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يادداشت- 1

چرا نقدينگي به انحراف 
رفته است؟ 

۱. پيش از ورود به بحث 
ذكر مثالي مفيد خواهد 
بود. ف��رض كنيد مقدار 
معيني آب از يك منبع 
در قله تپ��ه اي بلند قرار 
است توس��ط مسيري 
مش��خص به رودي در 
پاي تپه هدايت شود تا 
نيازهاي ساكنين شهر يا روستايي در پايين دست 
را برطرف كند. به صورت طبيعي و با اس��تفاده از 
نيروي جاذبه جريان آب خود به پايين تپه سرازير 
مي شود. حال اگر سنگ بزرگ يا هر مانع ديگري 
در مسير حركت آب قرار دهيم، آيا آب به سمت باال 
بر مي گردد؟ يا خود مسيري ديگر به سمت پايين 
پيدا مي كند؟   ادامه از صفحه 3

مرتضي افقه

يادداشت- 2

اقتصاد ايران از بورس 
مي گذرد

دهه هاس��ت ك��ه نفت 
در اقتص��اد اي��ران ب��ه 
عن��وان منب��ع اصلي و 
ارتضاي��ي بودجه دولت 
و توزيع كنن��ده درآمد 
و رانت نفتي ش��ناخته 
مي ش��ود. اقتصاد ايران 
هيچ��گاه از اين موضوع 
فاصله نگرفته و حتي تاسيس صندوق ذخيره ارزي 
نيز باعث نشد كه وابستگي بودجه در اقتصاد كشور 
به نفت كمرنگ تر شود. در واقع دولت هاي مختلف 
در ايران به دليل داشتن درآمدهاي مناسب نفتي، 
كمتر به س��مت عدم وابس��تگي به نفت حركت 
كردند اما اين اتفاق طي 6 تا 7 س��ال گذشته بر اثر 
ادامه از صفحه 7 تحريم ها رخ داده كه ... 

مهدي محمود رباطي

يادداشت- 8

 علني شدن روابط 
منامه - تل آويو ... 

همه چي��ز  اقتص��اد 
ان��دازه اي  ب��ه  اس��ت 
ك��ه دونال��د ترامپ به 
دنب��ال تاثير ش��يرجه 
ش��وراي  كش��ورهاي 
هم��كاري خليج فارس 
ب��ه آغ��وش اس��راييل 
راي  صندوق ه��اي  در 
انتخابات ۱3 آبان امسال است، اسراييلي ها براي 
به حركت در آمدن چرخ هاي اقتصاد دفرمه شده 
خود از اين طريق دس��ت و پ��ا مي زنند. بي ترديد 
كمتر كس��ي مي تواندمنك��ر وج��ود ارتباط بين 
كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس با رژيم 
صهيونيستي حداقل طي يك دهه گذشته باشد. 
از قطر و امارات و بحرين گرفته تا عمان و سعودي 
و حتي كويت هر يك در س��طحي در اين امر وارد 
ش��ده اند و حتي كويتي ها كه هم اين س��ازش را 
به طور كامل رد نكرده اما با افتخار اعالم مي كنند 
آخرين كش��وري خواهند بود كه اين كار را انجام 
خواهن��د داد. س��واي اخبار و اطالع��ات معمول 
منتشر شده در رابطه با اين سازش مسائلي چند در 
اين رابطه قابل تامل هستند. اول اينكه روابط بين 
بحرين و رژيم اسراييل همانند كشوري همچون 
عمان ابتدا به شكل غير رسمي گسترش پيدا كرد 
به نحوي كه مدت هاست مراسم هاي ديني يهودي 
در مناطق مختلف منامه از جمله برخي از كاخ هاي 
خانواده خليفه برگزار مي ش��ود. دومين مس��اله 
تفاوت بسيار چشم گير س��ازش امارات متحده و 
س��ازش بحرين در هدف گذاري هاست. بي ترديد 
كوچك ترين كش��ور ش��وراي هم��كاري خليج 
فارس كه شايد بدون احتس��اب عمان فقير ترين 
عضو اين شوراي همكاري است و برخالف امارات 
هم منابع نفتي زيادي در اختيار نداشته و به تبع 
آن ذخاي��ر ارزي چنداني ه��م در اي��ن گيرو دار 
ندارد . به اعتقاد كارشناس��ان اگر تل آويو به دنبال 
سرمايه هاي اماراتي ها براي نجات اقتصاد به شدت 
از گرداب مش��كالتش اس��ت، طرح هاي ديگري 
براي بحريني ها در س��ر مي پروراند. كالكاس��يت 
روزنامه اقتصادي چاپ تل آويو در يادداش��تي كه 
چند س��اعت بعد از اعالم علني ش��دن اين توافق 
در پايگاه اطالع رساني اش منتشر شد، بحرين را 
دروازه ورود به بازار عربس��تان، بزرگ ترين بازار 
ش��وراي همكاري خليج فارس توصيف كرد. به 
اعتقاد اين روزنامه عبري زبان يكي از مهم ترين 
مزيت هاي برقراري روابط علن��ي با بحرين آن 
است كه تل آويو يك گام به عادي سازي روابط با 
پادشاهي عربستان سعودي بزرگ ترين اقتصاد 
ادامه از صفحه 7 جهان عرب نزديك تر شد. 

سيد عماد حسيني

زنگ دالر 26 هزارتوماني و سكه 12 ميليون و 300 هزار توماني به صدا درآمد

ركوردهاي جديد دالر و سكه
رييس جمهور:

بانك ها به ياري سازمان 
امور مالياتي مي آيند

سخنگوي قوه قضاييه از 
صدور رای پرونده اکبر طبری 

و ديگر متهمان خبر داد 

 برخي 
كشورهاي همسايه 
پول ما را  نمي دهند

 يك گام  
 تا  ماليات ستاني

  از مسكن 
و خودروي  لوكس

محکوميت طبری 
 به ۵۸ سال حبس 

و 1000 ميليارد ريال 
جزای نقدی

»تعادل« مزايده 12 فروند هواپيماي متعلق به »هما« را بررسي كرد

 »ميدان شوش« در انتظار 
پرنده هاي خسته 

يادداشت-7يادداشت-6يادداشت-5   يادداشت-4 يادداشت-3

ضرورت گسترش نظارت ها بر 
قانون ماليات بر خانه هاي خالي

 ابهامات افزايش
 نرخ تسعير ارز 

 ماليات 
و حساب هاي بانكي

دورنماي حضور اقتصادي 
ايران در منطقه

 گشودن دريچه هاي تازه
 در فقه اسالمي

يك��ي از اولويت هاي��ي ك��ه 
مجل��س يازده��م بدنب��ال 
تحق��ق آن اس��ت، همي��ن 
مطالبه گري در حوزه نظارت 
است. در كش��ور ما با قريب 
ب��ه ۱۱0 س��ال قانونگذاري 
۱۱ه��زار و 800قانون وجود 
دارد، اما فرانس��ه ب��ا حدود 
2برابر س��ابقه قانونگذاري حدود 4ه��زار قانون دارد. 
يعني حلقه مفقوده ما نظارت بر اجراي قوانين است.
موضوع بعدي، تورم قوانين خودش مشكالت تازه اي 
را براي مردم و فع��االن اقتصادي ايج��اد كرده يعني 
قوانيني وجود دارند كه با هم تناق��ض دارند. مثال در 
خصوص كس��ب و كار ببينيد چقدر قوانين  متنوع و 
متعدد وجود دارد. آنوقت شما تصور كنيد، صنعتگري 
كه مي خواهد كار كند با چه دشواري هايي روبه روست. 
بر اين اساس رويكرد مجلس نظارت هاي افزونتر است، 
همانطور ك��ه مطلعيد اولين قانون تصويب ش��ده در 
مجلس يازدهم، قانون ماليات از خانه هاي خالي است، 
دومين قانون هم بحث قانون جامع مس��كن است كه 
بحث احداث مس��كن ويژه دهك هاي پايين، حمايت 
از محرومين براي خانه دار شدن، ارايه برنامه هاي موثر 
ادامه از صفحه 7 تسهيالت دهي و ... 

در رابط��ه ب��ا خبري ك��ه در 
محافل اقتصادي، رسانه ها و 
شبكه هاي اجتماعي، با عنوان 
تصميم دولت براي تس��عير 
دارايي ه��اي بان��ك مركزي 
و جب��ران كس��ري بودج��ه 
مطرح ش��ده ابهامات فراواني 
وجود دارد كه الزم اس��ت به 
آن پرداخته و موضوع در ابعاد مختلف آن روش��ن شود. 
در اين زمينه يك مقام ارش��د وزارت اقتصاد از موافقت 
بانك مركزي با تسعير دارايي هاي خارجي براي جبران 
كسري بودجه خبر داده تا دولت با هدف جبران كسري 
بودجه از طريق تس��عير ارز و دارايي هاي خارجي بانك 
مركزي درآمدي معادل ۱50هزار ميلياردتومان ايجاد 
كند.براين اساس بايد روش��ن شود كه سياست تسعير 
ارز آيا براي دارايي هاي خارجي بانك ها نيز اجرا خواهد 
شد و وضعيت بانك ها نيز در اين زمينه تعيين تكليف 
خواهد شد؟ يا فقط براي دارايي دولت نزد بانك مركزي 
قابل اجراست ؟ همچنين اين پرسش را مطرح مي سازد 
كه به دنبال اين تحول، سياس��ت حمايتي دالر 4200 
توماني جهت واردات كاالهاي اساسي و دارو با چه حجم 
و اندازه اي ادامه خواهد يافت و نرخ ارز به چه س��مت و 
سويي خواهد رفت.  ادامه از صفحه 4

يكي از مس��ائلي كه در ايران 
هيچگاه ب��ه درس��تي به آن 
توجه نشده، موضوع استفاده 
از درآمده��اي مالياتي بوده 
است. وابستگي طوالني مدت 
ب��ه درآمدهاي نفت��ي باعث 
ش��ده، دولت ها در طول تمام 
سال هاي گذشته، آنطور كه 
بايد به اصالح زيرساخت هاي اقتصادي توجه نكنند و 
همين امر كار را براي كس��ب درآمدهاي پايدار دشوار 
كرده اس��ت. نگاهي به وضعيت درآمدي كش��ورهاي 
توسعه يافته نشان مي دهد كه بسياري از اين كشورها 
بخش عمده اي از درآمدهاي خود را از طريق ماليات به 
دست مي آورند و به ش��كل اصولي اين درآمدها هزينه 
مي شود. در ايران اما اس��تفاده از اين منبع درآمدي يا 
فراموش ش��ده يا به درستي استفاده نش��ده است. در 
ايران فعاليت هاي توليدي به شكل دقيق ثبت شده و 
از توليدكنندگان ماليات گرفته مي ش��ود اما از دالالن 
و كس��اني كه با خريد و فروش ث��روت، درآمد خود را 
افزاي��ش مي دهند از اين قاعده مس��تثني هس��تند. 
يعني در ايران هزينه توليد با توجه به ماليات س��تاني 
باال مي رود اما فعاليت هايي ك��ه ارزش افزوده ندارند از 
ادامه از صفحه 7 ماليات فرار مي كنند. 

صحبت هاي آق��اي رييس  
جمهوري در اين خصوص 
كه ام��وال زي��ادي از ايران 
نزد كش��ورهاي همس��ايه 
وجود دارند كه اين كشورها 
حاضر ب��ه بازگرداندن آنها 
نيس��تند، يك ب��ار ديگ��ر 
موضوع مناسبات ارتباطي 
و اقتصادي ايران با كشورهاي همسايه را به عنوان 
يك مس��اله كلي��دي مط��رح ك��رد و ارزيابي هاي 
تحليلي در خصوص آن در رس��انه ها آغاز شد. اما با 
توجه به اينكه اين موضوعات موضوعاتي سياس��ي 
محسوب مي شوند، قاعدتا بايد راهكارهاي سياسي 
در خصوص آن ارايه شود. از منظر اقتصادي نكته اي 
را كه مي توان در اين باره مطرح كرد آن است كه به 
هر حال هر كشوري در صحنه مناسبات بين المللي 
خود به دنبال كس��ب منافع ملي خود است و ساير 
موضوعات ب��راي كش��ورها در حاش��يه اين اصل 
اساسي قرار دارد. كش��ورهاي همسايه هم طبيعي 
است كه به فكر منافع خود باشند تا منافع ايران. اما 
براي حل اين معضل، هم بايد راهبردهاي سياسي 
در نظر گرفت و هم راهكارهاي اقتصادي داش��ت. 
ادامه از صفحه 4 بايد بدانيم...  

مرحوم آيت اهلل يوسف صانعي 
بين حوزوي هاي دهه 40، 50 
و 60خورش��يدي، يك چهره 
فعال، ش��اداب و كوشا بودند 
و در زمين��ه تحصيل، بحث، 
درس، تحقي��ق و تدريس و...
بس��يار تالش مي كردند. بعد 
از پي��روزي انق��الب هم كه 
از طرف امام )ره( به دادستاني منصوب شدند، عملكرد 
بسيار خوبي داشتند و فعاليت هاي ماندگاري از ايشان 
ثبت شده است. تا زماني كه تصميم به بازگشت به حوزه 
علميه قم گرفتند تا ادامه كاره��اي حوزوي را پيگيري 
كنند. براي حوزوي هاي آن زمان كه من هم دهه 40 و 
50 در قم بودم از نزديك اين اثرگذاري قابل مشاهده بود. 
از سوي ديگر، بعد از تاسيس جمهوري اسالمي، يكسري 
ابهامات در حوزه هاي سياسي، اقتصادي، مديريتي و...

به وجود آمدند كه اساسا قبل از سال 57 مطرح نبودند. 
يعني قبل از انقالب هيچ روحاني، قاضي فقيه نبود، هيچ 
روحاني دادستان نبود و هيچ روحاني مديريت قضايي 
را نمي دانست و... كه اين ضرورت ها در سال هاي بعد از 
انقالب به وجود آمدند. آيت اهلل صانعي يكي از چهره هاي 
بودند كه دريچه هاي تاره اي در فقه براي تحليل و تفسير 
اين ابهامات جديد ايجاد كردند. در اثر اين تالش ها به طور 
طبيعي نظرات جديد و نوين��ي در حوزه هاي مختلف 
مطرح شد كه تا به آن روز در سطح جامعه مطرح نبودند. 
ضمن اينكه بايد بدانيم اساسا اختالف نظر اال ماشاءاهلل 
در علوم انساني وجود دارد. مثال در مورد فلسفه، برخي 
فقها، فلس��فه و علوم فلس��في را نمي پس��نديدند، اما 
ش��خصيت هايي در حد عالمه طباطبايي كه فيلسوف 
ن��ام آوري بودند در آن دوران مطرح ش��دند. يا ش��هيد 
مطهري كه هم فقيه بودند و هم بر علوم فلسفي مسلط 
بودند، در آن زمان تاثيرگذار بودند. همين امروز هم در 
حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و...ديدگاه هاي 
مختلفي ميان بزرگان و مراجع مش��اهده مي شود كه 
برگرفته از ديدگاه هاي مختلفي است كه در آن موضوع 
خاص برداشت مي شود. در حوزه اقتصادي كه اهميت 
بس��ياري هم دارند، برخي از علما مثل آي��ت اهلل نوري، 
جريمه ديركرد وام و تسهيالت را اساسا حرام مي دانند 
ولي مرحوم آيت اهلل موسوي اردبيلي مي گفتند كه اين 
جايز است، چون قرار داد است.يا موضوع سودهاي بانكي 
كه برخي از علم��ا آن را نمي پذيرند و حرام مي دانند، اما 
برخي ديگر مثل آيت اهلل العظم��ي فاضل لنكراني اين 
موضوع را پذيرفته بودند. اين مسائل اختالفي است و به 
نگاه هاي افراد بازمي گردد. يا در نمونه ديگر در دوره اي، 
امام خميني)ره( تصميم به تفسير سوره حمد گرفتند 
و آن را آغاز كردند، در زمان تفس��ير يك بحث فلسفي 
مطرح شد كه مرحوم ميرزا جوادآقاي تهراني آن بحث را 
ادامه از صفحه 4 نمي پسنديد.  

گزارش روز

بحرينيان در نقد بي نظمي 
و نبود انسجام در منظومه 
صنعتي كشور عنوان كرد

مهندس س��يدمحمد بحرينيان، صنعتگر و پژوهشگر 
توسعه كه در نشست اينستاگرامي موسسه دين و اقتصاد 
و در مراس��م رونمايي كتاب »بزرگ زيباس��ت« سخن 
مي گفت به ميزان ارزبري واحدهاي خودرويي كش��ور 
در س��ال هاي اخير و رس��وايي تعدد واحدهاي موجود 
در صنعت خودرو اش��اره كرد و توضيح داد كه چگونه با 
تش��ويق نابجاي »رقابت« در ميان واحدهاي صنعتي، 
توسعه كشور به مخاطره افتاده است. اين پ ژوهشگر گفت: 
در كشور ما انحصار را »كفر ابليس« دانسته اند وبه نظرم 

بهنام  ملكيمهدي عليپورمسعود بيرميمجتبي  يوسفي سيد رضا اكرمي

اتالف 
 منابع كمياب 

با كوتوله پروري
ضعف وناتواني درنظارت به هردليلي احتماال باعث ايجاد 
چنين ديدگاهي مي تواند شده باشد. واژه هاي ديگر نيز به 
همين سرنوشت و بي محتوا شدن گرفتار شده اند، ازجمله 
واژه »رقاب��ت«. اين واژه ه��ا و جايگاه آنه��ا را در مراحل 
اقتصادي براساس تكامل دانش به پيش نبرده و تعريف 
نكرده ايم. اتفاقي كه مي افتد، چه خواهد ش��د؟ در غياب 
و نداشتن برنامه بلندمدت توسعه اقتصادي و به ويژه در 
صنعت كشور، دچار به هم ريختگي هاي حيرت انگيز ناشي 
از عدم انسجام ش��ده ايم.  اين فعال حوزه صنعت خودرو 

با اش��اره به آمارهاي ارزي بانك مركزي گفت: از اين آمار 
كه البته قطعي نشده، مي توان متوجه شد كه فهرست 63 
واحد تحت عنوان فعال خودروس��از توليد كننده! حدود 
يك ميليارد و 800 ميليون ارز گرفته اند! شما حاال حديث 
مفصل بخوان از اين مجمل، آن هم در دوراني كه ترامپ 
تحريم ها را تشديد كرده و هر يك س��نت ارز اين كشور 
بايد با حساب و كتاب خارج ش��ود.  به گزارش جماران، 
بحرينيان با اش��اره به آم��ار ديگ��ري از توليدكنندگان 
قطعه گف��ت: كه ح��دود دو ميلي��ارد دالر ارز گرفته اند. 

واردكنندگان خودرو و قطعات يدكي نيز هستند كه بايد 
آنها را نيز افزود، از اي��ن رو آيا انتظار داريد كه وضعيت ما 
غير از اين باشد؟! چه كسي بايد تصميم گيري مي كرد؟  
بحرينيان ادامه داد: هر صاحب خردي، سرگش��تگي و 
بي برنامگي بسياري از دولت هاي كشورمان را مي تواند 
درك كن��د. به نظر مي رس��د تح��ت لواي ش��عارهاي 
بي محتواي »كوچك زيباست«، »ممانعت از انحصار« يا 
تحت پوشش واژه هاي تهي از محتوا شده و بزك شده اي 
همچون »تشويق رقابت« ضمن گسترش كوتوله پروري، 
منابع بسيار ارزشمند و كمياب كش��ور را طي يك سده 
گذشته به اتالف كش��اندند. در اينجا اين پرسش پيش 
مي آيد كه مسووالن متولي صنعت در كشورمان چرا تن 
به چنين اتالف منابعي داده اند؟ آيا دس��تاوردها به قواره 
منابع مصرف شده بوده اس��ت؟ چرا بسياري از دولت ها 
هيچ راهي به جز فروش نفت را ف��را نگرفته اند؟ چرا اين 
بخش از اقتصاد، يعني صنعت واقعي مبتني بر ساخت 
و فناورانه را به چنين ضعفي دچ��ار كرده اند؟ او گفت: به 
منظور پوشش بي محتوا و نسنجيده »كوچك زيباست«، 
»فضاي كسب وكار« و... فقط چند نمونه را ذكر مي كنم: 
موتورسيكلت ۱6۱ واحد داراي پروانه بهره برداري تحت 
طبقه بندي فعال و 58 واحد دردس��ت اج��را، در دينام 

خودرو 27 واحد داراي پروانه بهره برداري فعال و ... 
ادامه از صفحه 6

تصميمات شورای عالی 
بورس برای رونق بازار

 ارتحال
 فقيه نوانديش

حسن قاليباف اصل، رييس سازمان 
بورس اوراق بهادار خبر داد

 آيت اهلل العظمي صانعي
 دار فاني را وداع گفت
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جبران كسري بودجه، بزرگ ترين چالش پيش روي دولت 
در سال مالي جاري است. تداوم تحريم هاي امريكا و شيوع 
ويروس كرونا، باعث شده شرايط دولت در تامين منابع مالي 
پيچيده شود و در اين مسير همچنان افزايش درآمدهاي 

مالياتي جز تنها گزينه هاي باقي مانده به شمار مي رود.
دولت در حالي به ماه هاي پاياني سال 98 رسيده بود كه 
خود را براي دوره اي جديد از تامين مالي آماده مي كرد. با 
وجود تالش هايي كه براي دوام برجام و استفاده از مزاياي 
آن صورت گرفت، در س��ال 98، مشخص شد حداقل در 
شرايط فعلي نمي توان اميدوار بود كه از ميزان تحريم ها 
كاسته شود يا امكان دسترسي دولت به درآمدهاي نفتي 
افزايش يابد. در چنين فضايي پس از سال ها در جا زدن در 
اجراي سياست هاي اصالحي، سرانجام حركت به سمت 
كاهش هزينه ها و افزايش درآمدهاي فراموش ش��ده در 

دستور كار قرار گرفت.
يكي از مس��يرهاي طي شده در سال 98 كه نحوه اجراي 
آن انتقادات زيادي در بر داشت، كاهش يارانه هاي پنهان 
سوخت و افزايش قيمت بنزين آبان98 بود. هرچند دولت 
در عمل همه درآمدهاي حاصل از اي��ن طرح را در قالب 
سبد معيشتي به حساب سرپرستان خانوار واريز مي كند 
اما صرف اين عمل گامي جديد در مسير كاهش يارانه هاي 
پنهان بود. گام ديگري كه پيگيري آن از س��ال 98 كليد 
خورد، افزايش درآمدهاي مالياتي دولت بود. در اين شيوه 
از سويي ميزان درآمد مالياتي از درامد بايد افزايش مي يافت 
و از سوي ديگر، ماليات از ثروت در دستور كار قرار مي گرفت. 
هرچند نبود زيرس��اخت هاي الزم مانعي مهم در مسير 
افزايش درآمدهاي مالياتي به شمار مي رفت اما با توجه به 
اجبار در استفاده از منابع مالي جديد، دولت خود را آماده 
مي كرد در سال 99، ميزان دسترسي به درآمدهاي مالياتي 
را افزايش دهد. تمام اين تصورات با شيوع ويروس كرونا بر 
هم ريخت. با شيوع اين ويروس اقتصاد ايران نيز مانند ديگر 
كشورها تحت فشار قرار گرفت و به دنبال آن، ميزان عملكرد 
اقتصادي ايران در ميان بخ��ش خصوصي نيز افت كرد. 
تحت تاثير اين اتفاق، بسياري از اصناف ميزان درآمدهاي 
خود را از دست دادند و دولت ديگر توان افزايش فشار براي 
ماليات ستاني را نداشت. با اين وجود به نظر مي رسد در سال 
جاري تالش براي به دست آوردن درآمد از راه هاي جديد 

مالياتي ادامه خواهد داشت.

    ماليات ستاني از ثروت
در ماه هاي گذش��ته در كنار ماليات مس��تقيم از درآمد، 
ماليات ستاني از ثروت نيز با شدت بيشتري دنبال مي شود. 
اصالح قانون ماليات هاي مستقيم در ماه هاي گذشته با 
قدرت بيشتري دنبال شده و به نظر مي رسد براي از بين 
بردن خللي جدي در اين راه، بانك ها به عرصه وارد خواهند 
شد. اين فرايند در سال هاي گذشته بارها در ايران مطرح 
شد اما راه به جايي نبرد. در بسياري از كشورهاي جهان، 
دولت ها به اطالعات حساب هاي شخصي افراد دسترسي 
دارند و از اين رو امكان فرار مالياتي، كاهش يافته است. در 
ايران اما ورود مستقيم دولت به حساب هاي بانكي هرگز به 
شكل جدي دنبال نشده و همين امر را بر فرار مالياتي باز 

كرده است. در ماه هاي گذشته سازمان امور مالياتي توانسته 
با استفاده از اطالعات بانكي راه را بر فرار مالياتي 31 هزار 
ميليارد توماني ببندد و حاال يكي از معاونان اين سازمان از 

پيگيري جدي تر اين اطالعات سخن گفته است. 
محمود عليزاده معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي 
گفته: در اين زمينه قانون داريم. اما به انحاي مختلف درست 
اجرا نمي شود يا ديتاها مطلوب نيست. اصطالحا ديتاي 
كثيف است. فرآيند الزم براي پاك و تميز كردن آنها نياز 
اس��ت كه اين اتفاق در حال حاضر مي افتد و بر مبناي آن 
يك پروفايل مالي براي موديان تشكيل مي شود. وقتي اين 
اتفاق رخ دهد، ديتا و اطالعات يكپارچه از موديان خواهيم 
داشت. مثل جزئيات گردش حسابهاي بانكي فعاليت هاي 
اقتصادي كه در سطح خريد و فروش دستگاه هاي دولتي و 
خصوصي انجام مي شود. در صورتي كه اين اطالعات ارايه 
شود، فعاالن ديگر نمي توانند پنهان كاري كنند. برخي 
بانك ها اعالم كردند كه اطالعات را در اختيار مي گذاريم 
و آن دس��ته از بانك هايي كه تكمي��ل نكردند، از طريق 
دادستاني انتظامي مالياتي به موجب اختيارات ناشي از 
ماده ۲۷۴ به محاكم قضايي معرفي مي ش��وند. بانك ها 
يكي يكي در حال پاسخ به درخواست سازمان امور مالياتي 
هستند. قرار است عمل كنيم و قرار نيست حرف بزنيم. بر 
مبناي قانون، نامه ها به دادستاني انتظامي مالياتي ارسال 
و در صورت ع��دم همكاري به محاك��م قضايي معرفي 
مي شوند. در حال حاضر از 11 بانك به طور كامل اطالعات 
حس��اب هاي بانكي را گرفتيم و بقيه بانك ها به صورت 
ناقص اطالعات خود را ارايه كردند. دريافت اين اطالعات 

به صورت ديتا بيس )سي دي( است و نه وب سرويس. فقط 
يك بانك به مراجع قضايي معرفي شده و اميدواريم آنها 
نيز به قانون تمكين كنند. درخواس��تهايي كه از بانك ها 
كرديم، در همين راستا است، اگر تمكين نكنند، نسبت به 
بازداشت منابع و وصول از محل سپرده نزد بانك مركزي 
به ميزان دو درصد سپرده اشخاص به عنوان جريمه اقدام 
خواهيم كرد. دوست نداريم ديگر فرجه زماني به بانك ها 
بدهيم. درخواست به بانك هاي عامل داده شده و بر مبناي 
آن، بانك ها موظفند تراكنش هاي بانكي ارايه كنند. وقتي 
بانكي تحت هر شرايط از اين درخواست طفره برود، نيازي 
به دادن مهلت نيست و اجراي قانون در دستور كار است و 

برمبناي آن اقدام مي شود.

