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واعظی به ایسنا خبر داد
دستور رئیس جمهور برای معرفی 

فوری مدیرعامل هپکو

رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره برنامه های 
دولت درخصوص اعتراضات کارگران اراک اظهار 
کرد: خواســته کارگران این است که هرچه زودتر 
مدیرشان انتخاب شود و آقای رئیس جمهوری نیز 
دستور داده اند که این انتخاب هر چه سریعتر انجام 
شود. محمود واعظی در گفت وگو با ایسنا، خاطرنشان 
کرد: در جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران آقای 
دژپسند و یکی دو نفر از وزرای ذی ربط قول دادند که 
تا هفته آینده مدیرعامل این کارخانه را معرفی کنند. 
رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره مطالبات کارگران 
در خصوص عدم پرداخت حقوق و معوقاتشان نیز 
گفت: تا زمانی که مدیر برای این شــرکت معرفی 
نشــود، امکان پرداخت حقــوق و معوقات وجود 
ندارد؛ باید مدیر جدید معرفی شود تا منابع مربوطه 
تخصیص داده شده و معوقات و مطالبات کارگران 
پرداخت شود. واعظی در پایان اظهار کرد: در جلسه 
روز چهارشــنبه هیئت وزیران تاکید شد که آقای 
دژپسند و دستگاه های ذی ربط با جدیت موضوع را 
دنبال کنند تا مشکالت ایجاد شده هر چه سریع تر 
برطرف شود. به گزارش ایسنا، تعدادی از کارگران 
هپکو طی روزهــای اخیر در اعتراض به شــرایط 
تولید در شرکت و حقوق عقب افتاده خود در مرکز 
شهر اراک و سپس در مقابل دفتر نمایندگان اراک، 
کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسالمی تجمع 
کردنــد. ابوالفضل رنجبر یکی از اعضای شــورای 
کارگری شرکت هپکو اراک در خصوص اعتراضات 
اخیر کارگران این شرکت به ایســنا گفته بود که 
کارگران هپکو ۶۸۰ میلیون تومــان بابت حقوق 
معوق تیرماه، حدود ۴ میلیارد تومان بابت حقوق 
معوق مردادماه و حدود ۱.۵ میلیارد تومان به عنوان 
باقیمانده حقوق فروردین ماه و اردیبهشــت ماه از 
شرکت طلبکار هستند. وی با بیان اینکه »مشکل ما 
کارگران حقوق نیست«، تاکید کرد: پرسنل هپکو به 
دنبال کار هستند و مدیرعاملی می خواهند که برای 

شرکت به دنبال کار باشد.
    

لغو ضرورت دریافت تصویر 
مدارک شناسایی در بانک ها 

معاون امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی از لغو ضرورت بانک ها 
برای دریافت تصویر مدارک هویتی از مشــتریان 
خبر داد.  به گزارش ایلنا از وزارت اقتصادی و دارایی 
ایران عباس معمارنژاد معــاون امور بانکی، بیمه و 
شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
از لغو ضرورت دریافت تصویر مــدارک هویتی از 
مشتریان بانک ها خبر داد. عباس معمارنژاد گفت: 
این موضوع در جلسه اخیر شــورای عالی مقابله با 
جرایم پولشویی با حضور وزیر اقتصاد مصوب شد که 
بعد از طی مراحل قانونی و ابالغ به بانک ها، اجرایی 
می شود. وی افزود: هم اکنون نظام بانکی کشور به 
سامانه اطالعات هویتی سازمان ثبت احوال متصل 
است و می تواند اصالت مدارک هویتی مشتریان را 
بررسی کند و نیازی به دریافت تصویر این مدارک 
نیست. معمارنژاد گفت: این مصوبه برای هوشمند 
سازی اقتصاد، سهولت امور و کاهش هزینه ها اجرا 

می شود.
    

