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|| روزنامهجوان| شماره6259 7ذیالحج��ه1442  | تی��ر1400 يکش��نبه27 طليعه مبارزه ساختارمند با فساد  
با حضور دكتر رئيسي در جايگاه رئيس جمهور دولت سيزدهم، آنطور كه 
در ايام تبليغات انتخاباتي از سوي او بيان شد، استراتژي مديريت علت ها به 
جاي معلول ها در اصالح قوانين، ساختارها و بسترهاي فسادزا در دستور كار 
قرار خواهد گرفت. موضوعاتي كه دغدغه جوانان مؤمن انقالبي در سال هاي 
اخير بوده كه نماد آن، طرح موضوع در جلسات ماه مبارك رمضان با مقام 
معظم رهبري بوده است. موارد مرتبط كه در برنامه ها و جهت گيري هاي 

رئيس جمهور منتخب نيز بسيار پربسامد است موارد زير است: 
1( امروز مبارزه با فساد و تبعيض از وظايف مهم است. 

2(ناعدالتي در هر جا و در هر شكل از اليه هاي اجتماعي امري مذموم 
است. دولت بعدي دولت داللي، رانت خواري و پارتي بازي نخواهد بود، 

بلكه دولت توليد، فعاليت براي مردم و ايجاد ايران قوي خواهد بود. 
3(خلق نقدينگي بايد انجام ش��ود و نقدينگي به سمت توليد برود. من 
مداخله دولت در بازار را نمي پس��ندم و معتقدم باي��د بر زنجيره توليد 

مصرف نظارت شود. 
4(بايد به سمت خودكفايي كاالهاي اساسي و استقالل كشاورزي برويم و به 

هيچ عنوان نمي پذيريم دست دولت به جيب مردم برود. 
5(توجه ويژه به مبارزه با قاچاق كاال و ارز داريم، چه در تأمين مالي توليد 

و چه در قاچاق كاال اين مسئله را پيگيري مي كنيم. 
6(توجه به شايسته ساالري در دولت ما اهميت ويژه ای دارد، شفافيت و 

مبارزه با فساد از مسائل اصلي در دولت است. 
7(همراهي مردم با دولت  و دولت با مردم از مهم ترين مسائل دولت مردمي 

خواهد بود. محوريت تحول در دولت مردمي، اجراي عدالت است. 
نگارنده در مدت مسئوليت در امور بازرسي در نهادهاي انقالبي و دولت ها، 
به شكل ملموس با موارد فوق كه حاصل كار تيم كارشناسي و برنامه ريز 
با محوريت جوانان انقالبي همگام با رئيس جمهور منتخب است، مواجه 
شده ام. س��اختارها، رفتارها و ارتباطات ناس��المي كه بستر ساز فساد و 
روابط غيرقانون��ي در بنگاه ها و هلدينگ ها، مدي��ران، تأمين كنندگان و 
مشتريان بوده اس��ت. شبكه هاي ارتباطي ساخته ش��ده، تالش ويژه اي 
براي آلوده سازي س��طوح اصلي مديريتي در س��ازمان ها، وزارتخانه ها، 
دستگاه ها و حتي قواي ديگر را در دستور كار قرار داده اند و تالش مي كنند 
كاركردهاي نهادهاي انقالبي ضدفساد كه وظيفه پاسداري از حق مردم 
و انقالب اسالمي را عهده دار هستند، بالموضوع كنند و اين در سال هاي 
اخير، به انگيزه مديران پاكدست و فسادس��تيز، لطمه جدي وارد كرده 
است. اكنون و در پي انتخابات حماس��ي 28خرداد 1400 و آراي بيش 
از 18 ميليوني حجت االسالم والمسلمين رئيس��ي، از هر زمان ديگري 
به مبارزه س��اختارمند با فساد و پاس��خ به مطالبه همه آحاد ملت ايران 
نزديك تر هستيم، اما دولت، يك ضلع هرم مقابله با فساد است. با توجه به 
تصميم مدبرانه مقام معظم رهبري در انتصاب حجت االسالم والمسلمين 
محسني اژه اي به رياست دستگاه قضا و حضور مديران جهادي انقالبي و 
نمايندگان جوان انقالبي در مجلس يازدهم و عالقه انبوه مردم به بازگشت 
شوراهاي شهر، روس��تا و شهرداري ها به ريل خدمت رس��اني و مقابله با 
فساد، به نظر مي رسد همه اركان كشور آماده يك تحول بزرگ در راستاي 
افزايش كارآمدي و تقويت اعتماد عمومي به نظام جمهوري اسالمي براي 
شكستن شبكه هاي ناسالم روابط مديران فعلي هستند كه در مجموعه 
شركت هاي دولتي، بنگاه ها و هلدينگ ها به شكل فساد در توليد، فروش 
و خدمات خود را نش��ان داده  و در س��طح ادارات كل، وزارتخانه هاست. 
تجربه نگارنده در فعالي��ت در نهادهاي انقالبي مي گوي��د همانطور كه 
در حكم انتصاب مقام معظم رهبري خطاب به رياس��ت جديد دستگاه 
قضا آمده است متأسفانه اين شبكه، افراد معدودي را در ساير قوا و حتي 
نهادهاي خارج از دولت با خود همراه ك��رده كه اكنون بيش از هر زماني 
به پايان عمر فعاليتي خود نزديك ش��ده اند. با استعانت از خداي متعال، 
سرلوحه قرار دادن فرآمين مقام معظم رهبري و سياست هاي كلي ابالغي 
توسط ايشان و همدلي همه نيروهاي جهادي و انقالبي، اميد ايجاد شده 
در ملت ايران در دوره زماني كم نظير فعلي بايد در فاصله كوتاهي، اولين 
نتايج ملموس خود را نشان دهد. نظام مقدس جمهوري اسالمي نظامي 
 پويا، كارآمد و مبتني بر ساختار است كه نبايد عملكرد معدود كارگزاران