   مسكن و خودرو در صف ماليات
يكي ديگر از دغدغه هايي كه در طول ماه هاي گذشته مطرح 
شده و هنوز به گام نهايي نرسيده، بحث ماليات ستاني از 
مسكن و خودرو است. موضوعي كه بر اساس توضيحات 
معاون سازمان امور مالياتي، براي اجرا نياز به تاييد نهايي 
دولت دارد. عليزاده در اين زمينه با اشاره به سامانه خانه هاي 
خالي گفته: در حقيقت سامانه وجود دارد و از نزديك آن را 
ديده ام و شاخصه هايي كه براي آن تعريف شده را مشاهده 
كردم. س��امانه نياز به ديتا و محتوا دارد تا بتواند بر اساس 
اطالعاتي كه ديگر دستگاه ها مي دهند، خانه هاي خالي 
را تشخيص دهد. هنوز اطالعاتي به سازمان مالياتي داده 
نشده و قرار است اين تبادل از طريق وب سرويس صورت 
بگيرد. در طرح مجلس براي اخذ ماليات از خانه هاي خالي 

تمهيداتي پيش بيني شده كه به تكميل اين سامانه كمك 
مي كند. تحت هر شرايطي تشخيص واحدهاي خالي از 
سكنه بر عهده اين سامانه اس��ت و از طريق بررسي هاي 
ميداني و يا س��وت زني نمي توان به ام��ر دريافت ماليات 
پرداخت. همه افراد جامعه مكلف شده اند، اطالعات امالك، 
هويت و كد پستي خود را ثبت كنند، وقتي كد ملي و كد 
پستي الصاق نشده باش��د، آن را تحت عنوان خانه خالي 
شناس��ايي مي كند. آيين نامه در چارچوب قانون بودجه 
س��ال 99 تهيه ش��د و به دولت رفته تا تصويب شود. در 
قانون بودجه س��وت زني وجود دارد، اما آنچه طبق قانون 
ماليات هاي مس��تقيم در ماده ۵۴ ذكر ش��ده شناسايي 
صرفًا از طريق س��امانه امالك و اس��كان كه وزارت راه و 
شهرسازي متولي آن است، بايد انجام شود. شهرداري ها 
چون ذي نفع هس��تند، اقداماتي در جهت شناس��ايي 

واحدهاي خالي دارند و امسال اجرايي مي شود.
با توجه به جديت سازمان امور مالياتي، به نظر مي رسد، 
اين بار بحث ماليات س��تاني از خانه و خودروهاي لوكس 
و البته خانه هاي خالي به شكل جدي تر دنبال مي شود و 
در اين مسير، استفاده از اطالعات حساب هاي بانكي نيز 
به دولت كمك خواهد كرد تا راه را بر فرار مالياتي ببندد. 
با توجه به اينكه مشخص نيست چه زماني دسترسي به 
درآمدهاي نفتي بار ديگر امكان پذير خواهد بود، پيگيري 
جدي تر درامدهاي مالياتي در مسيرهاي متفاوت، بخشي 
از هزينه هاي دولت در ماه ها و سال هاي پيش رو را تامين 
خواه��د كرد و اين مي تواند گامي مهم در مس��ير اصالح 

ساختاري اقتصاد ايران باشد.
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روحاني:  برخي كشورهاي 
همسايه پول ما را  نمي دهند

پيام تسليت رهبر  انقالب
به مناسبت درگذشت آيت اهلل صانعي

رييس جمهور گفت: االن ما در كش��ورهاي همسايه 
خودمان پول هايي داريم كه بر آن قفل زده اند و پول ما را 
به خودمان تحويل نمي دهند، چرا كه امريكا تهديدشان 
كرده است. به گزارش ايسنا، حجت االسالم و المسلمين 
حس��ن روحاني طي سخناني در جلس��ه ستاد ملي 
مديريت بيماري كرونا با بيان اينكه كار آموزش و پرورش 
و وزارت علوم براي بازگش��ايي مدارس و دانش��گاه ها 
نش��اطي را به زندگ��ي وارد كرد، اظه��ار كرد: برخي 
ناراحتند، مخصوصًا كانال هاي ماهواره اي رسانه هاي 
خارجي فارسي زبان كه چطور در ايران با وجود همه 
فشارهاي تحريم اقتصادي هنوز در دوران كرونا به جاي 
اينكه اين تحريم ها سبب شود مردم به تنگ بيايند و 
به خيابان بريزند حاال چگونگي مواجهه با كرونا سبب 
شده كه از دولت تشكر شود. اين عين گزارشي است كه 
وزارت اطالعات از قول يكي از رس��انه هاي خارجي به 
من ارايه كرد. وي در بخش ديگري از سخنانش با بيان 
اينكه كرونا ويروسي است كه همه سنين را مي تواند 
تحت تاثير خود قرار دهد، گفت: آينده زندگي جوانان 
ما براي همه ما مهم است و خانواده هاي عزيز هم منافع 
خود و جوانان شان را در نظر بگيرند و گوش به بوق هاي 
رس��انه هاي خارجي ندهند. رييس جمهور با تاكيد 
بر اينكه همه ما مي دانيم ماجراي كرونا با هر مشكل 
ديگري متفاوت است، ادامه داد: سيل هم كه بيايد، يك 
روز مي آيد و بعد از چند روز تمام مي شود، زلزله هم بيايد 
باالخره بعد از مدتي تمام مي شود، حتي آنفلوآنزا هم هر 
سال مي آيد و بعد مي رود اما كرونا با همه اين ها متفاوت 
اس��ت، همه مناطق را در بر مي گيرد و مشخص هم 
نيست كه چه زماني به پايان مي رسد. روحاني تصريح 
كرد: ما ديديم كه در كشورهاي خارجي وقتي كرونا تازه 
شايع شده بود، ماسك ها را در فرودگاه  از كشور ديگري 
مي قاپيدند و سر دستمال كاغذي در فروشگاه ها دعوا 
بود و مواد غذايي ناياب مي ش��د يا صف هاي طوالني 
براي خريد شكل مي گرفت اما در ايران هيچگاه چنين 
نشد. وي يادآور شد: اما داستان ديگري ما داشتيم كه 
شايد هيچ كسي نداشت. آن هم تحريم هاي اقتصادي 
بود. حتي در اين شرايط هم امريكا نيامد بگويد كه ايران 
تحريم باشد اما براي دارو و درمان نه. اين دولت فعلي 
امريكا اينقدر از انس��انيت به دور است. رييس جمهور 
گفت: االن ما در كشورهاي همسايه خودمان پول هايي 
داريم كه بر آن قفل زده اند و پول ما را به خودمان تحويل 
نمي دهند. چرا كه امريكا تهديدشان كرده است. شما 
در تاريخ هم نمي توانيد چنين چيزي را ببينيد كه يك 
كش��وري براي خريد داروها با پول خودش هم نتواند 
كاري كند و پول او را ب��ه خودش تحويل ندهند. وي 
ادامه داد: مردم ما بدانند براي سالمت شان راه، تعطيل 
كار نيست. كسي نگويد بازار را قفل بزنيد براي سالمت 
مردم، مدارس و دانشگاه ها را قفل بزنيد براي سالمت 
بچه ها. تعطيلي راه مقابله با كرونا نيست. روحاني تاكيد 
كرد: امسال هم مي تواند سال خوبي باشد وقتي كه ما 
با مراقبت هاي بهداشتي در برابر آنفلوآنزا و كرونا توامان 
مقاومت كنيم و نيز مي تواند س��ال بدي باشد كه هم 
كرونا و هم آنفلوآنزا بر سرمان آوار شود. پس اين خود 
ما هستيم كه يا پروتكل ها را رعايت مي كنيم يا اينكه به 
شكل ديگري پيش مي رويم. رييس جمهور با بيان اينكه 
دولت براي تهيه واكسن آنفلوآنزا اقدامات الزم را انجام 
داده است، تاكيد كرد: البته مردم ما بدانند كه مهم تر از 
واكسن، رعايت اصول بهداشتي است كه مي تواند ما را 
از اين بيماري سالمت نگه دارد و گرنه واكسن مشخص 
نيست كه براي چند ماه بدن را بيمه مي كند. حتي اين 
امكان نيز وجود دارد كه آنفلوآنزايي كه امسال بيايد با 
نوع قبلي متفاوت باشد و اين واكسن تاثير كمتري بر 
آن بگذارد. وي در پايان با اشاره به در پيش رو بودن ايام 
اربعين، اظهار كرد: امسال مسووالن عراقي به صراحت 
اعالم كردند كه آمادگي ميزباني از مهمانان راهپيمايي 
اربعين نداريم. بنابراين ما نيز امس��ال مراسمي تحت 
عنوان راهپيمايي اربعين چه در داخل مرزها و چه در 
خارج از آن نخواهيم داش��ت. البته عزاداري  با رعايت 
پروتكل ها در روز اربعين و ساير مناسبت هاي ماه صفر 
برگزار مي شود اما چيزي به عنوان مراسم راهپيمايي 
اربعين نخواهيم داش��ت. همچني��ن رييس جمهور 
در دس��توري جداگانه به رييس كل بانك مركزي بر 
لزوم پيگيري تخصيص ارز الزم ب��ه دارو تاكيد كرد. 
رييس جمهوري با اشاره به شرايط اقتصادي كشور ناشي 
از تحريم هاي امريكا و شيوع كرونا، گفت: در شرايطي كه 
دشمنان با اعمال تحريم ها حتي تهيه داروي مورد نياز 
مردم را محدود كرده اند، تامين نيازهاي دارويي كشور 

از اولويت بااليي برخوردار است. 

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي درگذشت مرحوم 
مغفور آيت اهلل حاج ش��يخ يوس��ف صانعي را تسليت 
گفتند. متن پيام رهبر معظم انقالب اس��المي به اين 

شرح است: 
» بسم  اهلل  الرحمن الرحيم 

درگذش��ت مرحوم مغفور آيت اهلل آقاي حاج ش��يخ 
يوسف صانعي رضوان اهلل عليه را به فرزندان و خاندان 
مكرم و به برادر معزز و محترم ايشان و نيز به شاگردان 
و عالقه مندان و دوستان آن عالم بزرگوار تسليت عرض 
مي كنم. آن مرحوم از شاگردان پرتالش درس هاي فقه 
و اصول و از نزديكان حضرت امام خميني اعلي اهلل مقامه 
بودند و پس  از پيروزي انقالب در مسووليت هاي مهم 
قضايي و غيره به خدمت اشتغال داشتند و اميد است 
اين همه مقبول درگاه احديت و موجب اعتالي مقامات 
اخروي ايشان باشد. رحمت و مغفرت حضرت حق را 

براي آن مرحوم مسالت مي كنم. «
سيدعلي خامنه اي 
22 شهريور ۱۳۹۹

محکوميت طبری به ۵۸ سال حبس
  و 1000 ميليارد ريال جزای نقدی

با پايان يافتن روند بررسي پرونده اكبر طبري، معاون 
سابق قوه قضاييه، سخنگوي اين قوه حكم نهايي اين 

پرونده را اعالم كرد.
اكبر طبري كه در سال هاي قبل يكي از پرقدرت ترين 
اف��راد در قوه قضاييه به ش��مار مي رف��ت، پس از 
دستگيري در ماه هاي گذشته در ارتباط به 10 عنوان 
اتهامي متفاوت دادگاهي شد و در جلسات متعددي 
به پرونده وي رس��يدگي شد. اين پروند كه با توجه 
به مقام س��ابق طبري اهميت فراواني داش��ت در 
راستاي برخورد با مفسدان دانه درشت در دستور 
كار قوه قضاييه قرار گرفت و با توجه به علني بودن 
دادگاه اخبار آن به شكل گسترده در جامعه پخش 
شد. هرچند متهم طبري در دادگاه انتساب بسياري 
از اتهامات به خ��ود را رد كرد اما با توجه به گزارش 
دادس��تاني و مدارك مستدل در پرونده، سرانجام، 

حكم نهايي وي صادر شد.
غالمحسين اسماعيلي س��خنگوي قوه قضاييه با 
اعالم ص��دور راي پرونده اكبر طبري گفت: طبري 
در اي��ن پرونده 10 عنوان اتهامي داش��ت. او در دو 
عنوان اتهامي تبرئه و در هش��ت مورد ديگر دادگاه 
در چارچوب قوانين، مجازات حبس و جزاي نقدي 
صادر كرده است. راي هنوز غيرقطعي و قابل فرجام 
خواهي در ديوان عالي كش��ور است. طبري بابت 
تشكيل شبكه ارتش��ا به 31 سال حبس تعزيري و 

ضبط اموال محكوم شده است.
اسماعيلي يادآور شد: بعد از برگزاري جلسات متعدد 
دادگاه كيفري يك استان تهران و استماع مدافعات 
متهمان و وكالي آنها نهايتا، دادگاه راي خود را در 

مورد پرونده اتهامي اكبر طبري صادر كرده است.
وي با بي��ان اينكه بعد از تصميم گيري ديوان عالي 
كشور توضيحات بيشتري را ارايه خواهم كرد، گفت: 
از آنجايي كه برابر ضوابط و مقررات قانوني در فرآيند 
رسيدگي به پرونده، مجوزهاي قانوني براي انتشار 
جزييات جلسه دادگاه و موارد اتهامي اعالم شده بود 
مجاز هستيم كه محكوميت صادره از ناحيه دادگاه 
را نيز اعالم نماييم. اسماعيلي افزود: مجموعا طبري 
به پرداخت هزار ميليارد ريال جزاي نقدي در حق 
دولت محكوم شده اس��ت. عالوه بر آن اين فرد به 
حدود 1۷9 ميليارد ريال جزاي ضبط وجوه نقدي 

كه بابت ارتشا اخذ كرده نيز محكوم شده است.
اسماعيلي افزود: اكبر طبري بابت تشكيل شبكه 
چن��د نفره ارتش��اء با وص��ف سردس��تگي و اخذ 
رش��وه هاي متعدد به 31 س��ال حبس تعزيري و 
ضبط اموال ناشي از ارتشا و انفصال دائم از خدمات 
دولتي و بيش از ۴30 ميلي��ارد ريال جزاي نقدي 

محكوم شده است.
وي اف��زود: در عن��وان دوم اتهامي تح��ت عنوان 
پولش��ويي، اكبر طبري به 1۲ س��ال و نيم حبس 
تعزيري قريب ب��ه ۶00 ميليارد ريال جزاي نقدي 
و ضبط اموال موضوع پولشويي؛ در ارتباط با ضبط 
اموال ناشي از ارتشا در پرونده فهرست بلند بااليي 
است كه اقالم مهم آن را اعالم مي كنم. سه دستگاه 
آپارتمان مس��كوني واقع در برج روما در كامرانيه 
تهران، يك واحد به مساحت ۶33 متر، واحد ديگر 
به مساحت 388 متر و واحد سوم به مساحت 380 
متر كه حكم ضبط آنها صادر شده است؛ همچنين 
يك واحد آپارتمان در يكي از برج هاي مجلل واقع 
در خيابان پاسداران به مساحت ۶33 متر از ناحيه 

دادگاه مورد ضبط قرار گرفته است.
اسماعيلي يادآور شد: ۵ قطعه زمين در شهرستان 
بابلسر كه تبديل به يك باغ ويالي بسيار بزرگ شده 
و ويالي مجللي در آن س��اخته شده است كه مورد 
ضبط قرار گرفته است. يك قطعه زمين مشجر به 
مساحت 1۶۷۵ متر در نجاركالي لواسان نيز مورد 
ضبط قرار گرفته است. همچنين يك واحد آپارتمان 
اداري به مساحت 108 متر در مجتمع اداري سانا 
و ي��ك قطعه زمين به مس��احت 300 متر در بلوار 
كريم خان زند و طبقات پنج و ش��ش س��اختمان 
احداثي در بلوار كريم خان زند به عنوان بخش��ي از 
اموال و وجوه ناشي از ارتشا است كه از ناحيه دادگاه 

حكم به ضبط آنها صادر شده است.
سخنگوي قوه قضاييه اظهار كرد: در مورد 8 عنوان 
اتهامي ديگ��ر اين متهم در دو مورد تبرئه ش��ده و 
در م��ورد ۶ مورد ديگر به تناس��ب عناوين اتهامي 
دادگاه در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني حكم 
به مجازات حبس و جزاي نقدي صادر كرده كه به 
جهت اختصار در مطلب از بيان يكايك موارد اتهامي 
و محكوميت ها اجتناب مي كنم؛ در صورتي كه اين 
دادنامه قطعي ش��ود، مجازات اشد قابل اجراست 
كه مجازات اش��د همان 31 س��ال حبس و ضبط 
اموال ناش��ي از ارتشا و جزاهاي نقدي و انفصال ابد 
از خدمات دولتي به مرحله اجرا درخواهد آمد. در 
كنار پرونده طبري، حكم نهايي بازپرس صادركننده 
حكم فيلترينگ تلگرام نيز اعالم ش��د. اسماعيلي 
گفت: بيژن قاس��م زاده به جرم دريافت رش��وه به 
انفص��ال دائم از خدمات دولتي و 10 س��ال حبس 
تعزيري و ضبط اموال ناشي از ارتشا و جزاي نقدي 
محكوم شده است. همچنين روز گذشته رييس كل 
دادگستري استان فارس اعالم كرد: حكم قصاص 
يك مته��م )نويد افكاري( به قتل كه در س��ال 9۷ 
فردي را با ضربه چاقو به قتل رسانده بود صبح امروز 
در زندان عادل آباد شيراز به مرحله اجرا درآمد. پس 
از برگزاري جلسه علني رس��يدگي به اين پرونده، 
شعبه اول دادگاه كيفري يك استان كه با حضور دو 
قاضي تشكيل گرديد متهم اصلي پرونده را به قصاص 
نفس محكوم كرد.  اين مقام ارش��د قضايي استان 
بيان داش��ت: پس از اين نيز رأي صادره با اعتراض 
وكيل مدافع متهم در شعبه 3۵ ديوان عالي كشور 
بررسي كه در نهايت حكم صادره مبني بر قصاص 
نفس قطعيت يافت و پس از انجام تشريفات قانوني 
اس��تيذان و با اصرار اولياي دم و خانواده مقتول به 

مرحله اجرا گذارده شد.

بانك ها به ياري سازمان امور مالياتي مي آيند

آيت اهلل العظمي صانعي  دار فاني را وداع گفت

يك گام  تا  ماليات ستاني از مسكن و خودروي  لوكس

ارتحال  فقيه نوانديش
آيت اهلل العظمي يوسف صانعي از مراجع تقليد شيعه دار فاني 
را وداع گفت. دفتر آيت اهلل العظمي صانعي، روز گذشته در 
اطالعيه اي رسمي اعالم كرد:  در ايام شهادت حضرت امام 
زين العابدين )عليه السالم( روح بلند آزاد مرد عرصه علم و 
اجتهاد، فقيه نوانديش، بقية السلف شاگردان حضرت امام 
خميني )سالم اهلل عليه(؛ حضرت آيت اهلل العظمي صانعي 
)قدس سره( به ديدار معبودش شتافت و كوله  باري از غم و 
اندوه را بر دل مشتاقانش قرار داد. او كه ارادت زايدالوصفي 
به اهل بيت )عليهم السالم( و علوم آل محمد )صلي اهلل عليه 
و اهلل و سلم( داشت، بهترين ايام و اوقاتش مطالعه، تدريس و 
تأليف فقه و فقاهت بود و از اين جهت آثار بجاي مانده از ايشان 
سرمايه اي ماندگار براي حوزه هاي علميه، جامعه اسالمي و 
جوامع بشري خواهد بود. ضمن عرض تسليت به پيشگاه 
مقدس حضرت بقية اهلل االعظم ارواحنا فداء، ملت شريف و 
بزرگوار ايران، مراجع معظم تقليد و حوزه هاي علميه، اعالم 
مي دارد با توجه به وصيت آن عزيز سفر كرده، در ايام كرونا 
هيچگونه مراسم از تشييع و... برگزار نمي گردد. بامداد جمعه 
خبرگزاري شفقنا اطالع داد كه اين مرجع تقليد شيعه در اثر 
زمين خوردگي در منزل دچاز مصدوميت شديد و شكستگي 
لگن و دست چپ شده است. ايشان بالفاصله به بيمارستاني 
در قم مقدسه )مجتمع بيمارستاني نكويي، هدايتي فرقاني 
قم( منتقل و تحت آزمايش هاي الزم و مقدماتي براي عمل 
جراحي قرار گرفت. حال عمومي ايشان روز جمعه نسبتا 
خوب و با ثبات گزارش شد. حضرت آيت اهلل صانعي به علت 
نارسايي كليوي و باال بودن كراتينين، شامگاه جمعه تحت 
دياليز قرار گرفتند تا در صورت بهبود عالئم خوني، عمل 
جراحي شكستگي استخوان بر روي ايشان انجام شود. بامداد 
روز شنبه حدود ساعت ۴ صبح ايشان، دچار عارضه قلبي 
مي شوند كه به  آي سي يو  منتقل شده و تحت نظارت بيشتر 
قرار مي گيرند ولي حدود ساعت 8 صبح مجددا دچار عارضه 
قلبي مي شوند كه به ايست كامل قلبي منجر شده و متاسفانه 
امكان احياي ايشان محقق نمي شود. نهايتا حضرت آيت اهلل 
صانعي حدود ساعت هشت و بيست دقيقه صبح شنبه )۲۲ 
شهريورماه( به ملكوت اعلي پيوست. در پي درگذشت اين 
عالم رباني، تعداد زيادي از مقامات و چهره هاي سياسي و 
ديني كشور، در پيام هاي تسليت جداگانه اي، فقدان ايشان 
را تسليت گفتند.  حسن روحاني، رييس جمهوري در پيامي 
نوشت: ارتحال عالم رباني حضرت آيت اهلل حاج شيخ يوسف 
صانعي، موجب اندوه و تألم گرديد. اين فقيه مبارز كه سال ها 

توفيق درس آموزي در مكتب بزرگاني چون امام خميني 
)ره( را داش��ت، تمام عمر پرتالش خود را وقف خدمت در 
مسووليت هاي مختلف و گسترش معارف اسالمي و فرهنگ 
اهل بيت نمود و كارنامه ارزشمندي از خود به يادگار گذاشت 
كه بي شك زحمات اين عالم وارسته در عرصه هاي ديني و 
اجتماعي همواره در حافظه تاريخي مردم باقي خواهد ماند. 
اينجانب اين ضايعه را به حوزه هاي علميه، شاگردان و بيت 
مكرم ايش��ان به ويژه آيت اهلل شيخ حسن صانعي تسليت 
مي گويم و از درگاه خداوند متعال براي آن عالم مجاهد علّو 
درجات و همجواري با صالح��ان و براي عموم بازماندگان 
صبر و اجر مسألت دارم. سيد محمد خاتمي، رييس دولت 
اصالحات، در پيامي نوشت: رحلت عالم جليل القدر، مرجع 
روشن بين و فقيه پارسا، آيت اهلل العظمي حضرت حاج آقا 
يوس��ف صانعي رضوان اهلل عليه كه عمر شريف و پربركت 
خود را صرف اعتالء كلمة اهلل و شناخت و شناساندن معارف 
اهل البيت عليهم السالم و دفاع از آرمان هاي واالي انقالب و 
حقوق و عزت مردم كرد خسارتي است بسيار بزرگ كه تنها 
لطف و عنايت ويژه حضرت حق مي تواند آن را جبران كند. 
سيد حسن خميني، يادگار امام راحل نيز در پيام تسليتي 
رس��مي، اعالم كرد: مصيبت درگذشت حضرت آيت اهلل 
العظمي آقاي حاج حاج شيخ يوسف صانعي رحمت اهلل عليه 
موجب تأثر و تأسف شديد شد. آن عالم رباني و فقيه معظم 
از زمره برجسته ترين شاگردان امام عظيم الشأن بودند كه 

در عين صالبت و تبحر در فقه اهل بيت عليهم السالم، به 
لوازم زندگي روزمره و جهان امروز توجه داشتند. شجاعت 
و كياس��ت همراه با ديانت و عشق به اهل بيت و امام راحل 
از ايشان عالمي آگاه به زمان ساخته بود. بي ترديد حضور 
طوالني در درس امام و تالش مستمر در سال هاي سخت 
مبارزه و دوران ش��كوهمند انقالب اس��المي براي ايشان 
دستاوردي بزرگ در پيشگاه خداي سبحان است.  اسحاق 
جهانگيري، معاون اول رييس جمهور نيز گفت: رحلت عالم 
رباني و مرجع عاليقدر حضرت آيت اهلل شيخ يوسف صانعي 
رضوان اهلل تعالي عليه ضايعه اي بزرگ و جبران نشدني است. 
مجاهدت هاي عالمانه، اجتهادهاي شجاعانه و حضور موثر 
در تمامي صحنه هاي حساس انقالب اسالمي، از عضويت 
در شوراي نگهبان تا مس��ووليت دادستاني كل كشور و از 
دوران مبارزه و پيروزي تاكن��ون از ويژگي هاي ممتاز اين 
عالم وارسته بود. آن مرجع فقيد هميشه و همه جا شيفته 
و مدافع انديش��ه هاي راه گشاي امام راحل بود و نسبت به 
دردها و رنج هاي اقشار مختلف مردم حساس و به مسائل 
زمانه و جامعه خود آش��نا بود. الياس حضرتي، قائم مقام 
حزب اعتماد ملي نيز نوش��ت: رحلت فقيه روشن ضمير، 
عالم فرزانه و دانشمند برجسته، شاگرد حضرت امام راحل، 
حضرت آيت اهلل العظمي شيخ يوسف صانعي را به بيت مكرم 
ايشان، تمامي شيعيان و به خصوص مقلدان ايشان تسليت 
مي گويم. خسران نبود ايش��ان ضربه اي جبران ناپذير به 

روحانيت، حوزه هاي علميه و فقه پويا خواهد بود. آيت اهلل 
صانعي، از مراجع بزرگ شيعه در سال هاي پيروزي انقالب 
اسالمي، از نزديك ترين شاگردان امام خميني )ره( بود. امام 
خميني خميني در سخنراني در سال ۶1 و پس از فشارهايي 
كه بر آيت اهلل صانعي وارد شده بود، در رابطه با ايشان گفته 
بودند: من آقاي صانعي را مثل يك فرزند     بزرگ كرده ام. 

اين آقاي صانعي وقتي كه سال هاي طوالني در مباحثاتي 
كه ما داشتيم     تش��ريف مي آوردند ايش��ان، بالخصوص 
مي آمدند با من صحبت مي كردند و من حظ     مي بردم 
از معلومات ايشان. و ايشان يك نفر آدم برجسته اي در بين 
روحانيون اس��ت و     يك مرد عالمي است و متوجه مسائل 
است و مخالف اين انحرافاتي كه در اين كشور     موجود بوده 
است؛ از قبيل منافقين � نمي دانم � و غيره، و ايشان مخالف 
سرسخت     آنهاس��ت. با جديت عمل مي كند. با قاطعيت 
عمل مي كند اگر يك وقتي موقعش بشود.  آيت اهلل صانعي 
در س��ال هاي اخير، همواره بر لزوم توجه به مردم و درك 
نيازها و خواسته هايشان تاكيد داشت و اين موضوع را چه در 
موضع گيري ها و چه در فتاواي خود نشان داده بود. آيت اهلل 
صانعي، در يكي آخرين سخنراني هاي خود در سال 9۴، با 
اشاره به اهميت نقش مردم در حكومت گفته بود: همانطور 
كه در جاهاي مختلف من عرض كردم اسالم بعد از عبادات 
همه چيزش با حقوق مردم گره خورده اس��ت. يعني دين 
اسالم در زمينه حقوق مردم هيچ كمبودي ندارد. به عنوان 
مثال در فقه و درباب احكام سياسي، اجتماعي و اقتصادي 
همه مطالب به مردم برمي گردد. حتي در باب مسائل عبادي 
هم اصل خطاب با مردم است. ولو اينكه پياده سازي آن احكام 
منوط به تعبد است. وفاي به عهد يك مطلب ملي، انساني 
و فطري است و به هيچ وجه مختص يك قوميت و گروه و 
جنسيت خاص نمي باشد. در مسائل اقتصادي هم اسالم 
ورود كرده است و دستورات الزم در مورد حفظ حريم مردم 
را صادر كرده است. طبق آيين اسالم مردم داراي هر آيين 
و مذهبي كه باشند عرضشان محترم و مغتنم است و هيچ 
كس��ي حق بردن آبروي او را ندارد. ما طبق قوانين اسالم 
نمي توانيم به كس��ي كه مثال مسيحي است افتراء بزنيم و 
بگوييم زن يا دختر فالن كاره است. اين در اسالم حد دارد. 
حد افتراء مختص به مسلم و مسلمه نيست. اين حد به هر 
كسي كه افتراء بزند جاري مي شود. متاسفانه نمي دانم چه 
اتفاقي افتاده است كه از سر بعضي مسائل برخي از فقهاي ما 
خيلي زود رد شدند و بعضي ديگر هم خيلي افراط كرده اند.



گروه بانك و بيمه| 
در روزهاي اخير، كاهش ارزش پول ادامه داشته و روز 
شنبه 22 شهريور 99 نيز قيمت سكه تمام بهار آزادي 
طرح جدي��د ۱2 ميليون و ۳۰۰ ه��زار تومان و قيمت 
دالر 2۵ ه��زار و 9۵۰ تومان و در م��رز 26 هزار تومان، 
يورو ۳۰ هزار تومان و درهم امارات 7 هزار و ۱۰۵ تومان 

اعالم شده است. 
 كارشناس��ان در مورد داليل اين افزايش قيمت طال و 
س��كه نكات مختلفي را مطرح كرده اند و معتقدند كه 
رش��د قيمت ها، عدم بازگش��ت ارز صادراتي، نزديك 
ش��دن به انتخابات امريكا، نزديك شدن به نيمه دوم 
س��ال 99، افزايش نرخ ارز در نيم��ا، توقف فروش ارز 
س��هميه اي در صرافي ها، ريزش قيمت ها در بورس، 
اخبار متعدد در مورد تامين كسري بودجه از جمله از 
محل رشد نرخ تسعير ارز و... همه مسائلي است كه باعث 
رش��د انتظارات تورمي شده است و برخي تحليلگران 
معتقدند كه سياس��ت هاي مالي و پولي دولت باعث 
رشد تورم و نقدينگي در آينده خواهد شد و لذا عده اي 
افزايش نرخ دالر را عاملي براي افزايش تقاضا ارزيابي 
كرده اند.  اين انتقادها و ديدگاه ها تا جايي پيش رفته كه 
حسن روحاني رييس جمهور نيز زبان به انتقاد گشوده 
و در مورد بلوكه شدن ارزهاي ايران گفته است بلوكه 
كردن پول هاي اي��ران در بانك هاي خارجي جنايتي 
بي سابقه است. كشورهاي دوست ما كه پول كشورمان 
در بانك هاي آنها قرار دارد حاضر نيستند به خاطر فشار 
امريكا اين پول ها را آزاد كنند و چنين جنايتي در تاريخ 
سابقه ندارد. روز شنبه به دنبال افزايش قيمت دالر در 
ب��ازار آزاد، و اعالم اونس جهاني به قيمت ۱94۰ دالر، 
قيمت طالي ۱8 عيار هر گرم يك ميليون و ۱69 هزار 
تومان، هر مثقال طال ۵ ميليون و 64 هزار تومان، قيمت 
س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد ۱2ميليون و ۳۰۰ 
هزار تومان و قيمت سكه طرح قديم ۱۱ ميليون و 6۰۰ 
هزار تومان، نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و ۱۰۰ هزار 
تومان، ربع سكه بهار آزادي ۳ ميليون و 4۵۰ هزار تومان 
و سكه گرمي يك ميليون و 8۵۰ هزار تومان تعيين شده 
و به فروش مي رس��د. فعاالن بازار، علت اصلي افزايش 
قيمت طال و س��كه در روزهاي اخير را افزايش چشم 
گير قيمت ارز مي دانند و مي گويند: خريد و فروش ها 
دراين بازار هيچ تغييري نكرده و در ركود نسبي هستيم. 
گفتني است، در ماه هاي اخير با تشديد نوسانات ارزي، 
قيمت دالر ركورد 26 هزار تومان را هم زده بود ولي بعد 
از مدتي با ورود بانك مركزي به بازار قيمت ها تا كانال 
2۰ هزار تومان هم بازگشت و مدتي نيز در محدوده 22 
هزار تومان در نوسان بود. اما از روزهاي گذشته بار ديگر 

نوسان صعودي در بازار ارز شكل گرفته است و قيمت 
ارز وارد كانال جديد قيمتي ش��د. اختالف نرخ ارز در 
بازار آزاد و صرافي هاي بانكي در روزهاي اخير موجب 
تشكيل صف هاي طوالني خريد ارز مقابل اين صرافي ها 
شده بود؛ عده اي به نيت كسب سود حدوداً 4 ميليوني 
ساعات طوالني در صف خريد ارز مقابل اين صرافي ها 
منتظر مي ماندند؛ فروش ارز سهميه اي در صرافي هاي 
بانكي در روزه��اي اخير با جنجال هاي��ي همراه بود. 
بنابراي��ن، صف هاي طوالني و البت��ه جنجال برانگيز 
خريد ارز س��هميه اي از صرافي ه��اي بانكي واكنش 
بانك مركزي را به همراه داشت و موجب متوقف شدن 
فروش 22۰۰ دالر ارز سهميه اي به هر فرد شد.باتوجه 
به تأكيد بانك مركزي براي تأمين ارز نيازهاي واقعي 
مش��تريان، صرافي هاي بانكي نس��بت به تأمين ارز 
مورد نياز مصارف 24 گانه خدماتي از جمله مسافران، 
بيماران، دانشجويان و ... اقدام مي كنند و تنها فروش ارز 
سهميه اي با كارت ملي را متوقف كرده اند. محمد كشتي 
آراي درب��اره وضعيت بازار طال و س��كه در روز جاري، 
اظهار داشت: قيمت طال و سكه به دليل افزايش قيمت 

ارز در بازار افزايش چشم گير داشته و روال قيمتي در 
ساعات و روزهاي آتي قابل پيش بيني نيست. افزايش 
88۰ هزار توماني قيمت س��كه در 7 روز نشانه حباب 
سكه 7۰۰ هزار توماني است. وي با بيان اينكه قيمت 
سكه ۱7۰ هزار تومان افزايش يافته است، گفت: قيمت 
سكه از ۱۱ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان شنبه هفته قبل 
با 88۰ هزار تومان افزايش به ۱2 ميليون و ۱8۰ هزار 
تومان رسيده است.تقاضا براي خريد سكه عادي است 
و مانند دفعات قبل هجوم س��رمايه ها را در اين بخش 
نداريم.البته طي يكي دو روز گذشته تقاضا براي خريد 
س��كه كمي افزايش يافته و همين امر موجب افزايش 
حباب سكه شده است؛ حباب سكه هم اكنون 7۰۰ تا 
72۰ هزار تومان است. سيدناصر موسوي الرگاني عضو 
هيات رييسه مجلس گفت: مردم بايد بدانند دل بستن به 
بازار ارز يا طال و سرمايه گذاري در آنها آينده اي نداشته و 
ضرر قطعي آنها را به همراه خواهد داشت.سرمايه گذاري 
در بازار ارز و طال ثبات كافي را ندارد، افزايش قيمت ارز 
گاهي در نتيجه بروز تصميمات خلق الساعه در بازار رخ 
مي دهد. نماينده مردم فالورجان در مجلس با تاكيد بر 

اينكه سياس��ت گذاري هاي توام با آينده نگري بايد در 
دستور كار مسووالن قرار بگيرد، افزود: بانك مركزي 
بايد در بازگش��ت ارزهاي حاص��ل از صادرات جديت 
به خرج دهد ت��ا به اين ترتيب تع��ادل عرضه و تقاضا 
همچنان وجود داشته باش��د.ضرب االجل قرار دادن 
براي بازگشت ارزهاي صادراتي مي تواند به اقدام دور از 
منطق كساني كه ارز گرفته بودند منجر شود، زيرا ديده 
ش��د افراد براي جلوگيري از جريمه نسبت به خريد از 
بازار آزاد كردند. اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با 
تاكيد بر اينكه بايد بازار با سياست هاي منطقي به تعادل 
نزديك شود، گفت: بعضي وقت ها تصميمات لحظه اي 
منجر به نوسان قيمتي مي شود، از اين رو دولت بايد در 
تصميم گيري هاي خود تجديدنظر كرده و ثبات بازار را 

در اولويت قرار دهد.
او تصريح كرد: اگر قرار اس��ت س��رمايه گذاري صورت 
بگيرد بايد در بخش توليد باشد تا بتواند كشور را به رونق 
اقتصادي برساند. مردم بايد بدانند دل بستن به بازار ارز 
يا طال و سرمايه گذاري در آنها آينده اي نداشته و ضرر 