بازار طالی تهران یک هفته 
تعطیل است

بازار طالی تهران همزمان با ایام سوگواری سید 
و ساالر شهیدان از فردا به مدت هفت روز تعطیل 
است. به گزارش ایلنا طبق یک سنت دیرینه کسبه 
و بازاریان تهران با بستن مغازه ها و واحد های کسب 
خود و با برپایی تکیه و مراسم عزاداری به سوگواری 
سید و ساالر شهیدان حضرت امام حسین )ع( و 
اصحاب ایشان می پردازند. با توجه به تعطیلی یک 
هفته ای بازار طالی تهران، قیمت های طال و سکه 
در بازار در این مدت غیررســمی بوده و ضروری 
است افرادی که قصد خرید و فروش در این بازار را 

دارند دقت الزم را داشته باشند.

خبر اقتصادی
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زرناز غالمی

با وجود پیش بینی صرفه جویی 
۷۰ هزار میلیارد تومانی برای جبران 
کســری بودجــه امســال، آژانس 
بین المللــی انــرژی در تازه ترین 
گزارش ســاالنه خود از یارانه های 
انرژی فســیلی جهان اعالم کرد که 
ایران »باالترین« یارانه انرژی را در 

جهان پرداخت می کند.
براســاس این گــزارش، ایران 
برای دومین ســال متوالی در صدر 
فهرســت کشــورهایی قرار گرفت 
که یارانه انرژی می دهند. در ســال 
۲۰۱۸ دولت ۶۹ میلیــارد و ۲۰۰ 
میلیون دالر یارانه برای سوخت های 
فسیلی داده که نسبت به سال ۲۰۱۷ 
حدود ۴۳ درصد افزایش یافته است. 
جزئیات گزارش آژانس بین المللی 
که در ســایت رســمی آن منتشر 
شده اســت، نشــان می دهد دولت 
پارسال ۲۶ میلیارد دالر یارانه گاز، 
۱۶.۶ میلیارد دالر یارانه برقی که از 
نیروگاه های حرارتی تولید شــده و 
۲۶.۶ میلیارد دالر یارانه محصوالت 
نفتی را متقبل شــده است که این 
میــزان از یارانه ها، معــادل تقریبا 
۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی 

ایران است.
فروردین ماه امســال ســازمان 
برنامه و بودجه با انتشــار گزارشی 
از وجود ۸۹۰ هــزار میلیارد تومان 
یارانه پیدا و پنهان در کشور خبر داد و 
گفت، بخش اعظم این مبلغ مربوط 

به یارانه انرژی است.
یارانه ســوخت انرژی یــا یارانه 
پنهان برای کشورهای صادرکننده 

انرژی، عبارت است از میزان تفاوت 
قیمت ســوخت یا انرژی در داخل 
کشــور و بازارهــای بین المللی. به 
عبارتی، اگر ایران این میزان انرژی 
را به خــارج صادر می کــرد، ۶۹.۲ 
میلیــارد دالر درآمد بیشــتری از 
فروش بازار داخلی به دست می آورد. 
آمارهای آژانس نشــان می دهد 
که یارانــه انــرژی در ایــران طی 
ســال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ کاهش 
یافته است، اما از این زمان، با شیبی 
تند افزایش نشــان می دهد. علت 
جهــش یارانه های انرژی از ســال 
۲۰۱۷ به این ســو، یکــی افزایش 
قیمت حامل های انرژی در بازارهای 
جهانی اســت، به طوری که قیمت 
آن در خود ایران افزایشــی نداشته 
و باعث شده اســت اختالف قیمت 
فروش داخلی سوخت و برق نسبت 

به خارج افزایش یابد.
موضوع دیگر افــت ارزش ریال 
اســت، قیمت دالر در ابتدای سال 
۲۰۱۸ حدود ۴۷۰۰ تومان بود، اما 
در پایان همان سال به باالی ۱۳۰۰ 
تومان رسید و هم اکنون نیز حدود 

۱۱ هزار تومان است.
باید هزینه ها را کم کنیم

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اســالمی دیروز به 
ایســنا گفت که با توجه به کاهش 
درآمدهای نفتی در ســال جاری، 
دولت نیازمند صرفه جویی ۷۰ هزار 
میلیارد تومانی برای جبران کسری 
بودجه است که به همین اندازه باید 

