
هر كجا پاي رصد تراكنش هاي بانكي به ميان 
مي آيد به يك باره مواردي چون فرار مالياتي، 
پولش�ويي، ايجاد نوس�ان هاي مصنوعي در 
بازاره�ا، ورود پول هاي كثيف در سياس�ت و 
تخلفاتي از اين دست شناسايي مي شوند. از 
همين رو در كش�ورهاي توس�عه يافته پول را 
همانند خ�ودرو در تمامی مس�يرهاي تردد و 
توقف دنبال مي كنند تا با اشخاصي كه از پول 
اس�تفاده هاي ناصحيحي مي كنن�د، برخورد 
شود. هر چند تا 25 دي ماه سال جاري 120هزار 
پايانه فروش�گاهي فاقد پرونده مالياتي قطع 
ش�د، اما اين ع�دد در برابر وج�ود 4ميليون 
كارتخوان فاقد پرونده مالياتي و كد اقتصادي 
ناچيز مي باش�د كه وضعيت كنوني نش�ان از 
يله و رهابودن پول در اقتص�اد ايران دارد كه 
مي تواند زمينه س�از تخلفات فراواني ش�ود. 
همانطور كه يك خ��ودرو يا موتورس��يكلت در 
شبكه راه ها رصد مي شود تا هر كجا راكب وسيله 
تخلفي انجام داد، براس��اس قانون با آن برخورد 
ش��ود. پول و مش��تقات پول نيز در اقتصاد بايد 
رصد شود، زيرا همين پول كه اصاًل خلق شده تا 
معامالت را تسهيل كند، مي تواند با استفاده هاي 
نادرست مايه ش��ر ش��ود. از همين رو در اغلب 
كشورهاي دنيا پول و مش��تقات پول در تمامی 
ش��بكه رصد مي ش��ود تا هر كجا تخلفي انجام 
گرف��ت، برابر قانون با آن برخورد ش��ود. ش��ايد 
روزگاري تعداد خودروها و موتورسيكلت ها كم 
بود و خيلي توجه چنداني روي رصد اين وسايل 
نقليه نمي ش��د، اما رفته رفته ب��ا افزايش تعداد 
وسايل نقليه و توسعه راه ها و كشف اين مهم كه 
اشخاصي از وسايل نقليه استفاده هاي نادرستي 
انجام مي دهند، سياستگذار به اين نتيجه رسيد 
كه وسايل نقليه بايد تحت رصد قرار گيرند تا در 

صورت تخلف برابر قانون با آنها برخورد شود. 
در حوزه پول و مشتقات پول نيز ماجرايي شبيه 
خودرو و موتورسيكلت را شاهد هستيم، به طور 
نمونه هم اكن��ون حجم نقدينگ��ي كل ايران در 
محدوده 3 هزار هزار ميلي��ارد تومان قرار گرفته 
است كه سهم حجم پول )نقدينگي دسترس براي 
انجام مبادالت( از رقم مذك��ور حدود 600هزار 

ميليارد تومان است. با بررسي سهم پول كاغذي 
و مس��كوكات از حجم پول توماني به اين نتيجه 
مي رسيم كه تنها حدود 70هزار ميليارد تومان از 
حجم پول 600هزار ميليارد توماني پول كاغذي 
و مسكوكات مي باشد و الباقي آن نيز سپرده هاي 
ديداري چ��ون كارت هاي بانكي اس��ت. در اين 
ميان بايد توجه داش��ت در هر س��اعت هزاران 
تراكنش بانكي در كشور انجام مي گيرد كه بايد 
اين تراكنش ها مورد رصد قرار گيرند تا هر كجا از 

پول استفاده ناصحيحي شد، شناسايي شود. 
   شفاف س�ازي جزئي�ات اج�راي م�اده 

11قانون پايانه هاي فروشگاهي
رئيس كل بانك مرك��زي اخيراً در نشس��تي از 
ض��رورت شفاف س��ازي اجراي م��اده 11قانون 
پايانه هاي فروشگاهي س��خن گفت و بر ضوابط 
مب��ارزه با پولش��ويي و تخلف هاي تراكنش��ي و 