قطعي آنها را به همراه خواهد داشت.
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چرا نقدينگي به انحراف رفته است؟ 
بديهي است كه انس��داد مس��ير اصلي، باعث مي شود تا 
آب از مس��يري ديگر اما به جايي غير از محل تعيين شده 
سرازير مي شود و چه بسا به جايي بريزد كه موجب ويراني 
مثاًل ساختمان ها شود. حال براي حل مشكل اگر به جاي 
برداشتن سنگ يا مانع از مسير، ميزان آب خارج شده از منبع 
را كاهش دهيم، چه اتفاقي مي افتد؟ همان مختصر آب رها 
ش��ده باز هم به رودخانه نمي رسد و به محلي كه مي تواند 

مخرب ساختمان ها باشد، مي ريزد.
2. حكايت ما در اقتصاد كش��ور اينچنين است: نقدينگي 
اصواًل بايد معادل توليد باشد و البته صرف توليد و مصرف 
جامعه شود. حال اگر موانعي سخت پيش روي توليد قرار 
داده باشيم و ورود به توليد را پرهزينه، زيان آور، ديربازده و 
پر از مزاحمت هاي دولتي كرده باشيم، طبيعي است كه اين 
نقدينگي سر از بازارهاي داللي و غيرمولد كه زودبازه، پرسود، 
و ماليات گريز هستند درمي آورد. متأسفانه در همين شرايط 
تعدادي از اقتصاددانان هم به جاي تأكيد بر رفع موانع توليد، 
و يا رفع علل و عوامل مازاد نقدينگي، مرتب بر طبل كاهش 
نقدينگي مي كوبند. همچون مثال فوق، اگر مانع برداشته 
نشود و به توصيه اين گروه از اقتصاددانان ميزان نقدينگي 
كاهش يابد، همان مختصر نقدينگي نيز به بخش غيرمولد 
سرازير مي شود و ركود و بيكاري و تورم و ... تشديد مي شود. 
اين سخن البته بدان معني نيست كه نقدينگي مازاد بر ميزان 
توليد نبايد كنترل شود، بلكه تأكيد بر رفع موانع توليد است. 
بسيار روشن است كه بخش قابل توجهي از نقدينگي تزريق 
شده در اقتصاد ريشه در كسري بودجه دارد كه بخشي از 
اين كس��ري خود به دليل كاهش توليد و ساير مشكالت 

اقتصادي است.
۳. براساس شواهد موجود، در همين شرايطي كه اعتراض 
عده اي از فزوني نقدينگي بلند است، اگر يك نظر سنجي از 
توليدكنندگان به خصوص توليد كنندگان كوچك و متوسط 
انجام پذيرد اغلب آنها به كمبود نقدينگي به عنوان مهم ترين 
مانع توليدشان تأكيد مي كنند. اين بدان معناست كه همه 
مشكالت اقتصادي به خصوص تورم الزاماً از نقدينگي زياد 
نيست بلكه از انحراف نقدينگي از بخش مولد است. از جمله 
شكايت اين توليد كنندگان صعب الوصول، فرسايشي، و 
پرهزينه و زمان بر بودن دسترسي به نقدينگي از طريق بازار 

پول يا سرمايه مي باشد. 
4. اما موانع عمده توليد كدامند؟ 

4.۱توليد در نظام فكري و نگرشي حاكم بر تصميمات كشور 
در عمل )نه در خطابه و شعار( اهميت بااليي ندارد. اگر سوال 
شود كه مگر مي شود توليد كم اهميت باشد؟ و در اينصورت 
اگر توليدي صورت نگيرد گذران معيشتي جامعه چگونه 
خواهد بود؟ پاسخ داده مي شود كه وجود درآمدهاي نفتي 
مانع از آن شده كه توليد براي تصميم گيران اهميت چنداني 
داشته باشد. چون نيازهاي متعدد جامعه با ارزهاي ناشي از 
فروش نفت يا مستقيم از خارج وارد مي شوند و يا با تأمين 
كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي وارداتي، چرخ توليد داخل 
را به حركت در مي دارند. در واقع نيازهاي جامعه مستقيم و 
غيرمستقيم از طريق ارزهاي نفتي تأمين مي شوند و بنابراين 
تا زمان وجود چنين ارزهايي، تصميم گيران و تصميم سازان 
كشور دغدغه چنداني براي توجه جدي به امر توليد نخواهند 

داشت هرچند در شعار و حرف بر اين مهم تأكيد كنند.
4.2 از طرف ديگر، تجويز نسخه هاي غلط و انحرافي توسط 
اف��راد غيرمتخصص و ي��ا متخصص اما فاقد ش��ناخت از 
ساختارهاي ناكارآمد تأثيرگذار بر متغيرهاي اقتصادي، نه 
تنها مشكالت توليد و اشتغال را حل نكرده بلكه موجب اتالف 
فراوان سرمايه و فرصت سوزي هاي جبران ناپذير شده است.

4.۳ حاكمي��ت تفكري ضدتوليدي از يك س��و، و تجويز 
نسخه هاي غلط و انحرافي از ديگر سو، و بنابراين غفلت از 
توليد باعث شده تا بخش قابل توجهي از نقدينگي موجود 
ص��رف ثروت اندوزي عده اي كم تع��داد اما صاحب نفوذ و 
قدرت بشود كه با احاطه بر نابساماني هاي موجود از طريق 

فعاليت هاي غيرمولد هر روز بر ثروت خود بيافزايند.
4.4 اكنون چه اتفاقي افتاده است؟ پول نفت قطع شده است. 
براي اقتصادي كه به درآمدهاي نفتي معتاد است، قطع اين 
درآمدها موجب ركود تولي��د و درد و رنج انبوه براي مردم 

كشور شده است.
4.۵ قطع درآمدهاي نفتي اگرچه سخت و پردرد است اما 
مي تواند فرصتي باشد )و شايد آخرين فرصت( كه در نگرش 
فكري حاكمين تحولي اساسي رخ دهد تا در وهله اول توليد 
را به يك ارزش واال در جامعه و به خصوص در ذهن تصميم 
گيران و تصميم سازان تبديل كنند. و البته براي يك جامعه 
كه مدعي حكومتي ديني است اين ارزش توليد بايد همچون 
ساير ارزش هاي ديني باشد كه سال هاست براي گسترش 

آنها كشور هزينه مي دهد.
4.6 همانطور كه ذكر شد، توليد در كشور زمان بر، پرزحمت و 
پرهزينه، فرسايشي و پر از ريسك و نزاع و چانه زني و التماس 
و بعضًا آلوده به فساد، در بس��ياري موارد ديربازده، و مورد 
مزاحمت هاي مكرر دستگاه هاي ناكارآمد دولتي است. در 
مقابل اما، بخش غيرمولد و داللي بسيار سهل الورود، پرسود، 
زودبازده، ماليات گريز، و فاقد تعهدات قانوني به دولت )بيمه، 
مجوزهاي رسمي...( است. اين وضعيت اگر معكوس نشود 
شيب نقدينگي به سمت اينگونه فعاليت ها تغيير نخواهد 
كرد و بنابر توصيه برخي اقتصاددان، بازي كردن با متغيرهاي 
صرفاً اسمي اقتصادي تنها اثري تسكيني خواهد داشت كه 
حاصل آن جامعه اي دوقطبي از تعداد اندكي ابرثروتمند با 
قدرتي بعضًا خنثي كننده سياست هاي دولت، در مقابل 
انبوهي از مردم كه در فقر و نابرابري و رنج گرفتارند، خواهد 

بود؛ يعني همان كه اكنون شاهد هستيم.
4.7 با توجه به موارد فوق، اكنون توليد كننده در كش��ور 
به شدت تنبيه مي ش��ود، چگونه؟ از طريق دستگاه هايي 
ناكارآمد، با بوروكراسي هاي طوالني و فرسايشي، انواع ضوابط 
و مقررات پي در پي اما در بس��ياري موارد خام كارشناسي 
نش��ده و بعضًا ضدونقيض، نياز به اخذ مج��وز و نظارت از 
چنين دستگاه هايي، همراه با مزاحمت هاي گاه و بيگاه هاي 

دستگاه هاي حكومتي مثل دارايي، بيمه، بهداشت.
بنابراين اگر قرار اس��ت كه نقدينگي هاي اجباراً تزريق 
شده در اقتصاد به بخش توليد كش��ور سرازير شوند و 
موجب پيشرفت و رفاه جامعه شوند، بايد از اين )شايد 
آخرين( فرصت استفاده نمود و با انجام اصالحات جدي 
و اساس��ي در وهله اول در مباني فكري و نگرشي حاكم 
بر تصميمات و بعد در س��اختارهاي معيوب سياسي، 
اداري، اجرايي، نظارتي، قضايي كه خود محصول همان 
تفكر ضدتوليدي و ضدتوسعه موجود در كشور هستند، 
از فروپاشي اقتصاد كشور جلوگيري كرد. بديهي است 
آماده تقابل و حذف مقاومت عده اي كه منافعش��ان در 

تداوم چنين ساختارهايي است، بود. 

 رنجبر فالح: تسعير دارايي ها
مصداق بارز تورم خواري است

يك استاد اقتصاد با بيان اينكه تسعير دارايي هاي 
خارجي كشور براي جبران كسري بودجه دولت 
مصداق بارز تورم خواري اس��ت، گفت: درآمد 
حاصل از اين محل يك درآمد واقعي و ناش��ي 
از ارزش اف��زوده بخش توليد و كس��ب ماليات 
نيست بلكه يك درآمد اس��مي از جنس توهم 

پولي است .
به گزارش تس��نيم، در روزهاي گذش��ته بحث 
تسعير مجدد دارايي هاي خارجي بانك مركزي 
به عنوان يكي از راهكارهاي دولت جهت جبران 
بخشي از كس��ري بودجه مطرح ش��ده است. 
محمدرضا رنجبر فالح دكتراي اقتصاد پولي و 
عضو هيات علمي مركز دكتراي دانشگاه پيام نور 
كه در پيشينه مديريتي خود نايب رييس هيات 
 PIB و بانك EIH نظارت در بانك ايران و اروپا
در لندن و مديري��ت عامل بانك تجارت را دارد 

چند ابهام اين موضوع را برطرف كرده است.
وي در پاس��خ به اين پرسش كه بدهي دولت به 
بانك مركزي در 4 س��ال اخير 9۰ درصد رشد 
كرده و دولت چگونه مي خواهد آن را پرداخت 
كند، گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي چنين 
پيش��نهادي داده كه از محل ما به التفاوت نرخ 
ارز يعني فاصل��ه بين ن��رخ ارز 42۰۰ توماني 
تا ن��رخ 8۵۰۰ توماني بخش��ي از بدهي دولت 
تسويه شود. در واقع با اين پيشنهاد فقط تصفيه 
حسابداري صورت مي گيرد و نقدينگي جديدي 
وارد اقتصاد نمي ش��ود يعني آث��ار نقدينگي و 
تورمي آن قبال بر اقتصاد گذاشته و تخليه شده 
و تاثي��ر جديدي بر مس��اله افزايش تورم ايجاد 
نمي كن��د به اي��ن دليل كه قبال اي��ن بدهي ها 
ايجاد شده و تحت عنوان منابع پايه پولي روي 
پايه پولي و حجم پول اثر خود را به جا گذاشته 
و نقدينگي كش��ور را در گذشته  باال برده است، 
اين��ك كه تصفيه انجام مي ش��ود اثر خلق پول 
يا نقدينگي جديدي ايجاد نمي ش��ود، بنابراين 
تصفيه حسابداري به شمار مي رود، ضمن اينكه 

چنين تجربه اي هم در كشور وجود دارد . 
وي افزود: اوايل س��ال 92 در زمان دولت آقاي 
احمدي نژاد اعتراضات زيادي براي انجام كاري 
مشابه همين كار شد و آن زمان اين اتفاق نيفتاد 
اما دولت بعد پيش��نهاد را به ش��كل ديگري از 
قالب مجل��س و قانون دنبال ك��رد تا به نتيجه 
رس��يد. همچني��ن در س��ال ۱۳7۱ در دولت 
آقاي هاش��مي زماني كه ن��رخ ارز با جهش رو 
به رو ش��د مابه التفاوت نرخ ارز به عنوان يكي از 
منابع درآمدي دولت در قانون بودجه صراحتا 
با سه منبع ذكر شد كه عبارتند از درآمد ناشي 
از فروش نفت، درآمد ناش��ي از ماليات و درآمد 
ناشي از تسعير نرخ ارز. به هر حال اين تجربه ها 
وج��ود دارد كه باال رفتن نرخ ارز منجر به ايجاد 
تورم مي شود و آثار تسعير آن بعدها با نوعي تورم 

خواري تبديل به ابزار تسويه مي شود.
وي ادامه داد: تورم خواري برخي اوقات توسط 
دولت انجام مي ش��ود و برخي اوقات  با افزايش 
قيمت سهام توس��ط بورس و به دليل افزايش 
قيمت ماش��ين آالت، امالك و دارايي ها توسط 
بنگاه هاي اقتصادي . بنابراين تورم ايجاد شده 
بازده اسمي ايجاد مي كند و اين عمليات تصفيه 
براس��اس بازدهي هاي اس��مي اس��ت چرا كه 
بازدهي واقعي و رش��د اقتصادي منفي است و 
در سال 99، مقدار GDP واقعي از سال 9۰ به 
مراتب پايين تر است. لذا اين تصفيه حساب ها 
براساس ارقام اسمي است و مابه التفاوت ها هم 
از محل تغيير در ارقام اس��مي ايجاد مي ش��ود 
و يك نوع عمليات حس��ابداري ب��راي تصفيه 
بدهي ها به كار گرفته مي شود. تسعير نرخ ارزي 
كه وزارت امور اقتص��ادي و دارايي به دنبال آن 
است پيشتر آثار تورمي خود را بر اقتصاد نشان 
داده، لذا آثار تورمي جديدي ممكن است ايجاد 
نكند ولي مصداق واژه ت��ورم خواري و ارتزاق و 
كسب درآمد اسمي از محل تورم است . در واقع 
منشأ اين درآمد براي دولت جهت تسويه بدهي 
از محل تورم و رشد نقدينگي و تاثير آن بر نرخ 
ارز اس��ت . اين درآمد يك درآمد واقعي و ناشي 
از ارزش افزوده بخش توليد و كس��ب ماليات از 
آن نيست بلكه يك درآمد اسمي از جنس توهم 

پولي است . 
متاس��فانه رش��د نقدينگي و ت��ورم موجبات 
تورم خواري را براي حوزه هاي مختلف از قبيل 
دولت، بازار س��رمايه، مال��كان دارايي هايي از 
قبيل ارز، طال، امالك و مس��تغالت و صاحبان 
كارخانجات و ماش��ين آالت فراهم مي س��ازد. 
تورم و تحليل رفت��ن قدرت خريد آحاد جامعه 
مشكل گشاي بسياري از كسري هاي مختلف 
از قبيل كس��ري بودجه، كسري ارزش در نظام 
توليد، كسري سود، كس��ري توان باز پرداخت 
تسهيالت، كس��ري وثايق تسهيالت پرداخت 
شده و كسري كارآمدي و تدبير مديران شده و 
همه اين كسري ها با تورم پوشش داده مي شود. 
 وي گفت: تورمي كه بخش��ي از موتور حركت 
آن از مح��ل همين كس��ري بودج��ه دولت و 
استقراض از بانك مركزي ش��روع شده و حال 
با افزايش قيمت ه��ا و نيز نرخ ارز انگار دولت به 
هدف تامين و سپس تسويه كسري بودجه خود 
رسيده و در پايان اين چرخه اكنون بدهي ناشي 
از استقراض هاي خود را اينگونه از محل تسعير 
نرخ ارز تس��ويه مي كند . اي��ن چرخه معيوبي 
است كه بارها در دولت هاي مختلف تكرار شده 
و منتقدين ديروز پيشنهاد دهنده امروز هستند. 
اين چرخه معيوبي اس��ت ك��ه از محل كاهش 
قدرت خريد مردم كس��ري هاي ناكارآمدي در 
اقتصاد كشور پرداخت يا پوشش داده مي شود .

سكه به 12 ميليون و 300 هزار تومان رسيد

ورود دالر و سكه به كانال جديد

زنگ دالر 26 هزار توماني 
صبح شنبه ساعت ۱۰ صبح 
يكي از دوس��تان زنگ مي زند 
و با نگراني خب��ر مي دهد كه 
شنيده اي دالر تا مرز 26 هزار 
توم��ان ب��اال رفت��ه؟ در اوايل 
تحريم گفته بودند تا 2۵ هزار 
تومان باال م��ي ره و ديگه باال 
نمي ره! اما زنگ 26 هزار توماني 
هم به ص��دا درآمد. اگه بره باالتر چه بايد كنيم قيمت ها 
همين طور هر هفته داره باال م��ي ره. من فكر مي كردم 
چون در يكي دو هفته گذشته به 2۵ تومان رسيده فعال 
در اين كان��ال باقي مي ماند. از طرف ديگر، بورس هم كه 
هفته پيش نزولي بود روز شنبه صعودي شده، نمي دانم با 
سهامي كه دارم چه كار كنم بفروشم يا منتظر بمانم . ميگن 
دالر داره ميره باال تا بورس مثبت بشه. وضعيت قيمت ها 
به كجا مي رود؟ در دو هفته اخير قيمت بسياري از كاالها 
هم افزايش داشته و توان قدرت خريد ما هم محدود است و 

معلوم نيست چگونه بايد خرج خود را اداره كنيم؟ 
در هفته هاي اخير افراد ديگ��ري از مردم عادي و عمدتا 
مصرف كننده و ارايه دهنده خدمات كارمندي و كارگري 
نيز شبيه اين سوال را داشته اند كه آيا ارزش سهام خانواده 
من از بين مي رود يا خير؟ هر چي داشتيم سهام خريديم 
خب داشت س��ود مي كرد ما هم خريديم. آيا بايد دارايي 
ديگري خريداري كنم؟ قيمت طال با توجه به اقتصاد امريكا 
و اونس جهاني طال به كجا مي رود؟ وضعيت قيمت دالر و 
طال تا كي ادامه دارد و دليل اين افزايش قيمت ها چيست؟

 عالوه بر نگراني طرف تقاضا و مصرف كنندگان، در طرف 
عرضه اقتصاد يا توليد و كسب وكارها نيز فعاالن كسب 
وكار كه در هفته هاي اخير در نمايشگاه بين المللي صنعت 
ساختمان و شكالت و شيريني حضور داشته اند، از بي ثباتي 
قيمت ها انتقاد دارند و مهم ترين چال��ش خود را در اين 
روزهاي اقتصاد ايران، افزايش قيمت مواد اوليه، بي ثباتي 
قيمت و رشد هفتگي آن اعالم كرده اند و معتقدند كه اين 
بي ثباتي قيمت باعث مي شود كه نتوانيم رضايت مشتري را 
جلب كنيم و به تعهد خود عمل كنيم و مشتري نسبت به ما 
بي اعتماد مي شود و دليل آن هم رشد دايمي قيمت هاست 
كه بايد در طول اجراي قرارداد، بارها اعالم كنيم كه قيمت 
تغيير كرده است. مغازه دار محله هم مي گويد فالن كاال 
را ۱8 تومان مي فروختيم حاال شده ۳4 تومان. نمي دانيم 
با اين قيمت ها مردم تا كي خريد مي كنند. خريدها كم 

شده است. 
اين كه بسياري از افراد جامعه موقع هيجان بازار و كسب 
سود ساكت هستند و احس��اس نگراني ندارند اما موقع 
كاهش شاخص ها يا گران شدن قيمت ها و هزينه زندگي، 
احس��اس ريس��ك و زيان مي كنند و با ديگران تماس 
مي گيرند، خود داس��تان ديگري است و نشان مي دهد 
كه افراد عمدتا در منافع و موقع ريس��ك و زيان حاضر با 
گفت وگو هستند و معموال تحت تاثير تب دالر و هيجان 

بورس، بدون مشورت خريد مي كنند و يا به كسب و كاري 
مي پردازند كه از آن اطالع درستي ندارند و دقت كمي در 
مورد قيمت ها و نرخ ها دارند و تنها دنبال سود هستند و اين 
خود مشكل عمده اي است و اگر با سود و منفعت مواجه 
شوند حرفي نمي زنند. اما اگر نگران زيان خود باشند در 
آن صورت با افراد مختلفي تماس مي گيرند تا ميزان زيان 

خود را برآورد كنند.
اما نكته مهم اين است كه ريشه عمده اين بي ثباتي قيمت ها 
چيست؟ آيا همانطور كه كارشناسان اقتصادي مي گويند 
ريشه عمده تورم و رشد قيمت ها، افزايش نقدينگي روزانه 
2.2 هزار ميليارد تومان در اقتصاد است و كسري بودجه 
دولت و تسهيالت بانك ها براي كرونا و مقابله با ركود عامل 
اين رشد قيمت هاست يا اينكه بايد داليل ديگري براي آن 

جست وجو شود؟
اگر دليل رشد قيمت ها نقدينگي و تورم باشد قاعدتا بايد 
قيمت سهام نيز همچنان سير صعودي داشته باشد و وقتي 
با تصور رابطه نرخ دالر و ارزش ملك و دارايي شركت ها و 
سهام، قيمت ها در يكسال گذشته چند برابر شده است بايد 
در هفته هاي اخير و به دنبال رشد نرخ دالر، نيز قيمت سهام 
صعودي باشد نه نزولي. همچنين وقتي قيمت مسكن و 
دالر و طال و خودرو در مرداد و شهريور رو به افزايش بوده، 
پس مشخص نيس��ت كه چرا كاهش شاخص بورس با 
گران شدن قيمت دالر و طال و مسكن و خودرو همزمان 

شده است؟
يكي مي گويد كه احتماال دالر را افزايش مي دهند تا سهام 
دوباره رشد كند و از ريزش سهام جلوگيري كنند اما برخي 
صاحب نظران معتقدند كه ريشه هر دو اتفاق، بي اعتمادي 
به سياست هاي دولت و بي اعتبار شدن اقتصاد و كاهش 

ارزش پول ملي است. 
به عبارت ديگر، وقتي قيمت دارايي در بازارهاي مختلف 
در چند سال گذشته تقريبا مستقيم و هم حركت بوده و 
همه بازارها به تناسب روبه افزايش بوده است، در نتيجه بايد 
داليل ديگري غير از نقدينگي و تورم و انتظارات تورمي را 
به تحليل خود اضافه كنيم و رفتار سهامداران، صاحبان 
منابع، سفته بازان و سوداگران و خريدار و فروشنده را در 
آن چارچوب بررسي كنيم تا دليل رشد دالر و قيمت كاالها 
و در عين حال نزول سهام را بهتر درك كنيم. در اقتصاد 
كشورهاي ديگر نيز به همين شكل ركود و بحران اثرگذار 
مي ش��ود و به دنبال كاهش ارزش پول، قيمت سهام نيز 
افت مي كند و در زمان رونق و رشد اقتصادي، قيمت سهام 
افزايش مي يابد و ارزش پول تقويت مي ش��ود. در نتيجه 
روشن است كه ركود يا كاهش اعتبار اقتصاد عامل عمده اي 
است كه حتي در شرايط رشد نقدينگي، موجب افت قيمت 

سهام و رشد نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي مي شود. 
براين اس��اس، به نظر مي رس��د كه مهم ترين عامل اين 
نوسانات و افزايش قيمت ها، عالوه بر عامل رشد نقدينگي، 
كاهش اعتبار اقتصاد و بي اعتمادي نسبت به سياست هاي 
اقتصادي است. زيرا عالوه بر رشد متعارف نقدينگي و تورم 

كه به تدريج قيمت ه��ا را افزايش مي دهد، آنچه موجب 
رش��د باالي قيمت ها در دو ماه اخير شده است و موجب 
نگراني فعاالن اقتصادي شده، رفتار دولت، سياست هاي 
پولي و مالي و همچنين اثر تحوالت داخلي و بين المللي 
و انتظار شنيدن اخباري است كه در ماه هاي آينده اتفاق 

خواهد افتاد.
از يك سو، دولت عالوه بر الزام بانك ها به خريد اوراق مالي 
از محل سپرده هاي بانك ها، به دنبال راهكارهاي مختلف 
جهت تامين كس��ري بودجه است و در هفته هاي اخير، 
موضوع تس��عير ارز و افزايش نرخ آن از 42۰۰ به 8۵۰۰ 
تومان و كاهش قابل توجه بدهي دولت به بانك مركزي 
مطرح شده است كه عمال اين پيام را به بازار مي دهد كه 
دولت به دنبال پيش خور كردن رش��د پول و نقدينگي 
و بده��ي و تورم آينده اس��ت و اين موض��وع روي تورم و 
نقدينگي و ن��رخ ارز نيز اثر گذار خواهد ب��ود و دولت به 
نوعي آماده مي ش��ود كه در صورت نياز كسري بودجه را 
پولي سازي كند و احتماال از منابع بانك مركزي كسري 

بودجه را جبران كند. 
فعاالن اقتص��ادي از رفتار و سياس��ت هاي پولي و مالي 
دولت پيام دريافت مي كنند كه احتماال با رشد نقدينگي، 
كس��ري بودجه، و كاهش ارزش پول بيشتري در آينده 
مواجه خواهند شد و همين موضوع انتظارات تورمي آنها 
را افزايش مي دهد. وقتي دولت در كنار تالش براي تامين 
كسري بودجه، بانك ها را ملزم به خريد اوراق مالي مي كند. 
عرضه سهام شركت هاي دولتي به بورس وصندوق هاي 
etf، سهام پااليشي ها و... را در دستور كار قرار مي دهد و نرخ 
پايه ارز در نيما را افزايش مي دهد و به جاي عرضه بيشتر 
يا متناسب كردن فاصله نرخ ها، فروش ارز ساير را متوقف 
مي كند، در نتيجه روي انتظارات بازار اثر گذاشته و فعاالن 
بازار به اين نتيجه مي رس��ند كه احتماال نرخ ها در آينده 
افزايش خواهد يافت و همين موضوع به پيش خور كردن 

نرخ ارز منجر مي شود. 
از س��وي ديگر، تحوالت جهاني از كرونا گرفته تا تزريق 
هزاران ميليارد دالر به مخارج كشورها و انتخابات امريكا 
و رقابت دموكرات ها و جمهوريخواهان، و احتمال برد و 
باخت ترامپ، و اثر آن بر معامالت بورس هاي جهان، ارزش 
دالر و اونس جهاني طال و تحريم ها روي نظر برخي فعاالن 

اقتصادي اثرگذار بوده است.
در بخش بازار معيش��ت و كاالهاي مصرفي نيز مردم هر 
روز شاهد رشد قيمت كاالها هستند و همه جا اين جمله 
كوتاه را بهانه مي كنند كه دالر رفته باال قيمت جنس هم 

گران شده است. 
اما مشخص نيست كه واقعا چه درصدي از توليد و هزينه 
يك كاال به دالر مرتبط اس��ت چرا از هزينه حمل ونقل 
گرفته، تا قيمت زميني كه ميليون ها سال است در اين 

كشور تغيير مكان نداده را به دالر وصل مي كنند؟
همه اين موارد نشان مي دهد كه كاهش اعتبار اقتصاد، 
و بي اعتمادي به ارزش پول ملي افزايش يافته و قيمت و 

هزينه هر كاال و فعاليتي را به دالر مي سنجند. به عبارت 
ديگر، به جاي رشد س��رمايه گذاري و اقتصاد و توليد، و 
زحم��ت كار مولد و كارآفريني، تنها ب��ه خريد و فروش 
آنچه هست اكتفا مي كنند و حتي پول سرمايه در گردش 
واحدهاي اقتصادي وكارگاه ها را به خريد س��هام و طال و 
ارز اختصاص مي دهند. درحالي كه پول رايج كشور ريال 
است و بايد از محل ارزش افزوده و توليد و سرمايه گذاري، 

كشور اداره شود. 
براين اساس، دولت بايد توجه داشته باشد كه سياست هاي 
پولي و مالي و ارزي سال هاي اخير نتوانسته اعتماد به ارزش 
پول ملي را تقويت كند و اعتب��ار اقتصاد ايران را افزايش 
دهد. اين مس��ير عمال تكرار همان مسيري است كه در 
دولت هاي پيشين تجربه شده و اتفاقا مديران فعلي كشور 
به آنها انتقاد داشته اند و اكنون همان ها را به عنوان راه حل 
اعالم مي كنند و از جمله تسعير ارز و افزايش بدهي دولت به 
بانك مركزي، تزريق و رشد شديد نقدينگي، تورم سازي و 
تورم خواري، پيش خور كردن بدهي هاي آينده، رشد شديد 
تسهيالت بانكي و... همگي تكرار مسير گذشته است كه 
جز تورم و كاهش ارزش پول ملي و دالريزه كردن اقتصاد 

نتيجه اي ندارد. 
به جاي اين مس��ير بايد راهكارهاي غير پولي را امتحان 
كرد و با كاهش مداخله دولت در اقتصاد، اصالح ساختار و 
كمك كردن از طريق تحوالت سياست داخلي و سياست 
خارجي، فضاي كسب وكار را بهتر كرد و اعتبار اقتصاد را 
احيا كرد و اعتماد به ريال و سياست هاي پولي ومالي و ارزي 
را تقويت كرد. زيرا تزريق سنگين نقدينگي و افزايش هر 
روزه قيمت ها نشان داده كه استفاده از پول و سياست هاي 
پولي و رشد نقدينگي و تزريق سنگين آن به اقتصاد راهگشا 
نيست و نمي تواند جاي سرمايه گذاري و توليد وكار و تالش 

و خلق ارزش را بگيرد. 
تا زماني كه دولت به اين سياست ها بي توجه است و به دنبال 
احيا و اعتبار اقتصاد ايران نيست و به جاي بهبود كسب 
وكار، به دنبال تزريق پول است نتيجه همين است و هر 

روز بايد شاهد تورم و رشد قيمت ها باشيم. 
دولت بايد كاري كند كه رشد اقتصادي مثبت شود، رشد 
سرمايه گذاري و كار مولد مثبت شود. مردم به جاي خريد 
و فروش ارز و سهام و مسكن، به دنبال كسب وكار، توليد، 
رقابت، كارآفريني و رشد فناوري و ترقي و توسعه باشند و از 
سوداگري و سفته بازي و كسب سود بادآورده پرهيز كنند. 
دولت نبايد رشد بازار سهام را به عنوان موفقيت اعالم كند 
بلكه بايد رشد توليد شركت ها و اقتصاد را عامل موفقيت 
ارزيابي كند. بايد به جاي رشد قيمت سهام، افزايش سرمايه 

شركت ها را پيگيري كند. 
لذا تاكيد كردن بر سياست هاي پولي و مالي و ارزي و تزريق 
نقدينگي را نبايد به عنوان تنها راهكار پيگيري كند بلكه 
بايد به دنبال گفت وگو، اثرگذاري، اصالح ساختار، استفاده 
از ظرفيت هاي سياست داخلي و سياست خارجي باشد 

و كسب وكارهاي مردم را با كاهش مداخله همراه كند. 