هزینه ها را کم کنیم. 
غالمرضا تاجگردون البته حرف 
تازه ای نزد، از پیش از شروع سال ۹۸ 

تاکنون این معضل بودجه و اقتصاد 
ایران که با اوج گیری تحریم ها بیشتر 
از سال های گذشته رخ نموده است، 
از سوی مســئوالن و اقتصاددانان 
بسیاری مطرح شــده و راهکارهای 
مختلفی برای آن پیشــنهاد شــده 
اســت. وی افزود: در واقــع دولت 
باید حدود ۷۰ هــزار میلیارد تومان 
صرفه جویــی کنــد و هزینه هایش 
را کاهش دهد تا با توجه به ســقف 
درآمدی که تا پایان ســال کســب 
می کند درآمــد و مصارف را باالنس 

کند.
نماینده مــردم گچســاران در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
درباره اصالح ساختار بودجه هنوز 
جمع بندی نهایی صــورت نگرفته، 
یادآور شــد: احتماال تعیین اهداف 
دوساالنه از جمله مواردی است که 
در اصالح ساختار بودجه مورد توجه 
قرار خواهد گرفت، دولت همچنین 
به دنبال این است که دستگاه های 
اصلی متولی و پاسخگو باشند و این 

یک رکن مهم اصالح ساختار است.
از ســخنان وی چنین برداشت 
می شــود که بعــد از آنکــه دولت 
ناچار به اصالح بودجه ســال جاری 
و کاهــش هزینه ها شــد،  این روند 
برای ســال آینده نیز ادامه خواهد 
داشــت و صرفه جویــی حداقــل 
 ۵۰ هــزار میلیــاردی در دســتور

 کار قرار دارد.
شــنیده ها حاکی از آن است که 
با توجه به احتمــال ادامه تحریم ها 
و کاهــش درآمدهای نفتــی؛ قرار 
است کسری بودجه ســال آینده با 
افزایــش پایه هــای مالیاتی، گران 

کردن قیمت حامل هــای انرژی و 
حذف یارانه  افراد پردرآمد ، جبران و 
درواقع خأل درآمدهای نفتی با این 

عناوین جایگزین شود.
کارشناسان: قیمت حامل ها 
افزایش و یارانه ها حذف شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
در رابطه با تغییرات ساختار بودجه 
سال آینده گفت: »دولت به موجب 
برنامه ششم برنامه مشخصی برای 
افزایش قیمــت حامل های انرژی و 

تغییر ساختار یارانه نقدی در بودجه  
سال ۹۹ دارد.«

محمد حســینی، در گفت وگو با 
فرارو افزود: »مطابــق برنامه دولت 
در سال ۹۹ با افزایش قیمت بنزین 
و سایر حامل های انرژی و همچنین 
حذف بخشی از یارانه بگیران درآمد 
قابل توجهی بــرای دولــت ایجاد 
خواهد شــد که درنهایت در قالب 
یک جدول با محل مصارف مشخص 
ارائه می شود و این درآمدها تعیین 

تکلیف خواهد شد.«
بــه نظــر جمشــید پژویــان، 
کارشــناس مســائل اقتصادی نیز 
یکی از راه های افزایش درآمدهای 
دولت، افزایش قیمــت  حامل های 
انرژی است و نرخ بنزین باید اصالح 
شود، تا هم مصرف کنترل شده و هم 
از قاچاق بی رویــه بنزین جلوگیری 

شود.«
همچنیــن محمــد طبیبیان، 
اقتصــاددان در گفت وگو بــا فرارو 
با تصریــح بــر ضــرورت افزایش 
قیمت حامل های انــرژی به منظور 
افزایش درآمدهــای دولت و حذف 
یارانه های این بخــش؛ از منظری 
دیگر به ایــن موضوع نگریســت و 
گفت: »بســیاری از افراد جامعه با 
توجه به بی کاری ای که وجود دارد  
با خودروی خــود کار می کنند و با 
استفاده  از یارانه  ای  که  دولت در حال 
حاضر به بنزین اختصاص می دهد، 
زندگی خود را می گذرانند، در چنین 
وضعیتی دولــت بایــد تدابیری را 
اتخاذ کند کــه با افزایــش قیمت 
بنزین زندگی این افراد دچار مشکل 

