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 قوه ی قضاییه با خالفکاران، قوی و سریع 
برخورد نمی کند

ارزش افزوده بجای رونق دادن به تولید و 
کسب و کار باعث رکودی بازار شده است

همزمان با تحریم، مذاکره چه معنایی دارد؟!
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دکترعلی یوسف پور

رییس جمهور، در برنامه زنده تلویزیونی

تخلیه پشتوانه ارزی اقتصاد ایران

به ارز برسانم ...

شوک های ارزی سال 97، دولت را وادار به تدوین دومین بسته سیاست 
بانک  جدید  کل  رئیس  اقدام  اولین  ارزی،  بسته  این  کرد.  ارزی  های 
ارز، وارد ساختمان میرداماد شد.  مرکزی است که در روزهای بحرانی 
مهمترین تفاوت همتی با سیف در سیاست های ارزی، در میزان رسمیت 
دادن و بازی دادن بازار ثانویه در تعیین نرخ ارز است. بسته دوم ارزی، 
تسهیالت ویژه و حوزه گسترده ای را برای بازار ثانویه ایجاد کرده است. 
به زعم سیاست گذاران بانک مرکزی مهمترین عامل شوک ارزی اخیر، 
قانونی  مجاری  و  سامانه ها  در  ارز  تقاضای  و  عرضه  بین  تناسب  عدم 
معامالت ارزی بوده است. ممنوعیت معامالت ارزی در صرافی ها، محدود 
کردن عرضه ارز در سامانه نیما به سقف 20 درصد درآمدهای صادراتی، 
کنترل نرخ ارز در سامانه نیما و ارز تک نرخی 4200 تومانی برای همه 
مصارف ارزی مهمترین عوامل ایجاد بازار سیاه ارز در ماه های اخیر از 
نگاه سیاست گذاران ارزی دولت و مجلس بوده است. این محدودیت ها 

دو پیامد منفی برای اقتصاد ایران در ماه های اخیر به همراه داشت. 
ارز  نرخ  کنترل  بدون  افزایش  و  ارز  سیاه  بازار  گیری  اول شکل  پیامد 
به اعداد نجومی و مخرب بود. فشار نرخ ارز در ماه های اخیر به همه 
حوزه های اقتصادی اعم از کاالهای تجارت پذیر و غیرقابل مبادله وارد 

شد و عمال همه فعالین اقتصادی را از حرکت بازنگه داشته بود. 
پیامد دوم رانت گسترده فاصله بین نرخ 4200 تومان با نرخ بازار سیاه 
دالر است. این رانت با همین نسبت در سایر ارزها از جمله یورو و درهم 
امارات نیز وجود داشت. این رانت فراوان موجب تهییج انگیزه های سفته 
نقدینگی  تا  بود  رانتی کافی  ایران شد. همین فرصت  اقتصاد  بازانه در 
بازار  به  نقدینگی  ورود  کند.  جذب  خود  سمت  به  را  کشور  افسانه ای 
ارز، اوضاع را خراب تر و غیرقابل کنترل تر می کرد. نکته جالب توجه در 
از طریق  ارز بود که  بازار رانتی  به  این بخش، وارد شدن مردم عادی 
نگهداری ارز در خارج از سیستم بانکی و ایجاد تقاضاهای کاذب مانند 

سفرهای خارجی برای دست یابی به ارز دولتی خود را نشان داد.
بسته دوم ارزی در چنین شرایطی طراحی و اجرا شد. محور بسته ارزی 
مرداد، بازار ثانویه متشکل و بزرگی است که وظیفه دارد تمام تقاضاهای 
حقیقی ارز را در مسیری مشخص و تقریبَا شفاف پاسخ دهد. رسمیت 
بر  می تواند  که  است  مثبتی  اقدام  ثانویه  بازار  طریق  از  ارز  به  بخشی 

کاهش نرخ ارز موثر باشد. 
اما این بسته، هم چنان از یک موضوع مهم غافل است. بانک مرکزی 
هیچ ابزاری برای کنترل تقاضای سفته بازی در بازار ارز ندارد. به عبارت 
هنوز  کشور،  ارزی  پیشین  سیاست های  تمام  مثل  جدید  بسته  دیگر 
نتوانسته ارز را از حالت یک دارایی خارج کند. ارز برای مردم همچنان 
است،  معاف  مالیات  از  دارد،  مناسبی  سودآوری  که  است  دارایی  یک 
قدرت نقدشوندگی باالیی دارد، از ریسک های داخلی اقتصاد ایران )مانند 
...( جدا است، در خانه قابل نگهداری  تحریم یا هدفمندی یارانه ها و 
است، نیاز به دانش و مهارت ویژه ای ندارد، و در نهایت با مبالغ اندک 
ارز، همچنان یک دارایی  قابل سرمایه گذاری است. در چنین شرایطی 
بازار  این  در  سفته بازی  تقاضای  و  است  سرمایه گذاری  برای  مناسب 

همچنان رو به تزاید است. 
بانک مرکزی در همه ادوار گذشته عامدانه نخواسته است تقاضای سفته 

بازی ارز را کنترل کند. یکی از مهمترین دالیل این ممانعت، درآمدهای 
نفتی دولت است. به عبارت دیگر خود دولت درصدر سفته بازان ارزی 
کشور است. ارز برای دولت ها، عامل رای آوری سیاسی و پشتوانه کسری  
بودجه های اقتصادی است. لذا دولت ها هیچگاه حاضر نشده اند تقاضای 

سفته بازی ارز را کنترل کنند.
انگیزه های  نکردن  کنترل  خاطر  به  اخیر،  ارزی  سیاست های  بسته 
سفته بازانه، می تواند یک خطر بزرگ به همراه داشته باشد و آن تخلیه 
پشتوانه های ارزی کشور است. نکته قابل توجه در این بسته، سفته بازی 
به  است.  دالر  میلیارد   50 تقریبی  میزان  به  ارز  ثانویه  بازار  در  دولت 
عبارت دیگر، دولت 20 میلیارد دالر از درآمدهای ارزی خود را با نرخ 
مابقی  و  کند  می  خرج  اساسی  کاالهای  برای  تومانی  مبادله4200 
درآمدهای ارزی خود را در بازار ثانویه خرج خواهد کرد. هر نرخی که 
در بازار ثانویه شکل گیرد، باالتر از 4200 تومان خواهدبود و این یعنی 
دولت از این ناحیه منتفع خواهدشد. همین سود دولت مهمترین انگیزه 
دولت برای ادامه کار در بازار ثانویه خواهد بود. این روند تا آنجا ادامه 
پیدا خواهد کرد که تمام ارز دولت، عرضه شود و حداکثر سود ممکن 

حاصل شود.
در طرف دیگر انگیزه های سفته بازانه مردم است. سازوکارهای تعریف 
شده در بازار ثانویه برای تعیین صالحیت معامالت ارزی، چندان تفاوتی 
با قبل ندارد. پس می توان حدس زد که تقاضاهای سفته بازانه قبلی 
ارز به بازار ثانویه منتقل شود. در این شرایط تقاضای سفته بازی تاآنجا 
از  را  شده  عرضه  ارزهای  و  خواهدکرد  خرید  ثانویه  بازار  در  بتواند  که 
چرخه اقتصادی خالی می کند. خروج ارز از چرخه اقتصادی و انتقال به 
ذخایرخانگی، به تدریج پشتوانه های ارزی اقتصاد ایران را از بین خواهد 
برد. تخلیه پشتوانه ارزی کشور، ممکن است در کوتاه مدت محقق نشود، 
باید  اقتصادی کشور  اندازه ای مهم و جدی هست که مسئولین  به  اما 
برای پیشگیری از آن چاره ای بیندیشند. انگیزه های سفته بازانه، پاشنه 
این  موفقیت  تواند  می  که  است  جدید  ارزی  سیاست های  بسته  آشیل 
بسته را تحت تاثیر قرارداده و در نهایت سیاست هایی که قرار بود کنترل 

کننده باشد را به اقدامات بحران زا تبدیل کند. 
اقدام  میشود.  پیشنهاد  اقدام  سه  بازانه  سفته  تقاضاهای  کنترل  برای 
مالیات هایی  است.  ارزی  معامالت  بر  سنگین  مالیات های  وضع  اول، 
از  جلوگیری  برای  ببرد.  بین  از  کلی  به  را  بازانه  سفته  انگیزه های  که 
تاثیرگذاری منفی مالیات بر تقاضاهای حقیقی ارزی می توان مالیات را 
اوال بر معامالت کاغذی ارز محدود کرد و حواله های ارزی را معاف از 
مالیات نمود و ثانیا تشویق های مالی برای فعالین اقتصادی ایجاد کرد 
که جبران این هزینه های مالیاتی را نماید. راهکار دوم حذف معامالت 
و  کند.  فراهم می  را  اقتصاد  از  ارز  امکان خروج  که  است  ارز  کاغذی 
اقدام نهایی ایجاد و حمایت از سپرده گذاری های ارزی است که مردم را 

تشویق به عرضه ارز خود کند.
در پایان، بسته سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی یک مسکنی است 
بازانه ارزی در کشور،  که در صورت غفلت از درمان انگیزه های سفته 
پشتوانه های  تخلیه  و  بزرگ  ورشکستگی  به  را  ایران  اقتصاد  می تواند 

ارزی بکشاند.

ابراهیمی، فعال صنف بازار طالی تهران 

علی مروی | 

شبکه ان بی سی نیوز:
ایران خواهان عذرخواهی آمریکا به خاطر تحریم ها
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همزمان با تحریم، مذاکره چه معنایی دارد؟!

اشاره

رئیس  روحانی«  »حسن  سخنرانی  از  پس  ساعاتی 
از رسانه ملی در خصوص تحوالت چند  ایران  جمهور 
و  اقتصادی  مسائل  و  الملل  بین  عرصه  در  اخیر  ماه 
سیاسی داخلی کشور، رسانه های جهان ضمن بازتاب 
دادن این سخنان به تحلیل و گمانه زنی در خصوص 

آینده روابط تهران-واشنگتن پرداختند.
 این در حالی بود که پاسخ منفی روحانی به پیشنهاد 
خصوص  در  مستقیم  مذاکره  برای  ترامپ«  »دونالد 
های  رسانه  اخبار  راس  در  کشور،  دو  اختالف  موارد 

آمریکایی جای گرفت.

سی ان ان:
تمام  از  است،  ایران  با  مذاکره  مدعی  که  کسی 

توافقات بین المللی خارج شده است
جمهوری  آمادگی  ابراز  به  اشاره  با  ان  ان  سی  شبکه 
اسالمی ایران برای مذاکره جدی و کارآمد در هر زمان 
که  نوشت: کسی  روحانی  از  نقل  به  آمریکا،  با  ممکن 
تمام  از  است،  ایران  با  مذاکره  برای  آمادگی  مدعی 
و  پاریس  پیمان  برجام،  جمله  از  المللی  بین  توافقات 
خارج  دیگر کشورها  با  تجاری  های  پیمان  از  شماری 

شده است.
بر این اساس روحانی از آمریکا خواست اگر واقعا قصد 
را  خود  ضدایرانی  های  تحریم  تمامی  دارد،  مذاکره 
متوقف کند. به گفته روحانی اقدام آمریکا مانند کسی 
است که چاقویی در دست داشته و می گوید که آماده 
کنار  را  چاقو  باید  است  آماده  واقعا  اگر  است،  مذاکره 

بگذارد و سپس پشت میز مذاکره بنشیند.

شبکه ان بی سی نیوز:
ایران خواهان عذرخواهی آمریکا به خاطر تحریم 

های گذشته شد
رئیس  سخنان  پوشش  با  نیز  نیوز  سی  بی  ان  شبکه 
جمهور ایران، بخش هایی از سخنرانی وی را به صورت 
فیلم در پایگاه اینترنتی خود منتشر کرد. این شبکه به 
نقل از روحانی نوشت: آمریکا باید به خاطر چندین دهه 

تحریم ایران، از مردم این کشور عذرخواهی کند.
خود  پیشین  اقدامات  از  آمریکا  اگر  اساس  این  بر 
ایران  دهد،  پایان  ها  تحریم  به  و  کرده  عذرخواهی 

آمادگی مذاکره با این کشور را دارد.

خبرگزاری آلمان:
ایران با وجود تحریم ها، به برجام پایبند می ماند

از سوی دیگر خبرگزاری آلمان بخش های دیگری از 
سخنان »حسن روحانی« را بازتاب داد. این خبرگزاری 
عنوان  به  را  ای  هسته  جامع  توافق  به  ایران  پایبندی 
وجود  با  ما  نوشت:  و  برگزید  سخنان  این  بازتاب  تیتر 
بر  که  نشان می دهیم  به جهان  آمریکا،  تحریم های 
مان  المللی  بین  تعهدات  به  و  هستیم  خود  حرف  سر 

پایبند می مانیم.
بر این اساس روحانی با استقبال از مواضع اروپایی ها 
در قبال سیاست های یکجانبه آمریکا تاکید کرد ایران 

منتظر اقدامات شفاف و قاطع اروپا است.

خبرگزاری فرانسه:
آمریکا اگر صداقت دارد، به برجام بازگردد

گذشته  شب  سخنان  فرانسه  خبرگزاری  همچنین 
روحانی را در پاسخ به اعمال تحریم های جدید آمریکا 
علیه ایران دانست و نوشت: ایران آمریکا را به بازگشت 

به توافق هسته ای فراخواند.
اعمال  و  ای  هسته  توافق  از  آمریکا  خروج  روحانی 
تحریم ها از یک سو و ادعای آمادگی برای مذاکره با 

ایران را »بی معنی« خواند.

راشا تودی:
مذاکره با آمریکا با وجود تحریم ها، معنا ندارد

در همین حال شبکه راشا تودی روسیه سخنان »حسن 
تحریم  امضای  به  ایران  واکنش  نخستین  را  روحانی« 
دانست  ترامپ  از سوی  ایران  علیه  آمریکا  های جدید 
ایران در  و نوشت: روحانی در سخنان خود تاکید کرد 
حالی که از سوی آمریکا تحریم می شود، با این کشور 

مذاکره نخواهد کرد.
راه  به  درصدد  اقدامات  این  با  آمریکا  وی  گفته  به 
این  بر  است.  ایران  مردم  علیه  روانی  جنگی  انداختن 
آمریکا  برای  ایران  با  مستقیم  مذاکره  پیشنهاد  اساس 
مصرف داخلی دارد و هدف دیگر آن نیز ایجاد ناآرامی 

در داخل ایران است.

واشنگتن تایمز:
روحانی گفت وگو با آمریکا را رد کرد

منتشر  عنوان  این  با  گزارشی  تایمز  واشنگتن  روزنامه 
رد  را  آمریکا  با  ایران گفت وگو  رئیس جمهوری  کرد: 

کرد و تحریم های ترامپ را اقدامی سیاسی خواند.
به نوشته این نشریه آمریکایی، رئیس جمهوری ایران 
در یک گفت وگوی تلویزیونی از تصمیم ترامپ برای 
ای  هسته  توافق  تحت  که  هایی  تحریم  بازگرداندن 
2015 برداشته شده بود، انتقاد کرد و رئیس جمهوری 
برای  تالش  و  خانه  در  سیاست  با  بازی  به  را  آمریکا 

ایجاد آشوب در ایران متهم کرد.

