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سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری:
افزایش قیمت بلیت هواپیما ابالغ نشده

ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــوری گفت 
ابالغیه افزایش قیمت بلیت هواپیما صادر نشــده 
است و هر شرکتی که به این کار اقدام کند، تخلف 

کرده است و بنابر قانون با آنها برخورد می شود.
به گزارش ایســنا، درحالی که اخبــاری مبنی بر 
افزایش قیمــت بلیت هواپیما از ســوی برخی از 
ایرالین ها به  گوش می رســد، سازمان هواپیمایی 
ایــن موضــوع را غیرقانونی می دانــد. اگرچه در 
ماه های اخیر زمزمه هایی از افزایش قیمت شنیده 
می شــد، اما تا کنون خبر رســمی از این موضوع 

منتشر نشده است.
در این راســتا میراکبر رضوی -سخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشــوری- در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: ابالغیه افزایش قیمت بلیت هواپیما از طرف 
سازمان هواپیمایی صادر نشده است  و هر شرکتی 
که به این کار اقدام کند، تخلف کرده و بنابر قانون 

با آنها برخورد می شود.
او همچنیــن تاکید کرد: درصورتــی که مردم با 
افزایــش قیمت بلیت مواجه شــدند، حتما اعالم 

کنند و سازمان به این موضوع ورود خواهد کرد.
درباره  سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــوری 
تصمیم گیری برای تغییــر قیمت بلیت نیز اظهار 
کرد: این موضوع در دست اقدام است و بحث های 
تخصصی بــرای آن انجام می شــود؛ شــرکت ها 
درخواســت افزایش قیمت دارند کــه در کمیته 
بررسی می شود و در نهایت ابالغ می شود، اما هنوز 

چیزی ابالغ نشده است.

 دورنمای مالیات بر عایدی سرمایه
یک کارشــناس امور مالیاتی بر این باور است که 
اجرای طــرح مالیات بر عایدی ســرمایه، عدالت 

مالیاتی را در پی خواهد داشت.
سیاوش غیبی پور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس 
اظهار کرد: یــک نقصی در قوانین موجود مالیاتی 
چــه مالیات بــر ارزش افزوده و چــه مالیات های 
مستقیم وجود داشــت مبنی بر اینکه افرادی که 
درآمدهای خاص داشــتند شناسایی نمی شدند و 
در تور مالیات قــرار نمی گرفتند. به عبارت دیگر 
سیســتم مالیات ســتانی طوری بود که بسیاری 
از معامــالت جز در بخش مالیات دیده نمی شــد. 
درحالــی که درآمدهایی اســت ناشــی از انتقال 
امالک، طال، ارز و خودرو و میزان مالیات معامالت 

این چهار گروه درحال حاضر بسیار پایین است.
وی ادامه داد: میزان مالیــات فعلی که برای یک 
خرید و فروش متعارف و طبیعی است اما افرادی 
که درآمدشــان سرشــار و ناشــی از منابع است 
شناســایی نمی شــدند، یعنی اگر فردی ۵۰ خانه 
می فروخت مانند فردی است که یک خانه فروخته 
اســت و مالیاتی که پرداخت می کند متناســب با 

درآمدی که کسب می کند، نیست.
این کارشــناس امور مالیاتی افزود: از سوی دیگر 
ممکن است رانت هایی ایجاد شود که این رانت ها 
ســبب درآمدهای سرشــار و باال بــرای مالکین 
هســتند. برای مثال ممکن اســت شخصی زمین 
بزرگــی کنار جاده ای بخرد، جاده تبدیل به اتوبان 
شده و دو طرف جاده ارزش و کاربری تجاری پیدا 
کند. ایــن افراد در قانون فعلی مشــمول مالیات 

خاصی نمی شوند.
غیبی پور با تاکید بر اینکه مالیات بر عایدی سرمایه 
به عدالت نزدیک است، درمورد چالش های اجرای 
این طرح توضیح داد: تهدیــدی که وجود دارد و 
می تواند اجــرای این قانون را با تاخیر مواجه کند 
این است که در ســاختار مالیاتی بانک اطالعات 
هوشمند وجود ندارد. در چهار بخشی که پایه های 
مالیات بر عایدی سرمایه هستند )ملک، طال، ارز و 
خودرو( اطالعات هوشمند وجود ندارد. برای مثال 
خرید و فروش روز امالک ثبت نمی شــود و فقط 
ارزش دفتری ثبت می شود. اگر معامله ارز و سکه 
در صرافــی و بانک صورت بگیرد، اطالعات معامله 
ثبت می شــود اما اطالعات سکه ها یا ارزی که در 