نشود.«
طبیبیــان اضافه کــرد: »دولت 
می تواند با شناســایی این افراد، که 
تعــداد آن ها نیز کم نیســت، برای 
آن ها سهمیه بنزین درنظر بگیرد تا 
زندگی این قشر به خطر نیافتد و در 
مقابل بنزین پرمصرف ها و متمولین 

را به بهای آزاد حساب کند.«
وحید شــقاقی شــهری، دیگر 
کارشناس مسائل اقتصادی است که 
در گفت وگو با فرارو بر اصالح و حذف 
یارانه های انرژی تأکید کرد و گفت: 
»در حــوزه یارانه هــای پنهان باید 
قیمت حامل های انرژی مورد اصالح 

قرار بگیرد و یارانه  افراد پردرآمد نیز 
حذف شــود، تا اصالحات یارانه  ای 

صورت گیرد.«
با این حال،  آلبرت بغزیان، استاد 
دانشــگاه معتقد اســت: »افزایش 
قیمت حامل هــای انرژی به منظور 
افزایش درآمدهــای دولت هزینه 
تولید را در کشــور افزایش خواهد 

داد«.
وی در عین حــال گفــت: »در 
شــرایطی که تصمیم بر این است 
که سهم نفت از بودجه کاهش یابد؛ 
دولت باید یارانه ها را هدفمند کند، 
چرا که این امر از اهمیت بســزایی 

برخوردار است.«
بغزیان تاکید کــرد: »دولت باید 
یارانه  افراد پردرآمد و ثروتمند را قطع 
کند، چراکه آن ها هیچ نیازی به این 
مبلغ ندارند و در مقابل این مبلغ باید 

صرف زیرساخت های کشور شود.«
به ابتدای گــزارش برمی گردیم 
و یادآور می شــویم که براســاس 
آمارهای آژانس بین المللی انرژی، 
ایــران ارزانترین بنزیــن جهان را 
در ســال گذشــته در بازارهــای 
داخلــی توزیــع کــرده اســت. 
 قیمــت گاز و بــرق نیــز در ایران 

بسیار نازل است.
دولــت برای ســال جــاری در 
نظر داشــت ســوخت را دونرخی و 
ســهمیه بندی کند و قیمت برق و 
گاز را نیز افزایش دهد، اما مخالفت 
نمایندگان مجلــس، جناح مخالف 
و باال بودن نرخ تورم باعث شــد که 
از برنامه خود عقب نشــینی کند. به 
گفته کارشناســان، افزایش قیمت 
حامل هــای انــرژی می تواند تورم 
را که هم اکنــون به باالی ۴۲ درصد 
رســیده، به شــدت افزایش دهد و 
همین عامــل مانعی جدی بر ســر 
راه جامه عمل پوشــاندن دولت بر 

تصمیمات خود است.
باید منتظر ماند و دید که با توجه 
به کسری بودجه و تداوم تحریم های 
نفتی چــه زمانی تصمیــم تعدیل 
و حــذف یارانه های انــرژی عملی 
خواهد شــد؛ تصمیمی که ازسوی 
برخی به جراحــی اقتصادی تعبیر 

می شود.

به رغم کسری بودجه؛ ایران در صدر فهرست کشورهایی است که یارانه انرژی می دهند

مشکالت یک تزریق عمومی

با وجود پیش بینی 
صرفه جویی ۷۰ هزار 

میلیارد تومانی برای جبران 
کسری بودجه امسال، 

آژانس بین المللی انرژی در 
تازه ترین گزارش ساالنه 
خود از یارانه های انرژی 

فسیلی جهان اعالم کرد 
که ایران »باالترین« یارانه 
انرژی را در جهان پرداخت 

می کند

دولت پارسال ۲۶ میلیارد 
دالر یارانه گاز، ۱۶.۶ 

میلیارد دالر یارانه برقی 
که از نیروگاه های حرارتی 
تولید شده و ۲۶.۶ میلیارد 

دالر یارانه محصوالت نفتی 
را متقبل شده است که این 

میزان از یارانه ها، معادل 
تقریبا ۱۸ درصد از تولید 

ناخالص داخلی ایران است

خبر

رئیس کل بانک مرکــزی در کرمان گفت: 
اســامی افرادی که از بازگشــت ارز صادراتی 
به کشــور خودداری می کنند به قوه قضائیه 