محسن شمشيري 

يادداشت



رقيه  ندايي| 
طي هفته هاي گذشته بازار س��رمايه روزهاي سختي را 
پشت سر گذاشت و اين سختي به گونه اي بود كه مديران 
و كارشناسان بورسي تحليل خاصي براي وضعيت بازار 
نداشتند. بازار در مدت افت شاخصي فراواني را تجربه كرد 
و اغلب سهم هاي بنيادين و اصلي بازار سهام زيان دهنده 

و قرمز بودند.
يكي از مهم ترين داليلي كه باعث شد بازار روند قرمزي به 
خود بگيريد تصميمات آني و لحظه اي اغلب مسووالن بود 
و برخي از اين مسووالن با برگزاري جلسات ميان اعضاي 
شوراي عالي بورس و حقوقي س��عي در بازگرداندن بازار 
داشتند تا جلوي اين ريزش هاي مكرر بازار را بگيرند. اما؛ 
اين جلسات تاثير چنداني در بازار نداشت و تنها بازگشت 

اعتماد مردم مي تواند بازار را به تعادل برساند.
بازار تنها با صف هاي خريد متعادل نمي شود و الزم است 
حمايت سهامداران از اين بازار بيش از پيش شود. در سه 
ماهه نخست امسال بازار رشد چندصد درصدي را تجربه 
كرد كه باتوجه به هجوم نقدينگي ها و سواد مالي سهامداران 

اين روند را مي توان تا حدودي طبيعي دانست.
زيان بازار تنها ناش��ي از عملكرد مس��ووالن نيست بلكه 
سهامداران حقيقي و حقوقي در اين زيان نقش عمده اي 
دارند. در طبيعي ترين حالت سرمايه گذاري در بازار تنها با 
تحليل هاي بنيادي و تكنيكال انجام مي شود اما؛ با افزايش 
ميزان س��وددهي بازار تحليل ها جاي خود را به حدس و 
گمان و سيگنال فروش��ي برخي از سودجويان دادند. در 
روزهاي قرمز و سبز بازار ديده شد كه حقوقي  ها نيز رفتاري 
هيجاني داشتند و با هيجان صف هاي طوالني براي خريد 
و فروش سهم ها تش��كيل مي دادند اين نوع در برخي از 
سهامداران حقيقي خرد به راحتي ديده مي شود چراكه 
اين افراد با دانش مالي بورسي آشنايي كافي ندارند اما؛ اين 
عملكرد هيجاني برخي از حقوقي ها جاي سوال دارد كه چرا 

سهامداران عمده بازار اين رفتار را از خود نشان مي دهند.
س��ازمان بورس جلس��ات مختلفي با حقوقي هاي بازار 
گذاش��ت تا اين بورس به تعادل برسد اما؛ روزهاي اول در 
بورس هيچ تعادلي ديده نشد و پس از گذشت چند روز از 
جلسه سازمان بورس با حقوقي ها، اين سهامداران عمده 

توانستند بازار را به تعادل برسانند.
ايجاد تعادل تنها ايجاد صف هاي خريد براي سهام عمده 
و بنيادي نيس��ت بلكه تعادل در بازار تنه��ا در زماني كه 
سهامداران نسبت به بازار اعتماد داشته باشند پيش مي آيد.

يكي از راهكاري مهم براي بازگشت اعتماد مردم به بازار 
سرمايه ايجاد سياس��ت گذاري هاي مناسب و كم شدن 
دخالت ه��اي دولت در بورس اس��ت. همچنين برخي از 
مخالفان بورس سعي در ايجاد التهاب در بازار را دارند و با 
ايجاد شايعات مختلف تالش مي كنند سهامداران پول خود 

را از بورس خارج كنند.
زماني كه بازار قرمز شد دولت راهكارهاي مختلفي امتحان 
كرد از دوش��يفته شدن بورس تا درصد نوس��ان. اما؛ اين 
راهكارها نيز چاره ساز نبودند. دوشيفته شدن بورس تنها 
عملكرد برخي از سهامداران را ضعيف كرد و بازار سرمايه را 
در چالشي بزرگ وارد كرد. سازمان بورس با دوشيفه كردن 
بازار سعي داشت ۴ تا ۶ سهم بنيادي بازار را به تعادل برساند 
ولي باتوجه به ماهيت بازار و تعداد سهامي كه بيش از ۵۰۰ 
سهم مي رسد نمي توان بازار را تنها با چند سهم متعادل 
كرد. درصد نوسان نيز تاثير عمده در صف هاي بازار دارد 
براي مثال؛ شركت هايي كه دس��ت به افشاي اطالعات 
خود از نوع الف مي زنند را با محدوديت درصد نوس��ان باز 
مي كنند و اين موضوع در نهايت صف هاي فروش را براي 
سهم پديد مي آورد. همچنين وقتي درصد نوسان در ميان 
نباشد ديگر حقوقي ها نمي توانند صف هاي خريد و فروش 
بازار را تحريك كنند و دستكاري قيمت ها تا حدود زيادي 

غير ممكن مي شود.
 اين نوع راهكار براي بازار مناسب نيست و حمايت از بورس 
يعني درصد نوسان را به طور كامل حذف كنيم. همچنين 
حقوقي ها مي توانند تا چند روز ب��ازار را مثبت نگاه دارند 

و س��ازمان بورس و دولت بايد به فك��ر راهكاري دايمي و 
هميشگي براي كنترل بازار باشند.

اگر دولت و سازمان بورس دخالت هاي بيجا و همچنين 
تصميم گيري هاي درست درخصوص بازار داشته باشند 
و اجازه دهند هر س��همي در بازار ب��ه قيمت واقعي خود 
برسد ديگر الزم نيست كه سازمان بورس دست به دامن 
حقوقي ها شود بلكه اين سازمان مي تواند تنها با آرام نگاه 
داشتن وضع بازار را كنترل و سوددهي را عايد سهامداران 

كند.

    چراغ سبز بورس براي سهامداران
بازار س��رمايه پس از روزهاي متعدد قرمزپوش بودن روز 
گذشته با ۲۷ هزار و ۴۸۲ واحد صعود رقم يك ميليون و 
۵۸۳ هزار واحد را ثبت كرد. اين در حالي است كه شاخص 
كل با معيار هم وزن ۴۲۴ واحد كاهش يافت و به رقم ۴۲۶ 
هزار و ۵۳۹ واحد رس��يد. معامله گران امروز يك ميليون 
معامله به ارزش ۸۸ هزار و ۲۲۶ ميليارد ريال انجام دادند. 
ش��اخص كل فرابورس نيز با ۲۷۹ واحد افزايش رقم ۱۶ 
هزار و ۷۶۹ واحد را ثبت كرد. معامله گران اين بازار ۴۸۷ 
هزار معامله ب��ه ارزش ۳۳ هزار و ۵۹۵ ميليارد ريال انجام 

دادند. »خودرو و ساخت قطعات« كم اقبال ترين صنعت 
روزگذشته با سفارش تقريبي فروش ۷۸۰ ميليارد تومان 
است و پس از آن گروه »انبوه سازي، امالك و مستغالت« 
قرار دارد كه برآيند سفارشات فروش آن حدود ۵۷۰ ميليارد 
تومان مي شود، از سويي ديگر گروه »محصوالت شيميايي« 

با تقاضاي خريد تقربيا ۵۸۰ ميليارد توماني همراه است.
پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري الماس كوروش از روز 
شنبه در بورس اوراق بهادار آغاز شده و تا روز ۲۷ شهريور 
ادامه خواهد داشت. اين صندوق كه تحت نظارت سازمان 
بورس و اوراق بهادار و تحت مديريت شركت سبدگردان 
كوروش بوده و قيمت اسمي هر واحد سرمايه گذاري در 
دوره پذيره نويسي ۱۰.۰۰۰ ريال است. همچنين شركت 
بورس اوراق بهادار از ادامه توقف نماد معامالتي ش��ركت 
سايپا »خس��اپا«، با توجه به عدم رعايت ضوابط افشاي 

اطالعات با اهميت حداكثر براي ۲ روز كاري خبر داد.
پيش بيني مي شود بازار س��رمايه، روزهاي آينده روندي 
متعادل به خود بگيرد و گروه هاي مختلف بعد از چندين 
روز قرمز پوش بودن طي اين هفته به رنگ سبز برسند. اين 
پيش بيني در حالي است كه حقوقي ها با ايجاد صف هاي 

خريد سعي در كنترل بازار دارند.

4 ادامه از صفحه اولخبر
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 پيشنهاد كاهش زمان 
افزايش سرمايه شركت ها

مسلم صالحي، عضو ناظر مجلس در شوراي عالي 
بورس گفت: در اين نشست وضعيت بازار بورس 
و راهكارهاي بهبود شرايط اين بازار مورد بحث و 
بررسي قرار گرفت. همچنين دغدغه هاي موجود 
فعاالن بورس مورد استماع قرار گرفت و در نهايت 
پيشنهاداتي براي ساماندهي و بهبود بازار مورد 
تأييد قرار گرفت. پيش��نهاد ايجاد خط اعتباري 
توس��ط بانك ها براي كنترل نوسانات و حمايت 
از بازار ب��ورس. نماينده م��ردم اقليد در مجلس 
ش��وراي اس��المي ادامه داد: يكي از پيشنهادات 
اين ب��ود كه خط اعتباري ب��راي حمايت از بازار 
بورس با كمك بانك مركزي ايجاد شود، كمااينكه 
بسياري از بانك هاي ما در ماه هاي اخير به سود 
بس��يار خوبي در بازار سرمايه دست پيدا كردند، 
از اين رو اين پيشنهاد مطرح شد كه بانك ها خط 
اعتباري را براي كنترل نوسانات و حمايت از بازار 

ايجاد كنند. 
وي گفت: در شرايط كنوني بسياري از مردم بدون 
تجربه و تخصص وارد بازار بورس مي شوند، از اين 
رو در نشست اخير، مقرر شد كه سازمان بورس با 
همكاري سازمان صدا و سيما، برنامه هايي را براي 
ارايه آموزش فعاليت در ب��ازار بورس تهيه كنند 
يا اينكه يك شبكه اختصاصي براي آموزش هاي 

حوزه بورس ايجاد شود. 
صالحي افزود: يكي ديگر از پيشنهادات مطروحه، 
افزايش سقف اعتباري كارگزاري ها از ۲۵ درصد 
به ۵۰ درص��د بود كه اين مس��اله موجب بهبود 
وضعيت ب��ازار بورس مي ش��ود، يك��ي ديگر از 
پيشنهادات، افزايش حجم مبنا بود كه اين مساله 
نيز در نشست بعدي شوراي عالي بورس مطرح و 
بررسي خواهد شد. يكي ديگر از موارد پيشنهادي، 
تسهيل كردن ورود شركت ها به بازار بورس است، 
در شرايط فعلي يك پيچ و خم بسيار سختي براي 
فعاليت شركت هاي اقتصادي در بازار بورس وجود 
دارد كه اين مساله بايد تسهيل و رفع شود. البته 
اين مساله به معناي آن نيست كه شركت هايي با 

بنيه ضعيف وارد بازار شوند. 
وي گف��ت: از ديگر پيش��نهادات مطروحه براي 
بهبود وضعيت بازار بورس، كاهش زمان افزايش 
س��رمايه اس��ت، در ش��رايط كنوني هر شركت 
مي تواند حداقل هر ۶ ماه يك بار نسبت به افزايش 
س��رمايه اقدام كن��د اما اين مدت باي��د به ۳ ماه 
كاهش يابد.فعاالن حوزه بورس در نشست مذكور 
خواستار تشكيل اتحاديه يا صنف براي حمايت 
از آنها در دوران تالطم بازار بودند كه مقرر ش��د 
كه اساس��نامه اين اتحاديه با پيشنهاد فعاالن و 
كارشناسان ارايه شده و سازمان بورس آن را مورد 

بررسي و تصويب قرار دهد.

تصميمات شورای عالی بورس 
برای رونق بازار

حس��ن قاليباف اصل گفت: امروز شورای عالی 
بورس بدنبال مباحثی بود ک��ه نبود آن در بازار 
سرمايه احساس می شد و برهمين اساس مصوبه 
آيين نامه ثبات بخشی به بازارسرمايه و صيانت از 
حقوق سهامداران و سرمايه گذاران تصويب شد 
و موضوعات اين آيين نامه استفاده از ابزار های بود 
که در گذش��ته در بازار وجود داشت، اما اجرايی 

نمی شد. 
وی ادامه داد: در اين آيين نامه مقرر شد نهاد های 
مال��ی و س��هامداران بزرگ ک��ه عمدتا حقوقی 
هستند در بازار سرمايه فعال تر شوند.در سال های 
گذشته سهام خزانه، بازارگردان و بازار ساز در بازار 
وجود داشت، اما بسيار کم استفاده می شد که در 
اين آيين نامه استفاده از اين ابزار ها مصوب شد، 
زيرا اين ابزار ها باعث ايجاد تعادل در بازار شده و 
از افت و خيز شديد در بازار جلوگيری می شود. 

رئيس س��ازمان ب��ورس اوراق به��ادار افزود:در 
آيين نام��ه چند نکته م��ورد تاکيد ق��رار گرفته 
اس��ت از جمله بحث بازارسازی توسط نهاد های 
مالی و سهاداران عمده و بازارگردانی که خأل آن 
در بازار مش��هود اس��ت .از ابتدای سال جاری با 
ورود نقدينگی زيادی مواجه شديم. سهامداران 
ش��رکت ها که مناب��ع مالی نياز داش��تند از اين 
فرصت استفاده نکردند که دليل آن عدم عرضه 
مناسب در بازار بوده است که به وسيله اين ابزار ها 
و پتانس��يل س��هام خزانه و اوراق اختيار فروش 

می توانيم به تعادل بازار کمک کنيم. 
قاليباف اصل گفت: اس��تفاده از پتانسيل سهام 
خزان��ه و اوراق اختي��ار ف��روش تبع��ی در اين 
آيين نام��ه وجود دارد و به واس��طه ضمانت های 
اجرايی الزام است تا سهامداران عمده و ناشران 
از اين ابزار ه��ا در بازار اس��تفاده کنند.در قانون 
رفع موانع تولي��د رقابت پذي��ر در بند ۱۶ و ۱۷ 
مواردی مربوط به بانک ها بود که فعاليت بانک ها 
را محدود می کرد با اين اختيارات شورا، بانک ها 
بتوانند بدون نگرانی از بحت های مالياتی و بدون 
محدودي��ت در بورس فعاليت کنن��د و افزايش 
سرمايه دهند، صندوق تشکيل دهند و از سهام 

خزانه استفاده کنند.
 قاليباف اضافه کرد: ضمانت های اجرايی در اين 
آيين نامه ديده ش��ده و برای افرادی که تخطی 
می کنند جرايم ديده ش��ده است .اين آيين نامه 
کمک می کند ابزار های پيش��رفته دربازار مورد 
اس��تفاده قرار گيرد و گام موثر برای توسعه بازار 
س��رمايه اس��ت .وقتی مردم در ب��ازار ورود پيدا 
می کنيد بايد از ريس��ک های آن اطالع داش��ته 
باش��ند و به اين موضوع توج��ه کنندو به فضای 
مجازی در اين خصوص توجه نکنند و از مشاوران 

رسمی کمک بگيرند.

دورنماي حضور اقتصادي 
ايران در منطقه

 فعاالن بخش خصوصي در همه ج��اي دنيا به دنبال اين 
هستند تا با كشوري و قلمرويي دادوستد داشته باشند كه 
هم خطرات كمتري براي آنها داشته باشد و هم سود بيشتري 
به آنها برساند. بايد سعي كنيم ارتباطات مان با همسايگان 
بهتر از گذش��ته باش��د، نقش رايزن هاي فرهنگي در اين 
خصوص بسيار كليدي است؛ اطالع رساني ها بايد دقيق تر 
باشد. براي مسائل و مشكالت و سوءتفاهم ها بايد به سرعت 
راهكارهاي حل و فصل تدارك ديد تا هيچ مشكلي حل نشده 
با همسايگان باقي نماند.همچنين تفاهم نامه هاي دوجانبه، 
چندجانبه و منطقه اي با طرف هاي مختلف بايد منعقد شود 
تا مسيرهاي متنوعي براي گسترش ارتباطات اقتصادي و 
فرهنگي و... فراهم شود. در كل بايد به گونه اي برنامه ريزي 
كنيم كه هم اوال قلمروي بازارهاي صادراتي كشور افزايش 
پيدا كند و از سوي ديگر شرايط را به گونه اي پيش ببريم كه 
فعاالن بخش خصوصي براي جابه جايي پول و درآمدهايشان 
مشكلي نداشته باشند. وقتي دولت براي جابه جايي پول خود 
با مشكل مواجه است و قادر به انتقال بانكي نيست، معلوم 
است كه صادركننده كشور چه وضعيت دشواري دارد و با 
چه مصائبي دست به گريبان است. موضوع ديگر اين است 
كه ما بايد جهت گيري صادراتي مان را به گونه اي ساماندهي 
كنيم كه حذف آن براي هيچ كشوري امكان پذير نباشد. ما 
بايد رويكرد صادراتي مان را از صادرات مواد اوليه به سمت 
صادرات دانش پايه و دانش محور تغيير دهيم. اينكه تالش 
ش��ود تا كلوخه هاي معدني و خاك و ديگر مواد اوليه را در 
ليس��ت صادرات قرار دهيم، فايده اي براي كشور نخواهد 
داشت. حاصل جمع اين استراتژي صادراتي براي اقتصاد 
ايران صفر يا حتي منفي خواهد بود. مدل صادراتي ما مثل 
كليه فروشي است. يعني فردي براي حل مشكالت معيشتي 
خود به چاي راهكارهاي درست برود و كليه اش را بفروشد 
تا زندگي روزمره خود را بگذارند. اين شيوه ها نه تنها باعث 
توسعه كشور نمي شود بلكه عقب ماندگي اقتصادي را نيز 
عمق مي دهد. اما بخش مهمي كه عامل توس��عه اس��ت؛ 
صادرات كاالهاي صنعتي نويني است كه بر اساس ارزش 
افزوده دانش محور توليد شده باشد. گهگاه من در رسانه ها 
مي خوانم كه دولت را به دليل كوتاهي در بهبود مناسبات با 
همسايگان مي نوازند. به نظرم منتقدان به صورت شفاف و 
مصداقي بايد اشاره كنند كه در چه بخش هايي كوتاهي و 
كم كاري انجام شده، نه اينكه موضوعات را به صورت كلي 
عنوان كنند و برخوردهاي سياسي با موضوعات اقتصادي 
داشته باشند. دولت هم بايد پاسخ اين ابهامات را بدهد كه 
آيا واقعا قصور داش��ته يا عوامل ديگري در مشكالت امروز 
كشور اثرگذار هستند كه خارج از اراده دولت بوده است. به 
نظر مي رسد فشار كشورهايي چون امريكا و در ادامه رژيم 
صهيونيستي و برخي كشورهاي عربي هم در مشكالت امروز 
اقتصادي كشور دخيل باشند. اين در حالي است كه نزديكي 
ناميمون رژيم صهيونيستي به برخي كشورهاي حاشيه 
خليج فارس هم مزيد بر علت ش��ده و دورنماي مناسبات 
اقتصادي در منطقه را پيچيده تر مي كند. در اين شرايط ايران 
بايد داخل اقتصادش اصالحگري را آغاز كند و رانت و فساد 
را كه عامل موجد همه مشكالت كشور است را حذف كند و 
نظم تازه اي در اقتصاد مشخص شود كه در آن شفاف شود 
كه اين سيستم در راسستاي حمايت شفاف و غير فسادآور 
از توليد و صادرات دانش پايه مستقر شده است. در كنار اين 
اصالحگري بايد تامين حداقل هاي مورد نياز مردم از طريق 
كارت هاي الكترونيكي در دس��تور كار ق��رار بگيرد. بدون 
ترديد اگر اين رانت هاي مخرب از اتمسفر اقتصاد و توليد 
كشور حذف شوند، دامنه وسيعي از ظرفيت هاي مفيد آزاد 
مي شود كه از آن ظرفيت ها مي توان در مسير توسعه كشور، 
مهار تورم، رشد توليد و كاهش بيكاري بهره برد. در غير اين 
صورت تصميمات مقطعي و خلق الساعه مثل بازداشت فالن 
شركت توليد كننده لبنيات يا انجماد قيمت خودرو به بهانه 
حمايت از مصرف كننده و...كاله گشادي هستند كه بر سر 
توسعه كش��ور مي رود. هيچ دليلي ندارد اگر ظرفيت هاي 
توليدي در كشور وجود دارد ما بر قيمت ها ترمز بزنيم و رانتي 
براي افرادي كه مثال خودروهاي زيرميزي مي گيرند و رانت 
مي آفرينند، ايجاد كنيم. دولت وظيفه دارد، موانع پيش روي 
توليد و صادرات را بردارد و بستر پويايي را براي رشد توليد و 
صنعت فراهم كند. ايجاد اين بستر مناسب براي كسب و كار 
براي مردم اين امكان را ايجاد مي كند كه بتوانند بهره خود 
را از اقتصاد و معيشت ببرند. در حالي كه دخالت هاي دولت 
وضعيت كشور را بجايي خواهد رساند كه بازارهاي صادراتي 
ما در منطقه يكي از پس ديگري به دست صادر كنندگان 
رقيب فتح شود. براي جلوگيري از يك چنين رخدادي بايد 
از همين امروز برنامه ريزي كنيم و استراتژي داشته باشيم..

گشودن دريچه هاي تازه 
در فقه اسالمي

ب��ه امام )ره( گزارش داد كه من اين بح��ث را قبول ندارم و 
شما يا بايد تصحيح كني يا بايد تعطيل كني كه در نهايت 
امام بحث تفسير سوره حمد را تعطيل كردند. باالخره اين 
مسائل بين علما و بزرگان وجود دارد، همين االن فقهايي 
داريم كه طهارت ذاتي براي همه متولدين را قبول دارند، 
برخي ديگر طهارت ذاتي را قبول ندارند و معتقدند كه هر 
فرد در سن بلوغ بايد شهادتين را بگويد تا پاك شود. برخي 
علما نه تنها اهل كتاب را بالذات پاك ميدانند، بلكه بودايي ها 
را هم پاك مي دانند و مي گويند طهارت ذاتي اس��ت. اينها 
مباحث طلبگي ميان علماست و نبايد برخوردهاي سياسي 
با آن شود. يا برخي افراد نسبت به قضا زن نظرات مختلفي 
دارند. برخي معتقدند كه مي توانند قضاوت كنند و برخي 
ديگر از علما به گونه اي ديگر فكر مي كنند. همين االن كتابي 
در دس��ت دارم كه در آن بحث بر سر اين است كه آيا بعد از 
بردن نام پيامبر اكرم)ص( در هر شرايطي )نماز و غير نماز( 
واجب است كه صلوات بفرستيم يا مي توان در شرايط خاص 
به گونه اي ديگر عمل كرد؟ خوب اين بحث علمي است. يا 
همه اين روايت را مي خوانيم كه فريضه علم آموزي بر هر 
مسلماني واجب است. يعني هر مسلماني بايد باسواد باشد و 
بدون آگاهي و سواد به درد اسالم و مسلمين نمي خورند، اما 
همين امروز هستند افرادي كه معتقدند   مستحب است و 
واجب نيست، بلكه حتي برخي افراد مي گويند، بهتر است كه 
فرد بي سواد باشد. خوب اين هم يك نظر است، بايد بررسي 
شود كه آيا با عقل و خرد هماهنگ است يا اينكه نيست، در 
هر حال با سند و دليل بايد رد يا قبول شود. متاسفانه ما همه 
مقوالت را با عينك سياسي مي بينيم و سياست زده شديم. 
اين نگاه سياست زده خطري است كه مي تواند كشور را از 

دستيابي به اهدافش دور كند. 

سازمان بورس جلسات مختلفي با حقوقي هاي بازار گذاشت تا اين بورس به تعادل برسد

حمايتي كه آفت زده نشد

زيرساخت ها عامل متوقف نشدن نمادهاي بازار

ابهامات افزايش  نرخ تسعير ارز 

رقيه ندايي| 
با افت بازار سهام و شكسته شدن حباب، بازار سرمايه روي 
اصلي خود را به سهامداران نشان داده و سهام هاي عمده 
نيز ريزش خوبي را تجربه كرده اند. براساس تحليل هاي 
موجود در بازار اغلب كارشناسان بر اين باورند كه ريزش 
بازار تنها در پي رشد هاي عجيب بازار بوده و اين اصالح 
كامال طبيعي است. بازار توسط دولت به اين روز افتاده 
درمان اي��ن حالت ب��ورس كمي زمان بر اس��ت و تنها 
حمايت هاي طوالني مي تواند بازار را به روندي متعادل 
بازگرداند البته اين حمايت ها بايد همزمان توسط سازمان 
بورس و دولت انجام شود و بين اين دو هماهنگي هاي الزم 
وجود داشته باشد تا مردم به بورس اعتماد كرده و در نهايت 
موجبات تعادل بازار سرمايه را فراهم سازند. حال فعالين 
بازار با اش��اره به اين موضوع كه چرا مقام ناظر در شرايط 
رشد بازار نماد ش��ركت هايي كه طبق دستورالعمل ها 
در دامنه نوسان قيمتي ۵+ درصد هستند در واقع بيش 
از ۲۰ درصد افزايش مي يافتند را متوقف مي كرد اما؛ در 
شرايط ريزش فعلي توجهي به دستورالعمل هاي موجود 
در بازار براي توقف نمادهايي كه با افت قيمت همراه بوده اند 

مورد تاكيد و حمايت قرار نگرفت. در اين روزهاي نزول 
بازار برخ��ي از نمادها با كاهش ۳۵ درصدي نيز متوقف 
نمي شوند. درحالي كه نهاد ناظر بر توقف نمادها براساس 
دستورالعمل هاي موجود در بازار اصرار دارند اما؛ فعالين 
بازار ادعا مي كنند در شرايط ريزش فعلي شاهد حمايت 
مق��ام ناظر از نمادهايي كه با افت هم��راه بود، نبوده اند. 
براساس ماده ۱۷ مكرر دستورالعمل اجرايي نحوه انجام 
معام��الت در بورس اوراق بهادار ته��ران، در صورتي كه 
قيمت پاياني نماد شركتي طي ۵ روز معامالتي متوالي در 
دامنه عادي نوسان قيمت از ۵- درصد تا ۵+ درصد بيش 
از ۲۰ درصد افزايش يا كاهش داشته باشد يا در صورتي كه 
قيمت پاياني سهم طي ۱۵ روز معامالتي متوالي در دامنه 
عادي نوس��ان قيمت ۵- درصد تا ۵+ بيش از ۵۰ درصد 
افزايش يا كاهش داشته باش��د. سازمان بورس موظف 
است، در اولين زمان ممكن از لحاظ فني، نماد معامالتي 
را متوقف كرده )توقف ۲۰ درصد و ۵۰ درصد در بورس( و 
از ناشر درخواست برگزاري كنفرانس اطالع رساني كند. 
با وجود اين دستورالعمل ها در ريزش هاي هفته اخير اين 
قانون روي نمادها اعمال نشد و شرايط حال بازار، زمان آن 

رسيده كه سهم هاي بنيادي خوب و بد مشخص شود و 
شركت ها مي توانند از عملكرد فصلي و دوره اي خود دفاع 
كنند و اخبار مهم نيز مي تواند براي هر س��هم و نمادي 
تاثيرگذار باشد. برخي از كارشناسان عمده بازار گفتند: 
تمامي فرآيندهاي نظارت به شكل سيستمي نيست. 
همچنين دس��تور متوقف كردن، بازگشايي و... همگي 
اين فرآيندها به صورت دستي و توسط خود ناظر انجام 
مي شود. البته به صورت كلي در تمامي حوزه ها هرچه 
فرآيند به ش��كل دستي و با واس��طه انساني انجام شود 
با خطاي بيش��تري همراه خواهد بود. سازمان بورس و 
فرابورس نيز قطعا خطا به واسطه سيستمي نبودن تمامي 
فرآيندهاي نظارت را مي پذيرد. يكي از موضوعات مهم در 
سامانه هاي معامالتي اين است كه تا چه مقدار مي توان 
خطاي انساني را به واسطه وجود انسان از بين ببرد و به 
س��مت سيستمي ش��دن برود. درحال حاضر سيستم 
موجود چنين ظرفيتي را ندارد و سيس��تمي نيز براي 
چنين موضوعاتي تعريف نش��ده است و زماني تعريف 
شده بود كه حدود ۲۰۰ شركت در بازار سرمايه فعاليت 
مي كردند و حجم معامالت بازار در حدود ۲۰ تا ۵۰ ميليارد 

تومان بودو در آن زمان كنترل كردن بازار روندي ساده و 
راحت بود. اما؛ در شرايط حال حاضر بازار و وجود بيش از 
۵۰۰ شركت سيستم نظارتي و هسته معامالتي توانايي 
كارايي با اينگونه ش��رايط را ن��دارد. در نتيجه نمي توان 
گفت اهمال كاري يا دخالتي از سمت سيستم نظارت 
به وجود آمده باشد چراكه به نظر مي رسد مشكالت به 
وجود آمده به سازمان بورس و نهادهاي ناظر بازار سرمايه 
مربوط نمي ش��ود و اين موضوعات ابعاد كالن تري دارد.  
درنهاي��ت مي توان گفت كه مقصر اصلي اين مش��كل 
سازمان بورس يا نهادي ديگر نيست بلكه مشكل اصلي 
زيرساخت هاي ناكافي است. چراكه طي ۵ ماه گذشته 
ميزان كدهاي بورس��ي فعال در بازار سرمايه نزديك به 
۳ برابر در مدت مشابه سال قبل رشد داشته و مسووالن 
سازمان نتوانسته اند زيرساخت هاي بازار را به اندازه كافي 
توسعه دهند. همچنين باتوجه به اين موضوع كه بيش از 
۶۵ درصد از افراد جامعه درگير بازار سهام هستند انتظار 
مي رود نسبت به زيرس��اخت هاي موجود در بازار توجه 
بيشتري شود تا سهامداران به حق واقعي خود و سهم ها به 

ارزندگي مناسب خود برسند.

همچنين به دنبال تسعير نرخ ارز، در مقابل دولت به چه 
ميزان بدهي خود به بانك مركزي را كاهش خواهد داد و 
پس از آن قرار است تا چه حد ازمنابع بانك مركزي جهت 

كسري بودجه و مخارج دولت استفاده كند؟
بانك مركزي در سال هاي اخير به بانك ها اجازه نداده كه 
از محل سود تسعير سود تقسيم كنند. البته بانك ها تا ۸ 
هزار تومان را تس��عير كرده اند اما اجازه تقسيم سود آن را 
نداشته اند. لذا اكنون اين پرسش مطرح است كه چه اتفاقي 
افتاده كه حاال بانك مركزي مي خواهد نرخ سود تسعير را با 
بدهي دولت تهاتر كند و براي آن يك منطق اقتصادي در 
نظر داشته و بانك مركزي براساس اين منطق اقتصادي، 
به بانك ها اجازه ن��داده كه دارايي هاي پولي كه قبال مثال 
۴۰۰۰ تومان ارزش داش��ته و امروز ۸ هزار تومان ارزش 
دارد، را افزايش قيمت بدهند و براي آن سود در نظر بگيرند. 
 اين س��ود زماني كامال قابل دسترس اس��ت كه رويداد 
اقتصادي مبني بر فروش آن دارايي پولي رخ بدهد اما آن 
رويداد اتفاق نيفتاده و در نتيجه دليلي براي افزايش قيمت 
آن دارايي به فروش نرفته و باق��ي مانده وجود ندارد. زيرا 
آن دارايي فعال دست نخوره باقي مانده است. چون زماني 
قيمت اين دارايي پولي مشخص مي شود كه در حال فروش 
از طريق عرضه و تقاضا باشد و ممكن است افزايش قيمت 
داشته باشد يا حتي ممكن است تحت تاثير برخي تحوالت 
كاهش ارزش نيز داشته باشد و مثال نرخ دالر كاهش يابد. در 
نتيجه از حاال نمي شود نرخ آن را بدون آنكه به فروش برود 

افزايش داد و براي آن ارزش بيشتر در نظر گرفت و آن را جزو 
درآمد و عايدي دولت به ريال محاسبه كرد.