حاشیه بازار معامله می شود، ثبت نمی شود.
وی ادامه داد: چالش دیگر، تداخل هایی اســت که 
در مجموعه ای از مقررات مختلف درمورد این چهار 
قلم کاال وجود دارد. باید مقررات متمرکز شوند و 
یک خروجی جدیدی ایجاد شود که قوانین موازی 

حذف شوند که البته فرایند سختی است.
این کارشــناس امور مالیاتی بــا بیان اینکه قانون 
مالیات بر عایدی سرمایه در کوتاه مدت به نتیجه 
نمی رسد، عنوان کرد: پیاده سازی آن زمان بر است 
و می توان گفت تا دو ســال آینده این قانون یک 
قانون مترقی برای کشور خواهد بود. از طرف دیگر 
ممکن است فرهنگ ســازی آن زمان بر باشد، زیرا 
بــه طور کلی در پرداخت مالیــات مقاومت وجود 
دارد. شفافیت های قوانین، رفع تردید و... به اجرای 
آن و فرهنگ سازی کمک می کند. از آنجا که اخذ 
مالیات به درآمد مردم ربط دارد ممکن اســت در 
پرداخــت آن مقاومت کند. همــان اتفاقی که در 
خانه های خالی رخ داد. باید عدم شفافیت کم رنگ 

و اطالع رسانی کامل شود.
گفتنی اســت، بررســی طرح مالیــات بر عایدی 
ســرمایه که اخیرا از آن با نام مالیات بر سوداگری 
و ســفته بازی یــاد می کنند، در مجلس شــورای 
اسالمی آغاز شده و ماده های این طرح یک به یک 
درحال تصویب هســتند. این طرح شامل امالک 
تجاری و مســکونی، کلیه وسایل نقلیه که امکان 
شماره گذاری دارند، ارز و انواع فلزات گران قیمت 

می شود.

خبر

بانک سپه بستر الزم برای رشد کشور در 
حوزه اقتصاد دانش بنیان را فراهم می کند

 دکتــر آیت الــه ابراهیمی گفت: افتتــاح کارخانه 
هوشمندســازی و نوآوری کشور در راستای منویات 
مقام معظم رهبــری )مدظله العالی( و برنامه تحول 
راهبردی بانک ســپه صــورت گرفت.دکتر آیت اله 
ابراهیمی مدیرعامل بانک ســپه در مراســم افتتاح 
اولین کارخانه هوشمندســازی و نوآوری کشــور، 
ضمن خیرمقدم خدمــت دکتر دهقانی فیروزآبادی 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و همه حاضران 
در مراســم، اظهار داشت: این اتفاق برای بانک سپه 
بسیار مهم، ضروری و کاربردی است و ایجاد چنین 
فضاهایی در راســتای برنامه تحول راهبردی بانک 
ســپه قرار دارد.وی تصریح کــرد: فضایی که ایجاد 
شــده برای جوانان عزیز ما از هر قشری که هستند 
بــرای هم افزایی دانش و توانمندی در جهت اقتصاد 
دانش بنیان و دیجیتال در کشور است.دکتر ابراهیمی 
با بیان اینکه بانک سپه قرار است در آینده به عنوان 
اولین و بزرگ ترین بانک دیجیتال کشور، مردم پایه 
و در تراز انقالب اسالمی بیش  از پیش خدمت رسانی 
کند، گفت: الزمه حضور بانک ســپه در تراز انقالب 
اسالمی بودن آن، حضور و مشارکت همه جانبه بانک 
سپه در حوزه اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دانش بنیان، 
کمــک به مردم و کمــک به جوانان برای رشــد و 
شــکوفایی استعدادهای آنهاســت.مدیرعامل بانک 
سپه با بیان اینکه مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
به دلیل ضــرورت و اهمیت ورود بــه این عرصه ها 
شعار امســال را تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین 
نام گذاری کردند، افزود: بر همه  کســانی که کاری را 
می توانند انجام دهند واجب و الزم است که در این 

عرصه قدم بردارند.