ارسال شد.
به گزارش ایلنــا، عبدالناصــر همتی که 
در جریان ســفر به کرمان در جمع شــورای 
گفت و گوی بخش دولتی و خصوصی این استان 
سخن می گفت، با تشــریح وضعیت اقتصادی 
کشور  تصریح کرد: ما معتقدیم که فعاالن بخش 
خصوصی در این دوره تعیین کننده  می توانند 
نقش بسیار مهمی را داشته باشند، گفت: به طور 
قاطع می توان گفت که فشار تحریم را با تالش 
و کوشش همه شکسته ایم و اکنون در شرایط 
به نسبت باثباتی هستیم و الزم است این ثبات 

ادامه پیدا کند.

وی افزود: در صورت حل نشدن مشکالت 
فعاالن اقتصادی نمی توان با تحریم ها مبارزه 
کرد چرا که رزمنده اصلی در این شرایط فعاالن 
اقتصادی هستند، بر این اساس حل مشکالت 
حوزه فعالیت بازرگانــان و تولیدکنندگان از 

اولویت های بانک مرکزی است.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه 
هدف اصلی این است که از صادرکنندگانی که 
مقید به بازگشت ارز حاصل از صادرات است باید 
حمایت شود، گفت: اگر برخی محدودیت هایی 
اعمال می شــود صرفاً برای افرادی است که از 
امکانات کشور استفاده کرده اند اما در مقابل از 
بازگشت ارز خودداری می کنند در همین راستا 
برای برخورد قانونی اسامی آنها به قوه قضاییه 

ارسال شده است.

همتی سیاست بانک مرکزی در خصوص 
نرخ ارز را از میان بردن اختالف نرخ اعالم کرد 
و گفت: خوشبختانه در این راه نیز به موفقیت 
هایی دست یافته ایم ضمن آنکه بانک مرکزی 
با تمام توان در راســتای تامیــن ارز مورد نیاز 

واحدهای تولیدی گام بر می دارد.
رئیس کل بانک مرکزی بــا تاکید بر اینکه 
من به صادر کنندگان این اطمینان را می دهم 

که تا زمانی که مــن در بانک مرکزی 
هستم همراه صادرکنندگان خواهم 
بود، گفت: شما صادرکنندگان نیز 
می توانید با بازگرداندن ارز به کشور 

کمک شایان توجهی به اقتصاد 
کشور کنید.

وی ادامــه داد: میــزان 

ارزی که به کشور برمی گردد و میزان تقاضایی 
که از واردات تامین می شود برای من مهم است 
و اکنــون بانک مرکزی با 
تمام توان در مسیر 

تامین نیازهای واقعی ارزی کشور گام بر می دارد. 
رئیس شــورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: 
هدف، آمدن ارز به سامانه نیما نیست بلکه آمدن 
ارز به کشور هدف است؛ سامانه نیما فقط مظهر 

دخل و خرج ارزی کشور است. 
همچنیــن در ایــن نشســت فعــاالن 
بخــش خصوصی و اعضــای اتــاق بازرگانی 
کرمان مطالبی درباره تســهیل و تســریع در 
 روشــهای بازگشــت ارز حاصــل از صادرات

 ارائه دادند.
نمایندگان مجلس حوزه اســتان کرمان 
نیز مســائل خود را در خصوص توجه به بهبود 
وضعیت پرداخت تسهیالت و هماهنگی بانک 
ها، بررســی وضعیت بازگشــت ارز حاصل از 

صادرات خشکبار عنوان کردند.

عبدالناصر همتی خبرداد:

ارسال اسامی افرادی که ارز صادراتی را برنمی گردانند به قوه قضائیه


