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وطن امروز

شماره 3 2739
خودرو

یادداشت

تبعات گرانی کم سابقه لبنیات را
جدی بگیرید

نوع خودرو

کارخانه

بازار

پراید 111

36،100،000

50،000،000

پراید 131

43،000،000 37،381،000

پراید 151

44،500،000 40،213،000

چانگان
تیباصندوقدار

عكس  :وطنامروز

اس�داهلل خس�روی :افزایش
چندی��ن ب��اره قیمت ش��یر و
فرآوردهه��ای لبن��ی طی چند
س��ال اخیر ،نهتنها موجب شده
مصرف لبنیات دهکهای پایین
درآمدی کشور کم ش��ود ،بلکه این احتمال وجود
دارد با گرانترش��دن قیمت این فرآورده در بازار و
ش��رایط بد اقتصادی مردم ،شاهد خروج تدریجی
محصوالت لبنی از س��بد مصرفی اقشار ضعیف و
کمدرآمد جامعه باشیم .به گفته کارشناسان تغذیه،
مصرف اندک شیر و فرآوردههای لبنی تبعات منفی
فراوانی را در میان مدت و بلندمدت به دنبال دارد؛
از کوتاه ش��دن قد و پوس��یدگی دندانها گرفته تا
کندی ذهن و پوکی اس��تخوان و ...ام��ا این روزها
دولت به جای حمایت از بخش تولیدکنندگان شیر
و فرآوردهه��ای لبنی و در نهایت مصرفکنندگان،
همچنین بسترسازی برای ترغیب بیشتر مردم به
مصرف ش��یر و فرآوردهه��ای آن ،بهدنبال افزایش
قیمت اس��ت؛ افزایش قیمتی که بیتردید کاهش
می��زان مص��رف را بهدنب��ال دارد و موجب خواهد
شد دولت بابت تامین سالمت شهروندان در آینده،
هزینههای سنگین و سرسامآوری را متحمل شود.
از طرفی بیتوجهی دولت به س��اماندهی بازار شیر
و مواد لبنی با قیمت مناس��ب ،تا جایی اس��ت که
طی چند سال اخیر یارانه آنچنانی به این کاال تعلق
نگرفته اس��ت .همچنین در این بازار به هم ریخته،
قیمتها به دلخواه تعیین میشود ،چرا که نظارت
دقیقی به چشم نمیخورد .در این آشفتهبازار ،دبیر
انجمن صنایع لبنی اخیرا در مصاحبهای اعالم کرده
اس��ت« :قیمت جدید فرآوردههای لبنی بر اساس
افزایش هزینههای تولید بزودی توسط ستاد تنظیم
بازار ابالغ میش��ود .این سازمان آنالیز قیمت تمام
شده شیر خام و لبنیات را بر اساس هزینههای جدید
تعیین و این قیمتها را به ستاد تنظیم بازار اعالم
کرده اس��ت تا این ستاد پس از بررسیهای نهایی
نرخهای جدید را اعالم کند .البته نرخ پیشنهادی
صنای��ع لبنی بر مبنای افزای��ش هزینههای تولید
 14درصد است» .در چنین شرایطی اگر به مثلث
تولیدکننده (گاوداران) ،صنایع لبنی (کارخانجات
تولی��د لبنیات) و مصرفکنن��دگان برای تعیین و
تغییر نرخ شیر و فرآوردههای لبنی نگریسته شود،
خواهیم دید با توج��ه به افزایش هزینههای تولید
و کاه��ش ق��درت خرید مردم ،ادام��ه حیات برای
تولیدکنندگان سخت شده و از طرفی میزان خرید
این کاال از سوی مصرفکنندگان نیز کاهش یافته