پرداختي تأكيد كرد. 
همتي درخصوص ضرورت رعاي��ت همه جانبه 
ضوابط مبارزه با پولش��ويي اعم از س��قف مجاز 
تراكنش ها و هويت س��نجي مش��تريان توسط 
بانك ها گفته بود: »در شرايط كنوني نظام پولي 
و ارزي كش��ور از طرف كس��اني كه تخلف هاي 
تراكنش��ي دارند، مورد صدمه قرار گرفته است. 

رعايت ضوابط پولشويي امكان التهاب آفريني در 
بازار ارز را نيز از سفته بازان مي گيرد.«

  غربال تراكنش هاي بانكي
شواهد نش��ان مي دهد، بانك ها با وضع مطلوب 
در ح��وزه رعاي��ت ضواب��ط پولش��ويي و غربال 
تراكنش هاي بانكي فاصله دارند و بانك مركزي 
نس��بت به بي توجهي برخي بانك ها نس��بت به 
كيفيت گردش هاي ريالي به عنوان يكي از ابزار 
شكل گيري تخلفات اقتصادي انتقاد جدي دارد. 
همت��ي اعتق��اد دارد كه ب��ا افزاي��ش همكاري 
ش��بكه بانكي و نهادهاي امنيت��ي و اطالعاتي، 
تراكنش هاي غيرمجاز بانكي شناسايي و از آنها 

جلوگيري شود. 
  200 هزار كارتخوان در خارج است

دستگاه هاي كارتخوان يكي از بسترهاي گردش 
ريال هستند كه در طول س��اليان گذشته مورد 

استقبال فعاالن اقتصادي قرار گرفته اند. 
اين دستگاه ها مطابق قانون پايانه هاي فروشگاهي، 
بانك مركزي با همكاري سازمان امور مالياتي بايد 
تا پايان آبان  ماه نسبت به ساماندهي دستگاه هاي 
كارتخوان بانك��ي)POS( و درگاه هاي پرداخت 
الكترونيكي مبادرت مي كرد. جالب است بدانيد 
بيش از ۲00 هزار دستگاه كارتخوان نيز در خارج 

از مرزهاي كشور يا در دس��تان اتباع بيگانه قرار 
دارد. اين آمار را بانك مركزي منتشر كرده و كاماًل 
صحت دارد. كارشناسان درخصوص اين مسئله 
هشدار دادند و آن را ابزاري براي پولشويي و خروج 
ارز از كشور به ويژه در مقاطع جهش ارزي عنوان 
مي كنند و اقدام بانك مركزي در محدودكردن و 
تعيين سقف تراكنش هاي كارتخوان هاي سيار را 
عامل مهمي در كنترل بازار ارز در نيمه دوم سال 

13۹7 مي دانند. 
  ميليون ه�ا كارتخ�وان فاق�د پرون�ده 

مالياتي
در همين رابطه، عبدالرضا ارسطو كارشناس مركز 
پژوهش هاي مجلس تعداد كارت خوان هاي فاقد 
پرونده مالياتي و كد اقتصادي را 3ميليون و ۸00 
هزار دستگاه اعالم و عدم احراز هويت اين درگاه ها 
را عامل فرار مالياتي، پولشويي و حتي نوسانات در 
بازارهاي مختلف از جمله نرخ ارز و سكه معرفي 
كرد. وي معتقد اس��ت: »تاكنون اطالع رس��اني 
عموم��ي مناس��بي در جهت آگاهي بخش��ي به 
فعاالن اقتصادي براي تشكيل پرونده مالياتي و 
ايجاد تناظر و همسان س��ازي بين دستگاه هاي 
كارتخوان با كد يكتا اقتصادي اش��خاص، انجام 