با حضور مدیرعامل بانک ملت
 هشتمین رویداد بزرگ

 فناوری های مالی ایران افتتاح شد
 هشــتمین رویداد بزرگ فناوری های مالی ایران، با 
حضور مدیرعامل بانک ملت به صورت رسمی افتتاح 
شد و آغاز به کار کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
ملت، رضا دولت آبادی در این مراسم به عنوان  چهره 
ماندگار بانکی، مورد تجلیــل قرار گرفت و تندیس 
چهره ماندگار را از هیات داوران این رویداد دریافت 
کرد.بر اساس این گزارش، هشتمین نمایشگاه رویداد 
بزرگ فناوری های مالی ایران از روز دوشنبه 26 دی 
14۰1، به مدت سه روز در مرکز آفرینش های کانون 
و هتل الله و با محوریت اقتصاد دیجیتالی - کسب 
و کار دانش بنیان گشایش یافت.نمایشگاه تراکنش 
ایران یک نمایشــگاه تخصصــی B2B و B2G در 
حوزه فناوری های مالی است که ساالنه ازسوی مرکز 
فابا و با همراهی صنعت بانکداری و پرداخت برگزار 
می شود .این نمایشگاه، فرصتــی را فراهــم کرده 
اســت که مشارکت کنندگان این رویداد بتوانند با 
مقامــات و مدیران حاضر در نمایشــــگاه و در یک 
مکان مناسب، مذاکرات کسب وکاری خود را داشته 
باشند و در عین حال به ارتقای شبکه ارتباطی خود و 

انتقال مؤثر دیدگاه های خویش بپردازند.

بیمه سرمد خسارت 62 میلیارد ریالی 
گراند صنعت را پرداخت کرد 

 در سال تولید، اشــتغال آفرین، دانش بنیان، بیمه 
سرمد در راستای حمایت از تولید داخلی، خسارت 
شرکت گراند صنعت خراســان، یکی از بزرگترین 
تولیدکننــدگان لــوازم خانگی را جبــران کرد تا 
چرخ های تولید کشــور، با قــدرت به گردش خود 
ادامه دهد. به گزارش روابط عمومی بیمه ســرمد، 
شرکت گراند صنعت خراسان یکی از بیمه گذاران 
این شــرکت که از واحدهای صنعتی فعال استان 
خراســان رضوی و تولید کننده یخچال فریزرهای 
خانگی اســت، چنــدی پیش دچار آتش ســوزی 
شــد.پس از این حادثه، بیمه ســرمد با بررســی 
کلیه مدارک و مســتندات مربوطه، خسارت وارده 
به شــرکت گراند صنعت خراســان را ارزیابی کرد 
و رســیدگی به خسارت این شــرکت را به جریان 
انداخت.پس از طی فرآیندهای مربوطه، صبح دیروز 
در جلسه ای با حضور امیرمهدی امینیان نایب رئیس 
هیات مدیره، مهــدی مهدوی قائم مقام مدیرعامل، 
محمد زاهدنیا ناظر حــوزه فنی و محمد رفیقیان 
مدیرعامل شرکت گراند صنعت خراسان، خسارت 
62 میلیارد ریالی این شــرکت پرداخت شد تا این 
واحد صنعتی کشور با قدرت به کار خود ادامه دهد.

شرکت گراند صنعت خراسان )ایران شرق( یکی از 
بزرگترین صنایــع تولید کننده انواع یخچال فریزر 
در ایران اســت که انواع یخچال فریزرهای خانگی، 

ویترینی، صنعتی و مسافرتی تولید می کند.

