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بنزین و فرصت های تاریخی
اصالح اقتصادی
روز گذشته آمار جدیدی از صادرات فراورده
های نفتی از جمله بنزین منتشر شد .آماری
که نشان می دهــد بخشی از تــاش ها برای
جایگزینی نفت در اقتصاد ثمر داده است.
اگرچه همچنان سهم صادرات نفت به مراتب
بیش از فراورده های نفتی است .پیش از این
وزیر نفت ،میزان مازاد تولید بنزین کشور را
 15میلیون لیتر در روز بیان کرده بود که با
فــرض ص ــادرات روزان ــه همین میزان بنزین
مازاد ،در سال می توان ،حدود  5.5میلیارد
لیتر بنزین صادر کرد و بیش از  2.6میلیارد
دالر ارزآوری بــرای کشور داشــت .تقریبا به
همین میزان صادرات نیز برای دیگر فراورده
های نفتی از جمله گازوئیل می توان متصور
بود .به این ترتیب اقتصاد ایران با درآمد ساالنه
بیش از پنج میلیارد دالری در اقتصاد ایران از
این محل می تواند بخشی از خأل صادرات نفت
را جبران کند .اضافه بر این که با افزایش تولید
گاز و جایگزینی بیشتر گاز به جای گازوئیل
در نیروگاه ها و همچنین اتمام برخی دیگر
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از پروژ ههای افزایش ظرفیت تولید بنزین و
گازوئیل می توان به درآمدزایی  2برابری از
این محل تا یکی دو سال آینده نیز امیدوار بود.
همین یک ظرفیت به تنهایی نشان می دهد که
اقتصاد ایران در بخش های مختلف چه قابلیت
هایی برای جبران کمبود درآمد نفتی دارد .به
جز صادرات فراورده های نفتی ،افزایش درآمد
ارزی از محل گردشگری نیز قابل توجه است.
چنان که هفته گذشته علی اصغر مونسان وزیر
میراث فرهنگی و گردشگری در حاشیه جلسه
علنی مجلس در جمع خبرنگاران گفت :تعداد
گردشگران خارجی در سال  ، ۹۶چهار میلیون
و  ۷۰۰هزار نفر و در سال  ، ۹۷هفت میلیون
و  ۸۰۰هــزار نفر بــوده و در چهار ماه امسال
نیز  ۴۰درصــد رشد کــرده اســت .از آن جایی
که سازمان جهانی گردشگری ،میزان درآمد
ارزی هر گردشگر ورودی را حدود  1300دالر
برآورد کرده است ،می توان نتیجه گرفت که
در سال گذشته بیش از  10میلیارد دالر درآمد
ارزی از ورود گردشگر خارجی نصیب کشور
شده است و پیش بینی می شود که این میزان
با فرض تــداوم رشد چهار ماه امسال ،به 14
میلیارد دالر تا پایان سال برسد .هرچند باید
توجه داشت که بخش عمده این درآمد متعلق به
بخش خصوصی است و تاثیر چندانی بر درآمد
دولت ندارد.
ایــن اتفاقات در کنار تــاش هایی که برای
افزایش درآمد مالیاتی از مسیر رصد تراکنش
های بانکی مشکوک و شفاف سازی درآمدهای

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

ثبتنامدرطرحملیمسکن
از 3طریق
وزیــر راه و شهرسازی از آغــاز ثبتنام در طرح ملی مسکن با
استفاده از سه روش برای متقاضیان واجد شرایط خبر داد .به
گزارش تسنیم ،محمد اسالمی درباره جدیدترین وضعیت طرح
ملی مسکن و ثبتنام متقاضیان واجد شرایط اظهار کرد :وقتی
که پروژ ههای طرح ملی مسکن از مرحلهای عبور کند در هر
استان ثبتنام از متقاضیان آغاز خواهد شد .وی با بیان اینکه
ثبتنام یک شرط دارد ،افزود :متقاضیان طرح ملی مسکن نباید
قبال از تسهیالت دولتی برای خرید زمین یا مسکن استفاده
کرده باشند و به اصطالح فرم (ج) آن ها سبز باشد .وی تصریح
کرد :شیوهنامه ثبتنام در این طرح آماده شده و به محض اینکه
ابالغ شود ،ثبت نام به صورت شهرستانی و استانی آغاز میشود.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد :بر اساس این طرح ،بنیاد مسکن
انقالب اسالمی ،شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی
زمین و مسکن (ادارات راه و شهرسازی استا نها) ثبتنام از
متقاضیان مسکن در طرح اقدام ملی را آغاز خواهند کرد.

