
رئيس كميس�يون اقتصادي مجلس تصريح كرد: يك گزارش 
محرمانه مربوط به فرار مالياتي در رابطه با كارت هاي بازرگاني 
در طول سه سال اخير است كه نشان مي دهد ۲۸ هزار ميليارد 
تومان مطالب�ات قانوني دول�ت روي زمين مانده اس�ت. طبق 
يك گزارش ديگ�ر 3/5 ميليارد دالر از ارزه�اي ۴۲۰۰ توماني 
كه دولت پرداخته اس�ت تاكنون تعيين تكليف نشده اس�ت. 
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي در نشست تخصصي آسيب شناسي نظام بودجه ريزي كشور 
كه روز گذش��ته در دانشگاه تربيت مدرس برگزار ش��د با اشاره به 
اينكه اليحه بودجه ۹۸ و آنچه تفسير مي كنيم با بودجه سال ۷۸ و 
۸۸ و س��ال هاي ديگر تفاوت محتوايي ندارد، اظهار داشت: خبري 
از ادبيات جنگ اقتصادي نيست و مشكالتي در آن وجود دارد كه 
البته ظرفيت س��ازي هايي نيز صورت گرفته است، پيشنهاد كرديم 
براي آنكه روند كشور متوقف نشود بودجه دو دوازدهم تصويب شود 

كه بتوان تصميمات پايه اي گرفت. 

   شستا ربطی به دولت ندارد
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اظهارات رئيس جمهور 
كه در وزارت كار عنوان كرده بودند مي توان شركت هاي زيرمجموعه 
تأمين اجتماعي را فروخت و حتي مجاني به بخش خصوصي واگذار 
كرد، اظهار داشت: به نظرم دولت اشتباه گرفته  است سازمان تأمين 
اجتماعي دولتي نيست و براي كارگران و كارفرمايان است. دولت 
اگر هنر دارد به ش��ركت هاي دولتي ورود كند. رئيس كميسيون 
اقتصادي مجلس با تأكيد بر اينكه اصالح ساختار اقتصادي عالوه 
بر بحث اليحه بودجه ساير ساختارهاي نظام اقتصادي را نيز در بر 
مي گيرد، از اصالح س��اختار بانك مركزي، نظام بانكداري و قانون 

ماليات بر ارزش افزوده در سال ۹۸ خبر داد. 
   نيمی از منابع بودجه غيرواقعی است

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس و افزود: يك دوم درآمدهاي ۴۰۷ 
هزار ميليارد توماني بودجه واقعي است اما بقيه آن كه مربوط به نفت 
و اوراق استقراض است كه به عنوان سرمايه فروشي و كسري واقعي 

بودجه قلمداد مي شود. وي گفت: براي اصالح روش هاي درآمدي 
به سازمان مالياتي فشار آورديم و خواستيم كه تراكنش هاي بانكي 
از مهرماه سال گذشته تا مهرماه امسال بررسي شود و بر اساس آن 
ماليات گرفته شود. در اين راس��تا، ۱۸هزار ميليارد تومان ماليات 

وصول شد كه تا امروز يك ريال ماليات نداده بودند. 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به سؤالي درباره جامعيت 
داشتن يا نداشتن بودجه گفت: در اين رابطه مشكلي كه ما داريم اين 
است كه درباره بودجه شركت هاي دولتي و بانك ها احكامي نداريم 
كه عملكرد آنها را كنترل كند و صرف��اً نتايج بودجه اين نهادها در 
اليحه بودجه منعكس مي شود. بنابراين بودجه اين مؤسسات به طور 
كامل در بودجه بررسي نمي شود. وي با تأكيد بر اينكه براي اصالح 
ساختار بودجه ضروري است كه از ظرفيت دارايي هاي بال استفاده 
دولت و اوقاف استفاده شود، اظهار داشت: در يك بررسي ابتدايي 
كه در اين باره انجام شده، اين مبلغ حدود ۱۰ برابر حجم نقدينگي 

۱۷۰۰ هزار ميليارد توماني كل كشور است.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس خبر داد

فرار مالياتي ۲۸ هزار ميليارد تومانی با كارت هاي بازرگاني در 3 سال اخير
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رئيس جمهور با تأكيد بر لزوم واگذاري بنگاه هاي 
اقتص�ادي و پرهي�ز از بن�گاه داري از س�وي 
دستگاه هاي اجرايي تصريح كرد: بانك مركزي 
نيز بايد در اين راستا، اموال و بنگاه هاي اقتصادي 
را به فروش برساند و اين كار هم از لحاظ مديريت 
و هم از لح�اظ اقتص�ادي به نفع دولت اس�ت. 
پنجاه و هشتمين مجمع عمومي بانك مركزي با 
حضور رئيس جمهور برگزار شد و در آن پس از ارائه 
گزارش سياست هاي اعتباري و پولي بانك مركزي، 