اين داراي��ي زماني به صورت ريال در اختي��ار دولت قرار 
مي گيرد كه به ريال بفروش رس��يده و در آمد عايد دولت 
كند و لذا تا زماني كه ارز در خزانه موجود است و به فروش 
نرفته، دولت نمي تواند معادل ريالي براي آن در نظر گرفته 
و معادل آن ريال از بانك مركزي گرفته و خرج كند. اين ارز 
بايد حتما در بازار بفروش برس��د و در آن صورت دولت از 

ريال آن استفاده كند. 
اما اگر سود تسعير را شناسايي كرديم و بابت آن بدهي دولت 
به بانك مركزي را تهاتر كرديم و سودي كه هنوز پول نبوده 
را تبديل به پول كرديم، در آن صورت اثر خود را روي پايه 
پولي مي گذارد و باعث رش��د نقدينگي و تورم در مراحل 
بعدي مي شود. زيرا دولت معادل آن ريال از بانك مركزي 

گرفته و خرج مي كند. 
به عبارت ديگر، روي ترازنامه بانك مركزي اثر مي گذارد و 
اين سود شناسايي شده بايد يك جايي ثبت  شود و وقتي 
ثبت شد، بايد با يك حساب و قلم ديگري از ترازنامه تبادل 
مي شود يا تهاتر مي ش��ود يا افزايش در اقالم ديگر ايجاد 

مي كند. 
وقتي افزايش قيمت يا سود تسعير ارز را شناسايي مي كنيم 
بايد يك جايي ثبت كنيم و دولت مي گويد كه ارز مال من 
است و سود تسعير آن نيز مربوط به دولت است و لذا سود 
تسعير را بايد يك جايي ثبت كنيم و يك قلم ديگر از اقالم 

ترازنامه كم كنيم. مثال اين سود تسعير مي تواند با بدهي 
دولت به بانك مركزي تهاتر شود. اگر بدهي دولت به بانك 
مركزي را كاهش دهيم در آن صورت مسير براي افزايش 
پايه پولي و استفاده از آن براي جبران كسري بودجه سال 
۹۹ فراهم مي شود.  موضوع استفاده از سود تسعير ارز در 
دولت احمدي نژاد نيز مطرح بوده و دولت سعي داشت كه 
همان موقع از آن استفاده كند. اما مجلس با آن مخالفت 
كرد. امروز نيز مجلس بايد با سود تسعير ارز مخالفت كند 
زيرا منش��أ و عامل افزايش پايه پولي ونقدينگي و تورم و 
افزايش قيمت خواهد بود و زمينه را براي رشد واقعي بدهي 

دولت به بانك مركزي فراهم خواهد آورد. 
چ��را دولت و بانك مركزي امروز انتظ��ار دارند كه بدهي 
دولت از طريق سود تسعير ارز تهاتر ش��ود اما پرونده اي 
كه در س��ال هاي اخير در مورد تس��ويه تعهدات گذشته 
ارزي به بانك ها باز بوده و بابت آن سود شناسايي كرده اند 
تهاتر نمي شود.  چرا اين موارد براي بانك ها تعيين تكليف 
نمي شود و دست بانك ها در رشد منابع در اختيار آنها را باز 
نمي كند.  براين اس��اس ابهامات فراواني در مورد افزايش 
سود تسعير ارز وجود دارد كه بايد به خوبي بررسي و آثار و 
ابعاد و حاشيه هاي آن در نظر گرفته شود و اگر قرار است كه 
از اين موضوع استفاده شود بايد به بانك ها و منابع ارزي در 
اختيار آنها نيز اجازه داده شود كه از سود تسعير ارز استفاده 
كنند و بدهي دولت به بانك ها نيز از اين طريق كاهش يابد. 
موضوع شناسايي سود از محل تسعير ارز در ذيل حساب 

سرمايه مي نشيند و براين اساس، چون دو طرف حساب 
س��رمايه بانك مركزي به يك نسبت رشد مي كند، لذا تا 
اينجاي كار اتفاقي نمي افتد. اما منطقي كه مس��ووالن 
اقتصادي به آن اش��اره مي كنند اين است كه از اين طرف 
ترازنامه، نرخ سود تسعير ارز را در مقابل طرف ديگر ترازنامه 
يعني بدهي دولت در نظر بگيريم و معادل كاهش بدهي 
دولت سود از محل تسعير ارز باشد.  اينجاست كه مشكل 
ايجاد مي شود زيرا هنوز سودي از محل فروش ارز حاصل 
نشده است و هنوز ارزي به فروش نرفته كه ما بخواهيم سود 
كسب كنيم و از محل اين سود بدهي دولت به بانك مركزي 
را كاهش دهي��م.  در نتيجه نمي توان به صورت صوري و 
حس��ابداري، از حاال بدهي دولت را كاهش داد و آن را به 

سود تسعير ارز در آينده موكول كرد. 
زيرا اگر بدهي دولت را كاه��ش دهيد در حالي كه هنوز 
فروش ارز اتفاق نيفتاده اس��ت عمال قدرت جذب پول از 
ط��رف دولت باال مي رود و دول��ت مي تواند بدهي خود را 
افزايش دهد و منابع بيشتري از بانك مركزي دريافت كند 
و اين مكانيزم عمال به خلق پول جديد، نقدينگي و تورم 

دامن خواهد زد. 
به عب��ارت ديگر، مي خواهيم بدهي دول��ت را از درآمد و 
سودي كه هنوز تحقق نيافته كاهش دهيم و اين موضوع 
باعث مي شود كه خلق پول و نقدينگي و بدهي جديد دولت 
به بانك مركزي را داشته باشيم كه عامل رشد پايه پولي، 

ضريب فزاينده، نقدينگي و تورم بيشتر است. 

ادامه از صفحه اول



مجيد  اعزازي|
ايران اير ۱۲ فروند هواپيماي اسقاطي و البته تاريخي خود 
را براي مزايده عمومي به فروش گذاشت. در پي اعالم اين 
مزايده برخي از طرفداران صنعت هوايي اين اقدام را به 
دليل از ميان رفتن ميراث صنعت هوايي نكوهش كردند 
و از مديران هما خواس��تند كه به جاي اين كار، موزه اي 
راه ان��دازي كند و به اين ش��يوه، هواپيماهاي قديمي و 
تاريخي يادشده را حفظ كند. مديرعامل هما نيز ديروز 
در اجابت اين خواسته،  اعالم كرد كه يك فروند بويينگ 
تاريخي موس��وم به »آلفا آلفا« را در اختيار نمايش��گاه 
هوايي تهران قرار مي دهد. عليرضا منظري، معاون اسبق 
هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري 
در گفت وگو با »تع��ادل«،  مزايده يا حفظ هواپيماهاي 
قديمي را مشروط به توان مالي و امكانات هما مي داند. او 
همچنين بر اين باور است كه مساله فروش يا نگهداري 
هواپيماهاي يادشده، فني و تخصصي نيست. به گزارش 
»تع��ادل«، در جدولي كه ايران اير از تايپ )نوع( و محل 
استقرار هواپيماهاي آماده فروش اعالم كرده، خبري از 
قيمت پايه هواپيماهاي به مزايده گذاشته شده نيست، 
ام��ا براي هريك از اين هواپيماه��ا رقمي به عنوان وجه 
تضمين فرآيند ارجاع كار درج شده است كه بيشترين 
آنها ۱۲5 ميليون تومان و كمترينشان 4۱ ميليون تومان 
است. درج اين مبالغ البته برخي از سايت هاي به اصطالح 
خبري و غيرحرفه اي را به اشتباه انداخت و موجب شد آنها 
بنويسند،  »با ۱00 ميليون تومان به جاي پرايد، هواپيما 
بخريد«.  5 فروند از اين ۱۲ فروند هواپيماي آماده فروش، 
بوئينگ ۷4۷، دو فروند ايرباس ۳۱0 و ۳ فروند ايرباس 

۳00 و يك فروند بوئينگ ۷۲۷ هستند.

     هزينه -  فايده نگهداري هواپيماهاي اسقاطي
عليرضا منظري، معاون اسبق هوانوردي و امور بين الملل 
سازمان هواپيمايي كشوري در گفت وگو با »تعادل« در 
پاس��خ به اينكه آيا هواپيماهاي به مزايده گذاشته شده 
»هما«،  از رده خ��ارج بودند؟ مي گوي��د: اين هواپيماها 
طبيعتا از رده خارج هستند. به دليل اينكه ايرالين هاي 
داخلي نمي توانند قطعات هواپيماها را تامين كنند و در 
نتيجه عمر و استهالك هواپيماها بيش از اندازه مي شود 
و اس��تانداردهاي الزم براي حفظ و نگهداري آنها رعايت 
نمي ش��ود، ديگر نمي توان از آن هواپيماها استفاده كرد. 
طبيعتا هواپيماهاي هما نيز از رده خارج هستند و از آنها 
نمي توان استفاده كرد. منظري مي افزايد: از سوي ديگر، 

وقتي هواپيماها از رده خارج مي شوند، نمي توان آنها را در 
بيابان گذاشت، بايد در فرودگاه پارك شوند. فرودگاه ها هم 
بابت توقف هواپيما از ايرالين ها پول مي گيرند، در نتيجه، 
هواپيمايي كه كار نمي كند و هيچ منفعت مالي از آن حاصل 
نمي شود، به مصلحت نيست كه ايرالين مربوطه بابت آن، 
حق پاركينگ هم بپردازد. معاون اسبق هوانوردي و امور 
 بين الملل سازمان هواپيمايي كش��وري اظهار مي كند: 
آن چه عده اي از فروش و به مزايده گذاشتن هواپيماهاي 
هما ايراد مي گيرند، به قضيه از رده خارج بودن يا نبودن 
آنها نيست،  بلكه اين بحث را دارند كه آيا شركت هما بهتر 
نيست موزه اي ايجاد كند و اين هواپيماها را به عنوان يك 
سابقه تاريخي و پرنده هاي قديمي نگه داري كند؟ يا اينكه 
نه، بايد اين هواپيماها به فروش رود؟ طبيعتا اين دو ديدگاه 
است،  ديدگاه تخصصي و فني هم نيست. طبيعي است، 
اگر شركت هواپيمايي يادشده امكاناتي دارد، بهتر آن است 
كه از هر كدام يا از هر نوع هواپيما يك تعدادي را در موزه اي 
براي آيندگان به عنوان ميراث هوانوردي كشور نگهداري 
كند، ولي وقتي امكانش وجود ندارد، طبيعتا نمي تواند اينها 
را همين طوري رها كند و حق پاركينگ هم بابت آنها بدهد. 

    خارجي ها   هواپيماهاي   اسقاطي   را   مي فروشند
او در پاسخ به اين كه تجربه كشورهاي ديگر در اين زمينه 
چيست؟ مي گويد: ايرالين هاي خارجي هواپيماهاي از رده 
خارج خود را مي فروشند. حتي خيلي از آنها قبل از اينكه 

هواپيماها به زمان اوراق شدن برسند و اصطالحا اسقاطي 
بشوند، مي فروشند. منظري مي افزايد: خريدارهاي اين نوع 
هواپيماها دو دسته هستند. اگر به اصطالح هواپيما هنوز 
داراي امكان بهره برداري استاندارد را داشته باشند، آنها را 
مرتب مي كنند و به شركت هاي چارتري يا شركت هايي 
كه كمتر از هواپيما كار مي كش��ند، با قيمت��ي ارزان تر 
مي فروشند. اما اگر وضعيت هواپيما به گونه اي نباشد كه 
براي پرواز صرفه اقتصادي داشته باشد، قطعات آن را جدا 
مي كنند و به صورت جدا جدا مي فروش��ند و در انتها هم 
خود بدنه را مي فروشند. منظري در پاسخ به اينكه به نظر 
شما آيا هواپيماهاي به مزايده گذاشته شده، در فضا و بازار 
ايران خريدار دارند؟ اظهار مي كند: همانطور كه مي دانيم 
در مورد خودروها از اصطالح اوراق فروشي استفاده مي شود 
و مكان��ي هم در جنوب تهران در حوالي ميدان ش��وش، 
مركز  اوراق فروشي است و اوراق فروشان در آنجا فعاليت 
دارند. انتظ��ار مي رود، فعاالن بازار اوراق فروش��ان كه به 
خرده فروشي قطعات خودرو يا قطعات ماشين آالت آشنا 
هستند، اين هواپيماها را بخرند و آهن و ساير فلزات آن را 
به مراكز ذوب فلزات بفروشند. مي دانيم كه هما قطعات 
اصلي هواپيماها را برداشته و روي هواپيماهاي ديگر خود 
استفاده كرده است و هواپيماهاي به مزايده گذاشته شده، 
بيشتر بدنه هواپيما هس��تند. منظري در پاسخ به اينكه 
ارزيابي كلي ش��ما از اين مزايده چيست، آيا كار درست و 
حساب شده اي است؟ مي گويد: بله. كار خيلي بد يا داراي 

ايرادي نيست. بلكه ديدگاهي وجود دارد مبني بر اينكه اين 
پرنده ها براي حفظ ميراث صنعت هوانورودي ايران در موزه 
قرار داده ش��ود. خوب اگر هما امكان اين كار را مي داشت 
حتما انجام مي داد. اما از آنجا كه به نظر مي آيد هواپيماهاي 
مزبور س��ال ها زير باران و آفتاب بوده اند و در حال از بين 
رفتن بوده اند، چه بهتر كه تعيين تكليف شده و از صرف 

هزينه هاي اضافه جلوگيري شود. 

     صيانت از ميراث هوانوردي با حفظ آلفا آلفا
در تحولي ديگ��ر، كاپيتان عليرضا برخ��ور، مديرعامل 
شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران )هما(، در پي 
درخواست انجمن ها و دغدغه مندان صنعت هوايي كشور 
و به منظور حفظ و صيانت از ميراث هوانوردي كش��ور، 
 EP-IAA با رجيس��تر B۷4۷SP هواپيماي بويين��گ
مشهور به آلفا آلفا را به شرط جانمايي از سوي نمايشگاه 
هوايي ايران، در اختيار اين نمايشگاه قرار خواهد داد. اين 
هواپيما نخستين بويينگ ۷4۷SP است كه به سفارش 
ايران و PAN AM، به ش��ركت ايران اير )هما( در سال 
۱۳54 فروخته شده است. با ورود اين هواپيما به ناوگان 
ايران اير، اين شركت توانست خط هوايي تهران به فرودگاه 
جان.اف.كندي نيويورك را در سال ۱۳54 بدون توقف طي 
كرده و به اين ترتيب، طوالني ترين خط هوايي بدون توقف 

جهان در آن ايام را راه اندازي كند.

  يادآور  عصر طاليي صنعت هوانوردي 
عباس عطايي، عضو تحريريه انجمن هوانوردي و هوافضاي 
پارس��ي در اين ب��اره توضيحات بيش��تري را در اختيار 
پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي قرار داد. وي درباره 
هواپيماي بوئينگ B۷4۷SP گفت: اين هواپيما، يكي از 
محبوب ترين هواپيماهاي تاريخ هوانوردي دنيا است و به 
دليل ويژگي هايي كه در ساخت و طراحي هاي آن به كار 

رفته، توانسته مشتري هاي زيادي را به خود جلب كند.
عطايي با اشاره به فراخوان فروش ۱۲ هواپيماي فرسوده 
كه از سوي سامانه تداركات الكترونيك دولت به مزايده 
گذاشته شده اس��ت، اظهار كرد: پس از آگاهي انجمن ها 
و تشكل هاي هوانوردي از اين مزايده، كارزاري به منظور 
حفظ و صيان��ت از تاريخ و فرهنگ صنع��ت هوانوردي 
شكل گرفت و متعاقب آن از مديريت شركت هواپيمايي 
جمهوري اسالمي ايران )هما( درخواست شد تا از فروش 
هواپيم��اي بوئينگ B۷4۷SP كه ي��ادگار عصر طاليي 

صنعت هوانوردي ايران است جلوگيري كنند.
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مخالفت فرمانداري تهران با 
نامگذاري خياباني به نام بازرگان

فرمانداري تهران به استناد ماده اول ضوابط و معيارهاي 
نامگذاري معابر با نامگ��ذاري خياباني به نام بازرگان 
مخالفت كرد. به گزارش ايمنا، ش��وراي شهر تهران 
چندي پيش تغيير نام خيابان محل س��كونت اعظم 
طالقاني به نام اين فعال سياسي تاريخ معاصر ايران را 
به تصويب رسانده بود و خيابان »سازمان آب« نيز به 
دليل ۱۳ بار تكرار نام، در محدوده صادقيه و در مناطق 
۲ و 5 ش��هرداري تهران به نام پيش��نهادي مهندس 
مهدي بازرگان تغيير يافته بود. همچنين در كنار ساير 
نام هاي جديد معابر تهران، با تصويب شوراي شهر يك 
كوچه نيز به نام سهيل گوهري نامگذاري شده و مصوبه 
شوراي شهر در خصوص نامگذاري ها براي تأييد نهايي 
به فرمانداري تهران فرستاده شدند كه فرمانداري به 
اين سه نامگذاري شوراي شهر تهران براساس بند يك 
آيين نامه نامگذاري معابر اعتراض كرد. براساس ماده 
يك ضوابط و معيارهاي نامگذاري، نام شخصيت هاي 
مهم تاريخ صدر اس��الم و انقالب اس��المي و شهداي 
گرانق��در آن و حوادث مهم تاريخ مبارزات اس��المي 
مردم ايران در درج��ه اول نام گذاري ها قرار دارند و نام 
شخصيت هاي فرهنگي، ادبي، علمي، سياسي و تاريخي 
ايران و اسامي راجع به انديشه، فكر و هنر و نيز مظاهر 
طبيعت زيباي اي��ران در مرتبه هاي بعدي مي توانند 
براي نام معابر انتخاب ش��وند كه فرمانداري اين سه 
نام را مصاديق اين بند ندانسته است. به گزارش ايمنا 
پيش تر نيز خانواده اعظم طالقاني به دليل حاشيه هاي 
ايجاد شده براي نامگذاري معبري در منطقه سه به نام 
وي مخالفت خود را با اين نامگذاري اعالم كرده بودند.

 آغاز فعاليت
 سامانه واگذاري امالك

معاون شهردار تهران گفت: همه كساني كه تا پيش از اين 
ملك، زمين يا فضايي از شهرداري دريافت كرده اند، اگر 
درخواست ادامه حضور در ملك شهرداري را دارند، بايد 
در اين سامانه درخواست خود را ثبت كنند. به گزارش 
مهر، چهارمين جلسه كميسيون واگذاري امالك بند 
۶ ماده 55 كه مسوول بررس��ي امالك داراي كاربري 
عام المنفعه، اجتماعي و فرهنگي در شهرداري تهران 
است، با حضور دو معاون اجتماعي و مالي شهرداري، 
مديركل دفتر شهردار و روساي سازمان هاي امالك و 
بازرسي شهرداري تهرام برگزار شد. محمدرضا جوادي 
يگانه،  معاون شهردار تهران در اين جلسه با اعالم اينكه 
بعد از آغاز فعاليت سامانه مذكور، كليه درخواست ها از 
آن طريق پيگيري خواهد شد، گفت: همه كساني كه تا 
پيش از اين ملك، زمين يا فضايي از شهرداري دريافت 
كرده اند، اگر درخواست ادامه حضور در ملك شهرداري 
را دارند، بايد در اين سامانه درخواست خود را ثبت كنند. 

»تعادل« در گفت وگو با عليرضا منظري مزايده 12 فروند هواپيماي متعلق به »هما« را بررسي كرد

ميدان شوش در انتظار هواپيماهاي اسقاطي

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه : خرید 20،000،000 کيلوگرم بنتونيت فله طبق آناليز مورد درخواست   

نوع مناقصه : عمومی یک  مرحله ای
مدت زمان : 6 ماه  

مهلت اعالم آمادگی : تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه  مورخ 1399/06/27 )با ارسال ایميل به نشانی زیر(
 داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسایت WWW.ksc.ir منوی مدیریت خرید و تامين کنندگان ، ضمن ثبت نام و درج کليه 

اطالعات عمومی و تکميلی خود، مستندات و مدارک الزم را پيوست نمایند .
 دریافت اسناد مناقصه )پس ازارائه گواهی صالحيت ایمنی اداره کار تائيد واحد ارزیابی تامين کنندگان( از تاریخ  1399/07/01 به 

مدت دو روز 
 تاریخ تحویل پيشنهادات: روز دوشنبه  مورخ  1399/07/07 

تاریخ گشایش پاکات پيشنهاد قيمت / فنی : روز  سه شنبه مورخ 1399/07/08 
مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 1،000،000،000 ریال

نوع تضمين : 1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمينی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

شماره حساب واریز وجه :
 الف ( حساب سپهر 010030۴۴53001 بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 3882 

ب ( حساب سيبا 0102513186002 بانک ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 6532
نشانی شرکت : اهواز - کيلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مدیریت : خرید خدمات و قراردادها

NA.MO0SAVI@KSC.IR  کارشناس : سيد نواب موسوی     تلفن:6163-3213-61-98+ ایميل  

 آگهی مناقصه عمومی يک  مرحله ای 
شماره:  52422116

نوبت اول

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان ایالم 
موضوع مناقصه: پروژه گازرساني به حفرات خالي )شبكه و علمك( در شهرستان آبدانان و روستاهاي تابعه 

مبلغ كل برآورد )اجرا+ كاالي عهده پيمانكار(: ۴.71۴.721.953 ریال 
مبلغ تضمين: 235.800.000 ریال 

نوع تضمين: ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه با فيش واریزي به حساب شماره 011276691600۴ بانك ملي شعبه ميدان امام حسن)ع( ایالم و یا سایر ضمانتنامه هاي معتبر و یا تركيبي از آنها كه در جدول 
شماره ۴ آیين نامه تضمين معامالت دولتي شماره 123۴02/ ت 50659 ه مورخه 9۴/9/22 قيد گردیده اند. 

مدت زمان اجراي پروژه: 300 روز تقویمي 
محل تامين اعتبار: عوارض گازبها 

آخرین مهلت فروش اسناد: 1399/07/15 تا پایان وقت اداري 
آخرین مهلت ارائه پيشنهادات: 1399/07/30 تا ساعت 8:۴5 دقيقه صبح 

زمان گشایش پاكات: 1399/07/30 ساعت 9 صبح
محل گشایش پاكات: سالن كنفرانس شركت گاز استان ایالم 

٭ از بخشنامه شماره 9۴/15876۴ مورخ 139۴/7/13 سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور جهت تعيين برنده مناقصه استفاده مي گردد. 
شرایط متقاضيان: 

1- داشتن شخصيت حقوقي 
2- كپي برابر با اصل اساسنامه و آگهي آخرین تغييرات 

3- ارائه گواهينامه صالحيت ایمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براساس مواد 85 و 91 قانون كار جمهوري اسالمي ایران مصوب 89/3/5 وزیر كار و امور اجتماعي. 
۴- داشتن امكانات، ماشين  آالت و نيروي متخصص

5- داشتن گواهي صالحيت پيمانكاري از سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور در رشته تاسيسات و تجهيزات یا نفت و گاز با حداقل رتبه 5.
6- داشتن تجربه كافي معتبر و مفيد مرتبط با موضوع مناقصه

7- قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد. 
8- فروش اسناد به واجدین شرایط، تكميل و شركت در فرآیند مناقصه از طریق سامانه ستاد دولت به آدرس setadiran.ir سامانه ستاد صورت مي پذیرد. 

محل گشایش پاكات: سالن كنفرانس شركت گاز استان ایالم 
محل تحویل ضمانتنامه: دبيرخانه شركت گاز استان ایالم 

هزینه دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 
هزینه چاپ و تكثير كتابچه هاي پيمان به مبلغ 2.500.000 ریال به عهده برنده مناقصه مي باشد و مي بایست به حساب شماره 011276691600۴ به نام شركت گاز استان ایالم واریز گردد. 

آدرس: ایالم- چهارراه پيام نور- بلوار تعميركاري نبش خيابان استاد شهریار 
شركت گاز استان ایالم سایت WWW.Shana.ir و http://iets.mporg.ir و WWW.ilam-nigc.ir شماره تلفن 08۴3-223582۴

-كد فراخوان جهت آگهي مذكور 18،101،177 مي باشد.
نوبت چاپ اول: 1399/6/23

نوبت چاپ دوم: 1399/6/29 روزنامه راه مردم 

آگهي تجديد دوم مناقصه عمومي يك مرحله اي
شماره گ99/9/35 شركت ملي گاز ایران

شركت گاز استان ایالم

نوبت اول

شماره مجوز: 1399/3051

روابط عمومي شركت گاز استان ایالم 

برابر رای شماره 13996031000100۴510 و 13996031000100۴513 مورخه 99/5/29 که در هيات موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی منطقه یک ساری تصرفات مالکانه آقای عصمت 
خورشيدی پاچی فرزند قربان بشماره ملی 5789658768 و عشقعلی قربانی پاچی فرزند محمد علی بشماره ملی 5789657966 
هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 1۴5،15 متر مربع قسمتی از پالک 
99 فرعی از 3۴31 اصلی واقع در یک بخش یک ثبت س�اری خریداری از مالک رس�می محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. م الف 199050۴۴
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/6/23
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/6

 آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه يک 

 مهدی داودی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری

 برابر رای شماره 139960310۴56008377 مورخ 99/5/27 که در هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 2 ساری تصرفات مالکانه خدا علی قنبری فرزند 
سواد بشماره ملی 1۴61579228 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت 136/80 متر مربع از ۴ 
اصلی واقع در قریه ذغالچال بخش ۴ ثبت ساری خریداری لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی ميشود در صورتيکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار اولين 
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم پس از اخذ رسيد ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.م الف 19905033 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/6/23 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/6 

 آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری

حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

شهرداري منطقه یك همدان در نظر دارد اجراي پروژه  عمرانی ذیل را به پيمانكاران ذیصالح واگذار نماید. لذا از پيمانكاران واجد شرایط دعوت به عمل 
می آید از تاریخ )99/6/23تا تاریخ  99/7/3(، جهت دریافت اسناد مربوط به شرکت در مناقصه، به آدرس همدان،ميدان امامزاده عبداهلل،ابتدای بلوار 

کاشانی،شهرداری منطقه یک مراجعه نمایند. 
خالصه شرایط شركت در مناقصه:

1- حداکثر مهلت قبول پيشنهادها و تحویل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهرداری منطقه یک از تاریخ99/6/23 لغایت 99/7/3(
2- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید تضمين شرکت در مناقصه ایشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر 

دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد.
3-  مبلغ تضمين شركت در مناقصه طبق جدول مندرج، بصورت نقدی به حساب 2-3331333-11-7۴07 بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه مهدیه 

در وجه شهرداری منطقه یک یا اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه خواهد بود.
۴- متقاضی باید بر اساس ظرفيت کاری مورد تایيد از طرف معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قيمت پيشنهادی خود را 

ارائه نماید. بدیهی است در غير این صورت تضمين شرکت در مناقصه ضبط و برابر مقرارت اقدام می گردد.
5- كليه هزینه هاي آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

6- سایر اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.
7- شهرداری در رد یا قبول یک یا کل پيشنهادات مختار است. 

8- شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرایط و تکاليف شهرداری همدان موضوع ماده 10 آیين نامه مالی شهرداری می باشد.
9- تضمين شرکت در مناقصه افرادی که در مناقصه برنده نگردیده اند به استثناء نفر اول و دوم بعد از یک هفته  از ابالغ صورتجلسه کميسيون معامالت 

مسترد خواهد شد.
10- بدیهی است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان تعيين شده در جدول از برنده مناقصه اخذ و تضمين شرکت در مناقصه 

نفر دوم آزاد خواهد شد.
11- ارزیابی توانمندی فنی،بازرگانی ومالی پيشنهاد دهنده بعهده کميسيون ميباشد و در صورت تایيد توسط کميسيون پاکت پيشنهاد قيمت بازگشایی 

خواهد شد.
12- به این پيمان ها پيش پرداخت تعلق نمی گيرد. 

13- به این پيمان ها تعدیل تعلق می گيرد. 
1۴- زمان بازگشایی پاکت ها مورخ 99/7/7 ساعت18در محل شهرداری ستاد خواهد بود و حضور نمایندگان پيمانکاران در این جلسه بالمانع می باشد.

15- براي كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 325192۴5 و 32520231 -081 تماس حاصل نمائيد.

آگهی مناقصه 

شهرداري منطقه یك همدان

مبلغ برآورد اوليه     نام پروژهردیف
مبلغ تضمين  شركت در مدت پيمان)ریال(

مبلغ تضمين رتبه پيمانكارمناقصه )ریال(
محل تامين اعتبارانجام تعهدات

ادامه احداث سایت 1
حداقل پایه چهار 102/500/000/000ماه۴9/868/866/371موزه ميدان امام)ره(

حقوقی ابنبه
پنج درصد کل 

مبلغ پيمان
درآمدهاي 

عمومي شهرداري

پيرو آگهی دعوت تبدیل نوع س�هام بی نام به سهام با نام نوبت اول که در روز سه شنبه مورخ 
1399/06/18 در روزنامه کثيراالنتشار تعادل به شماره 17۴9 منتشر گردیده است و با عنایت 
به مصوبه مجم�ع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ 1399/03/2۴ ش�رکت خدمات دریایی 
هدایت کشتی خليج فارس ثبت شده به ش�ماره 33603۴ و شناسه ملی 1010372352۴  در 
اجرای ماده ۴۴  الیحه قانونی اصالح  قسمتی از قانون تجارت مبنی بر تبدیل کليه سهام بی نام 
شرکت به سهام بانام، بدینوسيله از کليه صاحبان سهام بی نام شرکت دعوت به عمل می آید 
که از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول به مدت 6 ماه با در دست داشتن اصل برگه سهام بی نام خود 
نسبت به تبدیل سهام بی نام خود به سهام با نام، به امور سهام شرکت مستقر در دفتر مرکزی  
به نشانی تهران، خيابان وليعصر، نرسيده به چهار راه پارک وی، کوچه افق، پالک 6 ، کد پستی: 
1966613755 مراجعه و برگه سهام بانام خود را دریافت نمایند. بدیهی است که پس از انقضا 
مدت مذکور کليه سهام بی نام شرکت، باطل شده تلقی می گردد و وفق ماده ۴5 همان قانون 

نسبت به فروش سهام مذکور اقدام خواهد شد.

آگهی دعوت تبديل نوع سهام بی نام به سهام با نام)نوبت دوم( 
شرکت خدمات دريايی هدايت کشتی خليج فارس)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 336034 و شناسه ملی 10103723524

هيات مدیره 
شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خليج فارس

شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خليج فارس)سهامی خاص(

شماره ثبت 33603۴

 Persian   Gulf   PILOT   Martime   Services Co.

مترو و روياي فعاالن نمايشگاهي
افتت��اح پروژه اح��داث خط 
۷ مت��رو در مح��ل دايم��ي 
نمايش��گاه هاي بين المللي 
ته��ران، نويد بخ��ش تحقق 
آرزوي ديرينه فعاالن صنعت 
نمايشگاهي ايران در آينده اي 
بسيار نزديك اس��ت.آرزوي 
رفت و آم��د امن و  ب��ه دور از 
ترافيك به نمايش��گاه تهران، كه سال هاست مورد توجه 
كارشناس��ان و مسووالن اس��ت و همين موضوع موجب 
شده بود كه عده اي خواستار انتقال نمايشگاه به مكان هاي 
ديگر باش��ند. اصحاب رس��انه حتما به خاطر دارند كه در 
دو دهه گذشته و  به ويژه در چندسال اخير، به بهانه انتقاد 
از تأثير نمايشگاه ها در ايجاد ترافيك در محورهاي همجوار 
سايت نمايشگاه تهران، چه ميزان مطالب انتقادي و گاهي 
غيرواقعي درباره ضرورت تعطيلي اين سايت و  انتقال محل 
برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي تهران به بيابان هاي اطراف 
تهران توليد و  در رسانه هاي همسو با منتقدان منتشر شده 
است. حال آنكه از همان روز اول همه كارشناسان برجسته 
نمايش��گاهي، اقتصادي و امور شهري، با تأكيد بر جايگاه 
بي بديل اين س��ايت براي اقتصاد ملي و شهري، در پاسخ 
منتقدان گفتند و نوشتند كه بهترين گزينه، اتصال سايت 
نمايشگاه تهران به شبكه مترو است؛ زيرا هيچ بديل كارآمد 
و هم س��نگي براي اين سايت وجود ندارد و اين سايت آبرو 
و اعتبار كشور در صنعت نمايشگاهي جهان است. در اين 
ميان ناديده نبايد گرفت كه اگرچه در زمان مديريت هاي 
پيشين نمايشگاه بين المللي نيز وعده اجراي اين طرح داده 
مي شد اما در عمل هيچ اتفاقي نمي افتاد زيرا انجام اين كار 
براي آنها در اولويت قرار نداشت. اما در دوره اخير و با مديريت 
دكتر بهمن حسين زاده، از همان نخستين روزهاي تصدي 
مديريت نمايشگاه بين المللي، اتصال نمايشگاه تهران به 
شبكه مترو يك اولويت بسيار مهم تلقي شد؛ به گونه اي كه 
در همان نخستين مصاحبه هايش با رسانه ها، بر ضرورت 
حياتي اجراي اين طرح براي حفظ جايگاه اين بزرگ ترين و 
قديم ترين و معتبرترين سايت نمايشگاهي ايران و منطقه 
تأكيد ويژه داشت. نه فقط در حرف بلكه در عمل. هنوز چند 
هفته اي از آغاز مديريتش نگذشته بود كه وي از نشست ها 
و مذاكره جدي اش با شهردار و مديران شهرداري و اعضاي 
ش��وراي ش��هر تهران خبر داد و چيزي نگذش��ت كه اين 
مذاكرات به امضاي تفاهم نامه همكاري منجر شد و متعاقب 
آن تيم هاي كارشناسي مشغول انجام مطالعات مقدماتي 
پروژه ش��دند و در نهايت اكنون كه كمتر از دو سال از آغاز 
مذاكرات اوليه مي گذرد، شاهد عملياتي شدن اين پروژه 
مهم هستيم. اكنون فعاالن نمايشگاهي و بازديدكنندگان 
و خيل مردم عالقه مند به نمايشگاه هاي مختلف، مي توانند 
با اس��تفاده از مترو، رفت و آمد بهتري را نسبت به تردد با 
خودروها و اتوبوس ها شاهد باشند و اين مهم در برگزاري 
بهتر نمايشگاه و كمك به كسب وكارها و صنايع مختلف 
كش��ور اثر قابل توجهي خواهد داشت و مي تواند به رشد و 
رونق سرمايه گذاري ها و توليد و مالقات هاي فعاالن كسب 

وكارهاي مختلف كمك كند. 