است ،با این وجود دولت باید با برنامهریزی درست و
کارشناسانه فکری اساسی به حال این صنعت مهم
مواد غذایی کند ،چرا که هرگونه افزایش بیمنطق
قیمت شیر و فرآوردههای آن در این شرایط سخت
اقتصادی ،موجب میش��ود میزان مصرف این ماده
مغذی در کشور پایین بیاید و در نتیجه عودت شیر
و محص��والت لبنی از فروش��گاهها به کارخانههای
تولیدی بیشتر شود و این یعنی زیان تولیدکنندگان.
کارشناس��ان معتقدند دولت باید یاران��ه الزم را به
تولیدکنن��دگان بدهد و آنها را به اش��کال مختلف
حمایت کند تا قیمت ش��یر و ف��رآوردههای لبنی
بیمنطق در بازار گران نشود .سرمایهگذاری دولت
در بخش سالمت با حمایت از تولیدکنندگان شیر
و جلوگی��ری از افزایش قیم��ت آن در بازار موجب
خواهد ش��د سالمت جامعه در آینده تهدید نشود.
طبق اعالم رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران،
طی  ۳دهه آینده جمعیت س��المند کشور  ۳برابر
میشود که همین مساله اهمیت برنامهریزی برای
مواجهه با این موضوع را دوچندان میکند .مصرف
کم شیر و مواد لبنی موجب میشود بدن در مقابل
بیماریها بویژه پوکی استخوان در سنین باال ناتوان
شود .طبق گزارشهای موجود ،طی چند دهه آینده
جمعیت س��المند ما از  ۸تا  ۹درصد به  ۳۰درصد
میرسد ،یعنی از هر  ۳نفر یک نفر سالمند خواهد
ب��ود ،از این رو برای تضمین س�لامت جامعه باید
چارهجویی کرد .کارشناسان تغذیه ،مصرف روزانه 2
لیوان شیر و استفاده مستمر از لبنیات را به موجب
تاثیر فوقالعادهای که بر سالمت و تندرستی دارد،
همواره توصیه میکنند .سرانه مصرف شیر در ایران
 50کیلوگرم در سال است ،در حالی که این عدد در
اروپا بیش از  300کیلوگرم و در برخی کش��ورهای
پیشرفته حدود  500کیلوگرم است .از سوی دیگر
بر اساس آخرین آمار سبد غذایی ایرانیان ،مصرف
لبنی��ات به ازای هر نفر روزانه  139گرم اس��ت که
فقط  28گرم از این میزان را شیر تشکیل میدهد،
در حالی که مصرف مطل��وب لبنیات هر فرد باید
روزانه  225تا  240گرم باش��د .طبق آمار مستند
از س��وی تولیدکنندگان صنایع لبنی ،مصرف شیر
پ��س از اجرای قانون هدفمندی یارانهها (از س��ال
 89تاکنون) حدود  60درصد کاهش یافته اس��ت
و ای��ن روند همچنان ادامه دارد تا قش��ر ضعیف و
کمدرآمد جامعه به موجب عدم دسترس��ی الزم به
کلسیم مورد نیاز بدن با پوکی استخوان در آینده
مواجه باش��د .در چنین شرایطی با توجه به اینکه
دولت داعیه سالمت جامعه را دارد ،به نظر میرسد
میتوان بخش��ی از منابع درآمدی حاصل از محل
اج��رای قانون مالیات برارزش اف��زوده را در اقدامی
درس��ت و کارشناسانه و در راس��تای اجرای طرح
نظام سالمت ،صرف نیازهای تولید بویژه تامین شیر
ارزانقیمت و محصوالت لبنی کرد.