ترازنامه سال ۱۳۹۶ به تصويب رسيد. 
حجت االسالم والمس��لمين دكتر حسن روحاني 
در اين نشست، رسالت و مسئوليت بانك مركزي 
را در بخش هاي مختلف سخت و سنگين توصيف 
كرد، گفت: امروز يكي از مهم ترين مسئوليت هاي 
بانك مركزي ايجاد تعادل در نرخ ارز اس��ت و اين 
بسيار اهميت دارد؛ چراكه در قيمت ساير اجناس 

و خدمات تأثيرگذار است. 
رئيس جمهور تصريح كرد: برق��راري رابطه بانكي 
بهتر با دنيا، حركت سياسي مناسب و برنامه ريزي 
دقيق بانك مركزي مي تواند در بهبود شرايط بانكي 

و پولي كشورمان مؤثر باشد. 
روحاني لزوم نظارت بر مب��ادالت بانكي و پولي را 
مورد تأكيد قرار داد و گفت: باي��د با نظارت دقيق 
تالش كنيم ت��ا پولي ك��ه پرداخت مي ش��ود در 
هدف گذاري انجام شده هزينه شود و در اين راستا 
نسبت به دالرهايي هم كه پرداخت مي شود، بايد 

نظارت دقيق اعمال شود. 
رئيس جمهور با تأكيد بر لزوم واگذاري بنگاه هاي 
اقتصادي و پرهيز از بنگاهداري از سوي دستگاه هاي 
اجرايي تصريح كرد: بانك مركزي نيز بايد در اين 

راس��تا، اموال و بنگاه هاي اقتص��ادي را به فروش 
برساند و اين كار هم از لحاظ مديريت و هم از لحاظ 

اقتصادي به نفع دولت است. 
رئيس جمهور حسن روحاني بعد از شركت در پنجاه 
و هشتمين مجمع عمومي بانك مركزي با حضور 
در جمع هيئت عامل بانك مركزي و مديران عامل 
بانك ها با بيان اينكه »امروز خط مقدم ما در برابر 
امريكا، وزارت خارجه، بانك مركزي و وزارت نفت 
است« گفت: از آقايان ظريف، همتي و زنگنه بابت 

تحمل فشار و مقاومت خوبشان تشكر مي كنم. . 
وي با ابراز اينكه »در ش��رايط تحريم تراز تجاري 
مطلوبي داريم«، افزود: نسبت واردات به صادرات 
نشان مي دهد تراز ما مثبت ۱/5 درصد است. البته 
در برخي از زمينه ها واردات بيشتر و در برخي موارد 

كمتر شده است. 
  بانك ها مقصر افزايش پايه پولي هستند

رئيس جمهور راجع ب��ه نقدها پيرام��ون افزايش 
سرسام آور نقدينگي نيز گفت: رشد نقدينگي 2۷ 
درصد بوده اس��ت كه از ابتداي دول��ت يازدهم تا 
امروز به 2۳/۸ درصد كاهش يافته است. قباًل بخش 
مهمي از پايه پولي بر مبناي استقراض دولت از بانك 
مركزي بوده اس��ت، ولي االن علت رشد پايه پولي 
به دليل بدهي بانك ها به بانك مركزي است. قباًل 
ما )دولت( مسئول بوديم، ولي االن بانك ها مسئول 

افزايش پايه پولي هستند. 
رئيس جمه��ور از بانك ها خواس��ت ك��ه اضافه 
برداش��ت را مديريت كرده تا در نهايت پايه پولي 

مديريت شود. 
    ادغام بانك هاي نظامي تا پايان سال

روحاني با بيان اينكه حين فشار اقتصادي اصالح 

بانكي با روند س��ريع تر در حال انجام است، افزود: 
ان شاءاهلل چند بانك نيروهاي مسلح به زودي در هم 
ادغام و يك بانك جديد ايجاد مي شود. اميدواريم 
تا پايان سال انجام شود. مصوبات اين موضوع صادر 

شده و در اختيار بانك مركزي است. 
    دور دولت و بانك ها ديوار نكشيد!