بهزادزرینپور



مش��تركان اينترن��ت ثاب��ت مي توانن��د ب��ا مراجعه به 
س��امانه xdslplus.ir، از س��ردرگمي بين اپراتورهاي 
خدمات دهنده سرويس هاي ثابت رها شوند و با مقايسه 
از بين آنها بهترين گزينه را با توجه به شرايط خود انتخاب 
كنند. كما اينكه به گفته مديركل دفتر نظارت بر خدمات 
ارتباطي و فناوري اطالعات رگوالتوري، تاكنون۲۴۰ هزار 
درخواست سرويس اينترنت پرسرعت در سامانه دسترسي 
پهن باند ثابت خانگي )xdslplus( به ثبت رسيده است 
و با راه اندازي اين سامانه، سرويس دهندگان ملزم هستند 
براساس زمان بندي مشخص شده )۷۲ ساعت كاري( به 
درخواست هاي ثبت شده پاسخ دهند و درصورت تاخير 
يا ايجاد مشكل در ارايه سرويس عالوه بر مشترك بايد به 
رگوالتوري نيز پاسخگو باشند.  سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي، سامانه مشتريان سرويس هاي ثابت 
به آدرس xdslplus.ir را در راستاي تمركز بر كيفيت 
سرويس هاي ارايه شده در حوزه اينترنت ثابت راه اندازي 
كرده اس��ت، براي اينكه اپراتوره��ا در يك ضرب آهنگ 
متناس��ب به درخواست ها پاس��خ دهند و سرويس هاي 
مورد نظر را ارايه كنند. با راه اندازي اين سامانه مشتريان 
سرويس هاي ثابت مي توانند درخواست خود را از طريق 
اين پنجره واحد ارايه كنن��د و در همين زمان مي توانند 
گزينه هايي كه در مكان مورد نظر س��رويس مي دهند را 
انتخاب كنند. مشتريان مي توانند همزمان با اين سامانه از 
سامانه نت سنج پالس سازمان تنظيم مقررات نيز استفاده 
كنند تا از سابقه ارايه سرويس اپراتورهاي مختلف مطلع 
شده و انتخاب بهتر و جهت دارتري داشته باشند. يكي از 
مزيت هاي اين سامانه مش��خص شدن علت تاخير ارايه 
س��رويس از طرف اپراتورها اس��ت و به دليل اينكه تمام 
درخواست ها از يك سامانه ارايه مي شود، امكان ريشه يابي 
مش��كالت و كمبودها وجود دارد. مشتركان مي توانند 
با مراجعه به اين س��امانه از س��ردرگمي بين اپراتورهاي 
خدمات دهنده سرويس هاي ثابت رها شوند، زيرا وقتي به 
 FCP سامانه مراجعه مي كنند، مي توانند تمام شركت هاي
يا SERVCO كه در مركز مخابراتي، خدمات اينترنت ثابت 
ارايه مي دهند را مشاهده كنند و با مقايسه از بين آنها بهترين 
گزينه را با توجه به شرايط خود انتخاب كنند. بزرگ ترين 
هدفي كه با راه اندازي اين سامانه دنبال مي شود، شفافيت در 
مورد امكانات شركت هاي مختلف در مراكز مخابراتي است 
كه به مشتركان كمك مي كند انتخاب بهتر و راحت تري 

داشته باشند.

  شكايت از كم فروشي را 
در سامانه ۱۹۵ ثبت كنيد

محمدج��واد آذري جهرمي، وزير ارتباط��ات و فناوري 
اطالع��ات درباره عدم تطابق س��رويس درخواس��تي و 
دريافت��ي كارب��ران و اينكه چرا اينترنت با س��رعت ۱۶ 
مگابي��ت، تجربه اي در ح��دود ۴ م��گ دارد، گفت: اگر 
س��رويس ۱۶مگابيتي بخريد و كمت��ر از آن تحويلتان 
دهند، يعني كم فروش��ي كرده اند، ش��كايتتان در ۱۹۵ 
ثبت كنيد تا همكارانم آن را پيگيري كنند. وي در پاسخ 
به اينكه بهترين اپراتور كدام است، توضيح داد: به سايت 

netsanjplus.ir بروي��د و آنج��ا بر اس��اس موقعيت 
جغرافيايي، قيمت و كيفيت همه اپراتورها، به صورت آنالين 
در اختيار شماست و مي توانيد مقايسه كنيد. استفاده از 
اين سامانه بدين صورت است كه در گام اول پس از ورود 
به سامانه Xdslplus.ir با اعالم شماره تماس، اطالعات 
شركت هايي كه به آن شماره خدمات اينترنت ثابت ارايه 
مي دهند اعالم مي شود و مشترك مي تواند با مراجعه به 
سامانه نت سنج پالس كه در پايين صفحه قرار دارد، كيفيت 
شركت هاي خدمات دهنده  اينترنت را مشاهده و بر اساس 
كيفيت ش��بكه و نيازمندي هاي خود در حوزه اينترنت 
ارايه دهنده مناسب را پس از مقايسه انتخاب كند. در گام 
دوم؛ مشترك پس از انتخاب يكي از خدمات دهندگان 
اينترنت ثابت با اس��تفاده از لينك مربوط وارد س��امانه 
ارايه دهنده خدمات شده و پس از انتخاب سرعت و حجم 
ترافيك مورد نظر، مراحل ثبت نام را انجام مي دهد و پس 
از آن مي تواند با انتخاب گزينه پيگيري وضعيت در سامانه 
xdslplus.ir يا سرش��ماره #۸۰۱۰* مراحل ثبت نام 
خود را پيگيري كند و از زم��ان تحويل اينترنت ثابت يا 

مشكالت احتمالي مطلع شود.

  داليل تاخير در ارايه سرويس 
xdslplus در سامانه

در اين راستا، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
از رسيدگي به درخواست هاي مشتركان براي دريافت 
سرويس اينترنت ثابت خانگي و پيگيري داليل تاخير در 
ارايه سرويس در سامانه xdslplus خبر داد. سيدمحمد 
امامي، مديركل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطي و فناوري 
اطالع��ات رگوالتوري گفت: تاكن��ون۲۴۰ هزار و ۴۸۷ 

درخواست و دايري ۱۵۲ هزار و ۹۸۱ سرويس اينترنت 
پرسرعت در سامانه دسترس��ي پهن باند ثابت خانگي 
)xdslplus( به ثبت رسيده است. وي با بيان اينكه به ۶۳ 
درصد از مجموع درخواست هاي ثبت شده در اين سامانه 
تا نيمه شهريور ماه جاري رسيدگي ش��ده، اعالم كرد: 
حداقل زمان پاسخگويي در اين سامانه حدود يك ساعت 
و ميانگين زمان پاس��خگويي ۱۶۸ ساعت است كه در 
بيشتر موارد زمانبر بودن رسيدگي درخواست ها به دليل 
عدم اقدام مشترك براي ساير مراحل دريافت سرويس 
است. با راه اندازي سامانه xdslplus سرويس دهندگان 
ملزم هستند براس��اس زمان بندي مشخص شده )۷۲ 
ساعت كاري( به درخواست هاي ثبت شده پاسخ دهند 
و درصورت تاخير يا ايجاد مشكل در ارايه سرويس عالوه 
بر مش��ترك بايد به رگوالتوري نيز پاسخگو باشند. وي 
مزيت هاي اين سامانه را مشخص شدن علت تاخير ارايه 
سرويس از طرف اپراتورها و امكان ريشه يابي مشكالت 
و كمبودها دانست و افزود: بررسي اطالعات اين سامانه 
نشان مي دهد تكميل نش��دن مدارك، انصراف كاربر، 
عدم پرداخت هزينه توس��ط كاربر، عدم احراز اطالعات 
هويتي، قطع خط تلفن )به علت فني و بدهي( از جمله 
داليل تاخير ارايه سرويس است كه به مشترك مربوط 
مي شود. اما در بس��ياري از موارد موضوعاتي مانند عدم 
امكان واگذاري سرويس به دليل حوادث، فريز بودن خط 
در مخابرات، واگذار نشدن سرويس به دليل نبود پهناي 
باند الزم دليل عدم پاسخگويي اپراتور به مشترك است 
كه اپراتور بايد اي��ن موارد را برطرف كند. مديركل دفتر 
نظارت بر خدمات ارتباطي و فناوري اطالعات رگوالتوري 
گفت: براي رفع اين مشكالت، سازمان تنظيم مقررات و 

ارتباطات راديويي از يك سو با اپراتورهايي كه بين سرويس 
درخواست شده، رانژه آن و فروش سرويس آنها مغايرت 
بااليي وجود دارد و از سوي ديگر با شركت مخابرات ايران، 
درباره ارايه راهكار براي رفع موضوع انباشت رانژه در مراكز 
اين شركت، مكاتباتي را انجام داده و نتايج آن در دست 
بررسي است. امامي درباره اقدامات ديگر رگوالتوري براي 
رفع عدم رسيدگي به درخواست هاي مشتركان در حوزه 
ارايه سرويس اينترنت ثابت خانگي، اظهار كرد: به منظور 
تسريع پاس��خگويي اپراتورها به درخواست مشتركان، 
مدت زمان رسيدگي به درخواست ها و برقراري سرويس 
رتبه بندي شده و تخلفات اين حوزه به دارندگان پروانه 
تذكر و اعمال مقررات مي شود. مديركل دفتر نظارت بر 
خدمات ارتباطي و فن��اوري اطالعات رگوالتوري بيان 
كرد: س��رويس اينترنت پهن باند خانگي در مقايسه با 
ديگر سرويسها پايدارتر و ارزانتر است و اگر زمان بندي 
دريافت و كيفيت سرويس مناسب باشد، در شرايط فعلي 
كشور، مردم استقبال بيشتري از اين سرويس مي كنند. 
 xdslplus.ir امامي تاكي��د كرد: با راه اندازي س��امانه
امكان رصد زمان بندي، بررسي كيفيت ارايه سرويسهاي 
اينترنت خانگي در منطقه مورد نظر و ثبت درخواست 
سرويس هاي اينترنت ثابت خانگي براي مشتركان فراهم 
شده است. عالوه بر اين، مشتركان مي توانند همزمان با 
اين سامانه از سامانه نت سنج پالس براي ارزيابي كيفيت 
ارايه سرويس اپراتورهاي مختلف استفاده كرده و انتخاب 
بهتري داشته باش��ند. متقاضيان سرويسهاي اينترنت 
پرسرعت ثابت )ADSL( مي توانند براي دريافت سرويس 
به س��امانه دسترس��ي پهن باند ثابت خانگي به آدرس

xdslplus.ir مراجعه كنند.
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ممنوعيت ثبت غيرحضوري 
تلفن همراه مسافري از مهرماه

مع��اون فني گمرك اي��ران گف��ت: هرگونه ثبت 
غيرحضوري تلفن همراه مسافري و بعد از خروج از 
گمركات اجرايي )مبادي ورودي( توسط مسافرين 
ممنوع مي شود. مهرداد جمال ارونقي به ايرنا گفت: 
اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرين از مهر ماه صرفا در 
محل مبادي ورودي كشور انجام مي شود. وي افزود: 
بر اين اس��اس، اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرين 
از مهر ماه س��ال جاري پس از احراز هويت دقيق و 
تشخيص غيرتجاري بودن و طي تشريفات گمركي 
در لحظه ورود به كشور انجام خواهد شد. به گزارش 
ايرنا، انجمن واردكنن��دگان موبايل، تبلت و لوازم 
جانبي چندي پيش اعالم كرد: با گذشت بيش از دو 
سال از اجراي طرح رجيستري كه قرار بود جلوي 
واردات قاچاق موبايل را بگيرد، اما همچنان شاهد 
سوءاستفاده سوداگران از خألهاي قانوني اين طرح 
هستيم. بر اين اساس، طي دو سال اخير صدها هزار 
دستگاه تلفن همراه قاچاق كه عمدتا موبايل هايي 
با ارزش بيشتر از ۳۰۰ يورو بوده اند با سوءاستفاده 
از رويه مسافري وارد كشور شده است. اين اتفاق، 
صدمات جبران ناپذيري را با خروج صدها ميليون 
دالر بر بدنه اقتصادي كشور وارد كرده و بسياري از 
خريداران اين دستگاه ها را با مشكالت عديده اي از 

جمله عدم پشتيباني مواجه كرده است.

هزينه ثبت مشاغل در ۱۱۸ 
چقدر است؟

به گفته مديركل ارتباطات و امور بين الملل شركت 
مخابرات اي��ران، تا كنون حدود هش��ت ميليون 
ش��غل در س��امانه ۱۱۸ ثبت ش��ده و هزينه ثبت 
مش��اغل به صورت ماهانه در تهران ۳۵۵۲ تومان، 
در ش��هرهاي بزرگ ۲۱۳۶ تومان و در شهرهاي 
متوس��ط ۱۴۲۱ تومان اس��ت. به گزارش ايسنا، 
با ابالغ مصوبه ۲۱۲ كميس��يون تنظيم مقررات 
ارتباطات از سال ۱۳۹۴، تماس با كدهاي سه رقمي 
غيراضطراري مشمول هزينه براي تماس گيرنده 
خواهد بود كه اين هزينه معادل تماس درون شهري 
درصورت اس��تفاده از تلفن ثاب��ت و معادل هزينه 
تماس همراه با ثابت در صورت اس��تفاده از تلفن 
همراه است. سامانه ۱۱۸ هم شامل همين كدهاي 
س��ه رقمي غيراضطراري مي شود. همچنين ثبت 
مشاغل در سامانه ۱۱۸، فقط با مدارك و مستندات 
قانوني قابل انجام اس��ت، به اين معني كه تمامي 
مش��اغل كه در ۱۱۸ ثب��ت ش��دند، داراي مجوز 
هستند زيرا براي ثبت مش��اغل در سامانه ۱۱۸، 
تمام مدارك الزم بس��ته به نوع كسب وكار مانند 
پروانه فعاليت، جواز كسب با ذكر نام و داراي اعتبار 
اتحاديه دريافت مي شود. در اين راستا محمدرضا 
بيدخام، مديركل ارتباطات و امور بين الملل شركت 
مخابرات ايران، در گفت وگو با ايسنا درباره هزينه 
تماس با ۱۱۸ توضيح داد: اين هزينه براي مشتركان 
معادل تماس ش��هري است، البته برقراري تماس 
با برخي از كدها مانن��د ۱۱۰، ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۲۳ و 
۱۲۵ رايگان است و هزينه اي براي كاربران ندارد. 
وي با بيان اينكه ثبت مشاغل در ۱۱۸ تعرفه خاص 
خود را دارد، گفت: براي ثبت شماره بايد به مراكز 
امور مشتركان مراجعه و مدارك الزم ارايه شود تا 
شماره را در سامانه ثبت كنند. اين هزينه به صورت 
ماهانه در تهران، ۳۵۵۲ تومان، در شهرهاي بزرگ 
۲۱۳۶ تومان، در شهرهاي متوسط ۱۴۲۱ تومان و 
در ساير نقاط هم ۷۱۰ تومان است. در حال حاضر 
نيز تعداد ثبت مشاغل در كشور در سامانه هاي ۱۱۸ 
نيز حدود هشت ميليون است. مديركل ارتباطات 
و امور بين الملل شركت مخابرات ايران درباره تاثير 
استفاده از اينترنت بر جس��ت وجوي شماره ها از 
۱۱۸ بيان كرد: ۱۱۸ همچنان كاربرد خاص خود را 
دارد و مردم به عنوان يك سامانه قابل اطمينان كه 
اطالعات مفيد و كاملي دارد، به آن مراجعه مي كنند. 
تعداد آمار تماس ۱۱۸ در س��ال ۹۶، حدود ۴۵۱ 
ميليون تماس، در س��ال ۹۷، حدود ۴۷۰ ميليون 
تماس و در سال ۱۳۹۸، حدود ۴۵۱ ميليون تماس 
بوده و در اين س��ال ها با تغيير قابل توجهي مواجه 

نشده است.

مخالفت چين با فروش اجباري 
تيك تاك در امريكا

پكن با فروش اجباري دارايي امريكايي تيك تاك از سوي 
شركت بايت دنس مخالف است و ترجيح مي دهدشاهد 
بسته شدن اين اپليكيشن ويديويي در امريكا باشد. به 
گزارش ديجياتو، هفتم آگوست )۱۷ مردادماه( ترامپ 
اعالم كرد اپليكيشن چيني  تيك تاك تهديد و خطري 
عليه امنيت ملي امريكا محسوب مي شود و مي تواند حجم 
زيادي از ديتاي كاربران را جمع آوري و در اختيار حزب 
كمونيست چين قرار دهد. درنتيجه طي فرماني اجرايي، 
دستور متوقف كردن فعاليت اين اپليكيشن را در امريكا 
صادر كرد. مگر آنكه شركت چيني بايت دنس، خدمات 
خود را به يكي از شركت هاي امريكايي بفروشد. آخرين 
مهلت داده شده جهت تصميم گيري مسدود كردن يا 
فروش شركت، ۲۰ سپتامبر )۳۰ شهريورماه( تعيين 
شد و ترامپ تاكيد كرد كه مهلت ديگري در اين زمينه 
داده نخواهد ش��د. آخرين گزارش ها حاكي از آن است 
كه مقامات دولت چين با فروش اجباري  تيك تاك به 
شركت هاي امريكايي مخالف هستند و ترجيح مي دهند 
اين اپليكيشن كال به كار خود در اين كشور پايان دهد تا 
به اجبار به فروش برسد. با وجود مذاكره هاي مستمري 
كه در اين زمينه انجام شده، مقامات چين معتقدند كه 
فروش اجباري تيك تاك باعث ضعيف به نظر رسيدن 
دولت و تيك تاك خواهد شد. در عين حال، بايت دنس 
نيز اعالم كرده است كه دولت چين هرگز پيشنهادي 
مبني بر مسدودسازي  تيك تاك در اياالت متحده يا ساير 
بازرها ارايه نكرده و موضوع تا حدي بالتكليف باقي مانده 
است. سخنگوي وزارت خارجه چين، »ژائو ليجيان«، 
در نشس��ت مطبوعاتي اخير خود اعالم كرد كه اياالت 
متحده از واژه امنيت ملي براي س��ركوب شركت هاي 
خارجي سوء استفاده مي كند. تيك تاك در حال بررسي 
شكايت از دولت ترامپ است. اين شركت معتقد است كه 
رسيدگي درستي به موضوعات مطرح شده و مشكالت 
به وجود آمده براي شركت صورت نمي گيرد. به عنوان 
اقدامي موازي و جايگزين نيز، با شركت هاي امريكايي 
از جمله مايكروس��افت و اوراكل كه تمايل به خريد 
شركت دارند، وارد مذاكره شده است. البته  تيك تاك 
تنها شركت چيني نيست كه در معرض تركش هاي 

جنگ امريكا و چين قرار دارد.

شركت تعاوني كاركنان 
ذوب آهن اصفهان، برتر ملي شد

ش��ركت تعاوني مصرف كاركنان ذوب آهن اصفهان 
از بين ۳۷۰۰۰ تعاوني كش��ور، موفق به كس��ب رتبه 
اول تعاوني برتر مل��ي در تامين نياز مصرف كنندگان 
ش��د . در آيين ويژه تقدير از تعاوني هاي برتر ملي كه 
چهارشنبه ۱۹ شهريور به مناسبت هفته تعاون برگزار 
شد، لوح و تنديس ويژه تعاوني برتر ملي از سوي اسحاق 
جهانگيري، معاون اول رييس جمهور در حضور محمد 
شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به امين 
قنبري مديرعامل ش��ركت تعاوني مصرف كاركنان 
شركت اهداء شد. امين قنبري مديرعامل اين تعاوني در 
خصوص داليل كسب موفقيت مذكور گفت: ۵۱ سال 
خدمت رساني صادقانه به خانواده بزرگ ذوب آهن و ساير 
مردم استان اصفهان، اشتغال زايي و بسترسازي براي 
بهره گيري از سرمايه هاي اجتماعي، توزيع همگاني، 
گس��تردگي فعاليت و بهره مندي از فروش��گاه هاي 
زنجيره اي، توانمند سازي نيروهاي كارآفرين، تجميع 
منابع براي بهره گيري در توليد، هدايت، نظارت و حمايت 
قانونمند از مشاركت عمومي در فعاليت هاي اجتماعي و 
اقتصادي، همكاري مستمر با مراكز خيريه، بهزيستي و 
توانبخشي و حضور و ايفاي نقش فعال در مسووليت هاي 
اجتماعي، از داليل انتخ��اب تعاوني مصرف كاركنان 
ذوب آهن اصفهان جهت كسب رتبه اول تعاوني برتر 

ملي در تامين نياز مصرف كنندگان مي باشد .

اجراي 260 كيلومتر شبكه توزيع 
گاز طبيعي در مازندران

 مديرعامل شركت گاز استان مازندران گفت: در نيمه 
نخست امسال، بيش از ۲۶۰ كيلومتر شبكه تغذيه و 
توزيع گاز طبيعي در مناطق كوهستاني استان مازندران 
اجرا شده اس��ت. به گزارش روابط عمومي شركت گاز 
اس��تان مازندران، جعفر احمدپور در جلس��ه بررسي 
پروژه گازرساني به مناطق محروم، درباره توسعه شبكه 
گازرساني استان مازندران گفت: با در نظر گرفتن ۲۶۰ 
كيلومتر شبكه تغذيه كه در نيمه نخست امسال احداث 
شده، مجموع شبكه تغذيه و توزيع گاز طبيعي در استان 
به ۲۱ هزار ۳۴۱ كيلومتر رسيده است. وي با بيان اينكه 
در سال ۹۹ اجراي طرح هاي گازرساني در سطح استان با 
سرعت زيادي در حال انجام است، افزود: از ابتداي امسال 
بيش از ۲۴ هزار و ۳۵۰ مشترك بر مشتركين شركت گاز 
استان افزوده شده و در مجموع تعداد مشتركين به بيش 

از يك ميليون و ۴۶۵ هزار رسيده است. 

مشاركت كاركنان منطقه ۹ انتقال 
گاز در رزمايش كمك مومنانه

مقدم بيگلريان با اع��الم اين خبر اظهار نمود: رزمايش 
كمك مومنانه با تاسي از فرمايشات مقام معظم رهبري 
در خصوص مس��اوات با هدف كمك و خدمت رساني 
به نيازمندان و آسيب ديدگان از بيماري كرونا با توزيع 
بسته هاي معيشتي در ميان آنها، در سراسر كشور در حال 
انجام است. مدير منطقه ۹ عمليات انتقال گاز با قدرداني از 
كاركنان منطقه در مشاركت در مرحله دوم اين رزمايش 
افزود: همكاران منطقه در اولين مرحله اين رزمايش در ماه 
مبارك رمضان نيز در اقدامي شايسته و قابل تقدير تعداد 
۱۱۰ بسته مواد غذايي هر كدام به مبلغ ۲۵۰ هزار تومان 

را تهيه، بسته بندي و در بين نيازمندان توزيع نمودند.

ارايه دهندگان خدمات اينترنتي درصورت تاخير در ارايه سرويس، بايد به رگوالتوري پاسخگو باشند 

ارايهخدماتدسترسيپهنباندزيرذرهبين

اتالف  منابع كمياب با كوتوله پروري
۱۶ واحد نيز در دس��ت اجرا داريم، در شيشه ساختماني 
۱۵ واحد داراي پروانه بهره ب��رداري فعال و ۶ واحد نيز در 
دست اجرا داريم، در شيشه خودرو ۲۲ واحد داراي پروانه 
بهره برداري فعال و ۱۱واحد در دست اجرا داريم. از سوي 
ديگر، فوالد را به عنوان صنعت اس��تراتژيك مي دانيم، در 
حالي كه به نظر مي رس��د اين ادعا از نيم��ه دوم دهه ۷۰ 
ميالدي ديگ��ر موضوعيتي ندارد. ببينيم ما چگونه عمل 
كرده ايم: در لوله ه��اي فوالدي ۱۶۰ واح��د داراي پروانه 
بهره برداري تحت طبقه بندي فعال و ۸۲ واحد در دست 
اجرا، ان��واع ورق ۳۷ واحد داراي پروانه بهره برداري فعال و 
۴۱ واحد نيز در دست اجرا، انواع ميلگرد ۱۸۳واحد داراي 

پروانه بهره برداري فعال و ۱۶۰ واحد در دست اجراست!
اين صنعتگر كشور ادامه داد: در محاسبه اي ديگركه انجام 

داديم، با استفاده از آمارهاي گمركي، مشخص شد كه از 
سال ۱۳۷۵ تا پايان سال ۱۳۹۴ حدود ۱۹ ميليارد و۴۰۰ 
ميلون دالر ارز كش��ور براي واردات شمش فوالد جهت 
واحدهاي فوالدي نوردي و امثالهم از كشور خارج شده است 
و اين جدا از محصوالت آماده فوالدي همچون ورق وغيره 
بوده است. اگر بخش هاي ديگر مثاًل شيريني و شكالت، 
فرآورده هاي لبني، واحدهاي توليد روغن نباتي، واحدهاي 
توليد سوس��يس وكالباس، واحدهاي توليد به اصطالح 
داروي انساني، واحدهاي توليد اجاق گاز، واحدهاي توليد 
رب گوجه فرنگي، دستمال كاغذي و محصوالت مشابه و 
قس عليهذا را در نظر بگيريم، درد تمام بدن انديشه ورزان 
كشور را از اين بي برنامگي و خسران هاي سنگين ناشي از 
اين به قول هانا آرنت »درماندگي نظري« در كتاب بحران 

جمهوري را درك مي كنيد. اما دنيا اينگونه عمل نمي كند 
كه ما عمل كرده ايم و بعد متعرض مي شويم كه چرا توليدات 
ما كيفيت الزم را ندارد؟ چرا رقابت نيست؟ چرا قيمت ها 
گران اس��ت؟ چرا عقب مانده ايم؟ چرا كاالهاي فناورانه 
كه جهان طالب آن باشد، نداريم؟ با اين شرايط، كوچك 
زيبا يا بزرگ زيبا در كجاي دنيا شبيه ما هستند؟ در اين 
قضيه چه كسي بايد تصميم بگيرد؟ بحرينيان گفت: وفق 
داده هاي بانك مركزي مشاهده مي شود كه از ابتداي سال 
۱۳۹۷ تا ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ منابعي حدود معادل ۶۶ ميليارد 
دالر ارز از كشور خارج شده كه برخي از كاالهاي وارداتي 
حيرت انگيز است و تعجب آور اينكه چگونه اجازه آن داده 
شده است؟ درحالي كه كشور ما مهم ترين نقطه ژئوپليتيك 
جهان است. مشاهده مي شود كه در همين كوچك ها نيز 
بسياري ازتصميم گيران اقتصادي نتوانستند در جهت 
اهداف انقالب، عدالتي را كه امنيت كشورمان به آن وابسته 
است، برقرار سازند و حتي به صورت نسبي، اعتدال درآن 
را رعايت كنند. وي گفت: براي نمونه، اگر تعداد واحدهاي 
كولر آبي داراي پروانه بهره برداري فعال و در دست اجرا كه 
در جمع ۱۸۶ واحد هستند را روي نقشه ايران قرار دهيم، 
در كمال حيرت مشاهده مي شود كه در كدام قسمت تراكم 
وجود دارد و در كجا برهوت واحدها قرار دارد و در عين حال 
اعتراض مي كنيم چرا كولبر وجود دارد؟! براي واحدهاي 
لوله هاي فوالدي نيز همين گونه است. كارخانه هاي كاشي 
و سراميك كه در مجموع ۴۳۲ واحد فعال و در دست اجرا 
هستند نيز وضع بر همين منوال است. يا يخچال و فريزر 
خانگي و صنعتي هم به تعداد ۴۷۲ واحد فعال و در دست 

اجرا داريم، وضع به همين گونه است.

  دگرديسي واژه ها به دليل ناآگاهي
بحرينيان متذكر شد: بايد بگويم كه اعداد تعداد واحدها 
واقعا تكان دهنده است و به گمانم شايد نتوان كشوري را 
مشابه عملكرد ما پيدا كرد. واژه ها عمداً يا سهواً يا به دليل 
اينكه ناآگاه��ي از علم داريم يا به دلي��ل وجود ذينفعان، 
دگرديسي و استحاله مي يابند و بالهاي بسيار سنگيني 
را بر سر ما آورده است. البته نقش تاجرباشي ها را هم بايد 
در نظر گرفت. برخي ازتصميم گيران اقتصادي كه اهليت 
حرفه اي نداش��ته اند، به هر دليلي در پنهان شدن در پس 
واژه هاي تقليدي و خالي از محتوا، منابع نسل هاي آتي را نيز 
تحت عنوان واژه »توليد«، »اشتغال« و  تلف كرده اند. مثال ً
»كارآفرين« و بدون تعريف آنها كه براي نمونه به چه چيزي 
توليد مي گوييم، يا چه اشتغالي و با چه كيفيتي را بايد تكريم 

و حمايت كرد يا كارآفرين كيست؟  بحرينيان ادامه داد: ما 
با اين نوع رفتارهايمان تصور مي كنيم توسعه يافته هستيم، 
به ويژه در بخش صنعت. در نتيجه با ازدياد تعداد واحدهاي 
مشابه، تكراري و تقليدي، فكر مي كنيم صنعتي شديم و 
با همين نحوه عمل است كه امروز گرفتار شديم! در حال 
حاضر، امكان برون رفت از اي��ن بحران ها و موانع را داريم، 
چراكه در غياب عدم اهليت حرفه اي تصميم گيران كشور 
در يك سده و اندي كه گذش��ته، به جز چند دوره؛ در رده 
مياني دولت هاي ما، كارشناساني وطن دوست و با شرافت 
وجود داشته و دارند كه گاهي بدون تبعيت ِصرف از نگاه هاي 
غيرمنطقي برخي از تصميم گيران در اقتصاد و توس��عه، 
پايه هاي مفيدي را در كشور گذاشته اند. او با سپاس از دكتر 
حميد پاداش و ديگر مترجمان كتاب »بزرگ زيباست« و 
با اشاره به ديدگاه هاي ارنست فردريك شوماخر نويسنده 
كتاب »كوچك زيباست« گفت: در صفحه ۲۰۶ ترجمه 
فارسي عنوان مي كند: »اين نكته كاماًل آشكار است كه در 
موضوع مالكيت خصوصي مساله مقياس و وسعت بسيار 
مهم و تعيين كننده است. هنگامي كه ما از كوچك مقياس 
به ميان مقياس حركت مي كنيم، ارتباط بين مالكيت و كار 
رفته رفته سست تر مي شود؛ تشكيالت خصوصي مستعد 
آن مي شود كه غيرش��خصي گردد و به صورت يك عامل 
مهم اجتماعي در منطقه خود درآيد؛ حتي ممكن است 
اهميتش از حد منطقه اي بودن درگذرد.« وي با پراهميت 
دانستن وجه اجتماعي بنگاه در منطقه، گفت: خود شوماخر 
نيز اين قضيه را قبول داشته كه شما بايد واحد بزرگ داشته 
باشيد تا واحد كوچك بتواند با در خوشه قرار گرفتن با واحد 
بزرگ، اقتصاد را باال بكشد. همان گونه كه در مقدمه كتاب 
مترجمان محترم از نويسندگان كتاب نقل ومقايسه كرده اند: 
»در برخي از بخش هاي خدماتي و توليدي، از آرايشگاه تا 
مشاورين امالك و ماهيگيري، بنگاه هاي كوچك عملكرد 
بهتري دارند. درواقع شعار بزرگ زيباست، نبايد به تمامي 
بخش هاي اقتصاد به ويژه بخش هاي غيرمولد تسري يابد. 
اين امر به ويژه در مورد اقتصاد ايران كه در آن بخش هاي 
غيرمولدي مانند مگامال ها و پاساژها در خالل دو دهه اخير 
رشد قارچ گونه اي را تجربه كرده اند، بسيار داراي اهميت 
است. رش��د چنين بخش هايي نه تنها زيبا نيست، بلكه 
بيش از پيش بنيه توليدي اقتصاد كشور را تحليل مي برد، 
چيزي كه در حال حاضر كاماًل آن را مشاهده مي كنيم. اما 
در بخش هاي مهم فعاليت هاي اقتصادي، شركت ها و توليد 
بايد حتماً بزرگ باشند كه كوچك ها به صورت شبكه اي در 

ارتباط با آنها قرار بگيرند.
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تعادل |فرشته فريادرس| 
»چهار مجازات پيش روي صادركنندگان متخلف.« گمرك 
ايران ب��راي صادركنندگاني كه ارز خود را به چرخه اقتصاد 
بازنگردانند، مجازات هايي چون »ممنوعيت استفاده از مسير 
سبز، پرداخت نقدي همه حقوق ورودي و تضامين مربوطه 
و عدم امكان استفاده از ضمانتنامه بانكي، ممنوعيت استفاده 
از اس��ترداد حقوق ورودي و عدم ارايه برخي تسهيالت« در 
نظر گرفته است. بنابه توضيحات معاون فني گمرك، كاالي 
صادركننده متخلف در مسير قرمز اظهارنامه قرار مي گيرد و 
به طور فيزيكي كنترل شده و ارزيابي مي شود. اين افراد در 
بحث تضمين يا حقوق ورودي نمي توانند ضمانتنامه بانكي 
توديع كنند و تا زمان رفع تعهد ارزي امكان استرداد حقوق 
ورودي را ندارن��د. همچنين صادركنندگان مختلف امكان 
استفاده از تسهيالت 18 گانه اي كه گمرك ارايه مي كند، را نيز 
ندارند. در اين ميان، اما آنچه هنوز محل بحث است، اختالف 
آماري درباه ميزان بازگشت ارز صادراتي بين بانك مركزي، 
وزارت صمت و بخش خصوصي است. براساس محاسبات 
بخش خصوصي، ميزان واقعي ارز صادراتي بازنگش��ته به 
كشور از صادرات دو سال گذشته، ۷ تا 8 ميليارد يورو است، 
كه بانك مركزي اين رق��م را بيش از 2۷ ميليارد يورو اعالم 
كرده بود. بخش خصوصي همچنين به تازگي اعالم كرده، 
حدود 1۵ هزار نفر هيچ ارزي به كشور بازنگردانده اند، كه تنها 
۵ هزار نفر از اين افراد، داراي كارت هاي بازرگاني هستند و 
ح��دود 1۰ هزار صادركننده بدون كارت بازرگاني و از طرق 
ديگر مانند »كارت هاي پيله وري و مرزنشيني و روش هاي 
متداول در بازارچه هاي م��رزي« اقدام به صادرات كرده اند؛ 
يعني يك سوم ارزهاي بازنگشته به كشور نيز متعلق به همين 
گروه از صادركنندگان است. اينكه اين ادعاي بخش خصوصي 
تا چقدر قابل اتكاء است، موضوعي است كه نهادهاي دولتي 
مرتبط با اين مساله بايد به آن پاسخ دهند. البته معاون فني 
گمرك روز گذشته به دليل محرمانگي اسناد به پرسش هاي 
ما در اين زمينه پاسخ نداد. حال اين پرسش قابل طرح است، 
اگر قرار بر نگفتن اس��ت، پس چ��را متوليان بانك مركزي، 
وزارت صمت وسازمان توسعه تجارت مدام از تخلفات ارزي 
صادركنندگان مي گويند؟ بد نيست كه مدعيان تخلف براي 

روشن شدن ابعاد ماجرا، به ابهامات موجود پاسخ دهند. 

     مثلث اختالف آماري ارز صادراتي
براساس آخرين آمار و اطالعات موجود و ارايه شده از سوي 
مقامات دولتي، 2۰۵۶ صادركننده طي سال هاي ۹۷ و ۹8 
نسبت به رفع تعهدات ارزي اقدام كرده اند. از اين تعداد ۶21 
صادركننده غيرتوليدي يعني۳۰ درصد و 1۴۳۵ صادركننده 
ديگر مربوط به واحدهاي توليدي هستند. ميزان صادرات 
اين دسته از صادركنندگان نيز 1۴.2 ميليارد يورو اعالم شده 
كه از اين ميزان، ۷.۵ ميليارد يورو مربوط به س��ال ۹۷ و ۶.۷ 
ميليارد يورو مربوط به سال 1۳۹8 است. همچنين براساس 
آمار ارايه ش��ده از سوي سازمان توسعه تجارت، بيش از ۶2 
درصد ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگاني كه 1۰۰ درصد 
تعهدات خود را ايفا كرده اند، توسط صادركنندگاني انجام 
شده كه بيشتر از 1۰۰ميليون يورو صادرات داشته اند، كه 
اين گروه از صادركنندگان شامل 2۴ واحد توليدي با حدود 
۹ ميليارد يورو صادرات هستند. همچنين مطابق آمارها، 
بيش از 1۳۳۳ صادركننده كه 1۰۰ درصد تعهدات خود را 
ايفا كرده اند، صادراتي كمتر از يك ميليون يورو داشته و فقط 
2.۶ميليارد يورو صادرات گروه را به خود اختصاص داده اند. 

اما از آن س��و، آم��ار ديگري از س��وي اتاق اي��ران از تركيب 
صادركنندگاني كه هنوز به تعهدات ارزي خود عمل نكرده اند، 
منتشر شده كه نشان مي دهد، حدود 1۵ هزار نفر هيچ ارزي 
به كشور بازنگردانده اند. اما تنها ۵ هزار نفر از اين افراد، داراي 
كارت هاي بازرگاني هس��تند و حدود 1۰ هزار صادركننده 
بدون كارت بازرگاني و از طرق ديگر مانند »كارت هاي پيله 

وري و مرزنشيني و روش هاي متداول در بازارچه هاي مرزي« 
اقدام به صادرات كرده اند. يك سوم ارزهاي بازنگشته به كشور 
نيز متعلق به همين گروه از صادركنندگان اس��ت كه فاقد 
كارت هاي بازرگاني هستند.علي مواليي معاون اتاق ايران اعالم 
كرده بررسي هاي كارشناسي نشان مي دهد، ميزان واقعي ارز 
صادراتي بازنگشته به كشور از صادرات دو سال گذشته، ۷ تا 8 
ميليارد يورو بوده است.اين در حالي است كه بانك مركزي اين 
رقم را بيش از 2۷ ميليارد يورو اعالم كرده بود. معاون اتاق ايران 
همچنين در اظهاراتي گفته است كه بخش عمده اي از ارزهاي 
صادراتي گفته شده به روش هاي مختلف تهاتر شده اند يا از 
قوانين معافيتي مانند معافيت 1۰۰ درصدي صادركنندگان 
زير يك ميليون يورو، يا معافيت ۵۰ درصدي صادركنندگان 
زير ۳ ميلون يورو به عراق و افغانستان استفاده كرده اند. البته 
محمد قاس��مي، رييس مركز پژوهش هاي اتاق ايران نيز به 
تازگي اعالم كرده كه اين مركز درصدد انجام پژوهشي است كه 
بر اساس آن مشخص خواهد شد سهم واقعي بخش خصوصي 

در برگشت ارز حاصل از صادرات تا چه اندازه است.

     اما چند پرسش مهم 
اين اختالف آماري درباره ارزهاي بازنگشته صادراتي ميان 
بخش خصوصي و دولت، در حالي است كه ليست متخلفان 
ارزي وجزييات كامل آن در اختيار متوليان بانك مركزي، 
سازمان توسعه تجارت و گمرك به عنوان سازمان مجري در 
امر تجارت خارجي قرار دارد. به طوريكه روز گذشته معاون 
فني گمرك نيز در اظهاراتي عنوان كرده كه اس��امي افراد 
و شركت هايي كه هنوز نس��بت به رفع تعهدات ارزي اقدام 
نكرده اند به صورت طبقه بندي شده اما محرمانه به گمرك 
ارايه شده است و مجازاتي براي اين افراداز سوي گمرك در 
نظر گرفته شده است. براي بررسي جزييات ابعاد اين ماجرا، 
از معاون فني گمرك خواستيم كه به چند پرسش »تعادل« 
در اين زمينه پاسخ دهد، اما به دليل محرمانگي اسناد ارسالي 
از سوي بانك مركزي وسازمان توسعه تجارت، از دادن ارايه 
جزييات بيشتر به ما امتناع كرد. البته در پاسخ به پرسش هاي 
ما اذعان كرد كه اطالعات الزم براي پاسخ به اين پرسش ها و 
جزييات آن موجود است، اما امكان ارايه يا انتشار آن امكانپذير 
نيست. اينكه چرا نهادها وسازمان هاي متولي، اصرار به وجود 
تخلف و خطاي ارزي از سوي صادركنندگان دارند اما از بيان 
جزييات خودداري مي كند، جداي از ديگر پرسش هاي ما، 
خود پرسش بزرگي است كه پاسخش مشخص نيست. با 
اين حال، بد نيست كه متوليان امر براي روشن شدن ابعاد 
ماجراي تخلفات ارز صادراتي، به چند نكته و پرسش مهم به 

شرح زير پاسخ دهند: 
1- نخس��ت اينكه بخش خصوصي عنوان كرده كه حدود 
1۵هزار نفر هيچ ارزي به كشور بازنگردانده اند، كه از اين تعداد 

تنها ۵ هزار نفر از اين افراد، داراي كارت هاي بازرگاني هستند 
و حدود 1۰ هزار صادركننده بدون كارت بازرگاني و از طرق 
ديگر مانند كارت هاي پيله وري و مرزنش��يني و روش هاي 
متداول در بازارچه هاي مرزي اق��دام به صادرات كرده اند و 
يك سوم ارزهاي بازنگشته به كشور نيز متعلق به همين گروه 
از صادركنندگان است كه فاقد كارت هاي بازرگاني هستند؛ 
ادعايي كه گمرك مي تواند به راحتي از طريق رصد آمارها و 
رديابي خروجي كاالها از گمركات يا مرزهاي كشور، به آن 
پاس��خ روش��ني بدهد كه در اين خصوص از ارايه اطالعات 

خودداري كرد. 
2- پرسش دوم اينكه چه مقدار از ارزهاي بازنگشته به كشور 
مربوط به كارت هاي بازرگاني اهليت دار و بخش خصوصي 
اس��ت و چه ميزان طبق ادعاي بخش خصوصي مربوط به 
كارت هاي پيله وري وغيره است واينكه آيا آمار دقيقي از ارز 
حاصل از صادرات از طريق شيوه هاي پيله وري و ... وجود دارد 
يا خير؟ به نظر مي رسد، كنه بازهم آمارهاي گمرك بتواند از 
روند صدور كاال از مرزهاي كش��ور به روشن شدن ابعاد اين 

موضوع كمك كند.
۳- سومين پرسش اين است، حال كه متوليان بانك مركزي، 
سازمان توسعه تجارت و گمرك ليست محرمانه را در اختيار 
دارند، چرا به طور مشخص اعالم نمي كنند كه سهم بخش 
خصولتي ها و بخش خصوص��ي واقعي از اين تخلفات ارزي 
چقدر است وچرا و به چه دليل از انتشار جزييات خودداري 

مي كنند و بحث محرمانگي را پيش مي كشند؟ 
۴- در نهايت چهارمين پرسش اينكه ارز صادراتي بازگشت 
داده نشده بيشتر مربوط به كدام اقالم صادراتي است؛ اقالم 

صنعتي و معدني يا پتروشيمي ها و...؟

     چهار مجازات براي صادركنندگان متخلف 
با اين حال، روز گذشته گمرك از مجازات جديد براي افرادي 
كه ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصاد نكرده اند، سخن 
گفته است.  براساس اظهارات معاون فني گمرك ايران، در 
راس��تاي اجراي مصوبات چهاردهمين شوراي هماهنگي 
اقتصادي و تصميمات كميته سياست گذاري نحوه بازگشت 
ارز حاصل از صادرات، بسته سياستي نحوه برگشت ارز صاحل 
از صادرات سال ۹۹ و نحوه رفع تعهد ارز صادراني ايفا نشده 
سال هاي ۹۷ و ۹8 صادركنندگان تدوين شد.  مهرداد جمال 
ارونقي در گفت وگو با »ايلنا« در اين باره به ارايه توضيحاتي 
پرداخته و گفته اس��ت: در چند بند از اين بسته موضوعات 
مختلفي مطرح شده از جمله اينكه صادركنندگاني كه نسبت 
به صادرات اقدام كردند بايد ارز حاصل از صادرات خود را با چه 
درصد و با چه نسبتي برگردانند و ۴ ماه پس از صدور پروانه 
صادراتي بايد ارز حاصل از صادرات را برگردانند. همچنين 
مسائل مرتبط با رتبه بندي و پايش كارت هاي بازرگاني و ارز 

ناشي از پيمان ها و قراردادهاي ارزي در اين بسته ذكر شده 
است. در اين بسته مسووليت پيگيري برگشت ارز حاصل از 
صادرات و همچنين صادرات ارز محل ورود موقت را ش��رح 
داده است.  اما در بند هفتم اين بسته سياستي به موضوعي 
اشاره شده كه به نوعي مجازات براي صادركنندگاني است 
كه رفع تعهد ارزي نكرده اند. براساس اين بند، ارايه هر گونه 
خدمات از س��وي كليه دستگاه ها، س��ازمان هاي اجرايي، 
بانك هاي عامل و صرافي ها به صادركنندگاني كه بر مبناي 
اين بسته سياستي اعالم ش��ده نسبت به برگشت ارز اقدام 
نكردند، ممنوع است و مجازات هايي هم براي اين متخلفان 
در نظر گرفته شده است. ارونقي درباره جزييات اين مجازات 
در نظر گرفته شده، عنوان كرده است: مجازاتي توسط وزارت 
صمت، سازمان امور مالياتي، بانك مركزي، بانك هاي عامل، 
صرافي ها، صندوق ضمانت صادرات، راهداري و گمرك براي 
اين متخلفان صادراتي به اجرا مي رسد كه در بخش گمرك 
چهار مجازات اعمال مي شود.  اين مقام مسوول در گمرك 
همچنين با اشاره به مجازات اعمال شده در بخش گمرك 
براي افرادي كه نسبت به رفع تعهد ارزي خود اقدام نكرده اند، 
گفته است: يكي از مجازات ها به مسير اظهارنامه ارتباط دارد. 
اين افراد ديگر نمي توانند از مسير سبز استفاده كنند و معموال 
كاالهايي كه توسط اين افراد اظهار مي شود در مسير قرمز 
اظهارنامه قرار و به صورت فيزيكي كنترل هاي الزم به عمل 
مي آيد و مورد ارزياب��ي كامل قرار مي گيرد. مجازات بعدي 
اما درباره بحث »ضمانتنامه هاي بانكي« است كه به گفته 
ارونقي، اين افراد به عنوان تضيمن يا بحث حقوق ورودي، ديگر 
نمي توانند ضمانتنامه بانكي توديع كنند و گمرك نمي تواند 
در بحث تضمين حقوق ورودي، ضمانتنامه ديگري كه بابت 
تفاوت حقوق ورودي است را به صورت ضمانتنامه بانكي اخذ 
كند و اين اف��راد بايد به صورت نقدي تمامي حقوق ورودي 
و تضامين مربوطه راتوديع كنند.  اما سومين مجازات براي 
صادركنندگاني كه نسبت به بازگش��ت ارز صادراتي اشان 
اقدام نكرده اند، چيست؟ بنابه توضيحات معاون فني گمرك، 
مجازات سوم درباره بحث عدم استرداد حقوق ورودي است. 
اين افراد اگر كاالهايي را به ص��ورت ورود موقت وارد و آن را 
مجددا تبديل به يك كاالي صادراتي كرده باشند تا از كشور 
صادر كنند يا اينكه يك كااليي را به صورت اجزا و قطعات وارد 
كرده و حقوق ورودي پرداخت و آن را تبديل به يك كاالي 
صادراتي كرده باش��ند تا زماني كه رفع تعهد ارزي را انجام 
نداده اند، نمي توانند از استرارداد حقوق ورودي استفاده كنند. 
درنهايت براساس گفته هاي ارونقي، چهارمين مجازاتي كه 
براي صادركنندگان متخلف در نظرگرفته شده، بحث »عدم 
ارايه برخي از تسهيالت به اين افراد« است. اين درحالي است 
كه اكنون از سوي گمرك به فعاالن مجاز اقتصادي تسهيالت 
18 گانه اي ارايه مي شود كه اگر تعهد ارزي رفع نشده باشد 
جزو فعاالن مجاز اقتصادي نخواهن��د بود و اگر قبال هم در 
ليست اين افراد باش��ند، حذف مي شوند. با تعريف چنين 
مجازت هايي براي صادركنندگان، بخش خصوصي، عدم 
هماهنگي بين دستگاه هاي ذي ربط از جمله بانك مركزي و 
وزارت صمت و عدم آگاهي صادركنندگان و فعاالن اقتصادي 
از دستورالعمل ها و قوانين مربوط را از عوامل عدم بازگشت 
ارز حاصل از صادرات به كشور دانسته بود. به طوريكه مسعود 
خوانساري، رييس اتاق تهران در پانزدهمين جلسه هيات 
نمايندگان اتاق بازرگاني، نيز با بيان اين مطلب گفته بود كه 
بانك مركزي در سال جاري، روش هاي بازگشت ارز صادراتي 
را از چهار روش به يك روش تغيير داده است. براساس قوانين 
تازه بانك مركزي، صادركنندگان بايد 8۰ درصد از ارز خود 
را در سامانه نيما و 2۰ درصد را در سامانه ثنا عرضه كنند كه 
شدني نيست چراكه 1۵ درصد از هزينه انتقال ارز به ايران در 
محاسبات بانك مركزي ديده نشده است. هنوز روش هاي 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات توسط بانك مركزي تغيير 

نكرده است.

رويداد

ادامه ا زصفحه اول
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واردات كاالهاي اساسي
به شيوه اعتباري مجاز شد

ايسنا |بر اساس مصوبه اخير ستاد تنظيم بازار واردات 
كاالهاي اساسي به ش��يوه اعتباري مجاز اعالم شد و 
بانك مركزي نيز مكلف به تامين ارز محموله هاي جوي 
وارداتي شده است. با توجه به پايان فصل برداشت جو در 
داخل كشور، ستاد تنظيم بازار مقرر كرد بانك مركزي 
در اسرع وقت ارز محموله هاي جو وارداتي را تامين كند. 
وزارت جهاد كشاورزي نيز مكلف شد مقادير نياز واردات 
را به تفكيك ماه در سقف سهميه ارزي سال 1۳۹۹ اعالم 
كند. همچنين در اين جلسه مقرر شد واردات كاالهاي 
اساسي و ضروري توسط متقاضيان واردات اين كاالها 
به شيوه اعتباري و بدون محدوديت مجاز باشد. وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پرشكي نيز مكلف هستند متقاضيان واردات 
اعتباري فاقد بدهي ارزي معوق شده را معرفي كنند. 
بر اساس آخرين گزارش مربوط به وضعيت كاالهاي 
موجود در بنادر و گمرك، در پنج ماه ابتدايي امس��ال 
بيش از 1۳ ميليون تن واردات كاال انجام شده كه بالغ بر 
1۰ ميليون تن آن كاالهاي اساسي بوده است كه گرچه 
راهكارهايي براي ترخيص سريع كاالها در دستور كار 
قرار گرفت ولي همچنان مشكل تامين ارز عامل اصلي 

ايستايي كاال به شمار مي رود.

علني شدن روابط  منامه - 
تل آويو ...

اس��راييلي ها با اين علم كه بحرين نه از لحاظ رسانه اي 
و مردمي و نه از لحاظ م��ادي و اقتصادي نمي تواند به 
آنها كمك خاصي بكند، برنامه هاي ويژه اي را براي آن 
تدارك ديده اند. روزنامه كالكاس��يت در تحليل خود از 
بانكداري باثبات در بحرين نيز به عنوان ديگر مزيت اين 
كشور نام برده و معتقد است برخالف امارات كه قرار است 
سرمايه هاي خود را به اقتصاد اسراييل كند، سرمايه هاي 
اس��راييلي مي توانند در بخش هاي مختلفي از جمله 
ساختمان سازي در بحريان به سود دهي بااليي برسند. 
در عين حال بحرين مي تواند به اسب ترواي نه چندان 
مخفي كاالهاي اسراييل جهت ورود به كشورهاي عربي 
به ويژه بازار بزرگ عربستان باشد. تجربه نشان داده است 
عربستاني كه براي امارات حريم هوايي خود را جهت عبور 
هواپيماهاي اسراييلي گشود، به طور حتم در مقابل ورود 
كاالهاي اسراييلي كه منافعي براي تاجران بحريني هم 
در پي دارد از خود نرمش نشان خواهد داد. علني شدن 
روابط نه چندان پنهان اسراييل با دو كشور عضو شوراي 
همكاري خليج فارس به يك فرايند دو سر برد براي تل 
آويو تبديل ش��ده است كه از يك سو سرمايه هاي يك 
كشور عربي را براي به حركت در آوردن چرخ هاي تقريبا 
متوقف شده اقتصاد در سايه مشكالت سياسي و شيوع 
ويروس كرونا را جذب و از سوي ديگر كاالهاي توليد شده 
خود را از طريق كش��ور ديگر به خورد بازار بزرگ عربي 
مي دهد و در اين بين سرمايه گذاري هاي اسراييلي به نام 
و نشان بحريني را هم در منطقه بشتر و بيشتر خواهيم 
شنيد. حال اگر شيوع ويروس سازش باد به بادبان ستاد 
انتخاباتي دونالد ترامپ در آن سوي آتالنتيك مي دمد، 
آيا در اين سوي مديترانه نيز خواهد توانست نتانياهو را 
از گرداب اعتراضات مردمي و مشكالت اقتصادي اش 
نجات دهد؟ يا بايد منتظر موج هاي بيشتري از شيوع 

اين ويروس در ميان اعراب باشيم.

خبر  ويژه

ديدار سرپرست شهرك هاي 
صنعتي با نمايندگان اراك و خمين

سرپرست شركت شهرك هاي صنعتي استان مركزي 
با نماينده مردم ش��ريف اراك، خن��داب و كميجان و 
مردم شريف شهرس��تان خمين ديداروگفت وگو و به 
بررسي مس��ائل و مشكالت شهركها و نواحي صنعتي 
پرداخت. به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي 
صنعتي اس��تان مركزي، طيب ميرزايي سرپرس��ت 
شركت باآصفري نماينده مردم شريف اراك، خنداب 
و كميجان و نظري نماينده مردم ش��ريف شهرستان 
خمين در مجلس شوراي اس��المي ديدار و گفت وگو 
كرد و به بررسي مسائل و مشكالت شهرك ها و نواحي 
صنعتي پرداخت. سرپرست شركت شهرك هاي صنعتي 
استان مركزي در اين ديدارها و در ابتداي نشست ضمن 
قدرداني از زحمات نمايندگان محترم در پيگيري امورات 
ش��هرك هاي صنعتي و صنعتگران، گزارشي از روند 
اقدامات صورت گرفته توسط اين شركت ارايه و برخي از 
مسائل جاري شهرك ها و نواحي صنعتي را مورد بحث و 

بررسي قرار گرفت. 

ممنوعيت ثبت غيرحضوري 
تلفن همراه مسافري از مهر ماه

ايرنا| معاون فن��ي گمرك ايران گفت: هر گونه ثبت 
غيرحضوري تلفن همراه مس��افري و بعد از خروج از 
گمركات اجرايي )مبادي ورودي( توس��ط مسافرين 
ممنوع مي شود. مهرداد جمال ارونقي گفت: اظهار و ثبت 
تلفن همراه مسافرين از مهر ماه صرفا در محل مبادي 
ورودي كشور انجام مي شود. وي افزود: بر اين اساس، 
اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرين از مهر ماه سال جاري 
پس از احراز هويت دقيق و تشخيص غيرتجاري بودن 
و طي تشريفات گمركي در لحظه ورود به كشور انجام 
خواهد شد. انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم 
جانبي چندي پيش اعالم كرد: با گذشت بيش از دو سال 
از اجراي طرح رجيس��تري كه قرار بود جلوي واردات 
قاچاق موبايل را بگيرد، اما همچنان شاهد سوءاستفاده 
سوداگران از خألهاي قانوني اين طرح هستيم. بر اين 
اس��اس، طي 2 س��ال اخير صدها هزار دستگاه تلفن 
همراه قاچاق كه عمدتا موبايل هايي با ارزش بيشتر از 
۳۰۰ يورو بوده اند با سوءاستفاده از رويه مسافري وارد 
كشور شده است. اين اتفاق، صدمات جبران ناپذيري را 
با خروج صدها ميليون دالر بر بدنه اقتصادي كشور وارد 
كرده و بسياري از خريداران اين دستگاه ها را با مشكالت 

عديده اي از جمله عدم پشتيباني مواجه كرده است. 

دخالت واردكنندگان بانفوذ 
در بازار تاير

فارس| سخنگوي انجمن تاير از تالش عده اي براي 
معاف كردن تايرهاي وارداتي از شمول قيمت گذاري 
خبر داد و گفت: تايرهاي وارداتي با گذشت يك سال 
از ورود به گم��رك هنوز ترخيص نش��ده اند و اين در 
حالي است كه عرضه تايرهايي كه بيش از يك سال از 
توليدشان گذشته باشد، منطقي نيست. مصطفي تنها 
با بيان اينكه برخي واردكنندگان با نفوذ تاير به دنبال 
دريافت تأييديه از وزارت صنعت براي معاف ش��دن از 
پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاير هاي وارداتي هستند، 
اظهار كرد: اين واردكنندگان سال قبل اين موقع، تاير به 
كشور وارد كرده اند كه اين محصوالت در گمرك مانده 
و حاال مي خواهند با هم��ان ارز دولتي آنها را ترخيص 
كنن��د. وي ادامه داد: بعد از تبديل نرخ ارز پايه، مهلتي 
براي ترخيص اين تايرها تعيين شده بود كه در آن مدت 
اين كار اتفاق نيفتاد و حاال كه قيمت تاير با نرخ ارز نيما 
براي مصرف كننده همسان شده است، مشخص نيست 
تايرهاي وارداتي با ارز دولتي به چه صورت و با چه قيمتي 
توزيع خواهند شد. تنها ادامه داد: اگر بيش از يك سال 
از تاريخ توليد اين تايرها گذشته باشد، عرضه كردن آنها 
منطق ندارد.به گفته وي، عده اي نيز به دنبال اين هستند 
كه تايرهاي وارداتي را از ش��مول قيمت گذاري معاف 
كنند و براي اين موضوع دو دليل مي آورند كه يكي از 
آنها اين است كه با توجه به واردات تايرها با ارز نيما و به 
دليل اينكه قيمت ارز نيما با ثبات نيست، تاير وارداتي 
بايد از قيمت گذاري معاف شود. اين در حالي است كه 
توليدكنندگان داخلي نيز مواد اوليه مورد نياز خود را با ارز 
نيما تأمين مي كنند و اگر ثبات قيمتي براي اين ارز وجود 
ندارد، توليدكنندگان نيز با همين مشكل روبرو خواهند 
بود. وي تصريح كرد: دليل دومي كه واردكنندگان تاير 
مطرح مي كنند اين است كه بررسي قيمت ها در سازمان 
حمايت، زمان طوالني نياز دارد و ممكن است در اين 
مدت قيمت تايرها تغيير كند. اگر اين بحث مورد قبول 
باشد، بايد بگوييم كه توليدكنندگان داخلي نيز از اين 

موضوع مستثني نيستند.

وضعيت
دو مرز »مهران و چذابه«

سخنگوي گمرك گفت: پس از مرزهاي خسروي و 
چذابه، مرز مهران نيز در تمام روزهاي هفته براي انجام 
تشريفات گمركي كاالهاي صادراتي به عراق فعال 
شد. س��يد روح اهلل لطيفي اظهار كرد: پيش از اين با 
موافقت طرف عراقي، اين مرز فعاليت خود را از دو روز 
در هفته به چهار روز افزايش داده بود كه از اين هفته به 
غير از روزهاي جمعه فعاليت تجاري اين مرز را در تمام 
روزهاي هفته براي صادرات كاالها شاهد خواهيم 
بود. همچنين اعالم شد كه مرز چذابه نيز بعد از آغاز 
فعاليت آزمايشي، از صبح امروز در تمام روزهاي هفته 
براي كاالهاي صادراتي فعاليت خواهد داشت.چذابه 
آخرين مرز بسته ايران با عراق بود كه بعد از حدود ۶ 
ماه باز شده است؛ در حال حاضر تمامي مرزهاي عراق 
فعال هستند و پيش اين نيز مرز شلمچه باز شده بود. 
فعاليت در اغلب مرزهاي عراق دو روز در هفته و در 
روزهاي يكشنبه و چهارشنبه انجام مي شود و در مرز 
خسروي به غير از ايام تعطيل در تمامي روزها مبادله 

كاال صورت مي گيرد.

افت 70 درصدي
فروش نوشت افزار

فارس |رييس اتحاديه نوشت افزار و لوازم مهندسي 
با اش��اره به اينكه در راستاي عرضه بيشتر، قيمت 
نوشت افزار افزايش قيمت محسوسي نداشته است، 
گفت: اما همچنان تقاضا كم و صنف نوش��ت افزار 
در ركود شديد بسر مي برد. موسي فرزانيان درباره 
وضعيت بازار نوش��ت افزار در س��ال جاري گفت: 
فعاليت اين بازار فصلي است و اوج رونق بازار نوشت 
افزار هر ساله از تير تا پايان مهرماه است. وي افزود: اما 
امسال اين بازار نه تنها رونقي ندارد بلكه در ركود به 
سر مي برد و اكنون كه در واپسين روزهاي شهريور 
ماه بسر مي بريم بازار به شدت كساد و بي رونق است. 
وي با بيان اينكه اگرچه مدارس بازگشايي شده است 
بيشتر بحث تدريس از طريق فضاي مجازي مطرح 
است، گفت: بنابراين مردم خريد چنداني در خصوص 
نوشت افزار انجام ندادند، به طوري كه فروش نوشت 

افزار حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد افت داشته است. 

چرا مدعيان تخلف از ارايه جزييات تخلفات ارزي امتناع مي ورزند؟

گمرك براي عدم بازگشت ارز صادراتي، چهار مجازات در نظر گرفته است
ليستي كه محرمانه است!