قیمت خودروهای داخلی (تومان)

سازمان برنامه و بودجه هم به صف مدافعان کاالبرگ اضافه شد

«کوپنکارت» نزدیکتر از همیشه

گ�روه اقتصادی :پس از آنکه کارشناس��ان سیاس��ت
اختصاص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی را ناکارآمد
و موجب رانت وس��یع ارزی دانستند ،اکنون سازمان
برنامه ب��ا ارائه اصالحات س��اختار بودج��ه ،به صف
منتقدان این سیاست پیوسته و مدل کاالبرگ را ارائه
کرده است .پیش از این ،مرکز پژوهشهای مجلس هم
با مخالفت در برابر ارز ترجیحی ،تخصیص نقدی یارانه
معیشتی را به شکل کاالبرگ پیشنهاد کرده بود .طیف
بزرگی از کارشناسان هم این سیاست را بهترین روش
برای عبور از مشکالت معیشتی میدانند .به گزارش
«وطنام��روز» ،طبق برنامهریزی دول��ت و همراهی
مجلس در بودجه سال  98کل کشور  14میلیارد دالر
برای واردات کاالی اساسی با ارز ترجیحی مفروض شد
تا هدف ترسیم شده مبنی بر تثبیت قیمت کاالهای
اساسی در بازار محقق شود .این سیاست البته زودتر
از پیشبینیه��ا رنگ باخت و همچون گذش��ته ،به
دلیل نرس��یدن عواید این رویکرد به مردم و افزایش
قیمت س��بد خوراکیها و قیمت کاالهای معیشتی،
عم ً
ال محکوم به شکس��ت ش��د .درب��اره دالیل مورد
اس��تناد کارشناسان در این زمینه میتوان به گزارش
نرخ تورم مرکز آمار که بر اس��اس آن ،قیمت بیش از
 80درصد خوراکیها و کاالهای اساس��ی در ماههای
اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل آن افزایش یافته
اس��ت ،اش��اره کرد .اگرچه از همان ابتدای پیشنهاد
سیاس��ت ارز ترجیح��ی برخ��ی مراکز پژوهش��ی و
کارشناسان و صاحبنظران مخالف اجرای آن بودند،
چ��را که معتقد بودند از این طریق رانت وس��یعی در
میان واردکنندگان توزیع میشود و منافع آن به اسم
حمای��ت از قدرت خرید مردم در جیب عدهای خاص

خواهد رفت .در طرف مقابل ،بعضی کارشناس��ان نیز
معتقد بودند این سیاس��ت باید به همین شکل اجرا
ش��ود تا قیم��ت ارز باال نرود و ای��ن وظیفه نهادهای
نظارتی است که جلوی توزیع رانت گسترده از طریق
تخصیص ارز ارزان را در مراحل مختلف ثبت سفارش،
واردات و توزیع در بازار بگیرند.

■■مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس

مرک��ز پژوهشهای مجل��س  7بهمنماه  97با
انتش��ار گزارش��ی به بررس��ی اثرات مثبت و منفی
سیاس��ت تخصی��ص ارز ترجیح��ی  4200تومانی
به کاالهای اساس��ی پرداخت .این مرکز با تاکید بر
اینکه رویکرد دولت در تخصیص ارز ترجیحی منجر
به ثبات قیمت کاالها در بازار نمیش��ود ،معتقد بود
این اقدام پیامدهای منفی متعددی دارد ،به همین
علت خواس��تار ح��ذف ارز ترجیحی ش��ده بود .در
نتایج بهدس��تآمده از مطالعه سیاست دولت ،مرکز
پژوهشه��ا تأکید میکند کاالهای اساس��یای که
ب��ه آنها ارز با قیمت  4200تومان ب��ه ازای هر دالر
اختصاص داده میش��ود ،طی بازه زمانی اسفندماه
 1396تا آذرماه  1397نهتنها ثبات قیمت نداشتهاند،
بلکه در زیرگروه شاخص قیمت مصرفکننده بیشتر
از ش��اخص کل و در ش��اخص قیمت تولیدکننده
مقداری کمتر از شاخص کل رشد داشتهاند .سیاست
تخصی��ص ارز ترجیحی ب��ه کاالهای اساس��ی در
دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کاالها در
بازار ،کارآمد نبوده است .رشد نقطه به نقطه شاخص
قیمت کاالهای اساس��ی در آذرماه  1397نس��بت
به اس��فندماه  1396نشان میدهد که قیمت اقالم
موجود در شاخص قیمت مصرفکننده در مجموع