صنوفی نظیر پزشکان و وکال انجام می شود،
نشان می دهــد که از ایــن محل نیز می توان
بخشی از افت شدید درآمد نفتی را جبران کرد.
این در حالی است که ظرفیت گسترده مالیات
عایدی سرمایه را که با کندی پیگیری می شود
نیز باید در نظر گرفت.
همه ایــن مــوارد نشانه هــای امید بخشی از
قابلیت های اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم
هاست ،با این حال مروری بر آمار قابل پیش
بینی افت درآمدهای نفتی تا پایان سال نشان
می دهد که همچنان باید اصالحات ساختاری
در بخش های هزینه ای بودجه را جدی دید.
درآمدزایی با همه سختی هایش ،سخت تر از
کاهش هزینه هاست به ویژه در بخش کنترل
هزینه هــای جــاری ،مقاومت دستگاه ها در
زمینه کاهش هزینه ها جدی اســت .بودجه
ناموس دستگاه های مختلف تلقی می شود.
کاهش بودجه ممکن است به کاهش سطح
رفاه کارکنان دستگاه ها بینجامد و مدیر مربوط
تحت فشار کارکنان زیردست خود قرار گیرد.
بنابراین ضروری است که هرگونه اصالح در
این بخش با حمایت ویژه سران قوا و مطالبه
افکار عمومی صــورت گیرد .اکنون فرصتی
است تا در مواجهه با تاریخی ترین تحریم های
رخ داده شده علیه کشورمان ،تاریخی ترین
اصالحات در ساختار اقتصادی و بودجه ای
کشور رخ دهد تا اقتصاد ایران از رهگذر فرصت
این تحریم های سنگین ،فرصتی بزرگ را برای
اقتصاد خود رقم زند.