بانک و بیمه

همدلی| فاطمه آقایی فرد: عدم ثبات در 
سیاســت های اقتصادی یک بار دیگر دامن 
بازار ســرمایه را گرفت و شاخص کل را از 

نفس انداخت. 
ماجرا از این قرار است که در حالی شورای 
رقابت در نامه ای خطاب به رئیس ســازمان 
بورس کلیه محصوالت دو خودروساز بزرگ 
)جز هایمــا و تارا( را انحصاری دانســته و 
اعالم کرده که باید خودروهای شاهین، دنا 
و پــژو 2۰۷ از بورس کاال خارج شــوند که 
وزیر صمت تصریح کرده نامه شورای رقابت 
را رویت نکــرده و وزیر اقتصــاد نیز تاکید 
کرده کــه مجوز عرضه خــودرو در بورس 
کاال توسط شــورای عالی بورس داده شده 
و در این رابطه ، شورا تصمیم خواهد گرفت. 
در چنین وضعیتی نوسانات شاخص بورس 
یک بار دیگر خبرساز شــد. دو روز گذشته 
بود که ســید محمدرضا سیدنورانی )رئیس 
شورا و مرکز ملی رقابت( در نامه ای خطاب 
به مجید عشــقی )رئیس سازمان بورس و 
ایران خودرو  کلیه محصوالت  بهادار(،  اوراق 
)جــز دو محصول هایما و تارا( و ســاپیا را 
انحصاری اعــالم و تاکید کرده اســت که 
خودروهای شــاهین، دنا و پژو 2۰۷ باید از 
بورس کاال خارج شوند؛ نامه ای با این محتوا: 
»پیرو عرضه برخی خودروها در بورس کاال 
به اطالع می رســاند مدت مصوبه شصت و 
هماهنگی  عالی  سومین جلســه شــورای 
اقتصادی تاریخ 2۸ مهر 14۰۰ در خصوص 

تنظیم بازار خودرو یک سال بوده است. 
بدیهی اســت با انقضاء این مدت، مصوبات 
قبلی شورای رقابت در این زمینه به خودی 
خود مبنــای عمل بــوده و بایــد اجرایی 
می شده است. بر این اساس مطابق مصوبات 
،42۰ 442، 462 و 46۸ بــازار خودروهای 
انحصاری شــامل کلیه خودروهای سواری 
دو شــرکت ایران خودرو و ســایپا به جز دو 
خودروی هایما و تارا اســت و عرضه آن ها 
باید طبق روال پیشین و مطابق با مصوبات 

414 و 42۰ صورت گیرد.
 قیمت ایــن خودروها نیز باید بر اســاس 
مصوبات 14۸ و 442 طبق فرمول محاسبه 
شود؛ فلذا عرضه خودروهای خانواده دنا پژو 
2۰۷ و شاهین در بورس کاال مجاز نیست. 
شایان ذکر است شــورای رقابت با تشکیل 
کارگروه تخصصی خــودرو موضوع بازبینی 
دســتورالعمل های بازار خودرو را در دستور 
کار قــرار داده اســت و در صورت تصویب 
مصوبه جدید در این زمینه جهت اجرا ابالغ 

خواهد شد«. 
  واکنش فوری سازمان بورس: عرضه 
خودرو در بورس کاال دوربرگردان ندارد

به دنبال نامه شــورای رقابت و درخواست/ 
دســتور خروج خودروهای مذکور از بورس 
کاال، ســازمان بورس، واکنش فوری نشان 
داده اســت. در ایــن رابطــه،  امیرمهدی 
صبائی؛ مدیر نظارت بر بورس ها تاکید کرده 

است که شــورای رقابت اختیار قانونی لغو 
عرضه خودرو در بورس کاال را ندارد.

 عرضــه خــودرو در بــورس کاال یکی از 
مصوبات شــورای عالی بورس اســت و این 
ســازمان )بورس کاال( موظف اســت تا در 
چارچوب ایــن مصوبه رفتار کند؛ لذا ضمن 
احترام به جایگاه شورای رقابت، بورس کاال 

تابع مصوبات شورای عالی بورس است.
 هرگونــه مالحظه ای در خصــوص عرضه 
خــودرو در بــورس کاال صرفــا و صرفا در 