 عدول كرده از آرمان هاي انقالب و رهبري، به كليت آن نسبت داده شود و 
اين مهم در گام دوم انقالب به اثبات خواهد رسيد.

  بازرس وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
 

كسري 8 هزار مگاواتي برق 
معاون فني س�ازمان صنايع كوچك و ش�هرك هاي صنعتي ايران 
ضمن اشاره به كسري 8هزار مگاواتي برق در شهرك هاي صنعتي، 
تحريم را عامل عقب ماندگي در برنامه توليد برق با مولدهاي مقياس 
كوچك يا خود توليد دانس�ت و گفت كه اين سازمان براي ساخت 
پنل خورش�يدي در شهرك ها، مش�وق هايي در نظر گرفته است. 
فتحعلي محمدزاده در گفت وگو با ايس��نا، درباره استفاده از پنل هاي 
خورش��يدي براي توليد برق در ش��هرك هاي صنعتي گفت: حس��ب 
تصميماتي كه در هيئت مديره س��ازمان گرفته شده، براي واحدهاي 
صنعتي كه زمين و پروانه ساخت بگيرند و اقدام به ساخت و ساز كند، 
براي كساني كه بتوانند همزمان در پش��ت بام خود پنل خورشيدي، 
براي توليد بيشينه 100 كيلووات برق، نصب كنند و از وزارت نيرو مجوز 
بگيرند تا به شبكه برق متصل ش��وند، 5 تا 10 درصد در قيمت زمين 
تخفيف قائل مي شويم. وي در پاسخ به اين سؤال كه با نصب پنل هاي 
خورشيدي چند درصد از نياز برق واحدهاي صنعتي تأمين مي شود، 
گفت: اين موضوع بس��تگي به ظرفيت پنل و نياز برق واحد توليدي 
دارد. البته در كل نسبت زيادي نيست. اما اين آمادگي وجود دارد كه 
اگر وزارت نيرو ظرفيت هاي قانوني و تعرفه هاي خود را اصالح كند، از 
ظرفيت ايجاد شده در سقف سوله هاي شهرك هاي صنعتي نيز براي 

توليد برق استفاده شود. 
محمدزاده همچنين درباره مولده��اي مقياس كوچك يا خود توليد 
يا سي اچ پي گفت: در راستاي تفاهمنامه اي با وزارت نيرو در سنوات 
گذش��ته، تاكنون 110 هزار هكتار زمين درون شهرك هاي صنعتي 
براي توليد 4هزارو250 مگاوات برق به توليد برق با مولدهاي كوچك 
مقياس اختصاص يافته، اما با توجه به اينكه تكنولوژي و فناوري مورد 
نياز اين فرآيند وارداتي اس��ت، ش��رايط تحريم و نوسانات اقتصادي 
مشكالتي ايجاد كرد كه در نتيجه آن از 110 هكتار حدود 470 مگاوات 