قرارداد با آلمان برای دور زدن
تحریمخریدهواپیمایفالیتچک
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از امضای قرارداد 9.9
میلیون دالری با شرکت آلمانی برای خرید دومین هواپیمای فالیت چک
خبر داد.
سیاوش امیرمکری در گفت وگو با مهر درباره خرید دومین هواپیمای فالیت
چک از سازنده آلمانی گفت ۹ :میلیون و  ۹۰۰هزار دالر با طرف آلمانی
قــرارداد خرید هواپیمای فالیت چک امضا کرده ایم که شامل هواپیما،
دستگاه ( FISالبراتواری که عملیات هوانوردی فرودگاه را وارسی کرده و روی
هواپیمای فالیت چک نصب میشود) و قطعات یدکی آن میشود.
وی ادامه داد :از آن جایی که شرکت آلمانی پس از تحریمهایی که دولت
ترامپ علیه ایران اعمال کرد ،نمیتواند این هواپیما را به ایران تحویل دهد،
اعالم کرده که به هر فروشنده دیگری بتوانید سفارش دهید و بپذیرد این
هواپیما را به شما بفروشد ،ما حاضریم این هواپیما را از آن فروشنده تحویل
بگیریم و پس از نصب دستگاه  FISروی آن به شما تحویل دهیم.
امیرمکری تصریح کرد :در حال مذاکره با شرکت ثالثی برای تأمین هواپیما
هستیم و به نتایجی هم رسیده ایم.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••دولتمردان ما سال ها قبل پشت تریبون ها می
گفتندماهمهچیزداریم!اگرداریمپسکجاست؟
اگر تولید ماست چرا این قدر گران است؟ بروید
قیمت لوازم تحریر را بررسی کنید یا هزینه های
سرسامآورثبتناممدارسرا بپرسید.
•• آقایی که زباله گردی رو جرم می دانی ،کسی
که این کار را می کند نیازمند است ،نه مجرم .باید
از این افراد حمایت کرد نه برخورد .اگر شرایط
اقتصادیخوببودکسیزبالهگردینمیکرد.
•• درجواب جوابیه الیت خیلی جالبه که به بهانه
عدالت از نیاز مــردم ســوء استفاده میشه واقعا
چقدرکنارخیابان ها جای پارک پیدامیشه؟ به
جای این که از مردم پول زور بگیرید ،پارکینگ
درستکنیدوپولبگیرید.مثلاینهستکهچند
وقت دیگه ملت بابت نفس کشیدن هم عوارض
بدهندتاهوایشهرمونسالمتربشه!
•• اگردولتپولگندمخریداریشدهرابهکشاورز
بپردازددیگرداللنهبرایگندمبلکهبرایکاالی
کشاورزی نخواهیم داشت  .پس یکی از عوامل به
وجودآمدنداللخوددولتاست!
••گزارشیازمسکنمهرقوچانتهیهکنید.بانک
مسکن بیشتر از ســود وام از متقاضیانی که از
سال 86منتظر خانه بوده و تازه واحدهای شان را
تحویلگرفتهاندسودمشارکتمیگیرددرحالی
که سود مشارکت و جریمه به عهده خریدار نیست
ولیوقتیانبوهسازپاسخگونیستدیواریکوتاهتر
از متقاضی نمی بینند .ما بیش از 10سال انتظار
کشیدیمتاخانهدارشویمحاالبایدسودمشارکت
همبدهیم!
••قطره اشــک مصنوعی را کــه قبال  30عدد
 ١٨٠٠٠تومان خریده بودم امروز مراجعه کردم
داروخانه گفت  120هزار تومان ! چرا به یک باره
اینقدرگرانشده؟
•• بــرادری که دستاورد برجام را ندیده اید مثل
ایــن کــه بــی بــی ســی وصـــدای آمــریــکــاو...وقــت
شماراپرکرده وبــه حاصل زحمت خبرنگاران
عزیزداخلیتوجهنکردهایداگرمیلیاردهادالرخرج
می کردیم نمی توانستیم آمریکا راتا این سطح
درجهانودرمجالسبینالمللمنزویوتنهاکنیم.
اینیکیازدستاوردهایبرجاماستکهبایددست
آقای ظریف رابوسید به پاس این همه زحمتی که
کشیدهوداردمیکشد.
•• آموزش و پرورش در آستانه بازگشایی مدارس
طلب شش ماهه حق التدریس بازنشستگان را از
سال قبل پرداخت کند هرچند که ارزش طلبمان

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

ازنصفهمکمترشده.
••چراشرکتالیتتخلفاتشازجیبخالیمردم
رابــا قانونی جلوه دادن کار وبــازدارنــده بــودن و
ایجادعدالتعمومیجهتاستفادهازفضایپارک
حاشیه ای معابر برای عموم شهروندان باگران
فروشیکردنتوجیهمیکند؟!
••کارگرکارخانه باشیفت چرخشی در معرض
عوامل متعدد زیــان آور وبــه صــورت ق ــراردادی
بعداز 30سال بازنشسته میشه،کارمنداداره هم
بعد 30سال بازنشسته میشه .خب این کجاش
عدالته؟
•• حاال می فهمم چرا دکتر شیخ این قدر در قلب
ها جای دارد .او باموتور سیکلت در کوچه ها می
گشت تا مریضش را مــداوا کند اگر مریض پول
ویزیت نداشت ،پول هم نمی خواست .خدایش
رحمتکند.
••این بیلبوردها چیه امسال؟ قشنگ وفانتزی
است اما نه این که همه شهر همین ها باشه .پس
بخش هــای حماسی عــاشــورا کجاست؟! چرا
رنگشونسیاهنیست؟چراتکمصراعاند؟بیشتر
شعرحذفشدهومفهومشهمازبینرفتهاست.
••جهت فعال کــردن پیامک عابربه بانک ملت
بولواررضا مراجعه کردم.کارمندبانک اعالم
کرد 20هزارتومان هزینه ساالنه آن است.وقتی
معترض شدم گفتنددستوربانک مرکزی است.
درصــورتــی که کلیه بانک ها اعــم ازخصوصی
ودولتی10هزارتومانبرای پیامکهامیگیرند.
چرا مملکت یک بام ودوهواست.لطفا مسئوالن
پاسخگوباشند.
•• جدولسختومتوسطمدتیاستخیلیکسل
کنندهشده،بیشتردوحرفیودایمتکراریاست.
لطفابارغبتودانشبهتریطراحیشود.
•• جناب رئیس جمهور با غروری که در ذات خود
دارند ،فکر می کردند با برجام قهرمان ملی ایران
در تاریخ خواهند شد ! در حالی که اگر به توصیه
هایمسئوالننظامعملمیکردندشایداینآرزو
محققمیشد.
•• آقای الریجانی رئیس محترم مجلس؛ برایتان
متاسفمکهبهعنواننمایندهعمومملتپذیراییقوه
قضاییه را اطعام مساکین می نامید .انگار زندگی
اشرافی خوب به مذاق شما ساخته که این جور
در تریبون رسانه ای کشور به نحوه پذیرایی ایشان
کنایهمیزنید.
••دیـــروز مــراســم شیرخوارگان حسینی رو از
تلویزیونمیدیدمآنقدرتصویروصدابیکیفیت