وي با اظه��ار اينكه بان��ك مرك��زي و دولت االن 
مس��ئوليت س��ختي دارند،گفت: از همه خواهش 
مي كنيم دور دولت را ديوار نكشيد، اين به نفع مردم 
نيست، اجازه دهيد دولت كار خودش را انجام دهد. 
مگر مي شود در تهران تصميم بگيريم و كسي كه 
مي خواهد اجرا كند، س��ر مرز با ديوار مواجه شود. 
اين ديوار بايد برداشته شود. البته براي برخي جاها 

نتوانسته اند ديوار بكشند. 
رئيس جمهور به ديواركشي دور بانك ها اشاره كرد و 
افزود: اگر بانك ها در دنيا رابطه آساني داشته باشند، 
كارها راحت پيش مي رود؟ چرا در مجامع عمومي 
بانكي در دنيا ش��ركت مي كنيم؟ مگر بدون رابطه 
بانكي و مال��ي با جهان مي توان نف��ت فروخت؟ با 
چمدان كه نمي توانيم تجارت كنيم و دهها ميليون 
تن نهاده هاي دامي را با پول چمداني وارد كنيم. وي 
ادعاكرد: اگر رابطه ما با گروه اقدام مالي قطع شود 
فعاليت ما در سطح دنيا با مشكل مواجه مي شود. اگر 
يك بانكي با اين حرف مشكل دارد، حتماً مصاحبه 

كند و بگويد اين حرف درست نيست. 
روحاني درباره مش��كل ايجادش��ده براي گوشت 
گفت: بايد مشكالت مالي و پرداخت ها براي واردات 
گوشت حل شود؛ اين طور نيست كه دولت گوشت 
را در گمرك نگه داشته باش��د. البته آقاي همتي 

قول هايي براي حل مشكل داده اند. 

وي مدعي شد: تصميم گير در اين دولت يا دولت 
اس��ت يا مجلس يا رهبري؛ رهبري چند بار به من 
گفته اند كه »با اين لوايح چندگانه مشكلي ندارم«، 
خب اين از رهب��ري! دولت هم كه موافق اس��ت و 
مجلس هم موافق. پس چه كس��ي مخالف است؟ 
يك تحريم را امريكا اعمال كرده و يك تحريم هم 

سليقه اي از داخل شكل گرفته است. 
رئيس جمهور با اش��اره به ت��الش بانك ها و بانك 
مركزي در توليد و اشتغال تصريح كرد: حتماً اگر 

فعاليت بانك ها نباشد، توليد مي خوابد. 
   همه بايد به همتي كمك كنند

روحاني در بخش پاياني س��خنان خود گفت: كار 
اصلي بانك مركزي مهار تورم و ايجاد شرايط براي 
رشد و حفظ ارزش پول ملي است. تمام اين مراحل 
در سه چهار ماهه گذش��ته روند خوبي داشته اند. 
وي با بيان اينكه »امسال امتياز تورم تك رقمي را 
اضافه كرد: سال آينده سال مهار  از دست داديم«، 
تورم است؛  با آنچه در اين چند ماه مشاهده كرديم 
اين مهم امكان پذير اس��ت. هدف اصلي ما كاهش 
تورم در سال آينده نسبت به پايان امسال است كه 

بايد انجام بگيرد.
    ذخاير ارزي كشور مطلوب است

رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه توانستيم با 
كمترين هزينه، بازار را كنت��رل كنيم و آرامش را 
برقرار سازيم، گفت: ذخاير كشور به سرعت باال رفته 
و ذخيره هاي ارزي خارج از كشور نيز براي واردات 

مطلوب است. 
عبدالناصر همتي در پنجاه و هش��تمين مجمع 
س��االنه اين بانك اظهارداش��ت: در هفت ماهي 
كه به بان��ك مركزي آمده ام، تحت ش��ديدترين 
تحريم ها به ويژه در مرداد و آبان ماه قرار گرفتيم 
كه با تدابير اتخاذ شده نرخ ارز ظرف اين هفت ماه 
در مجموع ۱2 درصد افزايش داشته درحالي كه 
رئيس جمهور امريكا گفته بود كه پول ملي ايران 

را نابود خواهد كرد. 
وي افزود: به جز جو رواني، هيچ چيز ديگري بر بازار 
ارز اثرگذار نيس��ت و فاكتورهاي اقتصادي نشان 
مي دهد كه توانستيم بازار را متعادل كرده و عرضه و 
تقاضا در بازار پول را به نحوي رقم بزنيم كه در ثبات 
نسبي به سر ببريم. رئيس كل بانك مركزي گفت: 
بازار پول مهم ترين هدف دشمن بوده كه هم اكنون 