نشده است.«
  ضرورت شفاف سازي اجراي اين قانون

آنچه واضح است، اين اس��ت كه كماكان پديده 
كارتخوان هاي فاقد هويت و اجاره اي و همچنين 
درگاه هايي ك��ه براي معامالت نامش��روع نظير 
ش��رط بندي و فروش كاالي قاچاق به كارگيري 
مي ش��وند، به قوت خود باقي هستند.در چنين 
شرايطي شفاف سازي هرچه س��ريع تر جزئيات 
اجراي م��اه 11قان��ون پايانه هاي فروش��گاهي 

ضروري به نظر مي رسد. 
اين موضوع عالوه بر آگاه سازي متوليان اقتصادي 
و صاحبان مش��اغل، پيامدهاي ع��دم تمكين از 
قانون مذكور را به آنها گوشزد خواهد كرد. البته 
تا ۲۵ دي ماه تعداد 1۲0 هزار پايانه فروشگاهي 
كه پرونده مالياتي ندارند يا پرونده ناقص يا دارنده 
پايانه فوت شده اس��ت، قطع شد، اما اين رقم در 
برابر وجود 4ميليون كارتخوان فاقد هويت كافي 

و الزم عدد قابل مالحظه اي نيست. 
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120هزار پايانه فروشگاهي فاقد پرونده مالياتي قطع شد
كارشناسان:  حدود 4ميليون كارتخوان ايراني فاقد هويت الزم و كافي در كشور و خارج از كشور فعاليت دارد!

هادی غالمحسینی
  گزارش  

 چاره اي جز تشكيل زنجيره توليد مرغ
 و تخم مرغ نداريم 

بيش از يك ماه اس�ت كه بازار تخم مرغ بهم ريخته و وعده مسئوالن 
براي كاهش قيمت هنوز عملي نشده اس�ت. برخي كمبود نهاده هاي 
طي�ور و برخ�ي ديگ�ر سيس�تم توزي�ع ناس�الم را بهان�ه باالبودن 
قيمت ها اع�ام مي كنن�د. مديرعامل ش�ركت مرغ�ك درخصوص 
چالش ه�اي موجود در ب�ازار تخم مرغ معتقد اس�ت ك�ه بهترين راه 
ايجاد زنجيره واقعي مي�ان واحدهاي كوچك و ب�زرگ توليدكننده 
تخم مرغ اس�ت. در اين صورت مي توان با سياس�تگذاري درس�ت و 
سروسامان دادن به بخش توزيع بهره وري را باال برد و قيمت تمام شده 
را كاهش دهيم. گفت وگ�وي »جوان« را با محمد س�بحاني بخوانيد.

گفته مي شود شركت مرغك 40تا 45درصد جوجه تخم گذار 
كش�ور را تأمين مي كند، به عبارت ديگر سهم بسياري در 
بازار تخم م�رغ دارد، بفرماييد دليل به�م ريختگي بازار و 

توليد چيست؟
چندعامل به صورت همزمان بر آشفتگي بازار و توليد تأثير گذاشتند؛ ابتدا 
تأمين نهاده ذرت و سوياست كه قيمت گذاري آن در شش ماهه دوم امسال 
قيمت ها را 60تا 70درصد گران كرد؛ چراكه 70درصد هزينه تخم مرغ را 
نهاده تش��كيل مي دهد و در هر مقطعي كه نهاده گران و يا كمياب شود، 
قيمت ها نيز گران مي شود. عامل ديگر تأمين جوجه است. ما هر ساله در 
سه ماهه آخر سال در توليد جوجه مشكل داريم، زيرا واردات گله هاي مادر 
و اجداد با تأخير صورت مي گيرد و سياس��ت هايي كه در س��ال هاي اخير 
در اين بخش اتخاذ ش��ده موجب كاهش واردات شده است. البته سازمان 
اقتصادي كوثر امسال گله مادر را زود تر وارد كرده كه اگر اين كار نمي شد، 
قطعاً در زمستان با بحران بيشتري مواجه مي شديم و آخرين عامل، نظام 
توزيع تخم مرغ است كه متأسفانه نظارت اندكي بر آن وجود دارد. متأسفانه 
در بخش توزيع، هم در توزيع ذرت و س��ويا كه نهاده توليد اس��ت مشكل 
داريم و هم در توزيع تخم مرغ. در هر دو بخش دالل ها حضور فعال دارند و 
سازمان هاي نظارتي يا نمي توانند يا نمي خواهند دالل بازي را در اين صنعت 