شورای عالی بورس قابل بررسی است.
 نامه شورای رقابت را ندیده ایم

به دنبال این موضوع، سیدرضا فاطمی امین؛ 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرده 
است که نامه شورای رقابت به دست وزارت 
صمت نرسیده است؛ این درحالی است که 
ادامه روند عرضــه خودروها در بورس کاال 
بســته به نظر خود خودروسازان و سازمان 
بورس اســت و وزارت صمــت دخالتی در 
ایــن موضــوع نخواهد داشت.ســخنگوی 
وزارت صمت نیز در این رابطه تاکید کرده 
اســت: »ما از عرضه در بورس کاال حمایت 
می کنیم؛ چــرا که مدل موفقــی از عرضه 
خودرو بود که توانســت قیمت هــا را با به  
مراتب کم تــر از بــازار آزاد عرضه کند. اما 
در شــرایط عادی که بازار متعادل است و 
خودروســازان در حداکثر توان تولید و نیاز 
داخل را برآورده می کنند، همچون گذشته 
)خارج از قرعه کشی( می تواند فروش انجام 
شود و دیگر ابزار یا واسطه ای الزم نیست. در 
شرایط عادی، اختیار نحوه فروش خودرو، با 
خودروساز اســت و می تواند تصمیم بگیرد 
کــه روند عرضه در بورس ادامه پیدا کند یا 
خیر و موضوع درون صنعتی است اما تاکید 
می کنیم که این روند در شرایط عادی بازار 

می تواند اجرایی شود«. 

را  بورس  در  عرضه خــودرو  مجوز   
شورای عالی بورس صادر می کند

گفتنی اســت که پیش از این، سید احسان 
خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی، در 
نامه ای به رئیس ســازمان بــورس، با بیان 
اینکــه نامه ای از شــورای رقابــت دریافت 
نکرده، تاکید کرده بود مجوز عرضه خودرو 
در بورس کاال توسط شــورای عالی بورس 
داده شــده و در این زمینه، شــورای عالی 

بورس تصمیم خواهد گرفت.
وزیر اقتصــاد در نامه خــود تصریح کرده 
اســت که »سیاست وزارت امور اقتصادی و 
دارایی حمایت از ســرمایه گذاران و افزایش 
شفافیت اســت. با توجه به مصوبه شورای 
عالی بورس و اوراق بهــادار و عدم دریافت 
مصوبه از ســایر نهادها، عرضــه خودرو در 
بورس کاال بر اســاس مصوبه شورای عالی 
بورس طبق روال گذشــته ادامه پیدا کند و 
در صورت دریافت هر درخواســت از سوی 
سایر دستگاه ها و نهادها، موضوع مجدداً در 
شــورای عالی بورس و اوراق بهادار مطرح 
شــود«. بر این اساس با توجه به اظهار نظر 
وزارت اقتصــاد و اعــالم بی طرفــی وزارت 
صمت، این ســوال مطرح است که باالخره 
نهاد تصمیم گیر بــرای عرضه خودروها در 
بورس کاال کیســت؟ این درحالی است که 
خودروســازان نیز از عرضه محصوالت خود 
در بــورس کاال، رضایت دارند و خواســتار 

تداوم آن هستند. 
 حواشی خودرو ترمز صعود بورس را 

کشید
درحالــی که دیروز شــاخص کل بورس در 
ساعات ابتدایی معامالت توانسته بود تا رقم 
یک میلیون و 66۷ هزار واحد افزایش یابد، 
نامه شــورای رقابت مبنــی بر توقف عرضه 
خودرو در بورس باعث شــد از سرعت این 

صعود کاســته شود و شاخص در نهایت در 
رقم یک میلیون و 6۵۳ هزار واحد بایستد. 
به گزارش ایســنا، شــاخص کل بورس روز 
خود را با روند صعودی آغاز کرده بود اما در 
نهایت نامه شورای رقابت درمورد ممنوعیت 
عرضه  خــودرو در بورس کاال باعث فشــار 

فروش و کاهش سرعت صعود بورس شد. 
در نهایــت این شــاخص بــا 1۰24 واحد 
افزایــش در رقم یک میلیــون و 6۵۳ هزار 
واحد ایســتاد. شــاخص کل بــا معیار هم 
وزن 2۷6۳ واحــد افزایــش یافت و به رقم 
۵22 هزار و ۷۰۰ واحد رســید. در این بازار 
6۹1 هزار معامله به ارزش ۸۳ هزار و 1۳۹ 
میلیارد ریال انجام شد.42  درصد نمادهای 
بازار بورس مثبت و ۵۸ درصد منفی بودند 
و ملی صنایــع مس ایران، فــوالد مبارکه 
اصفهان و پتروشــیمی بلوعلی سینا نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و ایران 
خودرو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 