مديريت مناسبي در آن صورت گرفته است. 
همتي، منظم شدن سيستم بانكي، تعديل نرخ سود 
و كاهش قيمت تمام شده پول در شبكه بانكي را از 
جمله دستاوردهاي نظام بانكي در هفت ماه گذشته 
برشمرد و گفت: شايد اين موارد در شرايط عادي 
افتخار نباشد، اما در شرايط سخت تحريم موفقيت 
مهمي است. وي با اش��اره به رابطه خوب سيستم 
بانكي با اقتصاد و مجموع��ه دولت افزود: كمك به 
نقدينگي واحدهاي توليدي در اين شرايط سخت 
در دستور كار است. همتي بهبود معيشت مردم را 
برنامه اين بانك براي ماه هاي پيش رو اعالم كرد و 
گفت: در ماه هاي گذشته بايد از اينكه وضعيت بدتر 
نشود جلوگيري مي كرديم، اما اكنون در شرايطي به 
سر مي بريم كه به سمت بهتر شدن شرايط اقتصادي 

در حركت هستيم.

تصويب ترازنامه سال ۹۶ بانك مركزي

  روحاني: دستگاه های اجرایی
باید از بنگاهداری خارج شوند

  گزارش   یک

تقدیر از تصميم هاي گرفته نشده!
رئيس جمهور روز گذشته در مجمع بانك مركزي از وزير نفت به دليل 
ايستادگي در برابر فشارها و حضور فعال در نوك پيكان جنگ اقتصادي 
قدرداني كرد، فارغ از اينكه چنين تقدي��ري در مصرف داخل جريان 
دولت مي تواند مهم باشد براي آنانكه تحوالت صنعت نفت ايران را به 

دقت مورد بررسي قرار مي دهند، چنين تقديري قابل تأمل است. 
مي��زان ص��ادرات نف��ت ايران ب��ا توجه ب��ه اهم��ال ج��اري در روند 
تصميم گيري ه��اي وزارت نفت، كمتر از چيزي اس��ت كه پيش بيني 
مي ش��د؛ خودماني تر بگوييم ميزان صادرات نفت ايران حتي كمتر از 
ميزاني بود كه در دوره اخير تحريم هاي بين المللي و نه يكجانبه امريكا 
وجود داش��ت. گرچه طرفداران وزارت نفت معتقدند شرايط سخت تر 
شده است، اما بايد گفت اين شرايط سخت با توجه به گستردگي و عمق 

تحريم هاي پيشين بسيار فراتر از تحريم هاي امروز امريكاست. 
در دوره گذش��ته، وزارت نفت تأمين نيازهاي ارزي كش��ور را برعهده 
گرفت و با روش هاي مختلفي كه بكار ب��رد، بيش از ۱2۰ ميليارد دالر 
عايدي براي كش��ور به ارمغان آورد كه مسئوالن امروز وزارت نفت نيز 
نمي توانند آن را كتمان كنند. چنين امتيازي مرهون نگاه جهادي بود 
كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور و حتي شخص حسن 
روحاني نيز آن را نيازي مي دانند كه براي برون رفت از وضعيت فعلي بايد 
در بدنه مديريت كشور نهادينه شود. بارها شنيده ايم كه مسئوالن ارشد 
دولت تأكيد كرده اند مديراني كه نمي توانند از آبروي خود براي كمك به 

كشور مايه اي بگذارند، بهتراست جاي خود را به ديگران بدهند. 
وزير نفت هم چنين اعتقادي دارد، اما در عمل، هيچ يك از نفتي ها حاضر 
نيستند بيشتر از وظايف خود كه در شرايط سفيد كاربرد دارد، قدمي 
بردارند و همين موضوع كشمكش عجيبي را ميان وزارت نفت و ساير 
نهادها ايجاد كرده اس��ت. در اين ميان، افرادي هم معتقدند اختيارات 
وزارت نفت براي اعمال ريسك هاي آتي اندك است در حالي كه طي 
چند ماه اخير، اختيارات بس��ياري به اين وزارتخانه داده شده است تا 
ميزان صادرات نفت را افزايش دهد. سؤال اصلي اين است كه با توجه به 
اعطاي چنين اختياراتي كه در تاريخ صنعت نفت مشابهي ندارد، چرا 