رسانه  در  مردم   با  رییس جمهور  از سخنان  بعد 
متفاوتی  تیترهای  ها  روزنامه  اول  صفحه  ملی 
خود  نخست  تیتر  ایران  روزنامه  کردند.  اتنخاب 
عنوانی  کرد.  انتخاب  روحانی ام«  همان  »من  را 
بر  مبنی  جمهور  رئیس  سخنان  از  بخش  از  که 
و  نکرده  ۹۲تغییری  روحانی  با   ۹۷ روحانی  اینکه 
نداشته است -در سیاست خارجی  هیچ چرخشی 
همچنان اهل تعامل سازنده و گفت وگو هستم - از 
وضع مردم مطلع هستم. انتخاب شده است. این 
روزنامه در ستون اول دفتر صفحه اول خود مطلبی 
با عنوان مذاکره با امریکا آری یا نه؟ را چاپ کرده 

است.
اما روزنامه کیهان نیز بخشی از سخنان روحانی را 
تیتر یک کرد که طی آن از بی اعتمادی به آمریکا 
سخن گفته بود. این روزنامه عنوان دورویی آمریکا 
تحریم ها  از  سریع  عبور  راه  ندارد  مرزی  و  حد 
اتحاد است را در مرکز صفحه اول برجسته کرد و 
در گزارشی دیگر آرامش نسبی بازار را در ارتباط با 
تشدید برخورد با اخاللگران و ارائه سیاست ارزی 

جدید دانسته است.
اما خالصه صحبت های رییس جمهوربخوانید:

به گزارش اقتصاد روز به نقل از تسنیم،  روحانی درباره 
اینکه  بیان  با  آن  التهابات  و  دولت  ارزی  سیاست های 
یک سری مشکالت و بیماری هایی اقتصادی وجود دارد 
که مربوط به این دولت و دولت قبل نیست، بلکه برخی 
از آنها مربوط به پیش از انقالب و ادامه برخی از آنها 
مشکالت  کرد:  تصریح  برمی گردد،   انقالب  از  بعد  به 
از جمله مشکالت مزمن  اعتباری  بانک ها و مؤسسات 
سال های مختلف در کشور است که در شرایطی بروز 
این مشکالت  از جمله  نقدینگی  پیدا می کند،  و ظهور 
مزمن است، همچنین روابط بانکی ما با دنیا، دسترسی 
ما به ارز، مسئله ورود اسکناس به کشور یا طال و موارد 
دیگر همچنین توقعات و انتظاراتی که برای آینده وجود 
هم  دست  به  دست  که  است  مسائلی  جمله  از  دارد 

می دهند و مشکالتی در اقتصاد به وجود می آید.
 رئیس جمهور پاسخ داد/ مشکالت ارزی از کجا شروع 

شد؟
این پرسش که »مشکالت  به   رئیس جمهور در پاسخ 
ارزی از کجا آغاز شد و به نظر شما چرا کشور با التهاب 
ارز مواجه شد؟« گفت:  مشکالت ارزی دی ماه پارسال 
شروع شد؛ 5 دی اعتراضاتی از شهری شروع شد، بعد 
سرایت کرد به شهرهای دیگر، البته مردم معترض بودند 
اما برخی وارد شدند و آن را به اغتشاش کشاندند. هرچه 
پیامی  اما  از دولت حمایت کردند،  بود مهار شد، مردم 
می توانند  بیشتر  فشار  با  فهمیدند  که  داد  خارجی ها  به 
تأثیر بگذارند. آمریکایی ها نخست دنبال این بودند که 
بقیه کشورهای 1+5 را با خود همراه کنند و به همین 
از  گذشته  سال  ماه  دی   22 در  ترامپ  آقای  نیز  دلیل 
برجام  خصوص  در  نیز  آنها  که  خواست  خود  شرکای 
این موفقیت آمیز نبود  اما  مذاکره مجدد را مطرح کنند 
چرا که کسی به آن پاسخ مثبت نداد و آمریکا ناچار شد 

که به تنهایی از برجام خارج شود.
کنترل  امکان  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  روحانی 
بازار ارز وجود دارد، اظهار داشت: آن وقت چند هزار عدد 
کاال بود و کنترلش بسیار سخت بود ما هم می خواستیم 
کنترل کنیم و خیلی از پرونده ها هم اآلن در سایه همان 
کنترل ها آماده شده است و در یک بخش دیگری ممکن 
است آنها را بیان کنم ولی اآلن اقالم محدود است یعنی 
وزارت جهاد کشاورزی ما می گوید »من مشکلی برای 
کنترل ندارم« یعنی تمام مواد اولیه ای که برای پروتئین 
است مثل ذرت، کنجد و کنجاله یا کود و سم که شامل 
همین ارز خواهد بود و به مواد غذایی پروتئینی و سایر 

اقالم که مدنظر باشد تعلق خواهد گرفت.
* با بسته جدید ارزی بازار ارز کنترل می شود؟

وی افزود: این کنترلش خیلی آسان تر است چون اقالم 
قرار  ارزی  نوسانات  داخل  بخواهیم  اگر  است  محدود 
دهک های  می کند.  ایجاد  نگرانی  مردم  برای  دهیم 
آنها  برای  البته  قرار می گیرند  فشار شدید  در  ما  پایین 
هم باید فکرهای دیگر بکنیم و اما این بخش که هرچه 
می شود بین 15 تا 20 میلیارد دالر ما در سال برای این 
بانک  و  را دولت  این موضوع  پرداخت می کنیم.  اقالم 
مرکزی متعهد است و بانک مرکزی این پول را پرداخت 
سال  فروردین  پایان  تا  یعنی  ثابت  قیمت  با  و  می کند 
آینده با همین قیمت 4200 تومان خواهد بود و تغییری 
نمی کند اما بقیه از داخل یک بازار می آید و این قیمت 
را بازار هست که تعیین می کند. البته در اواخر آن بسته 
قبلی این طرح آمد که تحت عنوان بازار دوم بود منتها 
صادرکنندگان  همه  ارز  که  بود  این  آن وقت  اشکالش 

نمی آمد و بخشی از صادرکنندگان ارزشان در این بازار 
صادرات  تمام  که  است  این  برنامه ریزی  اآلن  می آمد. 
در سال حدود 40  و  بیاید  بازار  این  داخل  ما  غیرنفتی 
یا 50 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داریم که همه آن 

داخل این بازار می آید.
رئیس جمهور با ابراز اینکه »حتی فرآورده های نفتی را 
بیاید«،  بازار  همین  به  که  گرفتیم  تصمیم  دیشب  نیز 
اظهار داشت:  حال این سؤال پیش می آید که چه کسانی 
این هم چارچوبش  ارز برداشت کنند.  این  از  می توانند 
را تعیین کردیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید 
شود،  وارد  که  است  الزم  کشور  برای  چه چیزی  ببیند 
اعالم  را  ممنوعه  اقالم  لیست  یک  اساس  همین  بر 
خرده ای  و  هزار  شامل  ممنوعه  اقالم  این  کرده ایم، 
قلم می شود که سر جای خودش است و ممنوعیت آن 
آیا  بعدی  شرایط  ببینیم  اینکه  مگر  نمی شود،  برداشته 

شرایط مناسبی است یا خیر.
رئیس جمهور همچنین خاطرنشان کرد: اقالمی که آزاد 
است بر مبنای ثبت سفارش و بر مبنای چارچوبی که 
اعالم  مرکزی  بانک  به  کرده  مشخص  صمت  وزارت 

می شود و بانک مرکزی آنها را پرداخت می کند.
روحانی با بیان اینکه بخشی از ارز 4200 است که باقی 
می ماند و یک بخشی دیگر از ارز که به بازار آزاد می آید 
و بازار آزاد قیمت آن را مشخص می کند،  اضافه کرد: 
اجرای این طرح از فردا آغاز می شود، بخش هایی از این 
طرح ممکن است تا یکی دو روز دیگر اجرایش طول 
بکشد اما هفته آینده تمام این بسته به طور کامل اجرا 
می شود و بازار خودش را به قول معروف پیدا می کند و 
ارز به بازار آزاد می آید و نرخی پیدا می کند که از نظر 
ما یک نرخ متعادلی خواهد بود، منتها در این نرخ دولت 
وارد نمی شود به خاطر اینکه همه ارز صادراتی را در این 
را  آن  داریم  تقاضا  و  عرضه  با  واقع  در  می آوریم  بازار 

کنترل می کنیم.
* تأکید روحانی به سپرده گذاری ارزی/ بانک مرکزی 

تضمین می کند
سپرده  بانک  در  را  ارز  کس  هر  کرد:  اضافه  روحانی 
می گذارد بانک مرکزی متعهد می شود همان ارز را به 
او پرداخت کند و سودش را که درصدش اعالم می شود 
به او پرداخت کند، این هم باعث اعتماد مردم است و 
دولت و بانک مرکزی نسبت به آن متعهد است. همه 
اینها کنار هم فکر می کنم بازار را متعادل کند، به دلیل 
اینکه ما ارز به اندازه نیاز کافی جامعه داریم. در تمام این 
طرح ها دولت و مردم باید کنار هم قرار گیرند. مردم باید 
این گونه در نظر بگیرند که امروز ارز به یک معنا ِعرض 
و آبروی ما است یعنی یک آبروی ملی ما هم هست و 
این آبروی ملی ما باید همه با همکاری از آن حراست 

و حفاظت کنیم.
ما،  دولت  اینکه »اگر مردم  به  با تصریح  رئیس جمهور 
ما، قوای ما و همه کنار هم قرار گیرند، اواًل هیچ کسی 
نمی تواند ما را شکست دهد و هیچ وقت یا تحریم به 
اهدافی که آنها دارند نمی رسند«،  اظهار داشت: تحریم 
هم  فوایدی  اما  می کند  درست  ما  برای  را  مشکالتی 
تحریم  دارد.  فوایدی  چه  بگویم  می توانم  حتی  دارد 
فواید، مشکالتی و فشارهایی دارد اما فکر می کنم حتمًا 
متحد  ما  اگر  معتقدم  من  و  می کنیم  عبور  به سالمت 

باشیم این تحریم هرچه زودتر شکسته می شود.
شروع  آمریکا  امروز  که  تحریمی  داد:   ادامه  روحانی 
را  آنها  زود  خیلی  کنیم  کار  هم  با  متحدانه  اگر  کرده 
پشیمان می کنیم. ما اگر بتوانیم با دنیا خوب کار کنیم 
و  است  بی اثر  تحریم شان  که  می فهمند  آمریکایی ها 

نمی تواند تأثیرگذار باشد و زودتر برمی گردند.
رییس جمهوری با اشاره به نگرانی های احتمالی از بسته 

جدید ارزی دولت گفت: در سال های گذشته نیز که در 
بازار ارز آزاد وجود داشت، دولت برای تأمین کاالهای 
می کرد،  پرداخت   تومان   3800 قیمت  با  ارز  اساسی 
را  الزم  تجربه  ما  بنابراین  می کرد،  کنترل  را  قیمت ها 
برای تأمین کاالهای اساسی داریم. به مردم می گویم 
اساسی  کاالهای  تأمین  از  سال  پایان  تا  نه تنها  که 
اطمینان داشته باشند، بلکه بدانند تالش دولت بر این 
است که نگذارد هیچ التهابی در بخش های مختلف از 
جمله آب، برق و حمل ونقل ایجاد شود، در این زمینه 
دستگاه های نظارتی دولتی و غیردولتی دست به دست 
هم خواهند داد تا ان شاءاهلل مقررات جدید به خوبی اجرا 
شود و کاالهای اساسی با قیمت مناسب در اختیار مردم 

قرار گیرد.
با  خود  گفت و گوی  از  دیگری  بخش  در  رئیس جمهور 
ابراز این مطلب که »گاهی در فضای مجازی مطالبات 
تلفن  از طریق  به طور مداوم  با مردم  را می بینم،  مردم 
گفت:   هستند«،  تماس  در  رییس جمهوری  با  نامه  و 
مختلف  مراسم های  در  دولتمردان  و  من  همچنین 
داریم.  خبر  مردم  وضع  از  حتمًا  داریم.  ارتباط  مردم  با 
مردم امسال با فشار شدیدی مواجه بودند؛ از یک طرف 
از  بودیم،  مواجه  آبی  مشکالت  با  خشکسالی  به دلیل 
سوی دیگر مشکالتی در تأمین برق داشتیم، کنار اینها 
به وجود  ارزی  و مسائل  زیست  نظیر محیط  مشکالتی 
آمد که در بازار و زندگی مردم تأثیر گذاشت اما مردم ما 
مردمی بسیار نجیب و صبور هستند که واقعًا می خواهند 

مشکالت به دست خودشان حل شود.
وی ادامه داد: دنیا فشار روانی به ایران وارد می کند و 
علیه این کشور تبلیغ می کند و همه رسانه های فضای 
از مردم می خواهند  مجازی و حقیقی جمع می شوند و 
خیابان  به  روز  یک  در  اغتشاش  یا  اعتراض  برای  که 
بیایند اما می بینیم که مردم ما در این تجمعات شرکت 
خیابان ها  به  ناچیزی  تعداد  و  عده ای  گرچه  نمی کند، 
بیداری، هوشیاری  از صبر، تحمل،  این نشان  می آیند؛ 

و توجه مردم است.
* برنامه ویژه دولت برای حمایت از اقشار ضعیف

اینکه  بیان  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  روحانی 
دولت باید برای اقشار ضعیف برنامه ریزی ویژه ای انجام 
دهد، گفت: ما مدت هاست که در دولت داریم برای این 
ویژه  بسته ای  طراحی  پی  در  و  می کنیم  فکر  موضوع 
بهتر شدن شرایط  برای  معتقدیم  و  آنان هستیم  برای 
هم باید به اقشار کم درآمد ما کمک شود و هم بازار ارز 
آینده  امیدوارم در روزها و هفته های  و  ما کنترل شود 

شاهد بازار ارز متعادل تری باشیم.
مفسدان  با  برخورد  بر  تأکید  با  دیگری  بخش  در  وی 
حقوق  در  اخاللگر  و  فاسد  مفسد،   با  گفت:  اقتصادی 
نباید داشت.  باید برخورد کرد و هیچ رحمی هم  مردم 
ما مهلت سه ماهه به همه کسانی دادیم که ارز از دولت 
که  کنند  اعالم  باید  گفته ایم  آنان  به  و  بودند  گرفته 
اینکه  و  کجاست  کاال  آن  کرده اند،  وارد  را  چه کاالیی 
چقدر  ببینیم  تا  است  شده  محاسبه  آن  قیمت  چگونه 
واردات  داده شده خرج  اختصاص  آنان  به  که  ارزی  از 
زمینه  این  در  که  البته  است.  شده  مشخص  کاالهای 
حتمًا فساد انجام شده، اما باید کم وکیف آن به درستی 

مشخص شود.
رئیس جمهور ادامه داد: ما باید یارانه ها را پرداخت کنیم، 
کاالها  برخی  به  ما  که  وضعیت  این  که  است  درست 
یارانه می دهیم اسباب قاچاق کردن آن را فراهم می آورد 
اما معتقدم باید یارانه ها را پرداخت کنیم و در عین حال 
از مرزهایمان هم مراقبت الزم را به عمل آوریم، اآلن 
کنترل مرز شرقی و غربی ما در دست سپاه است و همه 
ما باید دست به دست هم دهیم و مراقبت کنیم و دولت 

نیز هیچ خط قرمزی در این زمینه ندارد.

بازتاب سخنان رئیس جمهوردر رسانه ها

یک سوال از رییس جمهور و پنج محور اقتصادی

این سوال در واقع دارای 5 محور اصلی درباره مسائلی 
همچون نرخ شتابان ارز،  رکود و تورم بود که مشروح 

محورها به شرح زیر است: 
از  یکی  که  قاچاق  کنترل  در  جنابعالی  دولت  چرا   -1
مهمترین عوامل فلج تولید ملی است، موفق نبوده است؟

2- علت استمرار تحریم های بانکی با گذشت بیش از 
ایران  برجامی  تعهدات  همه  اجرای  وعلی رغم  سال  دو 

چیست؟
بیکاری  کاهش  به  نسبت  امید  و  تدبیر  دولت  چرا   -3

مفرط اقدام شایسته ای ندارد؟
اقتصادی شدید چندین ساله، در دولت  4- علت رکود 
رکود  از  عبور  اعالم های  و  وعده ها  علی رغم  جنابعالی، 

چیست؟
5- علت افزایش شتابان ارزهای خارجی و کاهش شدید 

ارزش پول ملی چیست؟
به گزارش مشرق نیوز، حسن روحانی رئیس جمهور در 
تاریخ 14 مردادماه در نامه ای به علی الریجانی رئیس 
مجلس شورای اسالمی با اعالم اینکه »سوال تعدادی 
و  زمان  و  اساسی  قانون  چارچوب  در  نمایندگان،  از 
شرایط مناسب مطرح نشده است«، تاکید کرد: اما برای 
جلوگیری از هر نوع اختالف بین قوا و احترام به مجلس 
شورای اسالمی، در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد.

سوال  این  طرح  نبودن  مصلحت  موضوع  مورد  در 
باید  مجلس  در  گفته  ابهر  مردم  نماینده  محمدعزیزی 
به آقای رئیس جمهور گفت شما که از طرفی حرف از 
نامناسب بودن شرایط می زنید پس چرا از سوی دیگر 
مغتنمی  فرصت  مجلس  در  حضورتان  می کنید  عنوان 

است تا به بیان حقایق بپردازید؟
طبق گفته این نماینده مجلس،  سوال از رئیس جمهور 
از آن  باید  اتفاقا فرصت مناسبی برای روحانی است و 
ارائه  به  که  است  زمانی  دقیقا  که  چرا  کند  استقبال 
سخنان خود پرداخته و البته به قول خودتان دفاع کنید!

هر چند همه نمایندگان بر این نکته اتفاق نظر دارند که 
سوال از رئیس جمهور حق قانونی نماینده مجلس است 
اما نظرات برخی نمایندگان اصالح طلب و نزدیک به 

دولت را می خوانید:
محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس: سوال 
ندارد.  توجیهی  هیچ  فعلی  مقطع  در  جمهور  رییس  از 
با  تری  نزدیک  ارتباط  جمهور  رییس  رود  می  انتظار 

مجلس داشته باشد
جمهوری  رئیس  تهران:  نماینده  محجوب  علیرضا 
با وضعیت  باید شفاف  بدون هیچ حاشیه ای در رابطه 

معیشت مردم توضیح دهند.
شرایط  در  تهران:  مردم  نماینده  موسوی  فرید  سید 
اعراب  از  محلی  تاویل پذیر  و  کلی  حرف های  امروز 
ندارد. رییس جمهوری در شرایطی به مجلس می آید که 
سکوت مجموعه دولت و شخص ایشان در مورد مسائل 
می رود  انتظار  است.  شده  سوال برانگیز  اخیر  اقتصادی 
شفاف،  کشور  مشکالت  خصوص  در  رییس جمهوری 
بگوید،  سخن  مردم  نمایندگان  با  بی پرده  و  صریح 
برنامه هایی که برای گذر از این شرایط در دولت تدوین 
اقتصادی  مفاسد  درباره  ویژه  به  و  کند  تشریح  شده 

حقیقت را فدای مصلحت اندیشی نکند.
بیان  با  جمهوری  رییس  فرصت  این  از  دارم  انتظار 
حقیقت و مسایلی که برای کند کردن رویه ها و اقدامات 
اصالحی صورت گرفته، برای تقویت سرمایه اجتماعی 
قدمی  صادقانه  و  بیان صریح  با  و  کند  استفاده  کشور 

مهم برای اعتمادسازی دوباره بردارد.
رییس جمهوری  ایالم:  مردم  نماینده  میرزایی  جالل 
از  سوال  این  کند.  صحبت  مردم  با  شفافیت  با  باید 
البته  که  است  بررسی  و  بحث  قابل  متعددی  جوانب 
اتفاقًا برخالف  عمدتًا مسائل سیاسی و جناحی است و 
محورهای 5گانه سوال که اشاره ای به مسائل مختلف 
موضوعات  به  چندان  است،  کشور  کالن  اقتصاد  در 
اقتصادی مربوط نیست. درمجموع اگر روحانی تصمیم 
به بیان شفاف مسائل داشته باشد، این سوال می تواند 

به نفع دولت باشد.
»بگم  با  شدت  به  که  یازدهم  دولت  مسئوالن  اما 
بگم«های احمدی نژاد مخالف بودند و از آن به عنوان 
استفاده  دهم  و  نهم  دولت های  نقد  برای  وسیله ای 
بگم«هایی  تب »بگم  دچار  روزها خود  این  می کردند؛ 
از جنس »به موقع جواب می دهم«، »حرف هایی میزنم 
حقایق خواهم  بیان  به   « و  خیلی ها خجل شوند«  که 

پرداخت« شده اند.