منفی را روی بورس گذاشتند.
دیــروز شــاخص کل فرابورس هــم با ۸۸ 
واحد افزایش در رقم 21 هزار و ۳۵1 واحد 
ایســتاد. همچنین، در این بازار ۵۰۵ هزار 
معامله به ارزش 22۵۳ میلیارد ریال انجام 
شــد.۵۳ درصد نمادهای فرابورسی منفی و 
4۷ درصد مثبت بودند و پتروشیمی مارون 
و پتروشیمی زاگرس نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت و سرمایه گذاری سپهر 
صادرات نسبت به ســایر نمادها بیشترین 

تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
در معاملالت امروز بیشــترین صف فروش 
متعلق به گروه خودرو و ساخت قطعات بود. 
گفتنی اســت؛ شورای رقابت در نامه ای به 
رئیس سازمان بورس کلیه محصوالت ایران 
خودرو و ســایپا به جز »هایما« و »تارا« را 

انحصاری اعالم کرد.

نامه شورای رقابت مبنی بر توقف عرضه خودرو، بازار سرمایه را از صعود باز داشت 

تصادف بخشنامه ها در بورِس خودرو

وزیر امور اقتصاد و دارایی ضمن اعالم اینکه 
دو ســال نرخ مالیات کاهش یافته و بیش 
از ۷۷ درصــد اظهارنامه هــا ندیده پذیرفته 
شــده اند، گفت: ارز حدود ۳۰ هزار تومانی 
ســامانه نیما و بازار متشــکل ســهم ۸۵ 
درصدی در اقتصاد ایــران دارند؛ لذا نباید 

جای اصل و فرع را عوض کرد.
به گزارش ایســنا، سیداحســان خاندوزی 
در حاشــیه آیین تجلیل از فعاالن پیشتاز 
اقتصاد ایران، درباره نرخ ارز و تورم توضیح 
داد: چیــزی که در واقعیــت اقتصاد ایران 
پشــتیبانی می شــود نرخی است که در دو 
بازار نیما و متشــکل حدود ۳۰ هزار تومان 
معامله می شــود. یک انتظارات روانی وجود 
دارد که رســانه ها باید کمک کنند جامعه 
اعتماد کنــد که کاال بر اســاس کدام نرخ 
وارد شده اســت.وی ادامه داد: اقتصاددانان 
واقعیتــی که در اقتصاد ایــران می گذرد و 
پشــتیبانی می کند را مــی دانند نرخی که 
شــاید ســهم آن باالی ۸۵درصد باشد چه 
نرخی اســت و آن نرخی کــه در بازار القا 
می شــود و بعضی از کاالهای قاچاق با آن 
نرخ وارد می شود و نرخی نیست که بگوییم 
واقعیت ندارد، زیرا خروج سرمایه از کشور با 

آن صورت می گیرد، چه نرخی است.
وزیر اقتصاد افزود: مانند بسیاری از سال ها 
که در جامعه تنگنای عرضه داشــتیم و در 
تنگنــای عرضه به جای یــک نرخ، دو نرخ 
در بازار وجود داشــته است، یک نرخ موثر 
رسمی وارداتی و یک نرخ کم تر موثری که 
متاسفانه افرادی تلقین می کنند که این نرخ 
اصلی کشور است؛ جای اصل و فرع را نباید 
عوض کرد؛ نرخ اصلی ارز همان نرخ نیما و 
سامانه متشــکل ارزی با قیمت حدود ۳۰ 

هزار تومان است.