وزارت نفت ناكام مانده است؟
پاسخ بسيار ساده اس��ت؛ متأس��فانه معضل اين روزهاي وزارت نفت، 
»تصميم نگرفتن« است. اغلب مديران و ش��خص وزير نفت عالقه اي 
ندارند زير بار »ريسك« بروند و باري از دوش كشور بردارند، نمي خواهند 
قبول كنند كار در شرايط جنگ اقتصادي با فعاليت در روزهاي برجام 
تفاوت دارد. يادمان نمي رود وقتي صادرات نف��ت و ميعانات گازي به 
بيش از 2/5 ميليون بش��كه در روز رسيد و نرخ رشد اقتصادي افزايش 
يافت، بس��ياري اين موفقيت را به مديريت بيژن نامدار زنگنه در نفت 
مربوط دانس��تند و لقب »ژنرال« را براي وي زيبنده دانستند. حاال كه 
امروز شرايط سخت تر شده است، وزير نفت اولين فردي است كه تبرئه 
مي شود و قصور و ناكارآمدي، بر عهده سياست هاي نظام و دولت است!

بايد قبول كنيم با تغيير شرايط كش��ور، مديران نيز بايد تغيير كنند و 
آنهايي كه توانايي كار در اتمسفر فعلي را ندارند، بهتر است جاي خود 
را به مديران جسورتر بدهند. اينكه در جلسات از مسئوليت فرار كنيم 
و قصور را به دس��تگاه هاي ديگر پاس دهيم، درماني ب��راي دردهاي 
كشور نيس��ت. همه بايد كار كنند و با مقابله با محدوديت هاي موجود 
درآمدهاي مورد نياز را تأمي��ن كنند؛ موضوعي كه هم رئيس جمهور و 
هم معاون اول هم به آن توجه دارند و زماني كه چنين اظهاراتي راهي 

رسانه ها مي شود، اذهان به سمت وزارت نفت متمركز مي شود. 
با اين وجود، مش��خص نيس��ت چرا حس��ن روحاني از زنگنه تشكر 
كرده است و بر اساس چه دستاوردي، او را مي ستايد. البته كه استعفاي 
وزير نفت نه تنها راه درمان نيست، بلكه شانه خالي كردن از مسئوليتي 
است كه بر عهده دارد. زنگنه روزهاي س��ختي را پشت سر مي گذارد 
و همه ني��ز آن را قبول دارند، ام��ا اين وضعيت، حاصل ن��وع نگاه اين 
وزارتخانه به مقوله دور زدن تحريم هاس��ت و الغي��ر. از وزارتخانه اي 
كه فروش غير رسمي نفت را »قاچاق نفت« عنوان مي كند، نمي توان 

انتظار فريادرسي داشت. 
زنگنه را مرد »روزهاي س��خت« مي دانند؛ وزيري كه شيخ الوزرايش 
مي نامند بايد كش��تي را حركت دهد و فروش نفت را سامان دهد. از او 
بايد سؤال شود چه كرده و چه دستاوردي داشته است؛ نگارنده به خوبي 
مي داند وضعيت صنعت نفت چگونه است، بنابراين به نهادهاي نظارتي 
و مسئوالن ارشد نظام توصيه مي شود به جاي پيگيري تصميماتي كه 
گرفته مي شود، از وزارت نفت سراع »تصميم هاي نگرفته« بازخواست 

كند كه همين موضوع، مشكل اصلي مديريت فعلي است. 

مرحله نخست طرح تاپ رونمایي شد
مرحل�ه نخس�ت ط�رح مل�ي توانمندس�ازي تولي�د و توس�عه 
اش�تغال پاي�دار )ت�اپ(، با ه�دف افزاي�ش به�ره وري در بخش 
تولي�د صنعت�ي و خدم�ات و گس�ترش فعاليت ه�اي تحقيق�ي 
توس�عه در بنگاه ه�اي اقتص�ادي رونماي�ي و افتت�اح ش�د. 
به گزارش خبرگزاري وزارت صمت، برات قباديان، معاون وزير صنعت 
در مراسم رونمايي از طرح تاپ افزود: در اين طرح بيش از ۱۰ هزارنفر 
ساعت كار انجام شده است و با ستاد كل نيروهاي مسلح در اين زمينه 
هماهنگ شده ايم تا طرح س��رباز تاپ را نيز اجرا كنيم و سربازان پس 
از گذراندن دوره آموزشي بر اساس نيازمندي هاي بنگاه ها توانمندي 
خود را به ظهور برس��انند. وي توسعه اش��تغال پايدار را از نتايج طرح 
برشمرد و افزود: در اين طرح هم طرف تقاضا كه بنگاه اقتصادي است 
و هم طرف عرضه كه منابع انساني است منتفع خواهند شد و طرحي 

برد- برد است. 
........................................................................................................................