خبر داغ

رسانه

رییس جمهور |  در مصاحبه با رسانه ملی
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توصیه برای کسب و کار در بحران اقتصادی 
زبان بدن یک فروشنده موفق

1- وارد هیچ قرض، بدهی و فعالیت های ریسکی 
جدیدی نشیم. 

مشتری  ترین  وفادار  و  بهترین  با  فقط  ترجیحا   -2
به  بستگی  خیلی  البته  که  کنیم  همکاری  هامون 

شرکت داره. 
3- مصارف هزینه اضافی را شناسایی و حذف کنیم 
و تا اونجا که میشه خرید خود را محدود کنیم و فقط 

به شکل نقدی یا کوتاه مدت فروش داشته باشیم.
4- مسائل مالی را بیش از پیش ارزیابی و دقت کنیم 
و حتی پیش بینی های مختلف رو در نظر بگیریم. 

سختگیری خیلی زیادی در قسمت مالی الزمه. 
5- از زمان آزادی که داریم برای آموزش های علمی 

و روانی کارکنان برای دوران بحران استفاده کنیم.
های  فعالیت  در  نوآوری  و  توسعه  و  تحقیق  از   -۶
فعلی یا جدید غافل نشیم چون این فرآیند متوقف 

نمیشه. مثل از آب گل آلود ماهی گرفتن میمونه. 
7- از حمایت احساسی و نزدیک شدن تیم به هم 

غافل نشیم. 
بیرون این سازمان شرایط سختی هست ولی داخل 
شرکت فضا باید دوستانه، بدون استرس و صمیمی 
باشه. برای این کار، فعالیتهای گروهی خیلی کمک 

میکنه.
و  بازاریابی  بیشتری  ریزبینی  و  سختگیری  با   -8
دار  ادامه  هایی  روش  فقط  و  دهیم  انجام  تبلیغات 

باشن که جوابشون رو پس دادن
همکاری  برای  قبل  از  باالتری  استانداردهای   -9
معامله  وارد  کسی  هر  با  باشیم.  داشته  جدید  های 
ضرر  ما  ممکنه  خرابه  ها  خیلی  وضع  چون  نشیم 

کنیم.
گزینه  آخرین  جزو  افراد  اخراج  کنیم  سعی   -10
هامون باشه بخصوص در این اوضاع چون ضررهای 

عجیبی به روحیه شرکت میزنه.
را   » کار  کاسب   « که  آدمی  بازار  شرایط  تمام  در 
تا  گردد  می  هایی  فرصت  دنبال  به  قطعا  بشناسد 
دیگران  برای  که  موقعیتی  به  نسبت  هم  باز  بتواند 
نکته  باشد.  داشته  را  بهتری  شرایط  دارد،  وجود 
اساسی این است که در شرایط فعلی ما نباید منافع 
را با منافع در دوران رونق مقایسه کنیم. هر دوره ای 
معیار ها و شرایط خاص خودش را دارد. اگر بدانیم 
چه کاال هایی را در همین شرایط مردم نیاز دارند و 
روی همان کاال به عنوان تولید سرمایه گذاری کنیم 
قطعا می تواند مفید و موثر باشد. بنابراین در شرایط 
امروز هیچ کس نمی تواند بگوید حتما فقط باید کار 
خدماتی یا تولیدی انجام داد. شرایط بازار و توانمندی 
مدیران انتخاب گر کار تولیدی یا خدماتی است. آیا 
بایدکاال تولید شود یا خدمتی ارائه شود یا اصال در 
فعالیت های مختلف واسطه و داللی شرکت داشته 
باشد. شاید روزی بهترین راهکار  بساز بفروشی بود. 
آیا در شرایط امروز هر کسی با این شغل می تواند 
بر  و  بگیرد  صورت  مطالعه  باید  ابتدا  باشد؟  موفق 
اساس اینکه چه شرایطی حاکم است تصمیم بگیریم 

چه فعالیتی را دنبال کنیم.
آگهی دعوت سهامداران شرکت

 به کاال توسعه آمیتیس سهامی خاص 
ثبت شده به شماره ۱۴۳۳۳ و شناسه ملی 

۱۴۰۰۶۰۶۱۴۹۴ جهت تشکیل مجمع 
عمومی فوق العاده

دعوت  شرکت  سهامداران  کلیه  از  وسیله  بدین 
العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  شود  می 
در ساعت 10 صبح دوشنبه مورخ 97/05/29 در 
کوچه   ،3۶ کوچه  دورشهر،  خیابان  قم،  آدرس  
کد  سوم  واحد   ،۶5 پالک  موسایی،  حاج  شهید 
 02537737155 تلفن   3715۶۶3548 پستی 

تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.
دستورات جلسه:
انحالل شرکت

از طرف اعضاء هیئت مدیره

براساس  مشتریان  که  نمی دانند  فروشنده ها  اکثر 
و  قضاوت  آنان،  بدن(  )زبان  غیرکالمی  رفتارهای 
آنچه فروشنده  براساس  نه  تصمیم گیری می کنند و 
گفتن  سخن  شکل  و  لحن  یعنی  می آورد؛  زبان  بر 
و  ایستادن  فرم  بدن،  ژست  صدا،  تن  فروشنده، 
نشستن، برقراری تماس چشمی، خیره شدن، حرکات 
پلک چشم و مواردی از این دست در تصمیم گیری 

مشتری برای خرید، نقش موثری ایجاد می کند.
زبان بدن فروشنده یک بازاریاب و فروشنده حرفه ای، 
باید در درک زبان بدن و رفتار مشتری تبحر داشته 
)زبان  غیرکالمی  مهارت های  تاثیر  که  چرا  باشد؛ 

بدن( پنج برابر بیشتر از مهارت های کالمی است.
در ادامه به بعضی از این نکات خواهیم پرداخت.

1- دست دادن
با نوع دست دادن فرد مقابل به سرعت می توانید 
تحلیل شخصیتی وی را آغاز نمائید. یک فرد مطمئن 
و دارای اعتماد به نفس در چنین مواقعی دست شما 
را محکم می گیرد. برعکس، فردی که فاقد اعتماد 
به نفس است و یا اعتماد به نفس پائینی دارد، شل 
و آرام دست می دهد. شخصی که می خواهد اعتماد 
دادن،  هنگام دست  در  معمواًل  نماید،  جلب  را  شما 
دست دیگرش را به حالت تأئید بر روی دست شما 
یا  و  دهد(  می  دست  شما  با  دستی  )دو  گذارد  می 
با  گیرد.  می  دیگرش  دست  با  را  شما  آرنج  اینکه 
همانند  دهد  می  دست  شما  با  محکم  که  کسی 
خودش دست بدهید به حالتی که اعتماد و حرفه ای 
گری را به نمایش درآورید و نه اینکه احساس تسلط 

را منتقل کنید.
2- فیگور و حالت بدنی

زبان تن  نیز دیگر عالمت در  بدنی  فیگور و حالت 
زمین  به سمت  نگاه  با  افتاده  شانه های  باشد.  می 
می تواند نشان دهنده بی عالقگی باشد. ایستادن به 
حالت مستقیم درحالیکه وزن بدن بر روی هر دوپا 
تقسیم شده باشد، می تواند نشان دهنده اطمینان و 
عدم نگرانی باشد. همیشه به حالت مستقیم بایستید 

و یا بنشینید.
3- حالت صورت

نشستن  یا  ایستادن  مستقیم  با  را  صورت  حالت 
در  را  آفتابی  عینک  مثاًل  کنید.  هماهنگ  خود 
صورت  از  خریدار  با  چهره  به  چهره  ارتباط  هنگام 
شما  که  کرد  خواهد  احساس  مخاطب  زیرا  بردارید 
نگاهداشتن چیزی هستید. مشتری  در حال مخفی 
می خواهد زمانی که مستقیم در چشمان شما نگاه 
می کند، برداشتهائی داشته باشد. بنابراین با مشتری 
نگاههای  از  باشید. در عین حال  شفاف و روراست 
تند و معنی دار بپرهیزید زیرا موجب هراس و پیچیده 

شده ارتباط با مشتری می گردد.
4- با انگشت اشاره نشانه نروید

به  اینکار  نروید،  نشانه  را  مشتری  اشاره  انگشت  با 
معنی مرگ فروش می باشد. این بدان معنی است 
این مشتری خداحافظی می کنید.  به  با فروش  که 
حرکت  یک  اشاره  انگشت  با  کسی  به  رفتن  نشانه 
است.  مبین خصومت  که  قلمداد می شود  تهاجمی 
بنابراین اگر می خواهید فروشی را به قطعیت برسانید 

بهتر است این حرکت را به فراموشی بسپارید.
5- حرکات خود را کنترل کنید.

در هنگام فروش و پرزنت کردن محصول، استفاده 
از حرکتهای صمیمانه و باز را سرلوحه قرار دهید و 

از آن عدول نکنید.
تواند  می  حرکت  این  زیرا  نشوید  سینه  به  دست 
نماید.  مخدوش  را  شما  بالقوه  مشتری  اعتماد 
حرکتهای دست به سمت بیرون و باال، بسیار توصیه 
می شود. اگر به پشتی صندلی تکیه کنید و دستها 
مشتری  کردن  فرار  به  دهید،  قرار  سرتان  پشت  را 
کمک فراوانی کرده اید، چون این حرکت مبین غرور 
و حس اعتماد کاذب می باشد. در عین حال چنانچه 
و  اعتماد  نشانگر  توانید  بزنید می  به کمر  را  دستها 

اطمینان بسیار باالئی باشید.

با  دو  این  بازدهی.  و  پذیری  ریسک  نام  به  دارد  وجود  بحثی  اقتصاد  در 
هم رابطه مستقیم دارند یعنی هرچه ریسک پذیری باال باشد بازدهی آن 
باال است. مثال کسی که در بانک سپرده گذاری می کند، ریسک سرمایه 
گذاریش پایین است در نتیجه بازده آن هم پایین است ولی کسی که مثال 

سهام می خرد، ریسکش باال است و متعاقبا باز دهش نیز بیشتر است.
برای بررسی دقیق تر این موضوع ما نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم، نرخ سود 
یکساله، نرخ رشد زمین، بازده بورس، نرخ رشد طال )دالر( و نرخ رشد طال 
)ریال( را طی سال های 1381 تا 139۶ مورد بررسی قرار دادیم تا بتوانیم 

رابطه ریسک پذیری و بازده را بهتر و عملی تر مورد بررسی قرار دهیم.
بر همین اساس مشخص شد نقدینگی ساالنه حدود 2۶درصد باال رفته با 
انحراف معیار 5.78 اما نرخ تورم  بین 9 تا 18 درصد نوسان داشته است و 

متوسط آن نیز 1۶.9درصد بوده است، با انحراف معیار 7درصد.
نتیجه  و  ترین  ریسک  از کم  یکی  بانکی همیشه  نرخ سود  میان  این  در 

کم بازده ترین موارد برای سرمایه گذاری بوده است 
چراکه شما فقط سود می کنید و هیچ ریسکی نمی 
کنید. اما نسبت به تورم همیشه منفی بوده است. به 
جز سال 92 و 93 که نرخ سودها سپرده های بانکی 
به شدت باال رفت و به طور متوسط به 18.9 درصد 

رسید و از تورم باالتر بود.
ولی بیشتر میزان نوسان در بورس وجود داشته است 
رسیده  138درصد  به  رقم  این   ،82 سال  بخصوص 

است و چند سال هم البته منفی بوده است.
در سال 88، بورس 57 درصد نوسان داشته و  با ابالغ 
سیاست های اصل 44 و الزام برای واگذاری سهام 

شرکت ها این رقم به  85 رسیده است.
به  مربوط  نیز  آن  زمان  بدترین  و  بوده  درصد   105 رقم  این   ،92 سال 
سالها  این  بورس طی  مجموع  در  درصد.   20.9 نوسان  با  است   93 سال 
حدود 34درصد نوسان و 43 درصد ریسک داشته است یعنی بطور متوسط 
کسانیکه در بورس سرمایه گذاری کرده اند،ساالنه  34درصد سود دریافت 

می کنند البته با انحراف معیار 138 درصد و منفی 20 درصد.
نوسان طال نیز بطور متوسط 11.4 بوده است یعنی نوسان زیادی نداشته 

ریسک آن نیز حدود 12 درصد بوده است.
البته اگر شما طال را به ریال بررسی می کنید تحت تاثیر نوسانات 
دالر نوسان طال هم تغییر می کند مثال با این رویکرد طی سال 
های 89 تا 91، طال 200درصد رشد داشته است در صورتیکع 
این نرخ رشد فقط در ایران بوده و مربوط به اونس جهانی نمی 

شده است.
با  که  بوده  ارزی  های  سیاست  نیز  موضوع  این  عامل 

طال  به  آنها  کرده  می  وارد  مردم  به  که  شوکی 
رخ  امسال  که  اتفاقی  مثل  دقیقا  ببرند  هجوم 
طال  بازار  در  ما  که  وحشتناکی  هیجان  و  داد 

شاهد بودیم درحالی که در اونس جهانی هیچ 
افزایش قیمتی به وجود نیامد.

این نوسانات حتی از مسکن که ریسکش 

حدود 30 و بازده آن 24 درصد بوده نیز باالتر رفته است. به این ترتیب اگر 
بلندمدت فقط بورس موفق بوده  شما دقت کنید در سرمایه گذاری های 

است چراکه سرمایه گذاری آن روی تولید و کارگاه های تولیدی است.
البته در اقتصاد همیشه بین بازار پول و سرمایه رقابت وجود داشته و دارد 
و  )سپرده  است.  بوده  بد  مسکن  بازار  و  بورس خوب  بازار   82 سال  مثال 
اوراق قرضه  بازار پول هستند اما زمین و سازمان بورس ، بازار سرمایه ربا 

تشکیل می دهند( . 
 یا سال 8۶ و 87 بازار مسکن خیلی خوب بوده و بازار بورس افت داشته 
است. اما از سال 93 وقتی شما می بینید گاهی اوقات هر دو بازار بورس و 

مسکن یا منفی هستند و یا سود ده.
خوشبختانه سیاست مداران به این نتیجه رسیده اند که این نوع سیاست 
جوابگوی نیست و باید واقعا تولید را تشویق کنند. در مجموع مردم ما باید 
بدانند که هیچ وقت نباید تمام سرمایه هایشان را در یک حوزه متمرکز کنند 
به این معنی که باید سبد دارایی داشته باشند یعنی 
هم مسکن ، هم سهام و هم اوراق قرضه تهیه کنند.

به این ترتیب ما نتیجه می گیریم که کسی که می 
این  باید  باشد  داشته  درستی  گذاری  سرمایه  خواهد 

موارد توجه کند:
- همه تخم مرغها را در یک سبد قرار ندهد) مدیریت 

پذتفولبو(
را  بازار  حرکت  مسیر  که  نباشید  مطمئن  چندان   -
های  گام  و  عقالیی  انتظارات  شناسید)  می  درست 

تصادفی(
- سرمایه گذاریهای خود را بیمه کنید

- هزینه های معامله سرمایه گذار را در نظر بگیرید
ایجاد  گذاری  سرمایه  اجبارا  خودتان  برای  یابید.  نجات  فقر  تله  از   -

کنید)استفاده از اهرم های مالی(
-آمادگی زیانهای موقت یا حتی دائمی را داشته باشید

-اگر روش سرمایه گذاری را نمی دانید، می توانید در صندوق های سرمایه 
گذاری یا شرکتهای سبدگردانی سرمایه گذاری نمایید

بانک ها و  را تشویق کنیم بجای سپرده گذاری در  باید سرمایه ها  ما 
دریافت سود) پول دادن به کسی که کاری نمی کند و گرفتن 

عوارض از کسی که کار می کند( به سمت تولید بروند.
در عوض از دالل ها و واسطه ها هزینه بگیریم و مردم را 

برای سرمایه گگذاری در تولید تشویث کنیم.
بازار بورس و مسکن یکی از این نمونه ها هستند. بازار بورس 
بطور متوسط 34 درصد سود داشته و چون چند سالی راکد 
افزایش  امسال  رقم  این  شود  می  بنی  پیش  بوده 

نیز بیابد .
در مجموع اگر پول ها از بانک بیرون بیاید ، 
ایجاد اشتغال و تولید کند مطمئنا در کنارش 

رشد و شکوفایی نیز خواهد بود.

اقتصاد موفقیت
مقایسه نرخ رشد دارایی ها و شاخص های اقتصادی ایران در 16 سال اخیر

نرخ رشد 
نقدینگی
نرخ تورم
نرخ سود 

سپرده یکساله
نرخ رشد 

قیمت زمین
بازده بورس

نرخ رشد 
قیمت طال 

)دالر(
نرخ رشد 

قیمت طال 
)ریال(

9۶     95       94      93       92      91        90       89       88       87      8۶      85     84       83       82       81
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 انحراف میانگین
معیار

5.78    2۶.3     23     23.2      30     2۶        22      29      21.1   25.2   17.88  15.92  27.73  39.43   34.29   3025  2۶.12  30.09

7.4۶   1۶.7      8.2      9      11.9     1۶      34.7    30.5    21.5   12.4   10.75   25.38  18.38  11.87  10.4    15.24   15.۶   15.74 

2.51    15.9      20      15      18       22      17       18      15       15       15      1۶       1۶      1۶      13       13       13       13

20.03   18.9    1۶.7       ۶      1.8      3.2      -10      ۶0      30     12     -4.73  4۶.44   57.29  1۶.9۶    9.1    11.48  18.24  27.18     

43.27   24.0    24.۶    -3.7     28     -30.9   105      4۶       11      85    57.27  -11.2  17.5۶  14.۶5   -12.7  13.۶2  13.8۶   51.25 

13.30    11.4    7.15      0      ۶.13   -11.3   -17       7      10.1    27.1    22.4     5.۶    30.9      23       20      5.4    21.74  23.9۶  

3093   24.۶    23.10   1۶.۶   7.55   -1.2۶    -42      71     109     24.۶    17.۶   18.8    19.9     35.3   18.2    17.8    21.7    15.۶     

دکتر سید مصطفی صفاری

کسب و کار

اگر روش ســرمایه گذاری 
را نمی دانید، می توانید در 
صندوق های سرمایه گذاری 
یا شــرکتهای سبدگردانی 
ســرمایه گذاری نمایید. ما 
باید ســرمایه ها را تشویق 
گذاری  سپرده  بجای  کنیم 
و دریافت سود  ها  بانک  در 

به سمت تولید بروند.