جمع آوري كنند. 
از چه كشورهايي اين گله مادر وارد مي شود؟

آلمان، هلن��د، انگليس.  معموالً در اس��فندماه تولي��د تخم مرغ كاهش 
مي يابد، اما با جايگزيني گله هاي جدي��د در فروردين ماه كمبود توليد 

جبران مي شود. 
چطور بعد از اين همه سال ايران همچنان از اروپا گله مادر وارد 

مي كند؟ آيا نمي توانيم خودمان پرورش دهيم؟
ما ظرفيت اندكي در پرورش گله مادر مرغ تخم گذار داريم، البته چند سالي 

است كه روي آن كار مي كنيم، اما هنوز به نتيجه مطلوب نرسيديم. 
قيمت واقعي تخم مرغ چند است؟

با توجه به هزينه ها و ريسك توليد، قيمت فعلي تخم مرغ گران نيست، اما از 
آنجا كه كاالي مصرفي عامه مردم است، بايد قيمت پايين تري داشته باشد 
تا تمام اقشار جامعه توان خريدش را داشته باشند، اما مخاطرات بخش توليد 
هم قابل توجه است. از 1۲ماه سال، شش ماه طول مي كشد كه وزن مرغ از 
۵0گرم باال رود و رشد كند و بعد از شش ماه شروع به تخم گذاري مي كند، 
در اين مدت توليدكننده بايد براي دان مرغ، واكسن، كارگر هزينه كند تا 
مرغ به بازدهي برس��د؛ تلفات و بيماري را هم به دردسر هاي توليد اضافه 
كنيد. به ازاي هر يك روز، ۹0 درصد يك واحد 100تايي تخم گذاري دارد 
و دانه اي بايد هزار تومان فروخته شود. اينكه از در مرغداري تا بازار مصرف 
چند دست اين تخم مرغ ها خريد و فروش ش��ود، بر قيمت مصرف كننده 
تأثيرگذار است. از اين رو دولت بايد مرغداران را كمك كند و مانع از افزايش 

قيمت تخم مرغ شود. 
اخيراً موضوع ايجاد زنجيره توليد در دولت مطرح شده است 
و  دولت هم تصميم گرفته توليدكنندگان خرد و كوچك را از 
صحنه توليد حذف يا با توليدكنن�دگان بزرگ ادغام كند تا 
مشكات تأمين نهاده و مواداوليه به حداقل برسد. نظرشما 

درخصوص ايجاد زنجيره توليد چيست؟
اين طرح سال هاست كه در هند، چين، برزيل، مكزيك و فرانسه پياده سازي 
شده است. تركيه در همس��ايگي كش��ور ما با دنبال كردن زنجيره توليد 
بزرگ ترين توليدكننده مرغ و تخم مرغ در منطقه است و از ما جلو افتاده 
است. به نظر من اگر ايجاد زنجيره توليد مديريت شود و به صورت واقعي 
توليدكنندگان خرد در كنار توليدكنندگان بزرگ قرار گيرند هم مشكالت 
توليد كم مي شود و هم اينكه توليدمان افزايش مي يابد. از همه مهم تر اينكه 
دولت نيز در تأمين نهاده ها مشكالت فعلي را نخواهد داشت و ديگر شاهد 

گم شدن نهاده ها نخواهيم بود.

 معادل يك نيروگاه 100مگاواتي
 از برق دزدي ماينرها جلوگيري كرديم

دس�تگاه  45ه�زار  از  بي�ش  گف�ت:  تواني�ر  مديرعام�ل 
اس�تخراج رم�ز ارز ك�ه ب�ه ص�ورت غيرمج�از ب�رق دزدي 
)مع�ادل 100م�گاوات( انج�ام مي دادن�د، جم�ع آوري ش�د. 
محمدحسن متولي زاده در جلس��ه ۲7 دي ماه ستاد مديريت سوخت 
نيروگاه ها، صنايع و مديريت مصرف انرژي )برق و گاز كش��ور( افزود: 
اين تعداد ماينر غيرمجاز كه در روزهاي گذشته شناسايي شده بودند، 
همزمان با اجراي برنامه سراسري تعديل روشنايي و اصالح انشعاب و 
رمز ارزها، جمع آوري شد. وي مصرف برق اين دستگاه هاي غيرمجاز 
رمز ارز را نزديك به يكصد مگاوات عنوان كرد و گفت: در حالي كه ما از 
همه مشتركان مي خواهيم مصرف خود را حتي در حد خاموش كردن 
يك المپ اضافه كم كنند، اجازه نخواهيم داد عده اي با سوءاس��تفاده، 
باعث ناپايداري در شبكه برق شده و احتمال بروز خاموشي را افزايش 
دهند. متولي زاده افزود: در مجموع در دو روز گذشته با اقدامات صورت 
گرفته نه تنها به تعديل روش��نايي معابر اقدام ش��ده است، بلكه سعي 
در اجراي برنامه هاي جديدي در حوزه مديريت بار داش��ته ايم. وي از 
ش��ركت هاي برق سراسر كشور خواس��ت كه هماهنگي ها با صنايع  را 
افزايش دهند. مديرعامل شركت توانير تصريح كرد: ما روزانه بايد 100 
هزار مگاوات ساعت را مديريت كنيم تا دچار خاموشي نشويم. ما حتي 
راضي به دادن يك كيلووات خاموشي به مردم نيستيم و در اين شرايط 
همه صنايع و مشتركان را همكار خودمان مي دانيم و همانطور كه در 
تابستان همكاري خوبي داش��تيم، اميدواريم اين روند در فصل جاري 
هم با توجه به محدوديت ها ادامه يابد. متولي زاده گفت: با جمع آوري 
رمزارزهاي غيرمجاز، تاكنون معادل مصرف نيم ميليون نفر در مصرف 
برق، صرفه جويي شده است. بخش عمده اي از رمزارزهاي غيرمجاز با 
گزارش هاي مردمي شناسايي و جمع آوري شد كه باعث كاهش مصرف 
به ميزان ۹۵ مگاوات گرديد. وي گفت: در قالب اين برنامه سراس��ري، 
160 هزار چراغ روش��نايي تعديل و باعث كاهش مصرف به ميزان 40 
مگاوات شد كه در مجموع مصارف كاهش يافته معادل مصرف يك شهر 
با جمعيت بيش از نيم ميليون نفري بود. با اين كار، معادل 700 هزار 

ليتر يا مكعب روزانه در مصرف سوخت نيروگاه ها صرفه جويي شد. 

1/7 ميليون نفر از 1۸ تا ۳۵ ساله ها بيكارند
از جمعي�ت  اي�ران نش�ان مي ده�د  بي�كاري در  اوض�اع 
1 ميلي�ون  بي�ش از 2/4 ميلي�ون نف�ري بي�كار ح�دود 7/
مي دهن�د.  تش�كيل  س�اله   ۳5 ت�ا   1۸ اف�راد  را  نف�ر 
به گزارش ايس��نا، داده های اخير مركز آمار ايران از وضعيت اشتغال و 
بيكاري در پاييز سال جاري از اين حكايت داشت كه نرخ بيكاري در بين 
جمعيت 1۵ساله و بيشتر نسبت به مدت مشابه سال قبل با كاهش 1/۲ 
درصدي به ۹/4 درصد رسيده است، بر اين اساس تعداد بيكاران بيش 
از ۲ميليون و 43۵ هزار نفر و ش��اغالن بالغ بر ۲3 ميليون و 413هزار 
نفر گزارش ش��د. اين در حالي است كه بررس��ي وضعيت بيكاري بين 
گروه هاي سني نشان مي دهد در بين افراد 1۸ تا 3۵ ساله نرخ بيكاري به 
16/۵ درصد رسيده است كه نسبت به سال گذشته 1/4 درصد كاهش 
دارد. جمعيت بيكار در اين گروه سني بيش از يك ميليون و 7۵0 هزار 
نفر است كه البته نسبت به حدود ۲ ميليون و 1۵۹ هزار نفر در پاييز سال 
قبل 40۸ هزار نفري كمتر شده است،اما سهم مردان از بيكاران گروه 
سني 1۸ تا 3۵ س��اله بيش از يك ميليون و 170 هزار نفر با نرخ 13/6 
درصد است كه نسبت به پاييز پارسال كه بيش از يك ميليون و 3۸1 
هزار نفر بوده است حدود ۲10 هزار نفر كاهش داشته و نرخ بيكاري اين 

گروه با كاهش 1/1درصدي به 14/7 درصد رسيده است. 

قيمت سازي سايت هاي آگهي ملك شروع شد
اتحادي�ه  رئي�س  و  شهرس�ازي  و  راه  وزي�ر  ك�ه  حال�ي  در 
آگه�ي  در  قيم�ت  درج  ازس�رگيري  ب�ا  ام�اك  مش�اوران 
ام�اك وب س�ايت هاي اينترنت�ي و اپليكيش�ن هاي موبايل�ي 
مخالفن�د، اي�ن وب س�ايت ها قيمت س�ازي را آغ�از كرده ان�د. 
به گزارش مهر، ۲۲ دي ماه بود كه امكان درج قيمت در آگهي هاي امالك 
وب سايت هاي مشهور اينترنتي فراهم و ممنوعيت درج قيمت ها با دستور 
دادستاني تهران، پس از هشت ماه، لغو شد. مصطفي قلي خسروي رئيس 
اتحاديه مشاوران امالك از مخالفان بازگشت قيمت پيشنهادي مالكان به 
آگهي هاي اينترنتي است و علت آن را مذاكرات مديران سايت هاي اينترنتي 
با برخي اعضاي هيئت رئيسه كميسيون عمران مجلس و پادرمياني چند 
نماينده با دادستاني براي امكان درج قيمت عنوان كرده است. محمد اسالمي 
وزير راه و شهرسازي نيز با بازگشت قيمت ها به اپليكيشن هاي آگهي امالك 
ابراز مخالفت كرد و از ارسال نامه وزارت راه و شهرسازي به دادستاني براي 
منع مجدد قيمت ها خبر داد. وي معتقد است قيمت سازي اپليكيشن ها و 
وب سايت هاي آگهي امالك، التهاب آفرين است و به قيمت ها دامن مي زند. 
به نظر مي رسد با توجه به بازگشت آرامش به بازار مسكن در ماه هاي آبان 
و آذر كه تورم بخش مسكن ثابت يا منفي بود و همچنين پيش بيني ادامه 
روند كاهش متوسط قيمت مسكن در تهران در پايان دي ماه، اقدام برخي 
وب سايت هاي انتشار آگهي هاي امالك مبني بر درج قيمت هاي ساختگي، 
به تشنج احتمالي در بازار مسكن دامن بزند. به عنوان مثال در يكي از وب 
سايت هاي مشهور انتشار آگهي امالك، قيمت واحد مسكوني 30 سال ساخت 

در خيابان پيروزي تهران متري 100 ميليون تومان فايل كرده است. 
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سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان
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