دبیر کانون انبوهسازان :دولت سیاستی در بخش زمین ندارد
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با بیان اینکه
هر زمان که مس��کن گران میش��ود ،دشمنی
فرضی به نام سوداگر پیدا میشود ،گفت :دولت
هیچ سیاس��تی برای حوزه زمین ندارد .فرشید
پورحاج��ت در گفتوگو با تس��نیم ،با انتقاد از
نامناسب بودن فضای کسبوکار در حوزه تولید
مسکن اظهار کرد :چندصد نوع فعالیت صنفی
و اقتص��ادی از بخش مس��کن ام��ورات خود را
میگذرانند اما هر وقت شکاف بزرگی در قیمت
مس��کن روی داد ،دشمنی فرضی تحت عنوان
س��وداگر را پیدا میکنند .وی با تاکید بر اینکه
وضعیت ساختوس��ازهای مس��کن در کشور
خوب نیس��ت ،اظهار کرد :دولت هیچ سیاستی

ب��رای حوزه زمین ن��دارد؛ اگر بخواهیم بهبود
فضای کس��بوکار را مد نظر ق��رار دهیم یکی
از بخشه��ا وجود قوانی��ن مزاحم ،یک بخش
سیاستهای پولی و اعتباری و بخش دیگر در
حوزه آسیبشناسی قیمت است که این مورد
به زمین بازمیگردد .وی افزود :همه کارشناسان
اع�لام میکنن��د حداقل  50درص��د از قیمت
تمامشده مسکن مربوط به قیمت زمین است.
سیاس��ت دولت برای تامین زمین جهت تولید
مسکن چیس��ت؟ اگر دولت به دنبال این است
انبوهسازان خانههای ویالیی قدیمی را تخریب
کرده و یک خانه را به  10واحد تبدیل کنند که
به این کار سیاست نمیگویند.

خریداران سکه اگر تا پایان خرداد
مالیات نپردازند جریمه میشوند

معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی،
مشموالن مالیاتی خریداران سکههای پیشفروشی
در س��ال  ۹۷و نحوه وصول مالی��ات را اعالم کرد .به
گزارش تس��نیم ،نادر جنتی خاطرنش��ان کرد :همه
خریداران سکه که در سال  1397نسبت به دریافت
حداکثر  200س��که از سیستم بانکی اقدام کردهاند،
مش��مول مالیات مقطوع بوده و از نگهداری اسناد و
مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی
معاف هس��تند .این افراد باید مالیات خود را تا پایان
یِش��وند .وی تأکید
خرداد بپردازند وگرنه جریمه م 
کرد :اشخاصی که در سال  1397بیش از  200سکه
دریافت کردهاند ،مش��مول مالی��ات مقطوع موضوع
تبصره ماده  100قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و
باید اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت (خرید
و فروش س��که) را تا پایان خردادماه سال  1398به
سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند .جنتی درباره

نحوه تعیین مالیات مقطوع برای خریداران سکه که
طی سال  1397سکه خود را دریافت کردهاند ،عنوان
کرد :بر این اساس ،تا  20سکه دریافتی مشمول مالیات
نیست .نسبت به مازاد  20سکه تا میزان  60سکه به
ازای هر سکه 150هزار تومان مالیات مقطوع؛ نسبت
به مازاد  60سکه تا میزان  100سکه به ازای هر سکه
 200هزار تومان مالیات مقطوع و نسبت به مازاد 100
سکه تا میزان  200سکه به ازای هر سکه  250هزار
تومان مالیات مقطوع تعیین شده است .وی تصریح
کرد :خریداران س��که در محدوده  20تا  200سکه با
تاریخ تحویل سال  ،1397الزم است ضمن مراجعه به
سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی به نشانی
 ،www.tax.gov.irک��د مل��ی خ��ود را در بخش
«مالیات مقطوع دریافتکنندگان سکه» وارد کرده و
در صورتی که مش��مول مالیات سکه بودند ،اقدام به
ثبتنام در این سامانه کنند.