۱۰اخبار 
در بحران اقتصادی
 چگونه رفتار کنیم 
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فروشان  طال  مالیات  موضوع  با  مناظره  برنامه 
طال  اتحادیه  رییس  ولی  محمد  ابراهیم  میزبان 
امور  سازمان  نماینده  مسیحی  محمد  فروشان، 
رییس  پناهی  شریعت  محمد  کشور،  مالیاتی 
و  طال  اتحادیه  افزوده  ارزش  بر  مالیات  کارگروه 
امور  حسابرسی  معاون  ابراهیمی  محسن  جواهر، 
هر  مناظره  این  در  که  بود  تهران  استان  مالیاتی 
کدام به بیان نقطه نظراتشان در خصوص مالیات 

بر ارزش افزوده طال پرداختند.
 یکی از مهمترین مشکالت ساختاری اقتصادی کشور،  
ضعف نظام مالیاتی و بخصوص مالیات بر ارزش افزوده 
است. شرایط این نظام به گونه ای است که کمتر می 
در  را  کارآمد  مالیاتی  نظام  یک  از  هایی  نشانه  توان 
به طور  مالیات ها  ایران،   مالیاتی  نظام  در  پیدا کرد.  آن 

صحیح وصول نمی شوند،  عدالت چندان تحقق نمی یابد و ظرفیت های 
مالیاتی بالفعل با ظرفیت های مالیاتی بالقوه تفاوت قابل توجه دارد.

اجرای چند ساله قانون مالیات بر ارزش افزوده با انتقادات، مخالفت ها 
و مقاومت هایی مواجه بوده است. از جمله اینکه برخی اصناف کشور 
با توجیه خاص بودن کاال یا خدمتی که ارائه می کنند، خواستار در نظر 
گرفتن شرایط ویژه برای خود شده اند. شاید بتوان گفت بین اصناف، 
افزوده  ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش  از  صنف طال و جواهر 

بیشترین اعتراض را به اجرای این قانون داشته اند.
طالفروشان همواره به دنبال خارج کردن طال از پرداخت مالیات بر 
بر  عالوه  که  است  کاالهایی  معدود  از  طال  اند.  بوده  افزوده  ارزش 
باال، جذابیت  نقد شوندگی  قابلیت  به دلیل  )زینتی(  استفاده مصرفی 
ارزش  به عنوان ذخیره  نگهداری  نیز  و  برای سرمایه گذاری  زیادی 
دارد. بر این اساس اعضای صنف طال و جواهر استدالل می کنند که 
طال اساسًا یک کاالی مصرفی نیست که مشمول مالیات بر مصرف 
شود؛ بلکه کاالیی سرمایه ای است که بدون تغییر ماهیت، به طور 
در  و  شود  می  دست  به  دست  فروشندگان  و  خریداران  بین  مستمر 
هر دور چرخش، صرفًا به میزان اجرت آب کردن و ایجاد مصنوعات 
مشمول  طال  کل  که  هنگامی  شود.  می  خلق  جدید  ارزش  جدید، 
مالیات می شود از یک مقدار طالی مشخص، بارها و بارها مالیات 
اخذ می شود. لذا آن چیزی که می بایست مشمول مالیات بر ارزش 

افزوده شود، اجرت مصنوعات است و نه کل ارزش طال.

اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اصل طال روش درستی نیست 
برای دریافت مالیات ارزش افزوده فرهنگ سازی صورت نگرفته است 
ابراهیم محمد ولی رییس اتحادیه کشوری طال و جواهر در این باره 
گفت: این قانون یک قانون نوپایی بود که با تصویب مجلس شورای 
اسالمی بدون تجربه در کشور اجرا شد و باید گفت که اخذ مالیات بر 
ارزش افزوده از اصل طال که سرمایه اصلی محسوب می شود، روش 
درستی نیست. صنف طال و جواهر اگر اعتراضی هم دارد، به نفع مردم 
و مصرف کنندگان این اعتراض را مطرح کرده است. متاسفانه با وجود 
اعتراض هایی که صورت گرفته، این قانون اصالح نشده است و از 

سویی درباره اینکه از مصرف کنندگان مالیات بر ارزش افزوده دریافت 
شود هم فرهنگ سازی الزم صورت نگرفته است؛ لذا مصرف کنندگان 
گمان می کنند آنچه تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده هنگام خرید 
و تعویض طال اخذ می شود به جیب طالفروش ها می رود، درحالی که 
چنین نیست. اجرای این قانون سبب شده بسیاری از واحدهای تولیدی 
به تعطیلی کشانده شوند البته این بدان معنا نیست که تمام مشکالت 
اما یکی از مهم  از قانون ارزش افزوده نشات می گیرد  صنعت طال 
ترین عوامل به وجودآورنده مشکل در این صنعت مالیات ارزش افزوده 
است . طال برای مصرف کننده حکم سرمایه را دارد و برای طالفروش 
حکم ابزار ؛ اگر دولت مالیات بر ارزش افزوده را از اصل طال معاف کند 
و این مالیات از سود دریافت شود، مشکل ما حل می شود. البته این 
موضوع در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است و نمایندگان 

مجلس به ما قول داده اند که این مشکل را حل کنند. 
تعطیلی واحدهای تولیدی ربطی به اخذ مالیات ندارد

محمد مسیحی نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در این باره اظهار 
داشت: سازمان امور مالیاتی کشور باید به عنوان نماینده دولت مطابق 
ماده 33 برنامه ششم در خصوص کیفیت اخذ مالیات پاسخگو باشد 
چراکه ما مجری قانون هستیم و باید مطابق با آن عمل کنیم. این 
دچار  تولیدی  های  واحد  از  بسیاری  شده  سبب  مالیات  که  موضوع 
تعطیلی شوند قابل قبول نیست و بارها اعالم کردیم که اگر مالیات 

مسبب این موضوع شده است به ما اطالع دهند.

امروز باید به فکر حذف ارزش افزوده از طال باشیم 
بر ارزش  محمد شریعت پناهی رییس کارگروه مالیات 
افزوده اتحادیه طال و جواهر عنوان کرد: اقتصاد کشوری 
می تواند پویا باشد که به نفع جامعه باشد و علم اقتصاد 
نیز عنوان می کند در زمان رکود نباید مالیاتی از واحد 
بر  مالیات  قانون  های صنفی گرفته شود. در خصوص 
ارزش افزوده که در مورد طال در نظر گرفته شده است 
مجلس در حال بررسی و اصالح آن است و قرار است 
ارزش افروده اصالح شود. در واقع ما امروز باید حذف 
ارزش افزوده از طال را مد نظر قرار دهیم چراکه طال 
پشتوانه اقتصاد کشور است . امروز برای هر گرم طال 
این  و  پرداخت می شود  افزوده  ارزش  تومان  30 هزار 
ازدواج خود  برای خرید  اگر جوانی  بدین معناست که  
باید  کند  تهیه  گرمی  بخواهد یک سرویس طالی یک 

900 هزار تومان هزینه پرداخت کند.

هدف از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف دالالن غیر 
حرفه ای بوده است 

محسن ابراهیمی معاون حسابرسی امور مالیاتی استان تهران تصریح 
کرد: حدود 5 سال زمان برد تا این قانون بعد از کشاکش بسیار میان 
این  که  رسیدند  نتیجه  این  به  و  رسید  تصویب  به  دولت  و  مجلس 
ظرفیت برای اجرای این قانون در کشور وجود دارد.  در واقع هدف 
قانون گذار از این مساله شفافیت اقتصاد بود و می خواستیم از صنوف 
و فعاالن اقتصادی برای از بین بردن دالالن غیر حرفه ای استفاده 
کنیم و اقتصاد زیرزمینی از بین برود. مشکلی که در حال حاضر وجود 
دارد این است که عده ای نمی خواهند نامشان در سیستم اقتصادی 

وجود داشته باشد.
اینکه رییس اتحادیه طال و جواهر معتقد است مشکل اصلی موجود 
در صنعت طال قانون مالیات بر ارزش افزوده است و یا اینکه برخی از 
فعاالن این عرصه علت تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی را قانون 
مالیات بر ارزش افزوده می دانند و خواستار اصالح و یا حذف آن به 
طور کلی هستند، همه و همه سواالتی است که باید نهاد قانون گذار، 

مجلس شورای اسالمی پاسخگو باشد.
اما در این مناظره جای خالی قانون گذار خالی بود. در یک برنامه 
مناظره رودروی تلویزیونی باید همه طرف های مربوط به بحث 
حضور داشته باشند و یا حداقل بطور تلفنی شرکت نماید. قانون 
ارزش افزوده که به گفته نمایندگان مجلس از ایرادات فراوانی 
برخوردار است و فقط به نفع دولت و به ضرر تولیدکنندگان و 
علنی  در صحن  از سالها  باید پس  است،   بوده  کننده  مصرف 
مجلس وارد و اصالح می شد. در این مناظره حداقل باید یکی از 
اعضای کمسیون اقتصادی مجلس در بحث حاضر و تاخیر چند 

ساله عدم اصالح قانون را مطرح می نمود.
حضور مودیان مالیاتی در مناظره فقط می توانست به چگونگی 
اخذ مالیات داللت داشته باشد، در حالی که اصل قانون دارای 
کمکی  قانون  اصالح  در  مالیاتی  و حضور مسئولین  است  ایراد 

نخواهد نکرد.

غالمحسین از 7 سالگی بجای درس  و مشق پیش دایی مشغول 
ساز  طال  روز  یه  تا  بگیره  یاد  آنقدر  داشت  دوست  و  شد  کار 
ماهری بشه. مثل داییش تو بازار همه اون رو بشناسن و وقتی 
از راسته طال فروشا رد میشه، همه با او سالم کنند. البته فقط 
ابهت دایی نبود که اون رو عاشق کار کرده بود یه جورایی برق 
طال رو دوست داشت و آرزو داشت بتونه یه روز خودش طالهای 
و  دستبند  و  انگشتر  و  حلقه  ازشون  و  بده  شکل  رو  شده  آب 
گردنبد بسازه.  حسین آنقدر شور و شوق داشت که از هیچ کاری 
کوتاهی نمی کرد. از جارو  کردن دکان تا چای درست کردن. 
ازجمع کردن خاکه های طال تا گرم کردن غذای کارگرها. دایی 
بود که بهش زیاد سخت نگذره و  هم حواسش به غالمحسین 
های  خواهر  گله گی  نباشه  مجبور  بعدا  تا  نکنه  بدو  بدو  زیاد 
بشنوه. اما این خود حسین بود که تا ف رو مشنید از فرحزاد سر 
درمی آورد. ماشا ا... با اینکه سنی نداشت اما خیلی فرز بود. با 
نگاه کردن به دست کارگران توی ذهنش همه مراحل کار رو با 

دقت حک می کرد تا یه روز به آرزوش برسه.

امروزحاج غالمحسین 7 ساله  خاطرات 65 سال پیش رو مرور 
می کنه.  خاطراتی که برامون تعریف می کرد از تلخی و شیرینی 
ایام حکایت داشت. اینکه به اندازه یه دانشگاه کار و کاسبی رو 
تجربه کرده. اینکه خالصه تو کارش اوستا شد و طال ساز. هم 
سازنده شد، هم فروشنده و هم بنکدار. خالصه کاری نبود که 
معروف  رو  اون چه که غالمحسین  اما  باشه.  نکرده  تجربه  اون 
بلکه مرام حاجی  نبود  کرده بود فقط سابقه ش تو طال سازی 
بود. اونم نه تو یه راسته بازار بلکه کل بازار طال فروشا زبانزد بود. 

این  از تلخی روزگار گفت. اون گفت: همه  از  حاج غالمحسین 
سردی و گرمی روزگاری که گذشت یه طرف. بی مهری مالیات 
چیا در سال 91 هم یک طرف. همون سال بود که ارزش افزوده 
منو ورشکست کرد. 180 میلیون ارزش افزوده به پول 6 سال 
پیش، سرمایه ای که سالها فراهم کرده بودم رو از کفم دزدید. 
او گفت: امروز اگه محبت رفقا نبود باید خونه نشین می شدم. 

اما  بود  داده  از دست  کارشو  اینکه سرمایه  با  حاج غالمحسین 
خیلی حال خوبی داشت. حال خوبش برای داشتن فرزندانی بود 
که  حاال افتخار پدر هستند. او به چهار دخترش که یکی دکتر 
البته  میباله.  دارن  دانشگاهی  تحصیالت  بقیه هم  و  روانشناسه 
اون چیزی که حاج غالمحسین رو سرزنده نگه داشته و هر ساله 
شور و شوقی رو در دلش بپا میکنه. بر پا کردن علم امام حسین 

در بازار طال فروشا است. 

و   کنه  می  تعطیل  رو  کار  میاد  محرم  بوی  وقتی  غالم حسین 
بساط ارباب رو میچینه تا برای  یه دهه  آماده بشه. آخه هر سال 
پاساژ اردیبهشت از اول صبح تا اذان ظهر کار تعطیله و بساط 

بساط امام حسینه!  

گیره.  نمی  برق طال چشماشو  دیگه  عزیزیان  حاج غالمحسین 
اون میگه خدا توفیق داد طالی ناب رو پیدا کردم. طالیی که 
عیارشو فقط خدا میدونه. عشق به ارباب و غالمی حسین علیه 

السالم با هیچ گوهری قابل تعویض نیست. همین ما را بس.

طـــــــــــای
نــــــــاب  

امروز باید به فکر حذف ارزش افزوده از طا باشیم 
برنامه مناظره | مالیات طال فروشان

سکه وطال

یک عکس، یک نکته

ویژه ی 
بازار طال

 اخذ مالیات بر ارزش افــزوده از اصل طال که 
سرمایه اصلی محسوب می شود، روش درستی 
نیســت. صنف طال و جواهر اگر اعتراضی هم 
دارد، بــه نفع مردم و مصــرف کنندگان این 
اعتراض را مطرح کرده است. متاسفانه با وجود 
قانون  این  گرفتــه،  که صورت  هایی  اعتراض 

اصالح نشده است

در جلسه 14 مرداد هیأت وزیران، به منظور ساماندهی بازار ارز 
تصمیماتی در زمینه تنظیم بازار ارز و طال  اتخاذ شد.

به موجب این تصمیمات، ارز کلیه کاالهای اساسی و دارو به نرخ 
رسمی تأمین می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف 
شد فهرست کاالهای مذکور را بازنگری و به روز رسانی نموده 
و نظارت الزم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کاالهای 
اساسی و دارو بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کاال تا عرضه 
آن در شبکه خرده فروشی )از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به 

دست مصرف کننده( به عمل آورند.
انجام  چارچوب  در  می توانند  مجاز  صرافی های  کلیه  همچنین 
معامالت خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت 
مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام نمایند. 
فروش ارز توسط صرافی های مجاز صرفًا بابت مصارف خدماتی 
و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و 

مستندات الزم امکان پذیر خواهد بود.
بدون  کشور  داخل  به  طال  و  اسکناس  صورت  به  ارز  ورود 
توسط  مرکزی  بانک  مقررات  و  ضوابط  با  مطابق  محدودیت 
اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و واردات طال به صورت 
خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و 

مالیات بر ارزش افزوده معاف می گردد.
تأمین ارز برای واردات بقیه کاالها در بازار دوم ارز از محل ارز 
حاصل از صادرات کلیه کاالهای غیرنفتی )به ویژه فرآورده های 
فلزات  و  فوالدی  محصوالت  پتروشیمی،  طبیعی،  گاز  نفتی، 

رنگی( و خدمات تأمین می شود. 

تابستان داغ وقتی از گذر بازار، راسته طال فروشا رد می شوی سقفی که بر روی سرت سایه انداخته است قدری گرما را تخفیف می دهد. 
اما تابستان خیلی تابستانی است و البته کاسبی این راسته قدری زمستانی.  

هنوز هم هستند مردمان خوش ذوقی که حواسشان به رهگذران هست. »رحمت ابراهیم زاده« یکی از همین بچه های مشتی بازار است 
که بساط آب خنکش همیشه به راه است و تا شب نمی گذارد کسی تشنه از آنجا عبور کند. وقتی چند ساعتی کار کرد، خودش می آید 

و لیوان های یکبار مصرف را دست مردم می دهد تا رهگذران به یاد لب تشنه ساالر کربال سیراب شوند. 
رسم هایی کسبه های قدیم این مرز و بوم هنوز هم در جای جای این شهر خودنمایی می کند. از قدیم در هر محله و گذری بساط آب 
خنک را برقرار می کردند تا تشنه ای سیراب شود و صواب آن به روح گذشتگان برسد. امروز شاید این کار خیر کمرنگ شده و بطری 
های آب در سوپرمارکت جای آن را گرفته است. اما با وجود در دسترس بودن آب در همه جای شهر، تجلی این فرهنگ مردمی چیز 

دیگری است و عشقی است که در فرهنگ اسالمی ما ریشه دارد.  