ایجاد كميته شفافيت در اتاق تهران 
فع�االن بخش خصوص�ي با تش�كيل گروه ه�اي مختل�ف و قرار 
گرفتن در ليس�ت هاي انتخابات�ي از تغييرات جدي�د در پارلمان 
بخش خصوصي خبر مي دهن�د. پويش همه براي اي�ران از ايجاد 
كميته ش�فافيت در اتاق تهران خب�ر مي دهد و معتقد اس�ت كه 
با حماي�ت از كس�ب و كار ه�اي نوي�ن و دانش بني�ان مي توانيم 
ضمن توسعه اش�تغال و ارتقاي بهره وري، با گس�ترش استفاده از 
فناوري هاي ن�و، به كاهش حج�م س�رمايه گذاري ها كمك كنيم. 
اين روزها در آس��تانه انتخابات اتاق بازرگاني فع��االن بازار از عملكرد 
اعضاي اتاق انتقاد مي كنند و معتقدند كه دراين سال ها پارلمان بخش 
خصوصي اقدامات مثبتي در راستاي بهبود فضاي كسب و كار و كمك 

به بخش خصوصي واقعي انجام نداده است. 
فرشيد ش��كر خدايي، عضو اتاق بازرگاني و نايب رئيس هيئت مديره 
انجم��ن مديريت كيفيت اي��ران با انتق��اد از پيگيري مس��ائل كالن 
اقتصادي در ات��اق بازرگاني و بي توجهي به مس��ائل خرد و بنگاه هاي 
كوچك و دانش بنيان ها در يك نشست خبري گفت: اقتصاد و محيط 
كسب و كار كشور در سخت ترين ش��رايط خود بعد از انقالب اسالمي 
قرار گرفته است و جاي آن است كه فعاالن بخش خصوصي با نگاهي به 
منافع ملي ايران ساختاري دوباره بيابند. وي از ايجاد كميته شفافيت 
در اتاق تهران خبر داد و گفت: متأس��فانه در حال حاضر شفافيت در 
پارلمان بخش خصوصي وجود ندارد. من از تمامي اعضا درخواس��ت 
مي كنم اطالعات بنگاه هاي تحت مديريت شان را اعم از تعداد كارگران، 
ميزان پرداخت ماليات و. . . شفاف سازي و اعالم كنند تا اولين اقدام در 

ايجاد تحول در اتاق بازرگاني آغاز شود.

وحید  حاجی  پور

مشكل قاچاق كاال ارزاني است ؟!
برخي از مقامات دولت ارزاني قيمت كاال در اقتصاد ايران را دليل قاچاق 
كاال به شمار مي آورند، اما با همين قيمت هاي كاال و خدمات بسياري از 
دهك هاي طبقه پايين ديگر نمي توانند بسياري از كاالها را تهيه كنند 
حال اين نگرانی وجود دارد همچون هدفمندی يارانه ها اين بار قاچاق 
بهانه رشد قيمت ها شود. كارشناسان اقتصادي پيش از اجراي قوانيني 
چون هدفمندي يارانه ها كه به آزاد سازي قيمت ها منجر شد، اجراي 
اين طرح تحول اقتصادي را منهاي سامانه جامع مالياتي كه بر دارايي، 
درآمد، مبادالت و معامالت كليه اش��خاص حقيقي و حقوقي اشراف 

صددرصدي داشته باشد، ابتر و به زيان اقتصاد تلقي مي كردند. 
سال ها اس��ت كه قانون هدفمندي يارانه ها در كشور مي گذرد، قيمت 
حامل هاي انرژي با تصور اينكه با رشد قيمت قاچاق سوخت و بسياري 
از كاالها پايان مي يابد و الگوي مصرف بهينه مي ش��ود و يارانه نقدي 
نيز باعث بهبود توزيع درآمد در كش��ور مي شود جهش يافت، اما حاال 
با گذشت نزديك به ۱۰ س��ال از اجراي اين قانون و صرف هزينه هاي 
هنگفت براي اجراي طرح، خبر مي رس��د كه هنوز بيش از ۹۰۰ هزار 
ميليارد تومان در كش��ور ۸2ميليون نفري اي��ران يارانه پنهان توزيع 
مي ش��ود كه عمومش را ثروتمندان مصرف مي كنند و از طرف ديگر 
نيز يارانه نقدي ارزشش نسبت به س��ال ۸۹ به كمتر از 5 هزار تومان 
رسيده است و مصرف انرژي در ايران نس��بت به بسياري از كشورها و 
استانداردهاي جهاني باال تر است. حال با وجودي كه هدفمندي يارانه ها 
به منزل مقصود نرسيد و همانطور كه كارشناسان مي گفتند بايد قبل 
از هدفمندي يارانه ها از طريق توس��عه سامانه جامع مالياتي در كشور 
ثبت و ضبط احوال اقتصادي لحظه اي اش��خاص حقيقي و حقوقي را 
دنبال مي كرديم تا تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي بر اساس دارايي، 
مصرف انرژي، درآمد، سود، عايدي سرمايه، مبادالت و معامالت و . . . 
ماليات گيري شوند، بايد امروز فكري به حال مصرف ناعادالنه امكانات 