به طور متوس��ط  42درصد رش��د داشت ه است که
باالتر از رشد  39درصدی شاخص کل قیمتهاست.
وجود قیمتهای  2یا چندگان��ه در بازار ارز ،زمینه
رانتجوی��ی و فس��اد را فراهم میکن��د و به دلیل
انحراف منابع تخصیصیافته در قالب بیشاظهاری
و دیگراظهاری واردات ،صادرات مجدد نهاده یا کاالی
نهایی به صورت رسمی یا قاچاق ،احتکار ،گرانفروشی
به مصرفکننده نهایی و امثال آن ،سود سرشاری را
نصیب افرادی میکند که به ارز با قیمت ترجیحی
دسترسی دارند .تأکید و دستور مقام معظم رهبری
حین تهیه الیحه بودجه  98مبنی بر اصالح ساختار
بودج��ه ،کاهش هزینههای جاری ،کم کردن اتکای
بودجه به نفت و نگاه دوساالنه به بودجه ،مسؤوالن
را بر آن داش��ت تا با تأخیر به فکر اقدامات اساس��ی
باشند .طبق زمانبندی مجلس هنگام بررسی الیحه
بودجه سال جاری مقرر شد تا تیرماه امسال برنامه
اصالحات ساختاری بودجه از سوی دولت تهیه شود.
در روزه��ای اخیر چارچوب برنامه اصالح س��اختار
بودجه از س��وی س��ازمان برنامه و بودجه کشور در
مع��رض دید همگان و افکار عمومی قرار گرفت که
حاوی نکات حائز اهمیتی اس��ت .این برنامه نشان
میدهد سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن تأیید
نظر منتقدان مبنی بر اصالح یارانه کاالهای اساسی
به مدل تجربه ش��ده کش��ورهای دنیا و پیش��نهاد
صاحبنظران تن داده و به ارائه کاالبرگ اعتباری یا
همان کارتهای الکترونیکی کاال تأکید کرده است.
این سازمان حتی پا را فراتر گذاشته و معتقد است
در کوتاهم��دت حداقلهای معیش��تی عموم مردم
و اقش��ار آس��یبپذیر و اصالح یارانه نقدی با هدف

تأمین درآم��د پایه برای هر ایرانی ضروری اس��ت.

■■کاالبرگ تا قبل از مهرماه؟

جلس��ات غیررسمی از تش��ریح و تبیین دیدگاه
مسؤوالن این سازمان نیز نشان میدهد آنها معتقدند
این برنامه و اختصاص کاالبرگ الکترونیک به مردم و
حذف ارز ترجیحی در نیمه دوم سال  97مدنظر بوده
اما به دالیلی همچنان متوقف است .یک مقام آگاه در
سازمان برنامه و بودجه در گفتوگو با یکی از رسانهها
درباره جزئیات این طرح آورده اس��ت :این کارتها به
صورت دائم اعتب��ار دارد تا بتوان حداقل پایهای برای
مردم به منظور تأمین معیش��ت و قدرت خرید قائل
شد .پیش از این هم مسؤوالن سازمان برنامه از حذف
تدریجی ارز ترجیحی از کاالهای اساسی و جایگزینی
آن با کارت الکترونیکی معیشتی خبر داده بودند .قرار
ب��ود اجرای این برنامه در ماههای آخر س��ال  ۹۷و با
حذف ارز ترجیحی گوشت عملیاتی شود .ارز ترجیحی
واردات گوشت حذف شد و قرار بود در بقیه کاالهای
واردات��ی نیز اعمال ش��ود اما نه این اتف��اق افتاد و نه
کارتهای اعتباری معیش��تی وارد فاز عملیاتی شد.
کارشناسان تخصیص کارت اعتباری معیشتی را یکی
از بهینهتری��ن اقدامات برای حفظ قدرت خرید آحاد
مردم درباره کاالهای اساس��ی میدانند .با این اوصاف
برنامههایی متنوع برای افزایش قدرت خرید و معیشت
مردم توامان پیشبینی ش��ده که نیاز به همفکری و
تشریک مساعی دولتمردان ،دستگاهها و همراهی دیگر
قوا دارد .اگر همان اتفاقی که مدنظر مسؤوالن سازمان
برنامه است پیش برود باید شاهد اجرای طرح «کوپن
کارت» ی��ا همان کارت دائمی معیش��تی قبل از آغاز
نیم سال دوم  98باشیم.