به بهره برداري رسيده و مابقي هم در دستور كار قرار دارد. 
معاون فني س��ازمان صنايع كوچ��ك و ش��هرك هاي صنعتي ايران 
همچنين از افزايش تعرفه انرژي صنايع به شدت انرژي بر خبر داد و 
گفت: از اواسط ارديبهشت ماه امس��ال در راستاي بند )ز( تبصره 15 
قانون بودجه س��ال 1400 متوس��ط هر كيلو وات س��اعت انرژي به 
صنايعي كه دربند)ز( هس��تند در ميان باري يعني 7 صبح تا 7 ش��ب 
355 توم��ان، در اوج بار يعني از هفت ش��ب تا 11 ش��ب 711 تومان، 
كم باري يعني از 11 شب تا 6 صبح 178 تومان خواهد  بود. به گفته وي 
كل انرژي مورد نياز شهرك هاي صنعتي در حال حاضر حدود 18 هزار 
مگاوات است كه حدود 10 هزار مگاوات آن تأمين شده است. به نظر 
مي رسد توليد ساالنه برق در وزارت نيرو به دليل كمبود منابع مالي، 
كمتر از حد تعيين شده بوده است. با افزايش دما در سال جاري، نقاط 
مختلف كشور بارها با قطع گسترده برق مواجه شد و برق واحدهاي 
توليدي نيز بعد از رايزني هاي انجام شده با برنامه ريزي قطع مي شود. 
در اين رابطه عده اي اس��تخراج رمزارزها را مقصر مي دانند و عده اي 
عقب ماندگي وزارت نيرو در توليد برق را به دليل كمبود منابع مالي و 

مشكالت ناشي از تحريم.

قيمتگذاري دستوري عالج كار نيست
كنت�رل  گف�ت:  مجل�س  عم�ران  كميس�يون  عض�و 
ب�ازار مس�كن در گ�روي ايج�اد تع�ادل مي�ان عرض�ه و 
تقاض�ا ب�ا اج�راي قواني�ن مجل�س نظي�ر مصوب�ه جه�ش 
تولي�د و تأمي�ن مس�كن و مالي�ات ب�ر خانه هاي خالي اس�ت. 
علي اصغر خاني در گفت  و گو با خانه ملت، با اشاره به افزايش سرسام 
آور نرخ اجاره بها مس��كن گفت: با توجه به افزاي��ش قيمت اجاره بها 
در سال های اخير، ستاد ملي مقابله با كرونا سال گذشته با پيشنهاد 
وزارت راه و شهرسازي براي كنترل بازار، س��قف افزايش اجاره بها را 
براي اس��تان تهران 25 درصد و براي ساير ش��هرها 20 درصد تعيين 
كرد و امسال نيز مجدداً اين پيشنهاد مصوب و اجرايي شده است، اما 
اينكه چقدر توانسته جلوي افزايش قيمت ها را بگيرد، نياز به بررسي 

بيشتري دارد. 
خاني با بي��ان اينكه با قيمتگذاري دس��توري هيچ گاه بازار مس��كن 
ساماندهي نخواهد ش��د، تصريح كرد: كنترل بازار مسكن در گروي 
ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا است. در همين راستا مجلس شوراي 
اسالمي به منظور جلوگيري از احتكار مسكن و عرضه واحدهاي خالي 
به بازار، قانون ماليات بر خانه هاي خالي را تصويب كرد و بر اساس آن، 
يك ميليون و 300 هزار واحد خالي تاكنون شناسايي شده كه عرضه 

آن به بازار، تغييرات بسيار مثبتي ايجاد خواهد كرد. 
نماينده مردم ش��اهرود و ميامي در مجلس شوراي اسالمي تصريح 
كرد: ما نمي توانيم براي صاحبخانه ها سقف قراردادي تعيين كنيم؛ 
چراكه آنها نيز مدعي مي ش��وند با وجود تورم باالي 50 درصدي در 
كاالهاي اساسي چطور تنها 20 الي 25 درصد افزايش قيمت داشته 

باشم؟ اين حرف منطقي است. 
لذا بايد با سياس��ت هاي تشويقي در حوزه تس��هيالت با بهره پايين، 
پروانه ساخت، تأمين زمين ارزان قيمت و همچنين تعيين بازه زماني 
براي ساخت، در راستاي ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا گام برداريم؛ 

چراكه تنها راه كنترل بازار مسكن است. 
...........................................................................................................

آمادگي براي حمل ريلي كاالها
معاون اقتصادي و برنامه ريزي ش�ركت راه آه�ن از آمادگي كامل 
شركت هاي ريلي براي حمل كاالهاي اساسي مانده در بنادر خبر داد. 
نوراهلل بيرانوند در گفت وگو با مهر ادامه داد: در سطح كالن وزارت راه 
نيز موضوع افزايش س��هم حمل ريلي از كاالهاي موجود در بنادر اعم 
از صادرات، واردات و ترانزيت مورد تأكيد شخص وزير راه است. البته 
براي ما موضوع ترانزيت و صادرات ريلي در اولويت اس��ت و در بخش 
واردات، به كاالهاي اساسي به دليل استراتژيك بودن آنها براي كشور، 

جايگاه و اهميت مي دهيم. 
وي خاطرنش��ان كرد: مهمتري��ن گلوگاه��ي كه در ح��وزه افزايش 
س��هم ريلي از جابه جاي��ي كاالهاي اساس��ي داري��م، تكميل نبودن 
زيرساخت هاي ريلي در بنادر است؛ تعداد اس��كله هايي كه به شبكه 
سراسري ريلي متصل است، كم هس��تند؛ تخليه و بارگيري مستقيم 
مواد معدني از قطار به كشتي ها در بندر شهيد رجايي نيز در اختيار راه 

آهن نيست و به ايميدرو واگذار شده است. 
بيرانوند ادامه داد: بايد يك همكاري بين دستگاهي شكل بگيرد تا بار 
از جاده به سمت ريل هدايت شود. ش��ركت راه آهن به دليل اهميت 
راهبردي كاالهاي اساس��ي و همچنين با توجه به دستور مديرعامل 
اين شركت، فارغ از موضوع ظرفيت يا تعداد ناوگان، حمل اين كاالها 
را در اولويت قرار داده است. بيرانوند افزود: شركت راه آهن هم برنامه 
حمايتي را تهيه كرده كه اگر كس��ري واگن وجود داشته باش��د، اين 
كمبود را جبران كنيم، اما واگن هايي كه فعاًل در ش��بكه ريلي موجود 
است، هنوز اورلود )تكميل تقاضا( نش��ده اند كه گفته شود با كمبود 

واگن مواجهيم.
...........................................................................................................

آيا رئيسي دالر را تك نرخي مي كند؟
عضو هيئ�ت نمايندگان ات�اق بازرگان�ي تهران مي گوي�د: امروز 
بس�ياري از تحليلگ�ران و فع�االن اقتص�ادي تردي�دي ندارن�د 
ك�ه مش�كالت ارز چند نرخ�ي، قطعًا از مواهبش بيش�تر اس�ت. 
مهرداد عباد در گفت و گو با ايس��نا  اظهار كرد: م��ا اميدواريم كه تيم 
اقتصادي دولت جديد از مدت ها پيش كار كارشناسي خود روي بازار ارز 
و نحوه اصالح شرايط كالن آن را آغاز كرده و به نتايجي رسيده باشند، 
زيرا در غير اين صورت اگر بخواهيم با تصميماتي نس��نجيده كه تمام 
زواياي كار را در نظر نگرفته باشد، بازار را اداره كنيم خطر به وجود آمدن 

مشكالت جديد نيز وجود دارد. 
به گفته عباد، مي توان انتظار داش��ت كه سياست تك نرخي شدن 
ارز از سوي دولت س��يزدهم در دس��تور كار قرار بگيرد، ولي بايد 
توجه داش��ت كه چنين اقدام��ي احتماالً به چند م��اه زمان براي 
تصميم گيري نياز دارد و احتماالً بايد به ش��كل گام به گام اجرايي 
شود تا از وارد شدن شوكي جديد به بدنه اقتصادي كشور و زندگي 

مردم جلوگيري شود. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا در صورت حذف ارز 4هزارو200 توماني، 
خطر موج جديد تورم براي زندگي اقشار كم درآمد جامعه وجود ندارد، 
توضيح داد: اوالً بايد روي اين موضوع تأكيد كنيم كه امروز تعداد بسيار 
كمي كاال ارز دولتي دريافت مي كنند و اين فهرست ديگر مانند ماه هاي 
ابتدايي گسترده نيست. از سوي ديگر اگر به جدول قيمتي اين كاالها 
نگاه كنيم مي بينيم كه تقريباً همپاي كاالهايي كه ارز دولتي نگرفته اند، 
قيمت اين محصوالت نيز افزايش يافته و به نظر مي رسد از جريان تورم 

بيرون نمانده اند. 
سومين مسئله نحوه تخصيص و اس��تفاده از اين ارز است. در ماه هاي 
گذش��ته از يك ط��رف واردكنندگان حت��ي در ح��وزه اي مانند دارو 
نتوانس��تند ارز مورد نياز خود را تحويل بگيرند و از سوي ديگر قيمت 

برخي از اين كاالها در بازار به شكل آزاد تعيين مي شود. 
...........................................................................................................

نوشابه گران شد
صم�ت  وزارت  آماره�اي  در  گذش�ته  م�دت  در  آنچ�ه 
منتش�ر ي�ا از س�وي فع�االن ب�ازار اع�الم ش�د، نش�ان 
داش�ت.  آن  افزايش�ي  رون�د  و  نوش�ابه  گران�ي  از 
به گزارش ايسنا، قيمت نوشابه هاي گاز دار در حالي روند افزايشي را طي 
كرده كه تا 132 درصد نسبت به پارسال گران شده است. آنچه در مدت 
گذشته در آمارهاي وزارت صمت منتشر يا از سوي فعاالن بازار اعالم 

شد، نشان از گراني نوشابه و روند افزايشي آن داشت. 
اين در حالي اس��ت كه بررسي وضعيت قيمت نوش��ابه هاي گازدار در 
بين اقالم خوراكي كه چندي پيش از س��وي مركز آمار منتش��ر ش��د 
نش��ان مي دهد كه هر بطري 1/5ليتري نوش��ابه گازدار در خرداد ماه 
سال گذشته به طور متوسط 4هزارو800 تومان بوده كه در ارديبهشت 
امسال به بيش از 10 هزار و 600 تومان رسيده است، اين كاال در خرداد 
ماه به طور متوسط 11 هزار و 800 تومان فروش رفته و حتي تا بيش از 

12 هزار و 200 تومان هم قيمت خورده است. 
بر اين اساس، قيمت نوشابه در خرداد نسبت به ارديبهشت 5/2و نسبت 

به خرداد سال گذشته 131/9درصد افزايش دارد. 
همچني��ن جري��ان رش��د قيم��ت نوش��ابه از پارس��ال ت��ا س��ال 
ج��اري نش��ان مي ده��د ك��ه ه��ر بطري1/5ليت��ري در تير م��اه به 
ط��ور متوس��ط5هزارو300 تومان، م��رداد 6هزارو200 توم��ان، 
ش��هريور 6هزارو800، مه��ر 7ه��زارو300، آبان8ه��زارو600، دي 
8هزارو900، بهمن 9هزارو100، اس��فند 9ه��زارو400 تومان بوده و 
در سال جاري براي فروردين متوسط قيمت 9هزارو800، ارديبهشت 

10 هزار و خرداد بيش از 11 هزار و 100 تومان فروش رفته است.

حجم نقدينگي از خرداد ماه ٩٧ تا خردادماه 
١٤٠٠ س�رعت رش�د خ�ود را از مح�دوده 
٢٥درصد ب�ه مح�دوده ٤٠ درصد رس�انده 
اس�ت. ب�ه عقي�ده كارشناس�ان اقتصادي 
سياس�ت هاي پول�ي و مال�ي در س�ال هاي 
تحريم و ش�يوع كرونا به ش�كلي ب�وده كه 
تورم در اقتصاد ايران خودنمايي محسوسی 
داشته اس�ت و از آنجا كه در بازه زماني فوق 
نرخ دالر از محدوده ٤ ه�زار تومان حتي به 
محدوده ٣٣ هزار تومان هم رس�يد، نياز به 
نقدينگي بنگاه ها را تش�ديد كرد. از همين 
رو با وجود اينكه ٦٥ درصد تسهيالت بانكي 
به س�رمايه در گردش بنگاه ها تبديل ش�ده 
است، خبر چنداني از رشد اقتصادي نيست. 
نقدينگي در اقتصاد ايران پاي خود را روي گاز 
گذاشته و تخت  گاز مي رود، طوري كه بر اساس 
گزارش هاي رسمي بانك مركزي متغير فوق در 
س��ال 97 تنها حدود هزار و580 هزار ميليارد 

تومان بوده كه در خرداد ماه 1400 اين متغير 
پولي به 3 هزار و 704 هزار ميليارد تومان رسيده 
اس��ت، از اين رو امكان دارد نقدينگي خود را در 
پايان دولت حسن روحاني به مرز 3 هزار و900 

هزار ميليارد تومان نزديك كند. 
كارشناس��ان اقتص��ادي معتقدند اگ��ر دولت 
روحاني از ابزار انتش��ار اوراق مالي براي تأمين 
بودجه خود و همچنين شركت  ها بهره نمي برد، 
چه بسا نقدينگي حتي خود را به 4 هزار و500 
هزار ميلي��ارد توم��ان در پايان دول��ت كنوني 
مي رساند، حال آنكه اين متغير در پايان دولت 
دهم، يعني تقريباً هشت سال پيش تنها حدود 

500 هزار ميليارد تومان بود. 
صاحب نظران، شرايط ناش��ي از تحريم، ركود، 
افزايش نرخ ارز، برتري جويي هزينه هاي بودجه 
كش��ور نس��بت به درآمدها و ضعف س��رمايه 
بنگاه هاي بزرگ و متوس��ط اقتص��اد و بالطبع 
وابس��تگي شديدش��ان به منابع بانكي در بعد 

تأمين س��رمايه در گردش، نات��رازي ترازنامه 
سيستم پولي كشور و خروج سرمايه از كشور و 
شيوع كرونا را در رشد بي ضابطه حجم نقدينگي 

مؤثر مي دانند. 
سرعت رشد حجم نقدينگي در بازه زماني خرداد 
ماه 97 تا خرداد ماه 1400 از محدوده 25 درصد 
خود را به مرز 40 درصد رسانده است. نكته قابل 
توجه آن است كه س��هم پول در اين بازه زماني 
از حجم نقدينگي ب��ه مرز 20 درصد رس��يده 
است و الباقي نقدينگي تحت قالب شبه پول در 
سپرده هاي مدت دار بانك هاست و بانك ها تقريباً 
65 درصد تسهيالت پرداختي به اقتصاد را صرف 
س��رمايه در گردش بنگاه ها مي كنند تا بتوانند 
سطح توليد و اش��تغال را در فضاي كسب و كار 
كنوني و هزينه هاي جهش يافته در حد ممكن 
حفظ كنند.  در اين ميان شواهد نشان مي دهد 
بخش زيادي از نقدينگي در اقتصاد ايران درگير 
س��رمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي است و 

براي ايجاد، نوسازي سيستم ها و زيرساخت هاي 
عمومي و توسعه بنگاه ها و خطوط توليد اقتصاد 

ايران نياز به سرمايه جديد دارد. 
   رشد عجيب و خيره كننده

خبرگزاري فارس با انتشار آمارهاي جديد بانك 
مركزي گزارش داده است كه حجم نقدينگي در 
12 ماهه منتهي به خرداد ماه امسال 39/4 درصد 
رشد داشته كه نسبت به پايان اسفند ماه سال 

گذشته 6/6 درصد افزايش را نشان مي دهد. 
طبق اين آمار از خرداد ماه سال گذشته تا پايان 
خرداد ماه امسال هزار و 46 هزار و 924 ميليارد 
تومان و در س��ه ماهه اول امس��ال 227 هزار و 
924 ميليارد تومان ب��ه حجم نقدينگي افزوده 
شده است. همچنين پايه پولي در سه ماهه اول 
امسال با رشد 9/2 درصدي به 501 هزار و 107 
ميليارد تومان رسيده كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 30/7 درصد )117 هزار و 757 ميليارد 

تومان( رشد داشته است. 
پايه پولی در سه ماهه اول امسال هم 42 هزار 
و 217 ميليارد تومان رش��د داش��ته كه طبق 
گزارش بانك مركزي بخش عمده آن ناشي از 
تنخواه گردان بودجه 1400 بوده است، ضمن 
اينكه بانك مركزي براي كنترل اين رشد اقدام 
به فروش اوراق بدهي و جمع  كردن بخش��ي از 
پايه پولي منتشر شده كرده است. براساس اين 
آمار و ارقام، نرخ ضريب فزاينده در سطح عدد 

7/4 قرار دارد.

هادی غالمحسینی
  گزارش   یک

سجادسنگسري*/بخشدوم

آم�ار مش�موالن متوف�ي س�هام عدال�ت درحال�ي حدود 
٣ميلي�ون نفر اس�ت ك�ه هن�وز راه ح�ل مش�خصي براي 
انتق�ال اين س�هام به وراث متوفيان مش�خص نشده اس�ت 
و در اي�ن ش�رايط زمزمه ه�اي راه ان�دازي س�امانه اي براي 
انتق�ال س�هام عدال�ت ب�ه وراث ب�ه گ�وش مي رس�د. 
به گزارش ايس��نا، آمارها از فوت بي��ش از 2ميليون و 500 هزار 
دارنده سهام عدالت طي 10 سال گذشته خبر مي دهد و درحالي 
كه اخبار جسته گريخته اي از سوي مسئوالن در مورد نحوه انتقال 
سهام عدالت متوفيان به وراث ش��ان اعالم شده است، وراث اين 
افراد همچنان سردرگم هستند و فرايند انتقال سهام در هاله اي 

از ابهام قرار دارد. 
در اين ميان يكي از راه هاي اعالم شده براي انتقال سهام نياز به 
مراجعه حضوري يكي از وراث به پيش��خوان دولت دارد كه اين 

مراجعه با توجه به شيوع كرونا مي تواند، خطرناك باشد. 
در اين راستا، مدير سيس��تم تس��ويه و پرداخت سپرده گذاري 
مركزي اخيراً اعالم كرده اس��ت كه با برگزاري جلس��ات متعدد 
هم��كاران واحد حقوق��ي قوه قضائيه و واحد فن��اوري اطالعات 
شركت، سامانه اي جهت انتقال س��هام افراد فوت شده به وارثان 

آنان ايجاد خواهد شد. 
به گفته حس��ين قش��مي، با توجه به تع��داد 3ميلي��ون نفر از 

فوت شدگان س��هام عدالت، امكان اينكه عمليات قهري آنان به 
صورت دستي انجام و سهام را به وارثان انتقال داد، وجود ندارد. 

وي بر ايجاد س��امانه اي به منظور انجام عمليات فوق اش��اره و 
اظهار كرده كه براي ايجاد اين س��امانه، جلس��ات متعددي با 
همكاران واحد حقوقي قوه قضائيه و هم��كاران واحد فناوري 
اطالعات شركت سپرده گذاري مركزي برگزار شد تا اطالعات 
موجود متوفيان چه از جهت ميزان سهام عدالت چه از جهت 
تعداد وراث در اين س��امانه ثبت و ضبط ش��ود تا درصدي كه 
وارثان از سهام ارث مي برند، مشخص ش��ود كه اميدوارم اين 

موضوع در سال جاري عملياتي شود.

تصميم جديد براي انتقال سهام عدالت 
  سهام عدالت

طرح مالي�ات بر عاي�دي س�رمايه در كش و 
قوس هاي اليحه دولتي يا طرح مجلس، نهايتًا 
مجال اج�را در دولت دوازده�م را پيدا نكرد 
كه انتقاداتي را از سوي بهارستان نشينان به 
دنبال داشت. قرار اس�ت تا پايان شهريورماه 
اين طرح ك�ه كلي�ات آن در مجلس تصويب 
شده در صحن علني مورد بررسي قرار گيرد 
و قطعًا ب�ه دولت بع�دي محول خواهد ش�د. 
به گزارش ايسنا، اوايل خردادماه 1400 پس از 
حدود سه سال بحث بر س��ر ارائه اليحه از سوي 
دولت يا ارائه طرح از س��وي مجلس، س��رانجام 
مجلس ش��وراي اس��المي كليات طرح ماليات 
بر عايدي س��رمايه را به تصويب رس��اند. طبق 
اين طرح، اگر فردي طال، ارز، مس��كن و خودرو 
خريداري و س��پس اقدام به فروش آن كند بايد 
از محل س��ود اين معامله طبق مدت نگهداري 
آن سرمايه، بخشي را به عنوان ماليات بپردازد، 
اما كارشناسان نقدهايي به اين طرح وارد كردند 
كه خارج نكردن موضوع تورم، مهم ترين ايراد اين 
برنامه عنوان شد. طوالني شدن فرآيند تصويب 
ماليات بر عايدي سرمايه اين شائبه را ايجاد كرد 
كه بين مجلس و دول��ت در اين زمينه اتفاق نظر 
وج��ود ن��دارد. نقدهايي كه رئيس كميس��يون 
اقتصادي مجلس به دولت وارد كرده اس��ت اين 

گمانه زني را به وضوح ثابت مي كند. 
پورابراهيمي با اشاره به بحث تدوين طرح ماليات 
بر عايدي سرمايه در مجلس اظهار داشت: با توجه 
به اهميت موضوع و تأثيرگ��ذاري آن بر اقتصاد 
كشور طي سال ها، دولت اليحه ماليات بر عايدي 

