانت دولت به بنگاه هاي خصولتي مي دانستند و بر اين باور بودند كه 
پتروشيمي ها به دليل سودآوري باال كه مبلغي حدود 13 ميليارد دالر در 
سال است، نيازي به اين رانت ندارند. نكته ديگري كه در خصوص اين رانت 
به پتروشيمي ها وجود دارد، موضوع پرداخت نرخ خوراك به دولت توسط 
ريال اس��ت كه با توجه به درآمدهاي ارزي پتروشيمي ها و همچنين نياز 
دولت به ارز، بس��ياري آن را يك تخفيف بزرگ دولتي به پتروشيمي هاي 
خصولتي مي دانند.اما رانت بزرگ دولت به پتروشيمي ها در خصوص نرخ 
خوراك در حالي است كه صنايع پتروشيمي  و فوالدي سالي 10 ميليارد 
دالر يارانه برق از دولت دريافت مي كنند و اين به جز سنگ معدن ارزان و 

گاز و آب تقريباً رايگان است كه آنها استفاده مي كنند. 
   پتروش�يمي ها هم رانت خوراك مي گيرند و هم ارزشان را 

وارد كشور نمي كنند
در همين ارتباط هدايت اهلل خادمي از اعضاي كميسيون انرژي مجلس 
در گفت وگو با »فارس«، با اش��اره ب��ه دريافت خوراك ارزان توس��ط 
پتروشيمي ها تصريح كرد: جالب اينجا است كه مجتمع هاي پتروشيمي 
خوراك را با قيمت رانتي و مفت دريافت مي كنند و محصوالت را هم با 
دالر و درهم صادر مي كنند و زماني كه كشور نيازمند ارز آنها است، اين 
ارز را وارد كشور نمي كنند و باز دولت به آنها رانت خوراك مي دهد كه 
قطعاً يك جاي كار اش��كال دارد. وي تصريح كرد: اين كار دولت عماًل 
ظلمي اس��ت كه به صنايع پايين دستي پتروشيمي مي ش��ود و اجازه 
نمي دهد كه صنايع پايين دستي كه اشتغالزا است، رشد پيدا كند و دولت 
بايد پاسخگوي اين رفتار نابخردانه خود باشد. خادمي خاطرنشان كرد: 
دولت در اين شرايط كه بايد به فكر اقتصاد و مردم باشد، نبايد رانتي را 
براي پتروشيمي ها قائل شود و دولت بايد پاسخگوي اين رفتار باشد كه 

چرا چنين تصميمي را اتخاذ كرده است. 
حال آنچه به رغ��م تكذيب خبرگ��زاري دولتي »ايرن��ا« در خصوص 
نرخ ارزان خوراك پتروش��يمي ها، مس��لم اس��ت، وجود چنين رانتي 
است؛ چراكه پتروشيمي ها در مدت بروز بحران ارزي در كشور به رغم 
دريافت خوراك ارزان حاضر نش��دند ارز خود را در سامانه نيما با نرخ 
4200 بفروشند و حاال نيز پس از قانوني شدن فروش ارزشان در بازار 
آزاد همچنان در حال دريافت خوراك ارزان و يارانه برق از دولت هستند 
و هنوز بدهي هاي خود را با ريال تس��ويه مي كنن��د. رانتي كه به نظر 
مي رسد دولت بايد هرچه سريع تر به مقابله با آن بپردازد تا شايد از اين 

مسير بتواند سر و ساماني به وضعيت درآمدهاي خود بدهد. 

توكلي: دسترسي به اطالعات حقوق 
مسئوالن را فراهم كنيد 

رئي�س س�ازمان ديده ب�ان ش�فافيت و عدال�ت در نام�ه اي ب�ه 
رئيس س�ازمان امور اداري و اس�تخدامي، دس�تورالعمل سامانه 
ثبت حق�وق مقام�ات را ناق�ص دانس�ت و تأكي�د ك�رد: تعيين 
س�طح كردن براي دسترس�ي دس�تگاه هاي نظارت�ي و عموم به 
اطالعات حقوقي مس�ئوالن خالف حكم صريح قانونگذار اس�ت. 
در بخش��ي از نامه »احمد توكلي« به »جمشيد انصاري« در خصوص 
دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزايا، موضوع ماده 29 قانون برنامه 
شش��م توس��عه ابالغي هجدهم ارديبهش��ت ماه 1397 آمده است: 
همان گونه كه مي دانيد پس از افش��اي پرداخت حقوق هاي نامشروع 
در برخي دستگاه هاي اجرايي كه نفرت و اعتراض عموم را برانگيخت، 
رهبر معظم انقالب با صراحت از اين آزمندي با الفاظ و عباراتي مانند 
»هجوم به ارزش ها«، »نامشروع«، »غيرمنصفانه«، »ظالمانه«، »گناه« 

و »خيانت به آرمان هاي انقالب اسالمي« ياد كردند. 
وي در اين نامه يادآور شد: در اين فضا، مجلس شوراي اسالمي به موجب 
اين ماده، توس��عه دولت را به راه اندازي س��امانه ثبت حقوق و مزاياي 
مقامات، رؤسا و مسئوالن و ايجاد امكان دسترسي به اين سامانه براي 

نهادهاي نظارتي و عموم مردم در سال اول برنامه مكلف كرده است. 
رئيس س��ازمان ديده بان ش��فافيت و عدالت در بخش ديگري از اين 
نامه افزوده است: در دس��تورالعمل مذكور بر خالف حكم ماده )29( 
برنامه ششم، نحوه دسترسي دس��تگاه هاي نظارتي و دسترسي عموم 
به اطالعات مربوط به حق��وق و مزاياي پرداختي به مقامات، رؤس��ا و 
مديران و س��طوح آنها را به طي دوره آزمايش��ي منوط كرده است، در 
حالي كه دولت به موجب اين ماده مكلف بوده در سال اول برنامه نسبت 
به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا و ايجاد امكان دسترسي به اين 
سامانه براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم اقدام مي كرده است، نه اينكه 
پس از گذشت مهلت قانوني دستورالعمل نحوه ورود اطالعات به سامانه 
را ابالغ كرده و نحوه دسترسي دستگاه هاي نظارتي و سطح آن را موكول 

به زمان موهوم پايان دوره آزمايشي كند.

مهران ابراهیمیان
   گزارش یک

برخ�وردار: دول�ت ه�ر 
چند ك�ه در اين خصوص 
سازوكارهايي را پيش بيني 
ك�رده، ول�ي واقع�ي�ت 
اي�ن اس�ت ك�ه درآم�د 
بادآورده اي ك�ه به دنبال 
اي�ن واردات و ص�ادرات 
اتفاق مي افتد، آنقدر زياد 
اس�ت كه محدوديت ها و 
راه هاي بس�ته در مقابل 
اي�ن سوء اس�تفاده گران 
م��ي ش��ود ب����از 
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