ورود طال آزادشد 
معافیت  عوارض قانونی و مالیات بر 

ارزش افزوده بر طالی وارداتی

همون ســال بود که ارزش افزوده منو ورشکست کرد. 
180 میلیون ارزش افزوده به پول 6 سال پیش، سرمایه 

ای که سالها فراهم کرده بودم رو از کفم دزدید

غالم حسین وقتی بوی محرم میاد، کار رو تعطیل می 
کنه و  بساط ارباب رو میچینه تا برای  یه دهه  آماده 
بشه. آخه هر سال پاساژ اردیبهشت از اول صبح تا 

اذان ظهر کار تعطیله و بساط بساط امام حسینه
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ارزش  بر  مالیات  قانون  درصد   ۹ نرخ  از 
افزوده، ۳ درصد آن تحت عنوان عوارض 
عمران  هزینه های  صرف  افزوده  ارزش 
درصد  یک  می شود.  روستاها  و  شهرها 
سالمت  مالیات  عنوان  تحت  آن  دیگر 
در  ساکن  افراد  درمان  کامل  پوشش  به 
عشایری،  جامعه  و  شهرها  و  روستاها 
بیمارستانی  تجهیزات  تامین  و  تکمیل 
اولویت  با  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  و 
توسعه نیافته،  مناطق  بیمارستان های 
صعب العالج  بیماران  بیمه  سطح  ارتقای 
حمایتی  نهادهای  پوشش  تحت  افراد  و 
وزارت  به  شهرها  و  روستاها  از  خارج 
 5 می یابد.  تخصیص  درمان  و  بهداشت 
درصد از قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز 
تامین هزینه های  به حساب خزانه جهت 
می شود.  واریز  کشور  عمرانی  و  جاری 
مالیات  درصد   ۹ از  درصد   ۰.۲۷ ضمنا 
ورزش  توسعه  برای  افزوده  ارزش  بر 
فدراسیون  همگانی،  ورزش  مــدارس، 
و  زورخانه ای  ــای  ورزش ه بین المللی، 
و  روستایی  ورزش  پهلوانی،  کشتی 
عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های 
و  معلوالن  حــوزه  در  ویــژه  به  ورزش 
جانبازان اختصاص داده شده است. با این 
مقدمه و تقسیم بندی این مالیات آنچه به 
نظر می رسد این است که قانون مالیات 
عمران  پیشرفت،  برای  افزوده  ارزش  بر 
و آبادانی کشور قانون پسندیده و مترقی 
اصناف  و  تولیدکنندگان  چرا  اما  است. 
مجلس  چرا  و  نالند  می  قانون  این  از 
است. قانون  این  اصالح  دنبال  به  هم 

ارزش  بر  مالیات  قانون  اجرای  زمان  از 
تولیدی  واحدهای  از  آن  اخذ  و  افزوده 
عدم  و  قانون  اجرای  در  نقص  دلیل  به 
این  اجرای  الزم،  زیرساخت های  وجود 
درآمدی  دولت  برای  اینکه  با  قانون 
تولید  بدنه  بر  اما  است  نداشته  بدی 
مجلس  که  جایی  تا  است   زده  ضربه 
قانون  این  بــرای  اصالحی  مــورد   ۳۰
گفتگوی  ادامه  در  است.  داده  پیشنهاد 
صنعت  در  فعالین  از  یکی  با  روز  اقتصاد 
خوانید: می  را  افزوده  ارزش  باره  در  طال 

ابراهیمی از فعالین بازار در مصاحبه با اقتصاد 

گفت:  افزوده  ارزش  بر  مالیات  باره  در  روز 
و  تولیدکنندگان  اساسی  مشکل  همچنان 
کنندگان صنف طال  تولید  بخصوص  اصناف 
که  همانطور  افزود:  وی  است.  افزوده  ارزش 
رقم  باالترین  جزء  ایران  گفتیم  هم  بارها 
را  افزوده  ارزش  نرخ  که  است  کشورهایی 
هست  خاطرم  است.  داده  اختصاص  خود  به 
امسال  فروردین  در  مجلس  نماینده  که 
اقدامات  از  یکی  می دهیم  قول  بود:  گفته 
افزوده  ارزش  مالیات  اصالح   97 سال  مهم 
سال  از  نیمی  تقریبا  که  کنون  تا  اما  باشد. 
قانون  این  اصــالح   از  خبری  شــده،  طی 
نیست. امیدواریم در شش ماه باقیمانده سال 
مجلس  علنی  صحن  در  الیحه  این  اصالح 
مطرح و پس از رفع نواقص آن اصالح شود.

این فعال صنف طال گفت: مشکل اساسی در 
برای  که  اولیه  مواد  که  است  این  ما  صنف 
مردم سرمایه حساب می شود را باید از ارزش 
افزوده مستثنی کرد. مالیات تنها باید بر اجرت 
افزوده به اصل مبلغ طالی خام محاسبه شود. 
که  است  اجحاف  هم  مشتری  حق  در  این 
خریداری شده  قیمت طالی  به کل  بخواهد 
بسیاری  در  ما  بدهد.  افزوده  ارزش  9درصد 
از مشتری اخذ  را  این مقدار مالیات  از مواقع 
باعث شده  نمی کنیم. چرا که همین مسئله 
که مشتری بدنبال طالی ساخته شده نباشد. 
به ما لطمه می زند  تنها  نه  بازار  کسادی در 
بلکه تولیدکنندگانی را دچار مشکل کرده است. 
ما با آنها کار می کنیم و از نزدیک مشکالت 
آنها را لمس می کنیم می بینیم که بسیاری 
از آنها در این وضعیت کاهش پرسنل داده اند 
هستند.  کردن  جمع  معرض  در  هم  برخی  و 
این قانون بجای رونق دادن به تولید و کسب 
بازار شده است.  و کار مانع کسب و رکودی 
شرایط  این  در  دولت  است:  معتقد  ابراهیمی 
اصناف  و  تولیدکنندگان  کمک  به  باید 
باید  دولت  کند.  رها  را  ما  اینکه  نه  بیاید، 
تسهیل  را  قوانین  کار  و  کسب  رونق  برای 
به  توجه  با  را  درآمد  بر  مالیات  حتی  و  کند 
تکانی  بازار  بلکه  تا  بازار کاهش دهد  شرایط 

این نکته رسیده  به  اگر  بخورد.  مجلس هم 
بلکه  مورد  دو  و  مورد  نه یک  قانون  این  که 
در  بررسی  و  بحث  از  پس  که  خودشان  به 
کمیسیون 30 مورد اصالحی دارد، خب بسم 
حساس  برهه  این  در  قانون  اصالح  با   . ا... 
بیایند. اصناف  و  تولیدکنندگان  کمک  به 

امروز  گفت:  هم  صادرات  مورد  در  ابراهیمی 
صادرات تقریبا به صفر رسیده است. البته این 
قوانین صادرات نیست، مشکل در  به  مربوط 
شده،  مشکل  دچار  تولید  وقتی  است.  تولید 
همین  در  شود.  می  رنگ  کم  هم  صادرات 
از  چگونه  ترکیه  دولت  ببینید  همسایه  کشور 
تولیدکنندگان حمایت می کند. آنقدر تسهیالت 
می دهد و حامی صنف طال است که باعث 
شده امروزه ترکیه در بازارهای جهانی حرفی 
برای گفتن داشته باشد. در حالی که قبال از 
تولیدات کشور ما به آنجا صادر می شد. این 
تولیدکنندگان  باید  و  نیست  خوبی  وضعیت 
پیشرفت کنند نه هر ساله پسرفت داشته باشند.

جدی  عزم  تا  حال  هر  به  گفت:  ابراهیمی 
نه  وضعیت  نباشد،  کار  و  کسب  رونق  برای 
روز  به  روز  بلکه  رود  می  بهبود  به  رو  تنها 
و  صنف  این  تولیدکنندگان  تعطیلی  شاهد 
بود.  خواهیم  جوانان  از  ای  عده  بیکاری 

راشاتودی اعالم کرد: روسیه ذخایر طالی خود را نزدیک به 2 
هزار تن رسانده  و می خواهد به واسطه طال سلطه گری دالر را 

در جهان کاهش دهد.
کشورها که اکنون به سلطه دالر در بازارهای جهانی پی برده اند 
چند سالی است که می خوا هند مقابله کنند، کشورهایی مانند 
چین و روسیه که رقیب اقتصادی آمریکا هستند در این مسیر 

پیشتازترند.
البته چون روسیه از سوی آمریکا تحریم است و چین که جنگ 
از  تا  می کنند  تالش  بیشتر  می کند  تحمل  را  آمریکا  تجاری 

هژمونی دالر در بازارهای جهانی بکاهند.
به دنبال خرید طال هستند و می خواهند ذخایر  این دو کشور 
طالی کشورشان را افزایش دهند که هم عامل مقاومت در برابر 

تحریم های آمریکا و نیز مقابله با دالر خواهد بود.
که  می دهد  نشان  روسیه  بانک  آمارهای  می نویسد؛   راشاتودی 
میزان طالهای این کشور نزدیک به 2 هزار تن رسیده که این 
ذخایر  درصد کل  و 17  برابر شده   4 اخیر  دهه  به  نسبت  رقم 

خارجی این کشور را شامل می شود.
اظهارات  در  گرانبها  فلزهای  بازار  تحلیلگر  اسپک  دیمتری 
انتخاب  یک  روسیه  گرانبها  فلزات  خرید  »با  کرد:  اعالم  خود 
هوشمندانه ای را اختیار کرده و می تواند در مقابل دالر بایستد.«

روسیه  حاضر  حال  در  و  است  سیاسی  بیانیه  یک  همواره  این 
مواجه  آمریکا  از سوی  تحریم های سیاسی  با  دارد که  شرایطی 
با  مقابله  برای  که  دارد  موجهی  دلیل  کلی  حالت  در  و  است 

تحریم ها چنین اقدامی کند.
مقایسه  را  چین  و  روسیه  خرید  میزان  همچنین  تحلیلگران 
می کنند که در حال حاضر روسیه در جایگاه پنجم و چین در 

جایگاه ششم قرار دارد.
به گفته این تحلیلگر دو کشور چین و روسیه تالش می کنند تا 
منابع تامین طال و دالر خود را متنوع کنند اما هنوز فاصله زیادی 

بین میزان خرید روسیه و چین وجود دارد.
خصوصی  شرکت های  و  افــراد  توسط  طال  معموال  چین  در 
طال  کشور  این  مرکزی  بانک  همچنین  و  می شود  خریداری 
چین  کلی  ذخایر  به  بستگی  آنها  سهم  اما  می کند  خریداری 
دارد اما در دیگر سو عمده ترین خریداران طال در روسیه رؤسای 

تامین مقررات مالی هستند.
در حال حاضر روسیه اوراق بهادار خزانه داری آمریکا را دامپینگ 

می کند.
»اسپک« همچنین اعالم کرد که میزان ذخایر طالی نگهداری 
شده در چین هنوز نسبت به قدرت اقتصاد این کشور پایین تر 

است.

ونزوئال پس از عرضه نخستین ارز دیجیتال ملی در جهان با نام »پترو« 
در  طال  پشتوانه  با  ملی  دیجیتال  ارز  عرضه  برای  برنامه ای  بار  این 
دست اقدام دارد. رسانه های محلی ونزوئال اعالم کردند نیکالس مادورو 
)رئیس جمهور این کشور( در دیدار با اعضای یک حزب سیاسی درباره 
نام دارد  اورو«  ارز دیجیتال جدید »پترو  این  این طرح سخن گفت. 
با عرضه  ترتیب،  این  به  باشد.  برخوردار  از پشتوانه طال  است  قرار  و 
دومین ارز دیجیتال ونزوئال، این کشور رکورد جدیدی را به نام خود 

ثبت خواهد کرد.
مدتی پیش بود که این کشور آمریکای التین از ارز دیجیتال ملی خود 
با نام »پترو« رونمایی کرد. پترو اولین رمزارز ملی دنیا و نیز تنها ارز 
دیجیتالی است که دارای پشتوانه ملموس است. گزارش ها حاکی از آن 
است که این کشور توانست مبلغ قابل توجهی را به عنوان پیش فروش 
این  مهم  شرکت های  به  ونزوئال  جمهور  رئیس  آورد.  دست  به  پترو 

کشور دستور داده قراردادهایی با مشتریان با پترو امضاء کنند.
ظاهرا هدف ونزوئال از راه اندازی این ارز دیجیتال، دور زدن تحریم های 
جمهور  )رئیس  ترامپ  دونالد  دلیل  همین  به  است.  بوده  بین المللی 
منع  پترو  با  فروش  و  خرید  از  را  متحده  ایاالت  شهروندان  آمریکا( 
کرد. همچنین پس از مطرح شدن حرف و حدیث هایی درباره احتمال 
بازپس دهی بدهی ونزوئال به روسیه در قالب پترو، مقامات روس این 

مساله را تکذیب کردند.
از  ونزوئال(  دیجیتال  )ارز  پترو  »چرا  عنوان  با  جداگانه ای  مطلب  در 
بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال متفاوت است؟« بیشتر درباره این 

رمزارز توضیح دادیم.
هنوز جزییات بیشتری از عرضه »پترو اورو«، میزان طالی پشتوانه آن 

و زمان بندی پیش فروش اعالم نشده است.
گفتنی است کشورهای دیگری نظیر روسیه و کامبوج نیز قصد دارند 

ارز دیجیتال ملی خود را منتشر کنند.

)علیه  حسین  امام  خیریه  موسسان  از  یکی  منیری 
و  کار خیر  نقش خیرین می گوید:  باره  در  السالم( 
مکتب  غنی  فرهنگ  افتخارات  از  یکی  المنفعه  عام 
اسالم و یکی از اهرم های موثر اعتقادی، فرهنگی و 
اقتصادی برای جبران نیازمندی های جامعه است که 
از هزاران سال پیش تا کنون، افراد خیر با اختصاص 
بخشی از اموال خود برای خدمت مستمر به جامعه، 
منشاء خدمات فراوان علمی، آموزشی، فرهنگی بوده 
اند. وجود صدها مسجد، مدرسه، کتابخانه و دانشگاه 
به جای مانده در سراسر جهان و کشورهای اسالمی، 

بهترین گواه و شاهد آن است.
نقش اقتصادی موسسات خیریه واقعی این است که با 
مسائل اقتصادی- اجتماعی نظیر فقر، بیکاری، مبارزه 
با موادمخدر و اعتیاد و... برخورد می کنند. عالوه بر 
به  از کشورها  برخی  در  نقش موسسات خیریه  آن، 
لحاظ اقتصادی آنقدر قوی است که تعهدات مالی این 
موسسات به دولت بسیار سنگین است و در بسیاری 
از زمینه های اقتصادی، موسسات خیریه به دولت ها 

کمک می کنند.
وی در ادامه اظهار داشت: در سالی که رهبر معظم 
انقالب با نام  اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل نامگذاری 
اگر  این مطلب پر رنگ تر شد. حال  کردند اهمیت 
به عمل پسندیده خیرین جهت دهی داده شود که 
می  نمایند.  تامین  را  اسالمی  جامعه  اساسی  نیاز 
این حوزه ها  تامین مالی  از مشکالت  توان بسیاری 
عهده  بر  و  برداشت  را  است،  دولت  دوش  بر  که  را 
می  کار  این  انجام  با  لذا  داد.  قرار  خیریه  موسسات 
توان خالءهای اقتصادی کشور را پر نمود. و اقتصاد 
را به شکوفایی رساند. اما برای اجرایی شدن این کار، 
است  آماری  سازی  شفاف  و  سازی  فرهنگ  به  نیاز 
تا بتوان اعتماد خیرین را به دست آورد. در واقع با 
اجرایی شدن این کار، اقتصاد کشور پویایی خود را به 

دست خواهد آورد
تجربه  به  توان  می  نیز  خصوص  این  در  افزود:  وی 
های  در خصوص ظرفیت  مختلف جهان  کشورهای 
امور خیریه در علم و آموزش، اشاره کرد. به عنوان 
مثال، در سال 2015 گردش مالی حوزه نیکوکاری 
در آمریکا معادل 174 هزار میلیارد دالر بوده است. 
خیریه  امور  و  وقف  بوسیله  آمریکا  هاروارد  دانشگاه 
میلیارد   37/5 آن  موقوفات  جمع  و  شود  می  اداره 
دالر است. این آمار اهمیت امور خیریه در زمینه های 
علمی را دو چندان می کند. عملیاتی شدن این کار، 
نیاز به برنامه ریزی و شفافیت در داده های آماری 
است و بدون آن چنین امکانی وجود نخواهد داشت.

وی در پایان خاطر نشان کرد: سخن خود را اینگونه 
ظرفیتی  کشور  در  خیریه  امور  که  دهم  می  پایان 
عظیم دارد که برترین اقتصادهای جهان از آن بهره 
برده و می برند که ما از آن غافل هستیم و آن مقدار 
هم که کار می شود به طور خودجوش و سازماندهی 
نشده راه خود را می پیماید. باید اهمیت بیشتری به 
اقتصاد کشور در فضایی  بتوانیم به  تا  آن داده شود 

غیر دولتی کمک کنیم.

در حدیث مشهوری از رسول خدا )ص( نقل شده 
که فرموده  اند: »اذا مات ابن آدم انقطع عمله، اال 
او ولد  به،  ینتفع  او علم  فی ثالث، صدقه جاریه، 

صالح یدعو له«
هر گاه فرزند آدم بمیرد عمل او قطع می شود مگر 
از سه چیز: صدقه  ی جاریه، علمی که از آن سود 

برده شود یا فرزند صالحی که برای او دعا کند.
امور خیریه عام المنفعه جز کارهایی است که اکثر 
مردم اعم از فقیر و غنی از آن بهره مند می شوند 
جمله  از  بیمارستان  و  دانشگاه  مدرسه،  احداث 
این امور است. در ادامه با یکی از خیرین بازار به 

گفتگو نشستیم:

نقش خیریه ها30 ایــراد ارزش افــزودهارز دیجیتال ملی با پشتوانه طا
در پویایی اقتصاد کشور 

روسیه این بار می خواهد با طال دالر
 را به زانو درآورد

سکه وطال
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سازمان تامین اجتماعی با تحت پوشش قرار 
دادن نیمی از جمعیت کشور، بزرگترین بنگاه 
اقتصادی-بیمه ای ایران است که در سالهای 
مشکالت  دچار  مختلف،  دالیل  به  اخیر، 
های  گذشته  مدیران  است.  شده  فراوانی 
تاکید  بارها  اجتماعی  تامین  نزدیک  و  دور 
و  سازمان  این  فعلی،  روند  ادامه  با  اند  کرده 
به تبع آن، بیمه شدگان، کارفرمایان، کارکنان 
و سایر گروه های ذینفع در این سازمان، دچار 
آن،  پیامد  که  شوند  می  فراوانی  مشکالت 
خارج شدن چرخ معادالت اجتماعی از مسیر 
کانون  رییس  سیفی،  حمیدرضا  است.  تعادل 
عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ایران، در 
ترین مشکالت  مهم  به  روز  اقتصاد  با  گفتگو 
حال حاضر سازمان تامین اجتماعی پرداخته 
قبال  در  دولت  عملکرد  از  صریح  انتقاد  با  و 
این سازمان معتقد است اگر دولت به وظایف 
قانونی اش در قبال کارگران و کارفرمایان عمل 
کند، تعامل بین کارگر و کارفرما نیز به سطح 
ایده آل خود خواهد رسید. گفتگو با این فعال 
تشکل های کارفرمایی را در ادامه می خوانید:

چه مساله ای سبب شد مشکالت فعلی وارد 
سازمان تامین اجتماعی شود؟

نسلی  بین  سازمانی  اجتماعی  تامین  سازمان 
سازمان  این  صاحبان  و  است  نهاد  مردم  و 
گذشته  در  هستند.  کارفرمایان  و  کارگران 
وجود  قانونمند  صورت  به  کارگری  نظارت 
اجتماعی  تامین  عالی  شورای  و  است  داشته 
وظیفه اخذ تصمیمات سه جانبه برای سازمان 
شامل  تصمیمات  این  که  داشت  عهده  به  را 
مدیریت ، فرآیندها و چشم انداز سازمان می 
که  افتاد  می  اتفاق  زمانی  موضوع  این  و  شد 
عنوان  به  را  نفر   7 اجتماعی  تامین  سازمان 
بیمه شونده وارد سازمان می کرد و از طرفی 
می  خارج  سازمان  از  بازنسشته  نفر  دو  دیگر 
اجتماعی  تامین  سازمان  که  زمانی  شدند. 
سرمایه مناسبی را در اختیار داشت ، به دلیل 
صاحبان  که  کارگران  و  کارفرما  حضور  عدم 
به حیاط  خلوت  این سازمان هستند،  اصلی 
دولت ها تبدیل شد و هر دولتی هر کجا نیاز 
به پول داشت کمبود خود را از سازمان تامین 

اجتماعی جبران کرد .

مهمترین  حاضر  حال  در  کنید  می  فکر 
مشکل میان دولت و سازمان تامین اجتماعی 

چیست؟
میلیارد  هزار   140 دوازدهــم  دولت  االن  تا 
بدهکار  اجتماعی  تامین  سازمان  به  تومان 
 3 بایست  می  دولت  اینکه  دلیل  به  است؛ 
درصد از بیمه بیکاری را پرداخت کند اما به 

های  هزینه  یکسری  کار  این  انجام  جای 
اضافی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل 
کرده است. باید به این نکته اشاره کرد که اگر 
دولت برنامه ریزی خاصی برای سازمان تامین 
اجتماعی دارد باید بخشی از هزینه های این 
سازمان را بر عهده بگیرد چراکه این سازمان 
قابل  بخش  به  باید  و  است  مردم  به  متعلق 
توجهی از جمعیت کشور خدمات رفاهی ارائه 
دهد و متاسفانه نبود کارفرما و کارگر در این 
سازمان، تامین اجتماعی را به جایی رسانده 
است که با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم 
می کند و در حال حاضر در فرمولی معکوس 
ورودی  در  که  معنا  این  به  است  گرفته  قرار 
در  اما  داریم  شونده  بیمه  نفر  دو  سازمان 
خروجی 7 نفر بازنشسته می شوند که عمال 
این موضوع نشان دهنده این است که سازمان 
تامین اجتماعی یک سازمان ورشکسته است 

و دخل و خرج آن صفر شده است .
با  کارفرمایان  کاری  ارتباط  از  زیادی  بخش 
این  در  می کنید  فکر  است.  دولتی  نهادهای 
بخش چه چالش هایی پیش روی کارفرمایان 

قرار دارد؟
سرمایه  که  زمانی  اجتماعی  تامین  سازمان 
خوبی در اختیار داشت و باید سرمایه گذاری 

با تفکرات  انجام می داد، به دلیل مواجهه  را 
عمل  جامه  خود  اهداف  به  نتوانست  دولتی 
سرمایه  وارد  سازمان  واقع  در  و  بپوشاند 
را   هایی  پروژه  و  نشد  شده  تضمین  گذاری 
در اختیار گرفت که راه را برای دست اندازی 
به  درآمدزایی  و  گذاشت  باز  افراد  از  بسیاری 
اقتصاد  نتیجه  در  و  نگرفت  صورت  درستی 
سازمان تامین اجتماعی را به سمتی برد که 
االن شاهد آن هستیم  و در حال حاضر این 
از  را  سازمان کهنسال تمام هزینه های خود 
صراحت  با  باید  و  کند  می  دریافت  کارفرما 
دچار  اقتصادی  حوزه  در  که  کشوری  گفت  
وارد  فشاری  کارفرما  به  نباید  است  مشکل 
و  رفت  خواهد  بین  از  کارفرما  چراکه  بکند 
است  مساوی  میدان  از  کارفرما  شدن  خارج 
با عدم پرداخت بیمه و این مساله هم به ضرر 
کشور خواهد بود هم سازمان تامین اجتماعی.

چه راهکارهایی برای بهبود این شرایط وجود 
به  را  اجتماعی  تامین  بتوان سازمان  دارد که 

وضعیت گذشته بازگرداند؟
داریم  شاغل  نفر  میلیون   22 حاضر  حال  در 
به  آنها  نفر  میلیون   15 تعداد  این  از  که 
غیر  صورت  به  نفر  میلیون   7 و  رسمی  طور 
 7 هستند.جمعیت  فعالیت  حال  در  رسمی 
نفری غیر رسمی نشان می دهد که  میلیون 
این تعداد کار می کنند ، حقوق دریافت می 
به ظرفیتی که  ندارند.با توجه  بیمه  اما  کنند 
با  باید  دارد  وجود  شهرستانها  و  روستاها  در 
برنامه  کار  قانون  در حوزه  کاربردی  تغییرات 
ریزی هایی صورت گیرد که این 7 میلیون نفر 
نیز بیمه شوند تا بتوان راهی برای درآمد زایی 
واقع  در  کرد.  ایجاد  اجتماعی  تامین  سازمان 
تامین  سازمان  ساختار  توان  می  کار  این  با 
شرایطی  و  بازگرداند  گذشته  به  را  اجتماعی 
و  کرد  ایجاد  کارگر  و  کارفرما  حضور  برای 
توازن در پرداخت ها مجددا از سر گرفته شود 
تحویل  سازمان  این  از  درستی  ی  شالوده  تا 

آیندگان گردد.

سخن آخر.
تامین  سازمان  فرآیند  حاضر  حال  در  اگر 
به  پاسخگویی  و  حقوقی  حوزه  در  اجتماعی 
مردم به طور صحیح مدیریت شود با ظرفیتی 
که در کشور وجود دارد می تواند به بهبودی 
شرایط امیدوار بود اما ادامه تفکر غلط مدیران 
متاسفانه ممکن است سازمان تامین اجتماعی 
را در وضعیت نامطلوبی قرار دهد و در آینده 
نزدیک شاهد از بین رفتن این سازمان مردم 

نهاد باشیم. 

زمانی که سازمان 
تامین اجتماعی سرمایه 

مناسبی را در اختیار 
داشت ، به دلیل عدم 

حضور کارفرما و کارگران 
که صاحبان اصلی این 

سازمان هستند، به حیاط  
خلوت دولت ها تبدیل 

شد

تا االن دولت دوازدهم 
140 هزار میلیارد 

تومان به سازمان تامین 
اجتماعی بدهکار است؛ 
به جای پرداخت بدهی 

هزینه های اضافی به 
سازمان تامین اجتماعی 

تحمیل می کند.

خوزستان  در  کاری  نهال 
همچنان ادامه دارد

مهر  بانک  عامل  مدیر  مشاور 
با  عمومی  روابط  امور  در  اقتصاد 
این  توسط  شده  کاری  نهال  منطقه  در  حضور 
بانک در منطقه فوق بحرانی ریزگردها در استان 
و  آبرسانی  روند  جریان  در  نزدیک  از  خوزستان 
گرفت.  قرار  شده  های غرس  نهال  از  نگهداری 
به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد استان 
مدیر  مشاور  االسالمی،  شیخ  منصور  خوزستان، 
در  حضور  ضمن  عمومی،  روابط  امور  در  عامل 
استان خوزستان و بازدید از منطقه 180 هکتاری 
های  کانون  در  بانک  توسط  شده  کاری  نهال 
فوق بحرانی، با قدردانی از تمامی کارکنان اداره 
امور شعب خوزستان، گفت: برای بیابان زدایی و 
نهادها  تمامی  باید  ریزگردها،  ورود  از  جلوگیری 
تا مشکل  کنند  مسئولیت  احساس  ها  سازمان  و 
مناطق بحرانی مرتفع شود .مشاور مدیر عامل در 
امور روابط عمومی خاطر نشان کرد: نهال کاری 
180 هکتاری بانک مهر اقتصاد اقدامی در راستای 
بوده است و  بانک  این  اجتماعی  مسئولیت های 
این  مرتبط،  های  سازمان  همکاری  با  امیدواریم 
طرح با موفقیت به اتمام برسد تا زمینه برای ورود 
بحث  در  اقتصادی  های  بنگاه  و  ها  بانک  سایر 

بیابان زدایی فراهم شود.

۲۲۱ میلیارد ریال وام نوسازی 
و بهسازی مسکن روستایی و 

شهری
بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
بخش  از  حمایت  ایــران،  صــادرات 
با  شهری  محروم  مناطق  و  روستاها  در  مسکن 
دستور  در  همچنان  قرض الحسنه  وام های  اعطای 
کار این بانک قرار دارد به نحوی که در 3 ماه ابتدای 
ارزش  به  فقره وام قرض الحسنه  سال جاری، 948 
بیش از 221 هزار و 372 میلیون ریال بابت بهسازی 
بافت های  احیای  و  روستایی  مسکن  نوسازی  و 
فرسوده و نامناسب شهری پرداخت شده است.بانک 
حمایت  قالب  در  نیز   9۶ سال  طی  ایران  صادرات 
اقتصاد مقاومتی، کمک به هموطنان  برنامه های  از 
یافته  توسعه  کمتر  مناطق  در  شهری  و  روستایی 
استان های کشور را مورد توجه داشته و در این سال 
با پرداخت 10 هزار و 579 فقره وام قرض الحسنه 
بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و احیای بافت 
 984 و  هزار  یک  از  بیش  شهری،  فرسوده  های 

میلیارد ریال به این امر اختصاص داده است

آینده  دیجیتال،  بانکداری  در 
شعب چگونه خواهد شد؟

شاخصه های  مهمترین  از  یکی 
آنها  شعب  بانکها  از  ما  شناختی 
امروز  همین  تا  که  شعبی  است. 
تعداد آنها تعیین کننده بزرگی بانکها بوده است. اما 
در حال حاضر در صنعت بانکداری صحبت از یک 
به میان  نام »بانکداری دیجیتال«  به  مفهوم جدید 
آمده که هنوز نقش شعب در آن چندان ملموس و 
مشخص نیست. آنچه در ادامه می خوانید گزیده ای 
ایران  بانک  اطالعات  فناوری  معاون  از صحبتهای 
زمین در خصوص نقش شعب در آینده و بانکداری 
اطالعات  فناوری  معاون  است.اینالوئی  دیجیتال 
ایران زمین: هیچ کس درباره آینده شعبه در  بانک 
بانکداری دیجیتال صحبت نمی کند و در این زمینه 
یک ترس وجود دارد. قطعًا شعب در بانکداری خرد 
در  اکنون  داشت.هم  نخواهند  کارکردی  دیجیتال 
خارج  در  تراکنش ها  درصد   97 زمین  ایران  بانک 
زیادی  بانک های  مطمئنا  می شود.  انجام  شعب  از 
است.  باالتر  هم  این  از  درصدشان  که  دارند  وجود 
می شود،  چه  شعب  آینده  اینکه  به  پرداختن  برای 
اوبر  بطور مثال بزرگترین شبکه تاکسی رانی جهان 
شبکه  بزرگترین  ندارد،  هم  تاکسی  یک  که  است 
هتل جهان است که یک هتل هم ندارند، بزرگترین 
شبکه خرده فروشی دنیا متعلق به علی بابا است که 
هیچ انباری ندارد، بزرگترین بانک دنیا هم در آینده 
هیچ شعبه نخواهد داشت. شک نکنید بانکداری خرد 
تنها  می شود.  انجام  شعبه  از  خارج  در  در صد  صد 
بانکداری اختصاصی و شرکتی خواهد بود که انجام 
نه در  بانکی است؛ آن هم  کارشان در یک فضای 
شعبه بلکه در یک مرکز مشاوره که خدمات خاصی 

را ارائه می کند.

وصول بیش از ۱۱ هزار قسط 
بانک  مشتریان  تسهیالت 
کشاورزی لرستان از دستگاه 

های خودپرداز
کشاورزی  بانک  شعب  مشتریان 
اقساط  فقره  هــزار   11 از  بیش  لرستان  استان 
تسهیالت خود را با استفاده از دستگاه های خودپرداز 
مدیریت  روابط عمومی  گزارش  به  کردند.  پرداخت 
تعداد  این  لرستان  استان  کشاورزی  بانک  شعب 
از  تسهیالت  وصولی  اقساط  کل  درصد   8 معادل 
مشتریان شعب استان تا پایان تیرماه سال 97 است. 
این گزارش می افزاید گسترش خدمات الکترونیکی 
در دستور کار شعب بانک کشاورزی استان است و 
نیز  در سال 97  رو  پیش  ماه های  در  رویکرد  این 

دنبال خواهد شد.

مسکن  تسهیالت  از  استفاده 
ایران، شرط سنی  ملّی  بانک 

ندارد
نداشتن شرط سنی برای استفاده 
ملی  بانک  مسکن  تسهیالت  از 
ایران، یکی از مزیت های رقابتی آن در بازار کنونی 

است.
در  ایــران،  ملی  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  تسهیالت  دهندگان  ارائه  از  بسیاری  که  حالی 
سن  به  نسبت  مسکن  حوزه  مالی  کنندگان  تامین 
این  ایران  ملی  بانک  حساسند،  گیرنده  تسهیالت 
امکان را فراهم کرده که حساب تسهیالت مسکن 
بدون شرط سنی افتتاح شود. بر این اساس کودکان 
زیر 18 سال نیز می توانند از امکانات این تسهیالت 
افتتاح حساب تسهیالت  استفاده کنند، تا جایی که 
مسکن بانک ملی ایران از روز نخست تولد امکان 

پذیر است.
مزیت دیگر این تسهیالت، تعلق گرفتن آن به خرید 
خانه، بدون در نظر گرفتن شرط سنی ملک است. 
بانک ملی  واقع گیرنده تسهیالت خرید مسکن  در 
ایران می تواند بدون توجه به سن بنا از این خدمت 
ای  گونه  به  باید  بنا  وجود سن  این  کند.با  استفاده 
باشد که تا پایان دوره بازپرداخت تسهیالت، ارزش 

آن از بین نرود.

در  جدید  پیشنهادات  ارایه 
حوزه ی مسکن

در  شهرسازی  و  راه  ــر  وزی
هجدهمین  افتتاح  مراسم 
صنعت  المللی  بین  نمایشگاه 
ساختمان، از ارایه ی پیشنهادات جدید در حوزه ی 

تامین مسکن خبر داد.
هیبنا،  مسکن-  بانک  خبری  پایگاه  گزارش  به 
نمایشگاه  افتتاح  ی  حاشیه  در  آخوندی  عباس 
ی  درباره  خبرنگاران،  جمع  در  ساختمان   صنعت 
تسهیل  ی  حوزه  در  شده  ارایه  پیشنهادات  آخرین 
وشهرسازی  راه  وزارت  سوی  از  مسکن  تامین 
گفت: ابتکارها و پیشنهادات مختلفی در حوزه های 
تسهیالت مسکن، اجاره، مالیات بر خانه های خالی، 
ساخت  برای  مالیاتی  های  معافیت  و  مستغالت 
ادامه  است.وی  شده  ارایه  متراژ  کوچک  واحدهای 
شورای  در  را  تصویب  مراحل  پیشنهادات  این  داد: 
متناسب  اسالمی  شورای  مجلس  و  اعتبار  و  پول 
تصویب  از  پس  که  کند  می  طی  پیشنهاد  نوع  با 

جزییات آن ها به عموم اعالم می شود.
المللی  بین  نمایشگاه  ی  درباره  همچنین  آخوندی 
صنعت و ساختمان گفت: نمایشگاه بسیار ارزشمندی 
است که 855 تولید کننده ی داخلی و 151 شرکت 
این  داد:  ادامه  ــد.وی  دارن حضور  آن  در  خارجی 
نمایشگاه نشان از توان تولید بسیار خوب ایران در 
در  هم  مختلف  تولیدات  که  دارد  ساختمان  صنعت 
حوزه ی تولیدات فن آورانه و هم در حوزه ی زیبایی 
و طراحی را شامل می شود و این نمایشگاه کامال 

قابل رقابت با رقبای بین المللی است.
این عضو کابینه ی دولت دوازدهم با تاکید بر تاثیر 
افزایش  و  ساختمان  صنعت  المللی  بین  نمایشگاه 
اینکه  به  توجه  با  افزود:  صنعت  رشد  و  ملی  تولید 
امسال شاهد رشد پروانه های ساختمانی در ماه های 
اولیه بودیم امیدواریم تا صنعت ساختمان به سمت 

رونق بیشتر حرکت کند.
کرد: صنعت  تاکید  پایان  در  و شهرسازی  راه  وزیر 
ساختمان یکی از صنایع پیش گام است که می تواند 

ظرفیت های اشتغال را نیز توسعه دهد.

خبرهای ویژه اقتصاد روزخبرهای ویژه اقتصاد روز

بدهکاری 
سنگین دولت به 

سازمان تامین اجتماعی

بیمه و بانک
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بر  آغازی  نقطه  برجام،  از  آمریکا  خروج 
تحریم های جدیدی بود که آمریکا علیه 
نود  اول تحریم ها  ایران وضع کرد. دور 
روز )15 مرداد 1397(  و دور دوم تحریم 
ها شش ماه  بعد از فرمان ترامپ )13 آبان 
1397(، به اجرا در خواهند آمد. ترامپ و 
اند که  وزیر خارجه دولتش، تهدید کرده 
تحریم های جدید قدرتمندتر و شدیدتر از 
تحریم های گذشته خواهدبود. گرچه این 
سخن، در مرحله اول جنبه سیاسی و برای 
استفاده در جنگ روانی و رسانه ای علیه 
قدر مسلم می  اما  است  بیان شده  ایران 
توان فهمید که تحریم های جدید حداقل 
بر پایه تجربه تحریم های گذشته طراحی 

و اجرا خواهند شد. 
ساختار تحریم های قبلی آمریکا

 200۶ سالهای  در  آمریکا  های  تحریم 
و  جانبه  همه  های  تحریم  را   ،2015 تا 

هوشمند می نامیدند. 
پنج ویژگی زیر از مهمترین ویژگی های 
تحریم های اخیر آمریکا علیه ایران بشمار 

می رود:
دولت  برجام،  ماقبل  های  تحریم  1.در 
ها  شرکت  بلکه  نبودند  تحریم  هدف  ها 
مورد  مستقیما  اقتصادی  های  کمپانی  و 
تحریم آمریکا قرار می گرفتند. شناسایی 
عهده  بر  تحریم  هدف  افراد  و  ها  بنگاه 
وزارت  و  بود  آمریکا  داری  خزانه  وزارت 
همراه  نقش  عمال  کشور  این  خارجه 
عهده  به  را  ها  تحریم  با  کشورها  کردن 
بنگاه  حوزه  به  ورود  با  آمریکا  داشت. 
بیشتری  های   هزینه  اگرچه  افراد  و  ها 
های  فعالیت  مانیتورینگ  و  رصد  برای 
کرد   می  ایرانی صرف  اقتصادی شرکای 
اما، ضمانت بیشتری برای تحقق اهداف 
طرف  از  آورد.  می  بدست  خود  تحریمی 
منافع سیاسی  برای  دیگر، کشورها شاید 
آمریکا  های  تحریم  با  خود،  عمومی  و 
های  بنگاه  اما  کردند  نمی  همراهی 
را  خود  اقتصادی  منافع  هرگز  اقتصادی 
عمومی  منافع  و  سیاسی  منازعات  فدای 
رو  همین  از  کردند.  نمی  کشورها  دیگر 
بسیاری از شرکت ها، برای فرار از تحریم 
های آمریکا داوطلبانه و پیش دستانه، از 
می  اجتناب  ایران  با  اقتصادی  مراودات 

کردند. 
ساختار  در  که  ثانویه  های  تحریم   .2
داشت،  وجود  آمریکا  اخیر  های  تحریم 
که  را  مالی  و  ای  بیمه  و  پولی  نهادهای 
به عنوان تسهیلگر فعالیت های اقتصادی 
تحت  را  شوند  می  شناخته  المللی  بین 
مبادالت  از  بسیاری  داد.  می  قرار  تاثیر 
طرف  با  ایرانی  های  شرکت  اقتصادی 
ها  بانک  تضمین  با  خود،  خارجی  های 
یا بیمه ها و یا موسسات پوشش ریسک 
بین المللی انجام می شد که تحریم های 
ثانویه آمریکا، عمال این بخش از مبادالت 
اقتصادی ایران را هدف گرفته و مخدوش 

می نمود. 
از  یکی  دالر،  پرداخت  نظام  و  3.دالر 
آمریکا  تحریمی  ساختار  اصلی  ارکان 
بشمار می روند. آمریکا برای رصد فعالیت 
های اقتصادی شرکت های مورد تحریم 
ساختار  از  آنها،  المللی  بین  شرکای  یا 
اقتصاد  در  دالر  جریان  بر  که  نظارتی 
سوئیفت  کند.  می  استفاده  دارد  جهانی 
محدودیت  ایران  برای  قبل  دوره  در  که 
نظام  همین  از  بخشی  شد،  قایل  هایی 
پرداخت  نظام  این  است.  دالر  پرداختی 
از  بسیاری  اعتماد  و  استفاده  مورد  ها، 
و  است  المللی  بین  اقتصادی  نهادهای 
هرگونه نقل و انتقال خارج از این سامانه 
ها، با بی اعتمادی و افزایش هزینه های 
انتقال همراه است. آمریکا در تحریم های 

اخیر از این سامانه بخوبی بهره برد و شاید 
مهمترین نقطه قوت تحریم های آمریکا، 

همین نظام پرداخت ها است. 
آمریکا  که  داد  می  اجازه  تحریم  4.این 
برای برنامه های مورد حمایت خود بتواند 
انجام  را  کاالیی  و  مالی  انتقاالت  و  نقل 
سیاست  مخالف  که  مواردی  در  اما  دهد 
انتقاالت  و  نقل  این  بود  امریکا  های 
متوقف می شد. این ویژگی عمال موجب 
و  سیاسی  ساختار  از  های  بخش  تقویت 
با  همسو  ایــران  اجتماعی  و  اقتصادی 
امریکا در مقابل جریانات و نهادهای ضد 

آمریکایی در ایران میشد. 
های  بخش  اجرای همه  در  5.هماهنگی 
های  تحریم  قوت  نقاط  دیگر  از  تحریم، 
تیم  است.  بوده  ایران  علیه  آمریکا  اخیر 
از  متشکل  آمریکا،  های  تحریم  اجرایی 
تجاری،  مالی،  ای،  رسانه  سیاسی،  تیم 
یک  در  تیم  این  همه  که  بود  اقتصادی 
موارد مشخص شده  هماهنگی کامل در 

عمل می کردند.
تجربه های ایران در مقابل تحریم

مهمترین  ها،  تحریم  این  مقابل  در 
می  زیر  موارد  شامل  ایران  راهکارهای 

شد:
1. تغییرات سریع و مداوم نهادها و طرف 
رصد  از  پیش  خارجی،  مبادالت  های 
معامالت توسط وزارت خزانه داری آمریکا

2. استفاده از واسطه های بین المللی که 
به نیابت از ایران مبادالت و معامالت را 

انجام می دادند 
به  مبادالت  از  حاصل  وجوه  انتقال   .3
آنها به  یا تبدیل  ایران به شکل چمدانی 

طال
در  بویژه  ایرانی  مالی  نهادهای  ایجاد   .4
حوزه بیمه و اوراق بهادار با تضمین دولت 

ایران
بین  معامالت  در  کاال  به  کاال  مبادله   .5

المللی برای تامین نیازهای کشور
مناطق  و  سیاه  بازارهای  از  خرید   .۶

پرریسک
کاالهای  یا  قاچاق  کاالهای  خرید   .7
نقدی  انتقال  و  کیفیت  یا کم  دوم  دست 

وجوه
های  بانک  یا  ها  صرافی  از  استفاده   .8
صورت  به  وجوه  انتقال  برای  کوچک 

غیرمستقیم
اقتصاد  حوزه  در  الذکر  فوق  موارد  البته 
مقابله  برای  ایران  که  است  المللی  بین 
تحریم  از  ناشی  خارجی  محدودیت  با 
بعد  در  برد.  می  بهره  موارد  این  از  ها 
های  سیاست  تدوین  داخلی،  اقتصاد 
توانایی  بر  تکیه  با  مقاومتی  اقتصاد 
برای جبران  ملی  و ظرفیت های  داخلی 
کمبودهای ناشی از تحریم های خارجی 
و ایجاد بازار برای تولیدات ملی از جمله 
تحریم  با  مقابله  راهکارهای  مهمترین 

های اقتصادی بشمار می رود.
تحریم های جدید آمریکا

آمریکا،  جدید  های  تحریم  اول  دور 
چیزی بیش از تجدید بنا و ساختار تحریم 
های قبلی نیست. به عبارت دیگر، دوره 
بازگشت پذیری آمریکا پس از برجام یک 
بازه 90 روزه است. در این دوره سه ماهه، 
ایران با علم به بازسازی ساختمان تحریم 
بازگشت  تهدید  با  آمریکا،  سوی  از  ها 
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شورای امنیت کنترل شد و از اقدام مقابله 
تهدید،  این  کنار  در  جویانه دست کشید. 
سراب اروپای بدون آمریکا، نقش انگیزه 
سوزی ایران برای مقابله با تحریم ها را به 
عهده دارد. به عبارت دیگر، تهدید شورای 
امنیت در کنار سراب اروپای بدون آمریکا، 
چماق و هویج آمریکا برای کنترل ایران 

توان  بازسازی  عدم  و  منفعل  وضع  در 
اقتصادی دفاعی گذشته اش می باشد. 

های  تحریم  با  مقابله  های  راه 
جدید آمریکا

تحریم  ساختار  تجدید  با  مقابله  برای 
است.  ایران  روی  پیش  راه  دو  پیشین، 
از برجام است که در این  راه اول خروج 
نامه  قطع  یک  با  امنیت  شورای  صورت 
جدید تحریم های گذشته را احیا کرده و 
مهر تازه ای بر تحریم های پیشین خواهد 
زد. این اقدام باعث می شود که ریسک 
رود  باال  گذشته  از  بیش  ایران  اقتصادی 
چرا که کشورهای خارجی و شرکت های 
طوالنی  و  مضاعف  ریسک  المللی،  بین 
محاسبه  ایران  اقتصاد  برای  را  مدتی 
خواهند کرد. بنابراین به لحاظ اقتصادی، 
این اقدام باید تا آماده شدن زیرساختهای 
ها،  تحریم  با  مقابله  حقوقی  و  اقتصادی 
به تعویق افتد. برای خروج از برجام و ان 
پی تی، همیشه وقت هست باید اینکار در 
زمان مناسب انجام شود. زمانی که کشور 
نامه  قطع  موج  با  مواجهه  برای  را  خود 
های شورای امنیت نیز آماده کرده باشد. 
باید  جدید  های  تحریم  با  مقابله  برای 
روز  به  گذشته  ضدتحریمی  ساختارهای 

شود. از جمله اقدامات الزم در این دوره 
موارد زیر خواهد بود:

خارجی  های  دارایــی  سریع  انتقال   .1
دارایی  به  یا  امن  های  مکان  به  کشور 
های مطمین و ارزشمند. اینکار می تواند 
از  کشور  ارزی  و  مالی  منابع  انتقال  به 
کشورهای اروپایی به کشورهای متحدی 
و حتی  ترکیه، چین  روسیه، عراق،  چون 
منطقه  کشورهای  است.  جنوبی  کره 
آسیای میانه و قفقاز نیز بواسطه بکر بودن 
از فرصت های  بودن  برخوردار  اقتصاد و 
این  برای  تواند  می  ناب  گذاری  سرمایه 
الذکر  فوق  کشورهای  باشد.  مناسب  کار 
های  تحریم  با  نخواهند  یا  نتوانند  اگر 
چند  یا  یک  حداقل  کنند  مقابله  آمریکا 
ویژگی زیر را دارند که دارایی های کشور 
را از خطر بلوکه شدن و غیرقابل استفاده 

شدن محفوظ می دارد:
الف: این کشورها بعضا مهمترین شرکای 
تجاری کشور هستند. در صورتی که این 
کشورها، با انتقال منابع به ایران مخالفت 
کنند )کما این که مسبوق به سابقه است( 
به  شدن  تبدیل  قابل  وجوه  این  حداقل 
نه  شود  می  کشور  نیاز  مورد  کاالهای 

اینکه بلوکه و غیرقابل استفاده بماند. 
ب: این کشورها در منافع سیاسی با ایران 

منافع مشترکی دارند که می توان از این 
منافع مشترک برای استفاده از منابع ارزی 

کشور استفاده نمود. 
به  جغرافیایی  لحاظ  به  کشورها  این  ج: 
مرزهای  دارای  یا  بوده  نزدیک  ایران 
مستقیم  دسترسی  این  هستند.  مشترک 
یا  منابع  انتقال  برای  زمینه  تواند  می 
را  کشور  داخل  به  نیاز  مورد  کاالهای 
و  قاچاق  شکل  به  حتی  آورد  فراهم 

زیرزمینی. 
های  مکان  به  کشور  مالی  منابع  انتقال 
کم ریسک تر از اولویت های اجرایی این 

دوره است.
به  کشور  ارزی  نظام  ساختار  تجدید   .2
منظور مدیریت منابع ارز و استفاده درست 
به  تواند  می  کار  این  محدود.  منابع  از 
نظام  کاالها،  بندی  اولویت  نظام  احیای 
ظرفیت  از  استفاده  و  ارزی  نرخی  چند 

صرافی ها منجر شود. 
و  ــی  واردات کاالهای  بندی  اولویت   .3
ضــروری.  کاالهای  به  ارز  تخصیص 
شناسایی کاالهای اساسی و ایجاد ذخایر 
این  در  کاالها  از  استراتژیک  و  مطلوب 

دوره ضروری است.
4. انعقاد پیمان های پولی دو یا چندجانبه 
تجاری کشور  اصلی طرف  با کشورهای 
مبادالت  ــرای  ب بتوان  که  نحوی  به 

اقتصادی دو طرفه دالر را حذف کرد. 
مستحکم  و  شفاف  سازوکاری  ایجاد   .5
برای کنترل نقدینگی در کشور و هدایت 
اساسی  نیازهای  و  تولید  سمت  به  آن 
منابع  با محدود شدن  بدون شک  مردم. 
بودجه  برای جبران کسری  دولت  ارزی، 
بانک  از  استقراض  به  ناچار  به  خود 
مرکزی روی خواهد آورد و از این طریق 
افزایش خواهد یافت.  نقدینگی در کشور 
نشود  کشور  نقدینگی  بر  کنترلی  اگر 
فشار  شده  تورم  به  تبدیل  نقدینگی  این 
مضاعفی بر اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. 
در  مناسب،  تضمین  گرفتن  یا  لغو   .۶
به  آن  انتقال  و  خارجی  قــراردادهــای 

تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی
اقدامات  کنار  در  فوق  اقدامات  مجموعه 
تحریم  با  مقابله  برای  حقوقی  و  سیاسی 
اول 90 روزه می  آمریکا در شوک  های 
بکاهد.  ها  تحریم  منفی  اثرات  از  تواند 
البته در بعد رسانه ای، نیاز به یک اقدام 
کنترل  برای  شده  مدیریت  و  منسجم 
اقتصادی  آرامش  حفظ  و  عمومی  اعتماد 
نیاز است. در دوره گذشته، سخنرانی های 
غیرکارشناسی و نمایشی مسئولین اجرایی 
کشور در بی تاثیری تحریم ها، اثری جز 
مسئولین  های  صحبت  به  اعتمادی  بی 
با  مسئولین  باید  واقع  در  نکرد.  ایجاد 
برنامه  موضوع،  با  بینانه  واقع  برخوردی 
خود  اولیه  اقدامات  و  گفته  سخن  محور 
را تشریح کنند. البته واضح است که نمی 
داد  توضیح  را  اجرایی  حلهای  راه  توان 
بلکه باید از شعار پرهیز و بر برنامه محور 

اقدامات مقابله ای تاکید نمود. 

دکترعلی یوسف پور | 
قوه ی قضاییه با خالفکاران به طور 

قوی و سریع برخورد نمی کند

دوره بازگشت پذیری آمریکا پس از برجام 
دوره سه  این  در  است.  روزه   90 بازه  یک 
ساختمان  بازسازی  به  علم  با  ایران  ماهه، 
تحریم ها از سوی آمریکا، با تهدید بازگشت 
 1803 و   ،1747  ،1737 قطعنامه های 

شورای امنیت کنترل شد.

قوه ی قضاییه 
باید متخلفان 

اقتصادی 
دانه درشت و 

بزرگ را معرفی 
کند؛ چه قاضی 
هایی که رشوه 

گرفته اند، 
چه مدیران 

دولتی و چه 
رانت خوارانی که 
فساد اقتصادی 

داشته اند

دکترعلی یوسف پور فعال رسانه درباره مبارزه با فساد گفت: عامل اول فساد را دولتی بودن اقتصاد و شکل 
گرفتن مثلث رانت خوار و مدیر دولتی و قوه ی قضاییه دانست و گفت: مساله دوم نیز آن است که قوه ی قضاییه 

به صورت قوی و با سرعت و شدت با خالفکاران برخورد نمی کند.
علی یوسف پور ریشه اصلی فساد در کشور را دولتی بودن اقتصاد خواند و اظهار کرد: وقتی اقتصاد، به طور 
غالب دولتی باشد و امضای طالیی داشته باشیم، فساد ایجاد می شود. به عنوان نمونه دولت سالی صد میلیارد 
تومان به دو تیم پیروزی و استقالل کمک می کند اما  فساد در فوتبال آنقدر باالست که از سال 72 تا امروز 
یعنی حدود 25 سال است که نتوانسته ایم در آسیا مقام کسب کنیم. دولت نیز حاضر به واگذار کردن این دو 

تیم به بخش خصوصی نیست.
او با بیان این که اختالس هایی که به طور دائم کشف می شود، همگی در سیستم های دولتی هستند، گفت: طبق 
اصل 44 قانون اساسی، دولت باید واگذار کند اما متأسفانه به دلیل سوءاستفاده مدیران از موقعیت های قدرت 

اقتصادی و سیاسی حاضر به انجام این کار نیستند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تحریم ها هم به دلیل همین اقتصاد دولتی است. کیفیت تولیدات مصالح 
ساختمانی و مواد غذایی که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، باالست و چهل درصد صادرات غیرنفتی ایران 
نیز از همین طریق است و تاکنون هیچ فسادی نیز در این دو حوزه ندیده ایم. امروز هم که تحریم هستیم، 
صادرات خود را انجام می دهند اما وقتی اقتصاد، دولتی باشد، کشورهای خارجی گلوگاه های دولتی را مسدود 

می کنند و با مشکل مواجه می شویم.
او تحریم را موجب افزایش ریسک فساد در معامالت دولتی دانست و افزود: وجود تحریم در  بسیاری از موارد 

منجر به فسادهایی می شود که شاید در شرایط عادی وجود نداشته نباشد.
یوسف پور ادامه داد: از طرف دیگر نیز بحث قوه ی قضاییه مطرح است. قوه ی قضاییه اعالم کرد که 1۶7 نفر 
قاضی را به خاطر خالف برکنار کردیم اما هیچ وقت نه نام این قاضی ها را اعالم می کنند و نه علنی جرایم آن ها 
را مطرح می کنند. همین امر باعث می شود قاضی هایی که به دنبال فساد هستند، رشوه های میلیاردی می گیرند 
و به دنبال زندگی دنیایی ای می روند که به آن دل بسته اند. قوه ی قضاییه باید متخلفان اقتصادی دانه درشت و 
بزرگ را معرفی کند؛ چه قاضی هایی که رشوه گرفته اند، چه مدیران دولتی و چه رانت خوارانی که فساد اقتصادی 

داشته اند را بعد از محکوم شدن به مردم معرفی کند.
ارتباطات، گفت:  ارز دولتی برای وارد کردن موبایل توسط وزیر  انتشار اسامی دریافت کنندگان  به  اشاره  با  او 
همین امر در میان مردم امیدواری ایجاد کرده است اما سوال اینجاست که چرا در زمانی که در کشور به دالر 
نیاز داریم، ارز دولتی به موبایل می دهند؟ کسی که می خواهد موبایل گران و آنچنانی بخرد، برود و از بازار آزاد 
بخرد. همین موضوع نشان می دهد باید زد و بندی در سیستم دولتی باشد که این ارز به موبایل داده شده است. 

در چنین مواردی انتظار می رود که قوه ی قضاییه موضوع را دنبال کند.
این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: مساله ی دیگر، پرونده های فساد وابستگان برخی مقامات دولتی یا قوه 
قضاییه است که تخلفات آن ها در میان مردم پخش شده است و باید به سرعت به پرونده ی آن ها رسیدگی 
شود و محکومیت یا تبرئه ی آن ها اعالم شود. این در حالیست که این گونه پرونده ها سال ها طول می کشد تا 
به سرانجام برسد و در افکار عمومی نیز این نتیجه گرفته می شود که این ها همگی با هم شریک هستند. در 

صورتی که به سرعت به این پرونده ها رسیدگی شود، چنین نخواهد شد.
یوسف پور تصریح کرد: وزارت نفت ما به جای این که خود، پاالیشگاه داشته باشد و فراورده تولید کند، باید این 
بخش را به مردم واگذار کند؛ نمی شود که ناظر و تولیدکننده یکی باشند! وزارت بهداشت بر موادغذایی نظارت 
می کند و هر که خالف کند، به سرعت در آن کارخانه را می بندند اما وزارت نفت چون خود، تولیدکننده است، 
نمی تواند برود و پاالیشگاه خود را ببندد. در حالی که اگر پاالیشگاه را واگذار کند، مردم این فراورده ها را با 

کیفیت باال تولید و صادر هم خواهند کرد.
او با اشاره به آلودگی شهرهای بزرگ و پایتخت، عامل آن را خودروها و سوخت های بی کیفیت خواند و افزود: 
هر دوی این موارد نیز توسط دولت تولید می شوند. آقای دولت! خودروسازی را واگذار کن! پاالیشگاه را واگذار 
کن! و بعد روی قضیه نظارت کن! مساله ی موجود، راه حل های ساده ای دارد اما منافع آقایان اجاه نمی دهد که 
این کار را انجام دهند. به طور مثال دولت می تواند به جای کمک صد میلیاردی به پیروزی و استقالل، آن ها را 

خصوصی کند و از این دو باشگاه، مالیات بگیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان این که ادامه ی وضعیت فعلی موجب بهتر شدن اوضاع نخواهد شد، گفت: آقای 
رییس جمهور در چند روز گذشته همه را به استمداد طلبید و همه چه اصولگرا و چه اصالح طلب نیز از ایشان 
حمایت کردند اما تا ایشان وزرا و استانداران ناکارآمد را تغییر ندهد، شرایط نیز تغییر نخواهد کرد. در دور اولی 
که آقای روحانی کاندیدا شد، یک شعار اصلی داشت که با روی کار آمدن، اقتصاد را به دست مردم می سپارد. 
در این پنج سال چه چیز را به مردم واگذار کردند؟ نه تنها واگذار نکردند بلکه رتبه ی فضای کسب و کار ما قبل 
از آمدن ایشان 117 بود و امروز 124 شده است. البته این رقم برای سال گذشته است و از تغییرات آن در یک 
سال اخیر اطالع ندارم. با شعار و سخنرانی که نمی توان کاری پیش برد. در حال حاضر نیز اگر دولت تغییری در 

تیم اقتصادی و همچنین در برنامه هایش ندهد، وضعیت بدتر خواهد شد.

علی مروی | 

راه های مقابله 
با تحریم های آمریکا
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عدم پرداخت مطالبات به نیروگاه ها، تداوم تولید 
برق را مختل خواهد کرد

عدم   موضوع  که  اســت  طوالنی  ــان  زم مــدت 
به  برق  و  آب  صنعت  هزینه های  و  درآمدها  تعادل 
فعالیت های  تهدید  بزرگ ترین  و  پرچالش ترین 
هزینه های  چراکه  است؛  شده  تبدیل  نیرو  وزارت 
تامین آب و برق بسیار بیشتر از درآمدهای حاصل 
از فروش این دو کاالی حیاتی است. به  طور کلی، 
برق، عدم  اقتصادی صنعت  تعادل  سه عامل عدم 
توسعه ظرفیت تولید و انتقال و در نهایت مدیریت 
برق  بحران  بروز  اصلی  اضالع  مصرف،  ناصحیح 
از  منظور  مرتبطند.  یکدیگر  با  کاماًل  که  هستند 
نسبت  هزینه ها  بودن  باال  اقتصادی«  تعادل  »عدم 
نیرو  وزارت  گسترده  بدهکاری  درآمدهاست.  به 
گواه عدم تعادل اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری 
مثال  به عنوان  آن است.  مولود  نیز  برق  در بخش 
ابتدای دهه  از  در کشور  نیروگاهی  احداث ظرفیت 
۹۰، سال به سال کاهش یافته و از 5۰۰۰ مگاوات 
در سال 8۹، به ۱۰۰۰ مگاوات در سال ۹۴ رسیده 
اقتصاد کشور  در  موجود  رکود  علت  به  تنها  است. 
سال  تا  که  بود  صنعت  برق  مصرف  رشد  عدم  و 

عدم  بنابراین  افتاد.  تعویق  به  خاموشی ها  جاری، 
اصالح عادالنه و مستمر قیمت برق از یک سو سبب 
رشد بی رویه مصرف شده و از سوی دیگر بر عدم 
تعادل  عدم  این  است.  زده  دامن  اقتصادی  تعادل 
اقتصادی نیز خود سبب کاهش سرمایه گذاری برای 
توسعه صنعت و درنتیجه تشدید بحران تامین برق 

شده است.
عضو  گفتار  خوش  ابراهیم  روز،  اقتصاد  گزارش  به 
پیرامون  گفتگوی  در  برق  سندیکای  تولیدکنندگان 
خط  چوب  اقتصادی  برنامه  در  برق  صنعت  چالشهای 
و   88 سال  از  کشور  برق  مشکل  اینکه  به  اشاره  با 
بعضا  و  به بخش خصوصی  ها  نیروگاه  واگذاری  با   89
آن  تا  که  نیرو  وزارت  داشت:  اظهار  شد،  آغاز  دولتی 
پرداخت،  می  ها  نیروگاه  اداره  به  کم  هزینه  با  زمان  
برق  خرید  زیاد  بسیار  های  هزینه  با  واگذاری  از  پس 
از این نیروگاه ها مواجه شد. از آنجایی که منابع مالی 
سال  نیرو  وزارت  بود،  نشده  تعریف  خریدها  این  برای 
توسط  تهاتر  بینی  پیش  با  البته  بدهکارتر شد.  به سال 
قانون مقداری اوضاع بهتر شد ولی روند بدهکار شدن 

وزارت نیرو همچنان ادامه دارد و مشکالت عدیده ای را 
به وجود آورده است . 

شبکه برق کشور حدود ۶۰ درصد از برق موردنیاز 
برق  تولید  خصوصی  شرکت های  از  را  مردم 
دلیل  به  نیرو  وزارت  اکنون  می خرد.  )نیروگاه ها( 
مطالبات  پرداخت همه  توان  برق،  فروش  در  ضرر 
ادامه  است.  مقروض  آنها  به  و  ندارد  را  نیروگاه ها 
ساخت  و  سرمایه گذاری  انگیزه  نه تنها  روند  این 
سلب  خصوصی  بخش  از  را  جدید  نیروگاه های 
می کند، بلکه امکان تداوم تولید برق در نیروگاه های 

موجود را هم از آنها خواهد گرفت.

حمیدرضا سیفی دبیر کل کانون کارفرمایان ایران که در 
این گفتگو حضور داشت با انتقاد تند از مدیریت بحران 
در صنعت برق کشور، اذعان داشت: زمانی که می گوییم 
جنگ اقتصادی وجود دارد باید مدیریت بحران را در این 
اداره بخش  توانایی  شرایط تقویت کنیم و مدیرانی که 
های مهم را ندارند از کار برکنار کرده و اشتغال کشور را 
نجات دهیم چراکه در نهایت با این وضعیت کشور دچار 

زیان های بسیاری خواهد شد.
ضرر و زیان صنعت برق را نه وزیر نیرو و نه کارکنان 
بلکه  نمی پردازند،  باالتر  مقامات  نه حتی  و  صنعت 
وارد  ملی  اقتصاد  و  مردم  به  ضرر  این  مستقیما 
می شود. تنها چیزی که هست اینکه اوال این ضررها 
رابطه  ثانیا  و  می دهند  روی  زمانی  تاخیر  اندکی  با 
بین علت ها و معلول های اقتصادی برای اغلب مردم 

روشن نیست.
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی  خانی  قره 
اتفاق  سه  به  اشاره  با  گفتگو  این  ادامه  در  اسالمی 
قانون گذاری در سال 88، مشکالت کنونی این صنعت 
سازی  خصوصی  روند  اجرای  در  تسریع  از  ناشی  را 

نادرست  اجرای  و  ها  یارانه  هدفمندی  قانون  تصویب 
مجلس  افزود:  و  دانست  مصرف  الگوی  اصالح  قانون 
حدود  افزایش  به  نیرو  وزارت  توسعه  ششم  برنامه  در 
اما  کرد  مکلف  سال  هر  در  برق  تولید  درصدی  هشت 
از  برق  تامین  تنها در بخش  االن خیلی عقب هستیم. 
و  بودیم  را شاهد  تجدیدپذیر شتاب خوبی  انرژی های 
دلیل آن اصالح ساختار سازمان انرژی های نو و اجرای 
تبصره ای که بر طبق آن بابت هر کیلو وات ساعت از 
شد.1200   اخذ  هزینه  ریال   ۶0 تا   50 حدود  در  مردم 
از  پول  تبصره حاصل شد؛  این  از  درآمد  تومان  میلیارد 
مردم اخذ شد و به حساب خزانه ریخته شد ولی سازمان 
انرژی های تجدیدپذیر را  مدیریت سهم تولیدکنندگان 
به سازمان انرژی های نو نداد و تولیدکنندگان اکنون با 

مشکل مواجه شده اند.
در ابتدای دولت یازدهم مجموع بدهی های سررسید 
 شده بخش برق وزارت نیرو ۲۰ هزار میلیارد تومان 
بود و در پایان فعالیت چهار ساله این دولت، بدهی 

از ۳۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت.

3۰هزار 
میلیارد

بدهی دولت 
به برق 

 زمانی که می گوییم جنگ اقتصادی 
وجود دارد باید مدیریت بحران را در 

این شرایط تقویت کنیم و مدیرانی که 
توانایی اداره بخش های مهم را ندارند 

از کار برکنار کرد

۱5۰۰ دستگاه پژو پارس ناقص تکمیل مي شود
کرده  بازار  روانه  و  تولید  پارس  پژو  دستگاه  هزار   5 جاري  سال  نخست  ماهه  چهار  در  فارس  خودرو  ایران  شرکت 

است.  
به گزارش ایکوپرس علي کریمي مدیر عامل شرکت ایران خودرو فارس با بیان این مطلب گفت: ازابتداي  تیرماه سال 
جاري به دلیل عدم تامین قطعه از سوي برخي قطعه سازان 1500 دستگاه پژو پارس با کسري تولید و در پارکینگ 
این شرکت وجود دارد.وي تاکید کرد: این خودرو های تولیدي در انتظار تامین قطعاتي از جمله کیسه هوا، جلو آمپر و 

فنر چرخشي هستند.
خواهد  عرضه  بازار  به  و  تکمیل  مرور  به  شده   تولید  ناقص  هاي  خودرو  آینده  هفته  از  شده  اتجام  تمهیدات  براساس  کرد:  تاکید  کریمي   
شد.مدیرعامل ایران خودرو فارس ضمن ابراز تاسف از اظهارات غیرکارشناسي و شتاب زده تصریح کرد: اساسا تمامي این خودروها در انواع 
روش هاي فروش و پیش فروش ایران خودرو فروخته شده و احتکار آن بي معناست و ما به دنبال تحویل هر چه زودتر محصوالت به مشتریان 

هستیم.

بازدید مدیرعامل گروه سایپا از شرکت ساالرگستر
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از شرکت ساالرگستر، تولید کننده برخی از قطعات تیبا و پراید بازدید کرد.

به گزارش سایپانیور، در جریان این بازدید مهندس جهرودی با حضور در سالن های آزمایشگاه، شیشه باالبر، گیربکس، 
تزریق، پرس، موتور برف پاک کن ، مدوالر، کابل، رله و بخش های مختلف شرکت ساالرگستر فرایندهای مختلف این 
شرکت را مورد بازدید قرار داد.شرکت ساالرگستر تامین کننده قطعات گروه خودروسازی سایپا، گروه صنعتی ایران خودرو 
و گروه بهمن است و قطعاتی همچون: شیشه باالبر، محرک قفل جانبی درب ها، شیلنگ ترمز، رله های 20،30و 40 آمپر، موتور برف پاک کن، 
ریموت رسیور، بوق و برخی دیگر از قطعات خودرو را تولید می کند.براساس این گزارش، شرکت ساالرگستر از سال 1380 تولید محرک قفل 
پیکان و مدوالر پراید را شروع کرد و در ادامه از سال 1384 محصوالت رله تایمر و شیشه باالبر پراید در سبد کاالیی این شرکت قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرك های صنعتي ایران در شبکه خبر:
عرضه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط در نمایشگاه/ ضرورت حمایت از فضای تولید و کسب و کار

به گزارش روابط عمومي، صادق نجفي در برنامه فرصت ها و چالش های صنایع کوچک که از شبکه خبر پخش شد با 
بیان اینکه اگر شرایط خوب باشد این نمایشگاه قابل تمدید است، گفت: برای اولین بار این تعداد واحد صنعتی کوچک 
و متوسط توانمندی های خود را عرضه می کنند.معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت تصریح کرد: صنایع بزرگ باید 
هولدینگ و لوکوموتیو صنایع کوچک باشند.نجفي ادامه داد: مسووالن مختلف از سراسر کشور در این نمایشگاه دعوت 
می شوند و به مشکالت واحدها رسیدگی می کنند.مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتي ایران گفت: 90 درصد صنایع کشور 
کوچک هستند،این صنایع آسیب پذیرند و نیاز به مراقبت و حمایت دارند. نجفی با تاکید بر اینکه باید به هم فکری، همدلی، همگرایی و هم 
افزایی برسیم، اظهار کرد: چرا عده ای فقط به فکر پمپاژ ناامیدی برای تولید در کشور هستند، مسووالن به این باور برسند که توانایی تولید در 
کشور باال است.مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتي ایران ادامه داد: برای موضوع ارزش افزوده واحدهای تولیدی جلسات 

متعددی برگزار شد، این موضوع در مجلس در حال بررسی و نهایی شدن است.
نجفي تصریح کرد: در هر شهرک صنعتی حداقل 3 نماینده برای انتقال مشکالت واحدهای صنعتی داریم، خروجی مشکالت برای پیگیری به 

وزیر صنعت،معدن و تجارت و معاونت های تخصصی ارجاع می شود.

چه خبر از صنعت؟ 

اسدا... قره خانی 
سخنگوی کمیسیون 
انرژی مجلس

ابراهیم خوش 
گفتار عضو 
تولیدکنندگان 
سندیکای برق

حمیدرضا سیفی 
دبیر کل کانون 
کارفرمایان ایران