سرمايه را به مجلس ارائه نكرد. بر اين اساس ما 
در ش��هريور ماه 97، يعني در دور دهم مجلس، 
طرحي را در اين خصوص ب��ا محوريت امالك و 
مس��تغالت تدوين كرديم كه البته مي توانست 
جامع تر باشد كه دولت با آن مخالفت كرد و اين 

اقدام جاي سؤال داشت. 
نماينده م��ردم كرم��ان و راور در مجلس افزود: 
دليل اين مخالف��ت را از وزير اقتص��اد پيگيري 
كردم كه اعالم كرد مخالفت ما به دليل اين است 
كه در حال تدوين اليحه اي در دولت تحت عنوان 
ماليات بر فعاليت هاي اختالل زا هستيم كه البته 
از لحاظ محتوايي تفاوت بسياري با طرح مجلس 

نداشت و تا همين امروز هم اين اليحه به مجلس 
ارائه نشده است، زيرا در همان زمان اين اليحه در 

كميسيون اقتصادي دولت رد شد. 
وي بيان كرد: ما در كميس��يون اقتصادي مجلس 
يازدهم به دليل اهميت موض��وع ماليات بر عايدي 
س��رمايه، تدوين طرحي را در اين مورد در دستور 
كار قرار داده ايم و در مس��ير بررس��ي آن، هجمه ها 
و انتقادات بس��ياري هم به مجلس شد. اگر ماليات 
بر عايدي س��رمايه به عنوان يك پايه امور مالياتي 
در اقتصاد كش��ور در نظ��ر گرفته ش��ود، بايد ابتدا 
زيرس��اخت هاي آن تأمين ش��ود كه قان��ون پايانه 
فروشگاهي و سامانه مؤديان كه اخيراً به دولت ابالغ 

شده است، مي تواند به عنوان يك زيرساخت به اين 
موضوع كمك كند. پورابراهيمي اين را هم بيان كرد 
كه ظرف يك ماه آينده تالش خواهيم كرد تمامي 
نظرات كارشناسان اتاق بازرگاني، صاحب نظران و 
متخصصان را در مورد بحث ماليات بر عايدي سرمايه 
جمع آوري و جمع بندي و تا اواخر ش��هريورماه نيز 
گزارش رسمي و نهايي آن را در كميسيون اقتصادي 

تصويب و به صحن علني ارائه  كنيم. 
در ش��رايط فعلي كه كمتر از يك م��اه به پايان 
كار دولت دوازدهم باق��ي مانده، طرح ماليات بر 
عايدي سرمايه به دولت بعدي محول خواهد شد. 
بنا به گفته پورابراهيمي، اگر دولت آينده بخواهد 
اليحه اي تحت عنوان ماليات بر عايدي سرمايه 
به مجلس ارسال كند، ما مي توانيم آن را در كنار 
طرح خود در كميس��يون اقتص��ادي با حضور 
مسئوالن و كارشناسان بررسي و در نهايت يك 

گزارش جامع به صحن علني ارائه كنيم. 
عالوه بر طرح ماليات بر عايدي سرمايه، مجلس 
در جهت كاهش فعاليت هاي سوداگرانه سه پايه 
مالياتي ديگر ش��امل ماليات بر خانه هاي خالي، 
مالي��ات بر ام��الك گران قيم��ت و مالي��ات بر 
خودروهاي لوك��س را هم در دس��تور كار قرار 
داده است، البته با وجود آنكه طبق قانون بودجه 
سال 1399 صاحبان خانه هاي باالي 10 ميليارد 
تومان بايد س��االنه مبلغي مع��ادل يك هزارم تا 
5هزارم ارزش ملك خود ماليات بدهند، بر اساس 
اعالم ديوان محاس��بات مجلس، تحقق مالياتي 
از اين طريق در هش��ت ماه ابتداي سال گذشته 

صفر بوده است.

طرحي كه مجلس شوراي اسالمي براي اجرايي كردنش مصمم است

ماليات بر عايدي سرمايه در دولت بعد اجرايي مي شود

  گزارش 2

س�رعت رشد حجم 
نقدينگ�ي در ب�ازه 
زماني خرداد ماه ٩٧ 
تا خرداد ماه ١٤٠٠ از 
مح�دوده ٢٥ درصد 
خ�ود را به م�رز ٤٠ 
درصد رسانده است. 
نكته قابل توجه آن 
است كه س�هم پول 
در اي�ن ب�ازه زماني 
از حج�م نقدينگ�ي 
ب�ه م�رز ٢٠  درص�د 
رس�يده اس����ت