ضرورت گسترش نظارت ها بر قانون ماليات بر خانه هاي خالي

اقتصاد ايران از بورس مي گذرد

ماليات  و حساب هاي بانكي

مطالبات انبوه سازان براي بهترين دستاورد در توليد و...
در آن مطرح شده است. معتقدم رويكرد كلي مجلس در 
راستاي بهبود شاخص هاي شفافيت در تصميم سازي ها 
و اجرااس��ت، هر مديري كه مي خواهد در ساختار هاي 
مديريتي كشور فعاليت كند بايد اين اصل اساسي را مورد 
توجه قرار دهد كه بايد رفتاري شفاف را در پيش بگيرد. 
بدون شفافيت در مديريت ها نمي توانيم به اهداف از پيش 
تعيين شده در اقتصاد دست پيدا كنيم.در بحث ماليات از 
خانه هاي خالي مجلس تالش كرده تا انتهاي زنجيره اين 

بازار سوداگرانه را مديريت كند و از سودهاي كالني كه 
رد و بدل مي شود ماليات دريافت كند. كساني كه به طور 
مكرر معامله خانه مي كنند و به نوعي در نوسانات بازار 
اثرگذار هستند بايد ماليات شناسايي شوند و حق و حقوق 
قانوني كشور از آنها دريافت شود. قطعا مجلس در حوزه 
نظارت بر اجراي اين قانون به هيچ عنوان كوتاه نخواهد آمد 
و موضوع اخذ ماليات از خانه هاي خالي با جديت پيگيري 
خواهد كرد و هر ارگان يا نهادي كه كوتاهي يا تخلفي در 
اين خصوص انجام دهد بايد پاسخگوي مردم و نمايندگان 

شود. بر اساس هماهنگي كه بين قوه قضاييه و مجلس 
وجود دارد تمام برهه هاي تعيين شده در طرح نظارت 
مي شود. در اين طرح زمان بندي شده كه در بازه هايي بايد 
اطالعات ثبت شود. اگر اين زمان گذشت اما اطالعات ثبت 
نشد، متخلفان با جرايم بازدارنده فراواني روبه رو خواهند 
شد. بر اساس اين قانون، ۳سال گذشته قانون به عنوان 
تشويق و تخفيف براي كساني در نظر گرفته شده كه ثبت 
نام خانه هاي خالي خود را در سامانه انجام داده باشند. اما 
اگر كسي خانه و دارايي هاي ملكي تصريح شده در اين 

قانون را ثبت نكند و نهادهاي نظارتي متوجه اين تخلف 
شوند، جداي از جريان، هزينه ۳سال ماليات بخشوده 
شده نيز از آنها دريافت خواهد شد. اما كساني كه خانه 
خالي خود را در سامانه ثبت كنند مشمول تشويق هاي 
مالياتي خواهند شد. معتقدم نقش رسانه ها در اجراي اين 
طرح بسيار كليدي است و رسانه ها مي توانند به عنوان 
چشمان تيزبين مردم در اين زمينه ورود كنند و تخلفات 
را اطالع رساني كنند تا طرح با شفافيت باال و موفقيت قابل 

قبول اجرايي شود. 

البته به نفع اقتصاد ما تمام ش��ده است. در حال حاضر 
وابس��تگي ايران به نفت به صفر رسيده و كشور امكان 
فروش نفت به ميزان قابل توج��ه را ندارد. ضمن اينكه 
درآمدهاي ناش��ي از صادرات نفتي نيز به شكل نقدي 
دريافت نمي شود و در قالب كاال، خدمات، مواد غذايي 
و امثالهم وارد كشور مي شود. اين سلسله اتفاقات باعث 
شد تا ظرف ۶ سال گذشته، درآمدهاي نفتي در بودجه 
ايران جايگاه قابل مالحظه اي نداشته باشد. اين اتفاق از 

منظر سياسي باعث كمرنگ شدن قدرت دولت مي شود 
و وابس��تگي آن به درآمدهاي مالياتي و همچنين بازار 
سرمايه را افزايش مي دهد كه به معناي وابستگي بيشتر 
دولت به مردم اس��ت. در اين راس��تا، يكي از مهم ترين 
راه هايي كه مي تواند به تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي و 
رونق توليد كمك كند، يقينا بازار سرمايه است. حركت 
در اين مسير باعث توسعه بازار سرمايه خواهد شد كه در 
نهايت رونق اقتصادي را به دنبال خواهد داشت. تامين 

مالي بازار سرمايه نيز از مجاري مختلفي رخ مي دهد كه از 
جمله آن مي توان به افزايش سرمايه شركت هاي دولتي، 
نيمه دولتي و بخش عمومي، چاپ اوراق قرضه از سوي 
دولت و ... نام برد. بنابر آنچه گفته شد؛ قطعا مسير آينده 
اقتصاد ايران از بازار سرمايه عبور خواهد كرد و اين بازار هر 
روز جايگاه پررنگ تري در بين فعاالن اقتصادي و اقشار 
مختلف جامعه پيدا خواهد كرد و يقينا در آينده شاهد 
افزايش ضريب نفوذ اين بازار در اقتصاد كشور خواهيم 

بود. به عب��ارت ديگر، دولت هاي مختل��ف و نهادهاي 
تصميم گير نمي توانند نسبت به اين بازار بي تفاوت باشند و 
همچنين بنگاه هاي اقتصادي نيز با شناخت ظرفيت هاي 
بازار سرمايه براي حضور در  آن و عرضه سهام شان اقدام 
خواهند كرد. مجموعه اين موارد باعث مي شود كه به آينده 
بازار س��رمايه و توسعه آن خوش بين باشيم. اميدواريم 
دولت بتواند خود را با اين توسعه تطبيق دهد و بسترهاي 

الزم براي توسعه آن را به وجود بياورد.

در كنار آن، زيرساخت هاي الزم براي اخذ درست ماليات 
نيز در ايران فراهم نيس��ت. اين رويكرد كه دولت نبايد به 
حساب هاي بانكي نظارت كند مشخص نيست چه دليل 
و اصولي دارد. بخش قابل توجهي از جامعه و آن دس��ته از 
فعاالن اقتصادي كه در فضايي شفاف و اصولي كار مي كنند، 
هيچ ترسي از رصد حساب هايشان ندارند زيرا چيزي براي 
پنهان كردن ندارند. تنها آن دسته از افراد نگران مي شوند كه 

درآمدي پنهاني دارند و به دنبال مخفي كردن آن هستند.
در حال حاضر نه تنها در كشورهاي توسعه يافته كه حتي 
در كشورهاي همسايه ايران نيز رصد اطالعات درآمدي 
افراد امري طبيعي اس��ت. وقتي فردي مي خواهد كار 
اقتصادي جديدي را در يك كشور آغاز كند، بايد در يك 
خود اظهاري رسمي، ميزان درآمدهاي احتمالي خود و 
حساب هاي بانكي خود را اعالم كند. در پايان هر دوره، 

ميزان پولي كه به حساب هاي بانكي اين فرد وارد شده 
رصد مي ش��ود و اگر بيش از چيزي باشد كه پيش از آن 
اعالم كرده، بايد پاس��خگو باشد و اگر درآمدي پنهان يا 
محاسبه نشده داشته باشد، بايد عالوه بر ماليات درآمد آن 
را نيز بپردازد. در ايران اما چنين اصولي هرگز دنبال نشده 
و بسياري از افراد با دور زدن قوانين يا ماليات نمي دهند 
يا ماليات پرداختي شان بسيار كمتر از عدد واقعي درآمد 

است. اگر ايران قصد دارد ميزان اتكاي خود به درآمدهاي 
نفتي را كاهش داده و به س��مت ماليات ستاني واقعي 
حركت كند، بايد راه هاي فرار مالياتي را ببندد و در كنار 
حمايت از توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي كه به شكل 
ش��فاف عمل مي كنند، راه را ب��ر درآمدهاي پنهان كه 
ارزش اف��زوده ندارند ببندد يا افرادي كه در اين حوزه ها 

كار مي كنند را ملزم به پرداخت ماليات كند.

ادامه از صفحه اول

 به كارگيري ريل ملي
در خطوط ريلي، افتخار صنعت 

دكتر محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي در حاشيه 
آيين گشايش بيستمين نمايشگاه صنعت ساختمان 
تهران با س��پاس ويژه از همت كارگ��ران و مديران 
سختكوش ذوب آهن اصفهان در جهت رشد و توسعه 
صنعت كشور گفت: يكي از افتخارات توليدي و صنعتي 
در كشور توليد ريل ملي توسط پوالدمردان ذوب آهن 
اصفهان اس��ت و وزارت راه و شهرسازي نيز بر اساس 
رسالت خود به قول هايي كه در خصوص به كارگيري 
و استفاده از ريل ملي داده عمل نمود و هم اكنون ريل 
توليدي ذوب آهن اصفهان در خطوط ريلي كش��ور 
مورد بهره برداري قرار مي گيرد . وي گفت: اميدواريم 
كارشناسان و متخصصين ذوب آهن اصفهان همچون 
گذشته همت خود را در جهت توليد بيشتر ريل ملي و 

تامين نياز كشور به اين محصول به كار گيرند. 
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چهرهروز

 طوبی کرمانی نخستین زن فیلسوف ایرانی درگذشت
 طوبی کرمانی نخستین زن فیلسوف ایرانی، از بدو تاسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب یکی از دلسوزترین مدیران و فعاالن عرصه تقریب 
بوده و عمر پربرکت خویش را در این راس��تا وقف کرد. وی پس از طی دوره بیماری نارسایی کبد، سحرگاه شنبه ۲۲ شهریور ۹۹ در ۷۳ 
سالگی دعوت حق را لبیک گفت. مشاور دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی، عضو کمیسیون بانوان و جوانان مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، عضو شورای خیرین سالمت کشور، عضو شورای مرکزی شورای فرهنگی اجتماعی زنان، اولین زن رایزن علمی و فرهنگی 
در یونان، مدیر مس��ئول کتاب علمی پژوهشی »زنان«، مولف و مترجم برتر بین الملل دانشگاه تهران، مدیر کل سابق امور اجتماعی و 

ایرانیان خارج از کشور، عضو شورای سیاستگذاری زنان اهل بیت)ع(  و .... از جمله مسئولیت های وی بوده است. 

كتابخانه

دید اقتصادي
كتاب »دید اقتصادي« نوشته پیتر شیف كتابي است براي آنها كه از اقتصاد چیزي نمي دانند. این كتاب داستاِن كارتوني جذابي 
با ِتم اقتصادي و كسب وكار دارد. اگر فردي كه كمي اقتصاد مي داند مشغول مطالعه كتاب شود، داستان بامزه اي خوانده است كه 
بعضي جاها آموخته هاي خواننده را به چالش مي  كشد و بعضًا آنها را به سخره مي گیرد. اما در كل برخي از اصول ابتدایي اقتصاد 
را با لطافت خاصي در ذهن خواننده مي  چیند و گویي دریچه  اي از روي دیگر این دانش را باز مي كند. با اینكه این هر دو گروه از 
همراه  شدن با داستان لذت مي  برند ولي حالوت اصلي این كتاب را كساني مي  چشند كه نه تنها با اختالف  هاي مكاتب فرعي اقتصاد 
با جریان كینزین آشنا باشند بلكه از تاریخ اقتصادي ایاالت متحده تا حدودي مطلع باشند. این گروه با تمام اسامي و حوادثي كه 

در كتاب مي  آید ارتباط برقرار كرده و بند بند كتاب ایشان را اسیر چالش  هاي ذهني مي كند.

میراثنامهجامعه

كاروانسراي شاه عباسي قصرشیرین به عنوان یكي از آثار 
تاریخي و ملي كه در جریان زلزله هاي سال هاي ۹۶ و ۹۷ 
غرب كرمانشاه به شدت آسیب دید اینك تن زخمي اش با 
آغاز مرمت و تعمیر این بنا، التیام مي یابد و جسم رنجورش 
رو به بهبودي است. كاروانسراي شاه عباسي قصرشیرین 
در فاصله ۲۰ كیلومتري مرز ایران و عراق در مركز شهر 
مرزي قصرشیرین واقع شده كه معماري آن به سبك هنر 
ایراني و اسالمي است. این كاروانسرا در زمان شاه عباس 
صفوي بر سر راه زایران عتبات عالیات و كربالي معال با 
طول و عرض ۶۰ متر و ارتفاع پنج متر از داخل در زمیني به 
مساحت سه هزار و ۶۰۰ مترمربع ساخته شده است. این 
بناي تاریخي با توجه به شرایط اقلیمي این منطقه طراحي 
شده، به گونه اي كه در گرماي شدید تابستان هواي داخل 
آن خنك و در سرماي خشك زمستان هواي داخل آن 
گرم است. كاروانسراي شاه عباسي قصرشیرین به وسیله 
سنگ و آجر ساخته ش��ده كه در برخي از قسمت هاي 
آن از جمله ورودي نیز آجرهاي بناهاي ساساني به كار 
رفته است. یكي از شاهكارهاي این بناي تاریخي احداث 

طاق هاي گنبدي است كه به منظور استحكام طاق هایي 
به فاصله چند متر از یكدیگر به صورت گنبدي زده اند 
كه از نماي بیرون و باالي پش��ت بام گنبدي شكل و از 

داخل با یك ظرافت زیبایي به صورت چهار ضلعي كه از 
ابتدا و دهانه طاق بزرگ و هر چه به انتهاي طاق مي رود 

كوچك تر و باریك تر مي شود بنا شده است.

التيام زخم كاروانسراي شاه عباسي قصرشيرين
اخباركوتاه

 واكسن ایراني كرونا
وارد مرحله انساني مي شود

معرفي 5   بیمارستان قزوین 
به دادگاه 

واكسن ویروس هاي ضعیف و كشته شده كرونا 
با تالش محققان دانش��گاه علوم پزشكي ایران از 
مرحله حیواني عبور كرده و به زودي وارد مرحله 
انساني مي شود. عضو ستاد كروناي تهران و رییس 
دانشگاه علوم پزشكي ایران با اعالم این خبر گفت: 
نوع واكسن هاي كرونا با یكدیگر متفاوت هستند؛ 
برخي واكسن ها با استفاده از ویروس هاي كشته 
شده و برخي دیگر از آنها با بهره گیري از نوتركیبات 
ویروس��ي و روش ه��اي جدید در حال س��اخت 
هس��تند. جلیل كوهپایه زاده با اش��اره به اینكه 
محققان این دانشگاه با تمام توان در حال تالش 
براي تولید این واكسن هستند، افزود: امیدواریم 
این فعالیت ها به نتیجه مطلوب برسد تا خدمات 
پیشگیرانه بهتري به مردم ارایه شود. وي با اشاره 
به اینكه ساخت واكسن مراحل مختلفي دارد، بیان 
كرد: مرحله اولیه آزمایشگاهي واكسن كشته شده 
ویروس با موفقیت پشت سر گذاشته شده است و 
امیدواریم در ماه هاي آینده كارآزمایي بالیني آن 
هم با موفقیت به پایان برسد تا این دستاورد مهم 
در اختیار نظام سالمت كش��ور قرار گیرد. مردم 
همچنان باید توصیه هاي بهداشتي نظر استفاده 
از ماسك، فاصله گذاري اجتماعي و عدم حضور در 
اجتماعات را رعایت كنند و تا حد امكان از حضور 

در مكان هاي شلوغ و پرتردد خودداري كنند.

۵ بیمارس��تان قزوی��ن به عل��ت بي خطر نكردن 
اصولي پسماندهاي عفوني به دادگاه معرفي شدند. 
سیس��تم بي خطرسازي پس��ماندهاي عفوني به 
روش شیمیایي در برخي بیمارستان ها بر اساس 
قوانین سازمان بهداشت جهاني مورد تایید سازمان 
 حفاظت از محیط زیست نیست. حسن عباس نژاد،

 مدیر كل حفاظت محیط زیس��ت استان قزوین 
با تایی��د خبر فوق بی��ان كرد: پنج بیمارس��تان 
شهرستان قزوین به دلیل استاندارد نبودن سیستم 
بي خطرسازي پسماند به دستگاه قضایي معرفي 
شدند.عباس نژاد در ادامه گفت: پس از پیگیري هاي 
انجام شده، با صدوراخطار زیست محیطي، فرصتي 
یك ماهه به بیمارستان ها داده شد تا سیستم هاي 
بي خطرساز پسماند عفوني خود را به دستگاه هاي 
مورد تایید محیط زیست تغییر دهند، كه در صورت 
عدم تغییر در سیس��تم بي خطر سازي، خروجي 
پسماندهاي عفوني آنها بي خطر شده و عفوني تلقي 
مي ش��ود. بعد از عدم تمكین بیمارستان ها با این 
ضوابط و پایان فرصت، اداره حفاظت محیط زیست 
قزوین از ۵ بیمارستان شكایت كرده و مسووالن آنها 

به دادگاه معرفي شده اند.

تعداد كودكان كار رو به افزايش است

خشم در وجود این كودكان نهادینه مي شود
گليماندگار|كودكان كار و خیابان یكي 
از معضالت همیشگي ش��هرها بوده اند، 
معضلي كه نه با اقدام هاي خودسرانه و بگیر 
و ببندهاي لحظه اي حل مي شود و نه با دستور و ابالغیه. 
اینها كودكاني هستند كه دنیاي كودكي شان در كوچه 
پس كوچه شهرها به دنبال ناني به یغما رفته است. قطعا از 
هر كدام آنها بپرسي كه دلش مي خواهد تمام روز را در این 
خیابان هاي شلوغ خالي از عاطفه شیشه ماشین ها را تمیز 
كند و فال بفروشد، مي گوید: نه! اما فشار اقتصادي، اعتیاد 
و حاشیه نشیني عواملي هستند كه دست به دست هم 
داده اند تا به گفته معاون امور اجتماعي سازمان بهزیستي 
بیش ز ۷۰ هزار كودك كار در كشور حضور داشته باشند. 
البته كه این تعداد و آمارهاي رسمي مي تواند دستخوش 
تغییرشود. البته كه بسیاري از این كودكان در كارگاه هاي 
نمور و تاریك دور از چشم كساني كه آمار مي گیرند كار 
مي كنند. در كوره هاي آجرپزي، در كارگاه هاي قالیبافي 
و... هر چه هس��ت این كودكان كودكي شان را از دست 
داده اند و وارد دنیاي بي رحم بزرگساالني شده اند كه بنا به 
هر دلیلي از آنها سوءاستفاده مي كنند. كودكي كه مجبور 
است خر ج اعتیاد پدر و مادرش را بدهد، كودكي كه به 
فروش مي رسد تا سر چهارراه ها گدایي كند و خریدار پول 
كمي در قبال او به خانواده پرجمعیتي مي دهد كه انگار 
همین یك بچه در آن اضافي بود. اما تمام این كودكان 
رویاهاي دارند و دلشان مي خواهد مثل بقیه بچه ها 
به مدرس��ه بروند، بازي كنند، از زندگي لذت ببرند و 
كودكي شان را حسابي مزمزه كنند. نه اینكه با دست 
و رویي غبار گرفته از این خیابان به آن خیابان بروند 

به امید لقمه ناني.

  كودكان امروز؛ بزهكاران آینده
دكتر پرواز ساجدي، روانش��ناس كودك در این باره به 
»تعادل« مي گوی��د: كودكان كار جزو مس��ائل پنهان 
اجتماعي محسوب مي شوند. عالوه بر كودكاني كه مجبور 
به كار كردن در خیابان هستند، برخي كودكان هم هستند 
كه به دلیل نداشتن هیچ سرپرستي تمام ساعات شبانه 
روز را در خیابان مي گذرانند. این كودكان ممكن است 
گرفتار انواع و اقسام بزه هاي اجتماعي شوند. كودكي كه در 

خیابان زندگي مي كند، مشكالتش را در همان خیابان و با 
روش خودش حل مي كند، روشي كه كسي به او یاد نداده، 
او به طور غریزي و براي گرفتن حق و حقوقش همیشه 
خشمگین است، چون پیوسته مورد بي مهري قرار گرفته. 
كودكان خیاباني با مشكالتي دست و پنجه نرم مي كنند 
كه شاید خیلي از بزرگ تر هم با آن مواجه نشده باشند. 
این كودكان اكثرا مورد سوءاستفاده قرار مي گیرند. خشم 
در وجود این كودكان نهادینه مي شود و آنها را به افرادي 
تبدیل مي كند كه در بزرگسالي ممكن است دست به هر 
اقدام خشونت باري بزنند. در واقع خیلي از آنها پتانسیل 
ای��ن را دارند ك��ه از كودكان امروز تبدیل ب��ه بزه كاران 
آینده شوند.  او در بخش دیگري از سخنانش مي گوید: 
نمي توانیم با وعده و وعید كاري براي این كودكان انجام 
دهیم. اینكه آنها را بگیریم و به بهزیستي بدهیم و بهزیستي 
هم باز آنها را به دست كساني بدهد كه راهي خیابانشان 
مي كنن��د، راه حل منطقي به نظر نمي رس��د. اكثر این 
كودكان یا سرپرس��تي ندارند یا بد سرپرست هستند، 
سال هاس��ت كه در ایران موضوع بد سرپرستي نادیده 
گرفته شده است، اینكه فقط چون فردي پدر كودك یا 
مادر اوست صالحیت او را براي نگهداري تایید نمي كند. 
باید به این موضوعات ریشه اي تر نگاه شود وگرنه اوضاع از 

ایني هم كه هست بدتر خواهد شد. 

    چه كساني   مسوولند
در مورد كودكان كار همیشه بحث بر سر این بوده 
كه چه كس��اني مسوولیت رس��یدگي به وضعیت 
این كودكان را دارند، اینكه بهزیس��تي مس��وول 
رس��یدگي به آنهاس��ت اما ش��هرداري هم گاهي 
مس��وول جمع آوري این كودكان از س��طح شهر 
مي شود و وقتي كار به جایي مي رسد كه باید با این 
مسائل ریشه اي برخورد شود، هر نهادي مسوولیت 
را به گردن نهاد دیگري مي اندازد. اینكه ش��رایط 
اقتصادي باعث شده تا تعداد این كودكان هر روز 
بیشتر شود، اینكه اعتیاد و فقر عامل اصلي رها شدن 
این كودكان در خیابان ها هستند، موضوعاتي است 
كه نمي توان به راحتي از كنار آن گذشت. كودكاني 
كه امروز در خیابان هاي ش��هر دس��ت فروش��ي 
مي كنند، زباله گردي مي كنند و یا در كارگاه هاي 
نمور براي به دست آوردن لقمه اي نان كار مي كنند، 
كساني هستند كه از تحصیل بازمي مانند، كساني 
هستند كه آینده اي را براي خود متصور نیستند. 
اگر مس��ووالن حاال براي آنه��ا امكاناتي را در نظر 
بگیرند، هزینه كمتري دارد تا اینكه در بزرگسالي به 
واسطه آنچه در كودكي بر سرشان آمده آسیب هاي 

جبران ناپذیري به جامعه بزنند. 
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غار نمكدان  قشم

آمپول تقلبي كرونا ۶  قرباني گرفت
فرمانده انتظامي غرب اس��تان تهران از 
انهدام باند فروش��ندگان آمپول تقلبي 
كرونا در شهریار خبر داد. سردار محسن 
خانچرلي گفت: متاسفانه ۶ تن از مصرف 
كنندگان ای��ن داروي تقلبي جان خود 
را از دس��ت دادند. او افزود: در پي مراجعه 
یكي از شهروندان به كالنتري ۱۶ اندیشه 
و طرح ش��كایت مبني بر اینكه پدر وي 

به بیماري كرون��ا مبتال بوده و افرادي ب��ا فریب اقدام 
به فروش ۴ عدد آمپول تقلب��ي كرونا با مارك تجاري 
Remedesivir به مبلغ یك میلیارد و ۳۶۰ میلیون 
ریال را كردند به دلیل حساس��یت موضوع، شناسایي 
و دستگیري كالهبرداران در دستور كار ماموران قرار 
گرفت. ماموران با انجام اقدامات اطالعاتي و با هماهنگي 
قضایي موفق شدند ۲ تن از كالهبرداران را در شهریار 

شناسایي و در عملیاتي ویژه، متهمان را 
حین فروش ۲ عدد آمپول تقلبي كرونا 
دستگیر كنند. سردار خانچرلي با اشاره به 
اینكه متهمان در بازجویي هاي تخصصي 
پلیس به همدستي با ۳ تن دیگر اعتراف 
كردند، گف��ت: ۳ متهم دیگر این پرونده 
نیز با اقدامات تخصصي پلیس روبه روي 
بیمارستاني در شهرستان شهریار دستگیر 
شدند. او با بیان اینكه متهمان تاكنون ۵۲ عدد از این 
آمپول ها را هر ك��دام به مبلغ ۴۵۰ میلی��ون ریال به 
شهروندان در مناطق مختلف استان تهران فروخته و 
مبلغي بالغ ب��ر ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به این 
بهانه از آنان كالهبرداري كردند، افزود: تاكنون ۶ تن از 
مصرف كنندگان این داروهاي تقلبي در استان تهران كه 

به بیماري كرونا مبتال بودند، جان باخته اند.

شمار كودكان چاق ۳  برابر شد
طي ۲۰ سال اخیر شمار كودكان مبتال 
به چاقي در كشور سه برابر شده و حدود 
۱۰ درصد كودكان ۶ س��ال و ۱۷ درصد 
۱۵ ساله ها مبتال به چاقي مزمن هستند. 
نایب رییس انجمن پیشگیري و درمان 
چاقي در ای��ن باره به ایرنا گفت: كودكان 
و نوجوانان به علت زی��اد درس خواندن، 
فعالیت فیزیكي كمتري دارند، این نگرش 

در كنار دیگر عوامل اجتماعي، مانند كم بودن سرانه 
محیط هاي ورزشي، اختصاص سهمي ناچیز از سبد 
درآم��د خانوار به ورزش و نرخ باالي رش��د جمعیت و 
زندگي آپارتمان نشیني، باعث شده كه طي ۲۰ سال 
اخیر تعداد كودكان مبتال به چاقي در ایران بیش از سه 
برابر ش��ود. مظهري افزود: تاثیر تبعات صنعتي شدن 
توانسته با تغییر شرایط زندگي، موجب كاهش فعالیت 
كودكان و نوجوانان ش��ود، با توجه به الگوبرداري زیاد 
كودكان در این س��نین، عوامل محیطي، مانند رفتار 

غذایي والدی��ن و اطرافیان و تبلیغ هاي 
گس��ترده از رس��انه هاي گروهي، تاثیر 
عم��ده اي در انتخاب غذای��ي كودك و 
عادات غذایي وي دارند. در ضمن با توجه 
به ش��رایط خاص زندگي در دوران اخیر 
كه درصد قابل توجهي از مادران شاغل 
هس��تند و ك��ودكان در روز حداقل یك 
وعده از غذاي خ��ود را در بیرون از منزل 
صرف مي كنند، محیط بیرون از خانه و تاثیر دوستان، 
الگوهاي غذایي كودك را تا حد زیادي دگرگون مي كند. 
مظهري اظهار داش��ت: با توجه ب��ه اینكه درصد قابل 
توجهي از كودكان چاق، بزرگسالي چاق تري خواهند 
داشت، انتظار مي رود كه با ورود این دسته از كودكان 
به آن مرحله سني كه احتمال بروز بیماري هاي قلبي و 
عروقي، سرطان، دیابت، پرفشاري خون، نارسایي هاي 
كلیوي و غیره در آن بیشتر مي شود، شاهد افزایش قابل 

توجه آمار مبتالیان به این بیماري ها باشیم.

تشديد نظارت بر رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي 
معاون نظ��ارت و امورمناطق س��ازمان 
تاكسیراني شهر تهران از تشدید نظارت 
بر شیوه نامه هاي بهداشتي مقابله با كرونا 
و س��رویس رساني مناس��ب در ناوگان 
تاكسیراني همزمان با بازگشایي مدارس 
و ش��روع فصل پاییز خبر داد.  سید امیر 
هنجن با بیان ای��ن خبر گفت: همزمان 
با بازگشایي مدارس، تیم هاي بازرسي و 

گشت هاي نظارتي از ۶:۳۰ صبح در محل هاي تجمع 
مسافرین مستقر هس��تند و این اماكن را تحت رصد 
دارند كه با توجه به احتمال موج جدید كرونا در فصل 
پاییز، عالوه بر بررسي عملكرد و سرویس رساني مناسب 
تاكسي ها، رعایت كامل دستورالعمل هاي بهداشتي در 

ناوگان تاكسیراني شهر تهران را نیز كنترل 
مي كنن��د. اجراي طرح فاصل��ه گذاري 
اجتماعي، قانون ۳ مسافر، الزام استفاده از 
ماسك براي تاكسیران و مسافر، ضدعفوني 
مستمر فضاي تاكسي از مهم ترین موارد 
دستورالعمل بهداش��تي مقابله با كرونا 
است. او با اش��اره به اینكه توزیع رایگان 
محلول هاي ضدعفوني كننده دس��ت، 
سطوح و ماسك تنفسي طبق روال در حال اجراست، 
افزود: تمهیدات و اقدامات اجرایي ویژه فصل بازگشایي 
مدارس و مقابله با م��وج جدید كرونا در فصل پاییز به 
 تمامي مدیران، ناظران و گش��ت هاي نظارتي مناطق

 ۲۲ گانه ابالغ شده است.

هنر

عضو هیات مدیره انجمن موس��یقي همدان از گردآوري آثار استاد عبداهلل خان 
برق لش��گري، پدر موسیقي نوین این دیار خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، قادر شهسواري، عضو هیات مدیره انجمن موسیقي همدان با اشاره به اینكه 
این آثار ارزنده در قالب یك كتاب به زودي منتشر مي شود، بیان داشت: استاد برق 
لشكري گنجینه اي ملي محسوب مي شود كه در حوزه موسیقي كالسیك غربي 
و ایراني صاحب فن بود و آثار ارزشمندي از وي به جا مانده است.شهسواري اضافه 
كرد: انجمن موسیقي همدان از سال گذشته مراوداتي با خانواده این استاد فقید 
براي انتشار كتابي از آثار و زندگینامه استاد داشت و این اثر هم اكنون در دست تدوین 
است. این كتاب شامل روایتي از اسناد و مدارك، ۱۵۰ اثر آهنگسازي و زندگي نامه 
پدر موسیقي نوین همدان است كه در فصل زمستان چاپ و به دست عالقه مندان 
مي رسد. شهسواري افزود: این موسیقي دان برجسته ُنت آهنگ هایش را خودش 
مي نوشت و داراي آثاري نفیس و به خطي خوش در این زمینه است. شهسواري با 
بیان اینكه استاد برق لشكري عالوه بر نوازندگي، در آهنگسازي یك استاد تمام عیار 
بود، افزود: وي فوت و فن الزم را در آموزش هاي ارتش آموخته و تا سال ۱۳۶۷ كه 

چشم از جهان فرو بست تنها معلم تخصصي در حوزه موسیقي بود .

آثار پدر موسيقي نوين همدان 
منتشر مي شود

هنر

 جایزه هیات داوران مس��تقل جش��نواره فیل��م ونیز و جایزه فدراس��یون 
بین المللي منتقدان به دو فیلم ایراني »جنایت بي دقت« و »دشت خاموش« 
رسید. چهاردهمین دوره جوایز »بیساتوي« طالیي كه ساالنه از سوي هیات 
داوراني مستقل و به موازات جشنواره ونیز برگزار مي شود و برگزیدگان خود 
را از میان فیلم هاي حاضر در این رویداد سینمایي انتخاب مي كنند، امسال 
جایزه بهترین فیلمنامه خود را به شهرام ُمكري و نسیم احمدپور براي فیلم 

»جنایت بي دقت« داد. 
همچنین هیات داوران فدراس��یون بین المللي منتقدان فیلم � )فیپرشي( 
حاضر در جشنواره ونیز هم »دش��ت خاموش« ساخته احمد بهرامي را به 
عنوان بهترین فیلم جشنواره ونیز ۷۷ انتخاب كردند. »جنایت بي دقت« و 
»دشت خاموش« هر دو نماینده سینماي ایران در بخش افق هاي هفتاد و 
هفتمین جشنواره فیلم ونیز هستند. هفتاد و هفتمین جشنواره بین المللي 
فیلم ونیز به عنوان اولین رویداد مهم سینمایي كه پس از بحران جهاني كرونا 
به صورت فیزیكي برگزار شد، امروز ۲۲ شهریور با برگزاري مراسم اختتامیه 

به كار خود پایان مي دهد.

سينماي ايران دو جايزه 
در ونيز گرفت
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