همه ثروتهای بادآورده در صف مالیات باشند
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی
گفت :مالیاتستانی اخیر در ماجرای سکههای
پیشفروش شده سوالبرانگیز بود ،چرا که فعال
خبری از مالیات ارز ،خودرو و مسکن نیست .به
گزارش تسنیم ،دولت اخیرا بحث اخذ مالیات از
سکههای پیشفروش ش��ده بانک مرکزی را در
دستور کار خود قرار داده است ،منتقدان معتقدند
دولت و دستگاه مالیاتستانی ضمن اینکه باید
در بازارهای چهارگانه خودرو ،مسکن ،ارز و سکه
که در سال  97ملتهب شده و در آنها ثروتهای
بادآورده زیادی ایجاد ش��د ورود یکس��ان داشته
باشند ،مساله اعتماد عمومی را نیز لحاظ کنند.
امیر خجسته با بیان اینکه وقتی دولت فقط در

حوزه سکههای پیشفروش شده بهدنبال وصول
مالیات است ابهاماتی ایجاد میشود ،گفت :برای
مردم سوال ایجاد میشود که تکلیف ثروتهای
بادآورده در حوزههای مس��کن ،ارز و خودرو چه
میش��ود .این نماینده مجلس گف��ت :این نوع
مالیاتستانی یکطرفه سوالبرانگیز است و دولت
باید از همه حوزهها که در سال  97با جهشهای
غیر قابل توجیه مواجه شده و ثروتهای هنگفت
ایجاد کردند مالیاتستانی داشته باشد .وی گفت:
امروز مردم شک کردهاند چرا تنها در حوزه سکه
بحث مالیات بر درآمد مطرح ش��ده و انتظار آنها
این است سایر بازارها هم تحت پوشش مالیاتی
قرار بگیرند.
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عوارض  ۳۰هزار تومانی
آزادراه تهران ـ شمال

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای
حملونقل کش��ور گفت :ب��رآورد اولیه عوارض
آزادراه تهران -ش��مال از سوی بخش خصوصی
 ۱۰۰هزار تومان بود اما احتماالً رقم نهایی کمتر
از  ۳۰هزار تومان تعیین میشود .خیراهلل خادمی
در حاش��یه بازدید از آزادراههای تهران -ش��مال
و همت -کرج در جمع خبرنگاران در پاس��خ به
پرسشی درباره نرخ عوارض آزادراه تهران -شمال
گف��ت :با توجه به ابعاد و گس��تردگی این پروژه،
پرداخت عوارض  ۱۰۰هزار تومان برآورد ش��ده
است اما رقم نهایی را کمیته نرخگذاری آزادراهها،
ب��رآورد و تعیین میکند که قطع��اً زیر  ۳۰هزار
تومان خواهد بود .بخش��ی از هزین��ه عوارض را
دولت و بنیاد مستضعفان پرداخت خواهند کرد.
انرژی

نشت گاز در یکی از سکوهای
پارسجنوبی حادثه آفرید

دیروز به دلیل نش��ت گاز در س��کوی شماره
 ۹به فازهای  ۷ ،۶و  ۸پارسجنوبی آتشس��وزی
خفیف��ی روی این س��کوی مس��تقر در آبهای
خلیجفارس رخ داد که در همان دقایق اولیه تولید
گاز از این س��کو متوقف شد .فارس به نقل از یک
منبع آگاه در اینباره نوش��ت 14 :نفر در این سکو
مش��غول به کار بودند که پس از وقوع این حادثه
فورا با بالگرد به مقصد عس��لویه منتقل ش��دند و
کشتیهای آتشخوار مشغول خنک کردن سکو
برای جلوگیری از حوادث غیرمترقبه آتی هستند.
خوشبختانهدراینحادثهکسیدچارآسیبدیدگی
نش��د اما تولید گاز این س��کو فعال متوقف است.