 دلیل ماندن پروژه ها روی زمین
خاندوزی در ادامه درمورد تبصره 1۸ قانون 
نیز اظهار کرد: تبصــره 1۸ دو مقدمه الزم 
داشت؛ یک تعیین تکلیف پروژه ها، استان ها، 
دســتگاه های اجرایی و وزارت خانه ها که در 
آیین نامه ابالغی انجام شد. یک تزریق منابع 
بــه پروژه هایی که در کمیته های اســتانی 
تصویب شده است و دســتگاه های اجرایی 
هم قبول دارند، اهرم شوند و به نسبت چند 
برابر در پروژه ها بنشــیند. تبصره 1۸ از دل 
منابع درآمدی تبصره 14 یعنی هدفمندی 
نشــات می گیرد که افزایش یارانه به ۳1۵ 
هــزار میلیارد تومان را درگیــر خود کرده 
اســت و ســازمان برنامه تاکنون در اختیار 
نداشته که برای تبصره 1۸ تخصیص بدهد؛ 
به همین دلیل پروژه هــا روی زمین مانده 
است. وی ادامه داد: امیدواریم با اجازه هایی 
که اخذ شده در رابطه با افزایش سهم دولت 
از منابع درآمدی نفت ناشی از کاهش سهم 
صندوق توسعه ملی، هم به بخش عمرانی و 

هم تبصره 1۸ وارد شود.
وزیــر اقتصاد تاکید کرد: همــه موتورهای 
کنتــرل تورم اعــم از کنتــرل نقدینگی و 
کســری بودجه مدیریت شــده است. باید 
مســاله ارز هم که بیشتر تاثیرات انتطاراتی 
دارد در اذهان مردم کنترل شــود. هر سه 
موتور تورمی کشــور در مسیر کاهش است 
به شرطی که اجازه ندهیم شایعات خارجی 

آنقدر زود تاثیرگذار باشند.
 آخرین وضعیت واگذاری سهام ایران 

خودرو و سایپا
خاندوزی همچنین درمورد آخرین وضعیت 
واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا توضیح 
داد: سند بین وزارت اقتصاد و صمت نهایی 
و رسما منتشر شده اســت. مقدماتی دارد 

کــه وزارت صمت بایدانجام دهد و مســیر 
تعامل با بخش خصوصی خریدار را مشخص 
کند تا هــر متقاضی بداند چه آینده ای در 
انتظارش اســت.وی همچنین در سخنرانی 
خود در مراســم امروز، با بیان اینکه یکی از 
مواردی که رئیس جمهور تقاضا داشــت در 
تحقق عملی آن بکوشــیم، تسهیل تولید و 
بخش مولد اقتصاد ایران اســت، اظهار کرد: 
در ســال های گذشته نظام پاداش و جزا به 
نفع تولیدکنندگان نبود، بلکه بیشتر سمت 
افرادی بود که در عرصه فعالیت غیررسمی 
و حتی محل کســب و کار ثبات اقتصادی 

بوده اند.
 نظــام پاداش و جزا باید به ســمت 

تولیدکننده تغییر کند
وی بــا تاکید بر اینکه باید عدم توازن نظام 
پــاداش و جــزا تغییر کند، گفــت: پاداش 
بیشــتر باید متوجه تولیدکنندگان باشد و 

باشــد  قانونمندتر  تولیدکننده  هر چقــدر 
باید بیشتر قدر دانســت. باید برای فعاالن 
اقتصــادی مانع کمتر ایجاد کنیم و مراجعه 

حضوری حذف شود.
 بیش از ۷۷ درصــد اظهارنامه های 

مالیاتی ندیده پذیرفته شدند
وزیر اقتصاد با اشــاره به نرخ مالیات عنوان 
کرد: در حوزه مالیاتــی نه تنها برای اولین 
بار، بلکه برای دو ســال پیاپی نرخ مالیات 
کاهش یافت و بیش از ۷۷درصد اظهارنامه 

ها ندیده پذیرفته شد.
خانــدوزی در ادامه گفت: برای شناســایی 
فعاالن پیشتاز اقتصاد ایران ۵۰ میلیون قلم 
اطالعاتی ۵۰۰ هزار شرکت به کمک وزارت 

صنعت در سامانه تراز بررسی شد.
به گفتــه وی، دفتر پیگیری ویژه در وزارت 
اقتصاد ایجاد می شــود که همه شرکت ها از 

خدمات دفتر ویژه برخوردار شوند.

خاندوزی: نرخ اصلی ارز اقتصاد ایران حدود ۳۰ هزار تومان است