نمابر05137009129 :

بود که یاد فیلمهای زمــان جنگ افتادم .واقعا
خداقوت!
•• جنابرئیسیبرایاینکهیککارگرشهرستانی
پنجتومانوامبگیردبایدخوندلبخوردتاضامن
وهزارچیزدیگرتهیهکند.چطوربهاختالسگران
میلیاردیواممیدن؟
•• ای مردم خانه نخرید تا مسکن به قیمت واقعی
برسدهنوزقیمتهاکاذباستمثلخودرو.پس
بیاییدخریدمسکنوخودروراتحریمکنیم.
•• بیلبوردهایسطحشهردرایاممحرمچرااینقدر
نامفهوم هستند؟ ما این همه روایات و اشعار زیبا
داریمدربارهمحرم.لطف ًاازآنهااستفادهکنید.
•• بابتمطلبعجیبترینجنگهایتاریختشکر
میکنماماجنگهشتسالهصدامعلیهایرانهم
که حدود  ۶۰۰هزار نفر تلفات از دو طرف داشت
برایچیبود؟برایاینکهصدامخودشراسردار
قادسیه معرفی کند اما عاقبت پای کفتارها را به
منطقه باز کرد و خودش در النه روباه مخفی شد و
مردمعراقرابیچارهکرد.
•• آقایرئیسی!مردمدوستندارنمیلیاردهاتومان
از بیت المال را به فوتبالیست ها و بازیگران بدن.
جلویمسئوالناینحوزهرو بگیرین.
•• لطفا جــلــوی خصوصی ســـازی و کــارهــای
پیمانکاری را بگیرید که فقط باعث پولدار شدن
پیمانکارانمیشودوبس.
جوابیه شرکت الیت
با توجه به درج مطلبی در ستون حرف مردم 14
مردادماه 98باعنوان«بهدفعات زیرنیمساعتکنار
خیابان پارک کردم اما ماموران الیت توقف را 31و
 32دقیقه اعالم و  1600تومان هم برایم هزینه
ثبتکردهاند و»...بهاستحضارمیرساند:
درآییننامهانضباطیشرکتالیت،ثبتکسورات
غیر واقــعــی و ممنوعه بــرای خــودروهــا توسط
پارکبانان(نظیرثبتزمانبیشازحدتوقفخودرو
یاکسردرمناطقممنوع)تخلفمحسوبشدهونه
تنها برای پارکبانان مزیت و سودی ندارد بلکه در
صورت مشاهده و اثبات ،طبق مقررات با پارکبان
متخلف برخورد و در نهایت از ادامه همکاری با
پارکبانمتخلفجلوگیریخواهدشد.شهروندان
عزیز در صــورت مشاهده مغایرت می توانند با
ارس ــال پیامک به سامانه 3000003000
طرح موضوع نمایند تا در اسرع وقت مشکل شان
پیگیریومرتفعشود.
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