و انژري و كاال و خدمات توسط شركت ها و مردم كرد. 
محل نگراني آن است كه عده اي به تصور اينكه مشكل قاچاق كاال و ارز و 
سرمايه در كشور ارزاني كاال است بخواهند به آزادي بدون ضابطه و قاعده 
بازار و قيمت ها ادامه دهند و حال آنكه تكر ر توزيع ناعادالنه غير عامدانه 
در كشور منجر به شكل گيري انباش��ت دارايي و ثروت اعم از وجه نقد، 
زمين و ساختمان، سهام شركت ها، ارز، سكه و طال، گواهي سپرده بانكي، 
واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري و. . . بين اشخاص حقيقي و حقوقي 
در كشور شده است، وقتي دارايي ش��ركت هاي بزرگ از ساير شركت ها 
بيشتر است بنا بر حوزه فعاليتشان از آب، برق، گاز، بنزين، نفت، گازوئيل 
و. . . استفاده بيشتري دارند و بالطبع س��هامداران آنها از اين رانت بهره 
مي برند. از سوي ديگر اش��خاص حقيقي ثروتمند جامعه همانند دهك 
دهم شهري كه در سال ۹۶ تنها ۱۳۰ميليون تومان در ماه هزينه ناخالص 
داشته است نيز به دليل برخورداري از درآمد و دارايي هاي بيشتر از امكان 
مصرف آب، برق، گاز، بنزين، گازوئيل و. . . بيش��تري بهره مند هستند و 

حال آنكه بسياري از كاالها در ايران مشمول يارانه عمومي مي شود. 
   تورم عامل ثروتمند شدن دهك های باال درآمدی

از سوي ديگر، چون در دهك هاي باال درآمدي جامعه به دليل ضعف 
ساختاري توزيع عادالنه ثروت و درآمد در طول چندين دهه انباشت 
ثروت اتفاق افتاده است و اين اش��خاص دارايي هاي عظيمي از جمله 
زمين، ملك، ويال، ارز، سهام ش��ركت ها، وجه نقد، خودرو و. . . را دارا 
مي باشند، تورمي كه باعث فش��ار بر طبقات پايين درآمدي با درآمد 
ثابت جامعه مي شود، در اين دهك ها نقش افزايش دهنده ارزش ثروت 
را بازي مي كند از اين رو رضايت طبقات ب��اال درآمدي از تورم امري 
غير قابل انكار اس��ت به ويژه اينكه فاصله ارزش ث��روت اين طبقات با 
دهك هاي پايين درآمدي و فقير جامعه باعث مي شود تا اين طبقات 
جايگاه وي��ژه اي در جامعه پيدا كنند و با هزين��ه اي اندك نيروي كار 

زيادي را براي انجام امورات خود به كار بگيرند. 
بايد عنوان داشت كه انباشت ثروت در طبقاتي چون دهك ۱۰ جامعه آنها را 
به بخش هايي چون سياست و پست و مقام و جايگاه و خريداري شركت ها 
و بنگاه هاي بزرگ و هلدينگ ها و شركت هاي مادر  تخصصي سوق مي دهد، 
زيرا از طريق خريداري بنگاه ها مي توانند بر گروه زيادي از افراد تحت قالب 
نيروي كار براي دستيابي به موقعيت هاي پايدار اجتماعي و شايد سياسي 
دست پيدا كنند، از اين رو ضعف سامانه و بخش مالياتي در طول دهه هاي 
اخير در كشور باعث شده تا از طرفي فقر در طبقات پايين جامعه و ثروت 
در طبقات بااليي جامعه شكل بگيرد و حال آنكه ثروت زياد طبقات باالي 
جامعه قدرت خريدي در اختيار آنها قرار داده اس��ت ك��ه فراي حضور در 
بازارهاي ارز، طال، ملك، زمين، بانك، سهام، امروز گويا براي دستيابي به 
موقعيت هاي پايدار اجتماعي، اقتصادي و سياسي قصد حضور در عرضه 
خصوصي س��ازي و خريد ش��ركت هاي دولتي و خصولتي چون شستا و 
صندوق هاي بازنشس��تگي و. . . . را دارد. شايد اين تحليل صحيح باشد كه 
عده اي براي بازپس گيري درآمدهاي نامشروع از يك طرف به دنبال تأييد 
طرح اعاده اموال نامشروع از طبقاتي باالي جامعه هستند و عده اي اين روزها 
با تاخت و تاز به اقتصاد دولتي و خصولتي در انديش��ه خصوصي سازي در 
وسعت وسيع هستند از طرف ديگر هم عملكرد خصوصي سازي در سال هاي 

اخير با شائبه هاي فراوان و نگران كننده روبه رو بوده است. 
در حالي كه به دليل ضعف س��اختاري مالياتي در طول س��ال هاي اخير 
ش��اهد انباش��ت ثروت در دهك هاي باال در آمدي جامعه و انباشت فقر 
در دهك هاي پايين درآمدي جامعه هستيم، امروز دو مقوله اعاده اموال 
نامشروع به بيت المال كه توسط مجلسي ها دنبال مي شود و فروش گسترده 
شركت هاي خصولتي كه توس��ط دولتي ها دنبال مي شود اين پرسش را 

مطرح مي كند كه اقتصاد ايران قرار است به كدام سو برود.

رياست جمهوري

هادی  حسینی

  گزارش   2

مدير عامل بانك مهر اقتصاد در همايش مديران 
عالى اين بانك از فـروش 2640 ميليارد ريال از 

امالك مازاد در سال 1397 خبر داد.
به گزارش روابط عمومى بانك مهر اقتصاد، سيد ضياء 
ــاد  در اين همايش  ايمانى مدير عامل بانك مهر اقتص
ــى از مولفه هاى اصلى  فروش دارايى هاى مازاد را يك
ــگاه دارى عنوان كرد  ــروج بانك ها از بن بهره ورى و خ
ــت: بانك مهر اقتصاد در سال 97 با فروش  و ابراز داش
2640 ميلياردريال از امالك مازاد و دارايى هاى سمى 
توانست اقدام بسيار بزرگى در اين عرصه انجام دهد و از 

بودجه پيش بينى شده نيز فراتر رود.
ايمانى با مرورى بر عملكرد ده ماه گذشته بانك، خاطر 
نشان كرد:اصلى ترين رويكرد بانك مهر اقتصاد در سال 
97 تحقق سود بر مبناى كنترل و نظارت بر قيمت تمام 

شده پول قرار داشت لذا با توجه به برخى محدوديت ها 
ــاى احتمالى براى هر يك از  و در نظر گرفتن چالش ه

معاونت هاى بانك ماموريتى تعريف شد.
وى افزود: به چهار معاونت اعتبارات، حقوقى، فناورى 

اطالعات و پشتيبانى ماموريت هايى حول محورهاى 
ــه منابع،  ــرل نقدينگى، مصرف بهين ــت و كنت مديري
ــروش امالك و  ــترش خدمات نوين بانكدارى و ف گس
دارايى هاى مازاد محول شد كه با همكارى معاونت هاى 
ــعه و امور مناطق در زمينه برنامه ريزى و  طرح و توس
ــدن  ابالغ برنامه ها و نظارت و كنترل بر روند اجرايى ش
بودجه به حمد اهللا توانستيم به بخش قابل توجهى از 

اهدافمان دست يابيم.
ــش هزينه ها،  ــر كاه ــا تاكيد ب ــى همچنين ب ايمان
ــش فروش امالك  ــهيالت و افزاي پربازده نمودن تس
ــا با تالش و حمايت هاى  مازاد، ابراز اميدوارى كرد ت
ــاى مورد نظر  ــكاران تمامى برنامه ه همه جانبه هم
محقق شود و بانك با قوت و قدرت مضاعف به مسير 

خود ادامه دهد.

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تکلیف   افزايش بودجه بانك مهر اقتصاد با فروش  2640 ميليارد ريال از امالك مازاد
وضعیت ثبتى و اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى

_

م الف:1936 /سهراب خواجه
  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر


