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گزارش

رشد ۸۵درصدي واردات تلفن همراه

براس�اس اعلام گم�رك ،در پن�ج م�اه ابتداي�ي امس�ال ي�ك
ميلي�ارد و  ۳۹۵ميلي�ون دالر تلف�ن هم�راه ب�ا برنده�اي
مختل�ف ب�ه كش�ور وارد ش�ده اس�ت ك�ه نش�ان از رش�د
۸۵درص�دي واردات اي�ن كاال در همس�نجي ب�ا پارس�ال دارد.

به گزارش گمرك ،حجم واردات گوشي در سال جاري نزديك به ۲هزار
و ۵۶۰تن بود که در مقايسه با پنج ماه نخست سال  ۱۳۹۹حدود ۳۶
درصد رشد داشته است .سال گذشته در پنج ماهه نخست يكهزار و
 ۸۸۴تن گوشي به ارزش  ۷۵۶ميليون دالر وارد شد.
روند افزايش��ي واردات گوش��ي در حالي اتفاق افتاده كه گزارشهاي
قبلي نشان داده بود با وجود محدوديت واردات ،اين كاال درصدر اقالم
وارداتي قرار دارد و حتي از هر يك از كاالهاي اساسي وارد شده ميزان
آن بيشتر است.
اين در حالي است كه در مجموع پنج ماه نخست سال جاري تجارت
خارجي ايران (واردات و صادرات) حدود ۳۵ميليارد دالر بود كه تقريباً
نيمي از آن را واردات تش��كيل ميدهد و از اين رق��م نزديك به 1/4
ميليارد دالر به گوشي تلفن همراه اختصاص داشته است.
براس��اس آخرين آمار گمرك ،مجموع تجارت خارجي ايران در پنج
ل به  ۵۹ميليون و ۳۰۰هزار تن به ارزش  ۳۴ميليارد
ماهه نخست امسا 
دالر رس��يد كه با تراز يك ميليارد دالري مثبت ،س��هم صادرات ۴۵
ميليون و  ۵۰۰هزار ت��ن به ارزش  ۱۷ميلي��ارد و  ۶۶۱ميليون دالر و
س��هم واردات  ۱۳ميليون و  ۸۰۰هزار تن كاال به ارزش  ۱۶ميليارد و
 ۶۳۱ميليون دالر بود.
----------------------------------------------------

پایان خاموشيهاي برق

مديرعامل شركت مديريت ش�بكه برق ايران از پايان دوران اوج
مصرفتابستانوبهصفررسيدنخاموشيهايبخشخانگيخبرداد.

به گزارش ايسنا ،مصطفي رجبي مشهدي در گفتوگويي تلويزيوني
با اشاره به اينكه از دو هفته گذشته تاكنون خاموشي در بخش خانگي
اعمال نشده اس��ت ،افزود :اكنون ميتوانيم اعالم كنيم كه زمان اوج
مصرف تابستان امسال به پايان رسيده است.
رجبي مشهدي با قدرداني از مشتركان برق در همه بخشهاي كشور
كه با صرفهجويي در مصرف برق به اين صنعت كمك كردهاند ،گفت:
هم اكنون شبكه سراسري برق و نيروگاههاي كشور در حالت پايدار قرار
دارند و توليد برق نيز در حالت حداكثري خود در حال انجام است.
سخنگوي صنعت برق با تأكيد بر اينكه مصرف برق هنوز هم بيشتر از
سال گذشته است ،ادامه داد :به منظور حفظ پايداري شبكه ،از هفته
گذشته سه نيروگاه بخار براي تعميرات اساسي و دورهاي مطابق برنامه
زمانبندي شده از مدار توليد خارج ش��دهاند تا براي زمان اوج مصرف
زمستان و تابستان سال آينده آماده باشند.
رجبي مشهدي با قدرداني از صنايع بهويژه صنايع عمدهاي كه همكاري
قابل توجهي در زمان اوج مصرف برق تابستان داشتند ،گفت :مشتركان
عمده با همكاري و كاهش مصرف توانستند شرايط را به گونهاي رقم
بزنند كه در كشور حداقل خاموشي را داشته باشيم و به همين دليل
اكنون شبكه سراسري در پايداري كامل قرار گرفته است.
وي با اش��اره به اينكه اوج مصرف ب��رق تابس��تان در مردادماه با رقم
۶۷هزار و  ۱۲مگاوات و براي اولين بار در كشور رخ داده است ،گفت:
با كاهش مصرف برق كه هماكنون در كش��ور رخ داده است به تدريج
از حجم و تعداد برنامههاي زمانبندي ش��ده و اقدام��ات مديريت بار
كاهش مييابد .رجبي مش��هدي با بيان اينكه تفاهمنامههاي مربوط
به مديريت مصرف صنايع تا پايان ش��هريور ادام��ه دارد ،افزود :البته
اي��ن تفاهمنامهها با توجه به ش��رايط فعل��ي ,لزوماً اجرا نميش��ود،
بهطوريكه هم اكنون هيچگونه محدوديتي براي تأمين برق صنايع
وجود ندارد.
س��خنگوي صنعت ب��رق اف��زود :روز جمع��ه ،صنعت ب��رق بيش از
۵۰۰۰مگاوات برق براي صنايع بزرگ كش��ور تأمي��ن كرده كه البته
اين رقم در زمان كم باري معادل  ۸۰۰۰مگاوات بوده است ،همچنين
صنايع كوچك نيز طبق دستورالعملها در حال فعاليت بوده و تأمين
برق آنها نيز درحال انجام است.
وي ادامه داد :اعالم ميكنيم خاموشيها پايان يافته و هيچ محدوديتي
براي مصارف برق صنايع وجود ندارد.
----------------------------------------------------

كاهش مجدد قيمت سيمان در بازار

وزير صنعت ،معدن و تجارت با بيان اينكه قيمت س�يمان در بازار
نسبت به هفته گذش�ته باز هم كمتر شد ،بيان كرد :استانها براي
كاهش هر چه بيشتر قيمت سيمان به صورت ويژه پاي كار بيايند.

به گزارش تس��نيم به نقل از شاتا ،س��يدرضا فاطمي امين در جلسه
ويدئوكنفرانسي با رؤساي سازمانهاي صمت و مديران عامل شركت
شهركهاي صنعتي استاني با موضوع بررسي مسائل مرتبط با صنعت
سيمان ،بيان كرد :تمامي فعاالن صنعت سيمان مكلف به ثبت نام در
س��امانه جامع تجارت و ثبت اطالعات خريد و فروش در سامانه افق
ميباشند.
وي با بيان اينكه موضوع سيمان در قالب يك برنامه سه ماهه بهصورت
مداوم رصد و پايش خواهد ش��د ،اضافه كرد :قيمت سيمان در بورس
با اجراي اين برنامه متعادل و قيمت س��يمان در بازار نسبت به هفته
گذشته باز هم كمتر شد.
وزير صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :قيمت سيمان به صورت پاكتي
به زير  25هزار تومان رسيد و قيمت س��يمان فله هم حدود  18هزار
تومان ارزانتر شد.
فاطمي امين با بيان اينكه به صورت كالن براي تعديل قيمت سيمان به
موفقيتهاي خوبي رسيدهايم ،تصريح كرد :استانها بايد بيشتر از اين
پاي كار بيايند و كار به صورت ويژه مورد توجه واقع گردد.
وي با بيان اينكه عرضه س��يمان در بورس تجربه خوبي بوده اس��ت،
گفت :كارها بايد با جديت هر چه بيش��تر دنبال ش��ود و انتظار دارم
تمامي پروژهها از جمله  19پروژه نظام توزيع و پوشش كاال در سامانه
با قدرت ادامه يابد.
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صرفرانتدرصرافیها

ي در نظام حقوقي ايران حقي است كه بايد مورد حمايت قرار گيرد ،اما گاهی با وضع شروط جديد
حقوق مكتسبه در مشاغلي چون صراف 
ً
كه بخش خصوصي واقعي توانايي اجراي آن را ندارد ،اين حق تضیيع و عمال اشخاص وابسته به دولت صنف را در انحصار ميگيرند
اگرچه اخيرا ًمجلس
ش�وراي اسلامي
كليات طرح تسهيل
مجوز كسب و كار به
تصويب رس�اند ،اما
باید توجه داشت كه
تسهيل مجوز كسب
ابراهیم درویشی
و كار باي�د ب�ا بهبود
کارشناس حقوق اقتصادی
فضاي كس�ب و كار
همراه باشد ،زيرا به سادگي ميشود با وضع شروط
و محدوديتهايي گردونه كسب و كار را محدود
كرد .به طور نمونه گاهي وضع يك ش�رط جديد
مانند افزاي�ش قابل مالحظه س�رمايه زمينهاي
ايجاد ميكند تا هم متقاضي�ان داراي صالحيت
علمي و عمل�ي از دريافت مجوز محروم ش�وند
و هم اينك�ه گاهی دارندگان مج�وز نيز برخالف
حقوق مكتس�به به س�وي انحالل مجوز هدايت
ش�وند ،از اين رو صرف� ًا اش�خاصي ميتوانند در
بوكارها حضور داشته باشند كه از رانتهاي
كس 
دولتي برخوردار باش�ند كه اين م�ورد در حوزه
صرافي در دولت تدبیر و امید مش�هود ميباشد.

حقوقمكتسبهدرمعنايعامبهحقوقيگفتهميشود
كه شهروندان برپايه مصوبات پارلماني يا برنامههاي
سياسي ،اجتماعي و فرهنگي كسب كردهاند .حقوق
مكتسبه را نميتوان از ش��هروندان پس گرفت .اين
حقوق در حقوق اساسي عبارت است از :حقوقي كه
به طور كامل يا در موارد معيني به يك شخص تعلق
ميگيرديااعطاميشودكهنبايدباعملشخصديگر،
از بين برود و اين حق منصفانه است و دولت بايد آن را
شناسايي و حمايت كند.
قانون اساسي به ش��رح اصول  170و  173و به تبع
آن ،قوانين عادي و در حال حاضر قانون تشكيالت
و آیين دادرس��ي ديوان عدالت اداري مصوب سال
 ،1393ابط��ال مقررات دولتي ك��ه مغاير با حقوق
مكتسبه مردم ميباش��د را به عهده ديوان عدالت
اداري گذاشته است .در معني عام «حقوق مكتسبه»
به معني حقوق كس��ب شده ميباش��د .همچنين
حقوق مكتس��به در معني خاص به معني محترم
شمردن و استمرار حقوق ايجادي استقرار يافته به
رغم تغيير مكان يا تغيير قوانين ميباشد؛ در صورتي
كه بخواهيم حقوق مكتسبه با تغييرات و تحوالت
قانونگذاري از چه وضعي برخوردار ميباشد ،بايد
بدانيم كه چنين حقي بايد محترم ش��مرده شود.
متأس��فانه گاهي تعارض زماني قواني��ن ،مقررات،
مصوب��ات دولتي و تصميمات و اعالن��ات اداري در
گذشته و آينده به تضييع حقهاي مكتسب ناشي از
آنها يا نتايج ناشي از قراردادهاي منعقده مقام اداري
در گذشته يا ناديده انگاش��تن انتظارات و توقعات
مشروع ناشي از آنها منتفي ميش��ود .اين تضييع
حقوق براس��اس قانون رويه قضایی و ش��رع قابل
پذيرش نيست .بنابراين اصل حمايت از اين حقوق
مكتس��به را بايد پرورده رويه قضایی ديوان عدالت
اداري دانست كه فارغ از عدم پيشبيني آن،به عنوان
اصل حمايت شده در قانون اساسي ،در موارد عدم
رعايت اين اصل از سوي مقام اداري به دفعات متعدد
حكم به ابطال هر نوع مصوبهاي كه مغاير با اين حق
باشد صادر شده است.
در اين متن ،نگارنده س��عي دارد كه ضمن اشاره به
پيش��ينه صرافي در ايران و ضوابط و مقررات ناظر بر
آنها ،به حقوق دارندگان مجوز صرافي اش��اره نمايد،
زيرا برخالف تعريف حقوق مكتسبه كه آن را حقي
ميدانند كه نميتوان آن را از شهروندان پس گرفت،
در معني خاص آن به معني محترم شمردن و استمرار
حقوق ايجادي اس��تقرار يافته ،به رغم تغيير مكان
و تغيير قوانين ميباش��د ،ولي در اي��ران اين حقوق
برخالف تعريف آن و رويهه��اي قضايي و مصوبات
ديوان عدالت اداري،هر چند سال يكبار بدون بررسي
آثار و تبعات اقتصادي و اجتماعي اين حق مورد هجمه
قرار ميگيرد .به نحوي كه آث��ار اين تغييرات بنيان
و موجوديت صرافيهاي موج��ود را هم به مخاطره
مياندازد ،به طوري كه بسياري از آنها را تا مرز نابودي
و ابطال مجوز پيش ميبرد .بدون اينكه مس��ئوالن
ذيربط توجهي به قوانين و مقررات و حقوق مسلم
افراد داشته باشند.
حذفبخشخصوصیبااهرمافزایشسرمایه
گاهي اين تغييرات درخصوص افزايش سرمايه ،اين
شركتها كه نقش تأثيرگذاري در بازار پولي كشور
دارند به نحوي محدودكننده ميباش��د كه موجب
ميشود حتي اكثر متقاضيان داراي صالحيت علمي
و عملي را از دريافت مجوز محروم سازد؛در صورتي كه
اگر به دقت به افزايش سرمايه اين مؤسسات نگريسته
شود كام ً
ال مشخص ميشود كه عالوه بر محروميت
اكثر متقاضيان ،دارندگان مجوز صرافي سالهاي قبل
رابرخالفحقوقمكتسبهبهسويانحاللمجوزسوق
ميدهند و راه را براي كساني كه از رانتهاي دولتي
استفاده ميكنند ،هموار ميسازند.
در اين ميان ،با توجه به اينكه اخيرا ً مجلس شوراي
بوكار را
اسالمي كليات مصوبه تس��هيل مجوز كس 
تصويب كرده است ،بايد توجه داشته باشد كه بهبود
بوكار هم مكمل طرح مذكور است ،زيرا
فضاي كس 
همانطور كه گفته ش��د گاهی با وضع شروط جديد
بوكار و فعال نيز براي
اشخاص صاجب مجوز كس�� 
ادامه فعاليت خود با مش��كل روبهرو ميشوند كه در
حوزههاييچونصرافيشروطيمانندافزايشسرمايه
بسياريازفعاالناينبخشراباچالشوحتيتعطيلي
بوكار مواجه كرده است ،بالطبع اشخاصي كه به
كس 
منابع و رانتهاي دولتي متصل هستند سهمشان از
چنين مشاغلي افزايش مييابد.

رضا دهشیری | جوان

 )1تاريخچه صرافي در ايران
در برخي از كتب فقهي مبحثي در باب بيع «صرف»
يا صرافي كه همان خريد و فروش مس��كوكات طال
بوده آمده اس��ت ،صرافي در دوران صفويه در ايران
رونق گرفت .مراكز مهم صراف��ي در آن زمان تهران،
تبريز ،مشهد ،اصفهان ،بوش��هر و شيراز بودند كه به
جاي مؤسسات بانكي نقش مهمي در تجارت آسياي
مركزي به عهده داش��تند .از جمله اي��ن صرافيها
كه توسط تجار امين تأسيس ش��ده بودند ،صرافي
جهانيان ،صرافي جمشيديان و صرافي تومانياس را
ميتوان نام برد كه با امانتداري و حسن شهرت اقدام
به نقل و انتقال وجوهات م��ردم و واردات و صادرات
میکردند .اين روند تا س��ال  1304و تشكيل اولين
بانك ايراني (بانك سپه) ادامه داش��ت .از اين تاريخ
به بعد بانكهاي ايراني يكي پس از ديگري تأسيس
ش��دند و جاي صرافيها را گرفتند .بانك مركزي در
سال  1339تأسيس شد و براس��اس مواد  11 ،10و
 12قانون پولي و بانكي كشور بانك مذكور مسئول
تنظيم و اجراي سياستهاي كالن اقتصادي كشور،
حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها ،انتشار اسكناس
و ضرب سكههاي فلزي رايج،تنظيم مقررات معامالت
ارز ،نظارت بر معامالت طال و نگهداري حسابهاي
دولتي را به عهده داش��ت .به عبارت ديگر اين بانك
سازمان سياستگذار كالن اقتصادي كشور است و
ورود آن به مسائل جزیی كش��ور مانند صدور مجوز
براي خريد و فروش سكه يا ارز با سياستگذاري كالن
كشور در تضاد ميباشد .مجوز صرافي به شكل امروزي
عم ً
ال از نيمه دوم سال  1383شكل گرفت .البته در
دهه  1370مجوزهايي به صورت پراكنده و با دريافت
س��فتههايي به عنوان تضمين به نام اشخاص صادر
ميشد ،ولي مجوز صرافي در قالب شركت تضامني
در تهران و كالنشهرها مثل اصفهان ،مشهد ،شيراز،
بندرعباس و . . .با سرمايه2ميليارد ريال و ساير شهرها
با سرمايه يك ميليارد ريال قابل دريافت بود.
باتوجهبهتهيهاساسنامهتيپوسرمايهمعقولتمامی
متقاضيان قادر به دريافت مجوز صرافي بوده و عالوه بر
متقاضي فرزندانشان هم به كار مشغول ميشدند.
 )2افزايش سرمايه صرافيها
همزمان با استقرار تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد
س��رمايه صرافيها از 2ميليارد ريال به 200ميليارد
ريال ( 200برابر) افزايش يافت و جالبتر از همه توافق
چند نفر از اعضاي شوراي فرعي پول و اعتبار همزمان
با تغيير آقاي بهمني از رياست بانك مركزي و انتصاب
آقاي سيف به جاي ايشان،اساس��نامه مذكور را در
شوراي پول و اعتبار مصوب نموده و عم ً
ال دست ساير
متقاضيان جامعه را بهرغم داشتن صالحيت علمي و
عملي از دريافت مجوز صرافي به علت عدم توان تأمين
سرمايه كوتاه كردند .اين موضوع به موجب نامه شماره
 92/116921م��ورخ  1392/04/23به اس��تحضار
رئيس كل وقت بانك مركزي نيز رسيد .آنچه كه باعث
تأسف و تأثر شد اين بود كه اين دستورالعمل و مقررات
را به دارندگان مجوز صرافيهاي كه در سالهاي دهه
 1380آن را از بانك مركزي اخذ کرده بودند ،تسري
دادند و اين صرافيها نيز مكلف شدند سرمايه خود
را از 2ميلي��ارد ريال به  200ميلي��ارد ريال افزايش
داده و يك فقره ضمانتنامه ب��ه مبلغ 4ميليارد ريال
به نفع بانك مركزي تهيه و ارائه دهند و هر ساله اين
ضمانتنامه را تمديد کنند .در صورتي عطف به ماسبق
نمودن قواني��ن و مقررات مغاير با حقوق مكتس��به
دارندگان مجوز صرافي بوده و هزينههاي گراني را به
آنان متحمل ميشود .به علت مكاتبات متعدد كانون
صرافان وقت و صرافيهاي داراي مجوز و اعتراض به
افزايش غيرمعقول سرمايه و عطف به ماسبق نمودن
آن مراتب از طريق معاون نظارتي وقت (نگارنده) به
اس��تحضار معاون اول محترم رئيسجمهور (آقاي
جهانگيري) رسيد و ايشان به آقاي دكتر سيف دستور
دادند كه سرمايه صرافيها را تعديل کنند و در نهايت
سرمايه به 40ميليارد ريال تعديل گرديد.

سرمايه صرافيها در س��ال  1398و سال  1400نيز
افزايش ياف��ت .اين افزايش در ش��هرهاي بزرگ در
س��ال  1398به  120ميليارد ريال و در سال 1400
به 250ميليارد ريال افزايش يافت و دارندگان مجوز
صرافي نيز موظف به افزايش سرمايه شدند و در واقع
ش��وراي پول و اعتبار و تصويب كنندگان قوانين و
مقررات ،آرای وح��دت رويه (مصوبات ديوان عدالت
اداري در رابطه با حقوق مكتسبه) را ناديده گرفتند.
عدم توجه به اين حقوق همانند اين است كه خانه يا
باغي را كه یک س��ال پيش افراد خريداري كردهاند،
ملزم شوند امروز ما به التفاوت آن را به نرخ روز پرداخت
کنندواينمغايربااصلمالكيتوحقوقمكتسبهآنان
ميباشد .نكته قابل توجه اينكه يكي از افراد حاضر در
جلسه فرعي شوراي پول و اعتبار تأكيد داشت كه چرا
ما مانند كشورهاي حاشيه خليج فارس ،كل صرافيها
را به يك نفر يا يك شركت واگذار نميكنيم!!!
به ايشان اعالم شد كشورهاي پيش��رفته و اروپايي
را در ام��ور اقتصادي الگو قرار دهيد نه ش��اهزادگان
انحصارطلب را .هدف جمهوري اسالمي منتفع شدن
همه افراد جامعه از امكانات موجود در نظام ميباشد و
انحصارطلبي مغاير با قانون اساسي است.
افزايش سرمايه صرافيها بايد در مورد كساني اعمال
شود كه امروز متقاضي دريافت مجوز جديد هستند،
نه در مورد دارندگان مجوز صرافي كه سالهاي قبل
آن را با شرايط آن روز دريافت کردهاند .تعميم سرمايه
جديد به دارن��دگان مجوز صرافي مغاي��ر با حقوق
مكتسبه آنان ميباش��د كه مغاير با عدالت ،انصاف و
شرع مقدس است.
)3محدوديتهاياعمالشدهبرصرافيهاي
موجود
عالوه بر تحميل افزايش سرمايه به صرافيهاي فعال
كه سالهاي قبل با مقررات زمان خود مجوز گرفتهاند،
در اقدامي تازه در افزايش سرمايه شركتهاي صرافي،
محدوديتهاي زير نيز به آنها تحميل شده است:
)1-3افزايش سرمايه نبايد از محل تسهيالت بانكها
و مؤسسات اقتصادي باشد.
 )2 -3افزايش س��رمايه نبايد به صورت مستقيم يا
غيرمستقيم از محل قرض ساير اشخاص باشد.
 )3-3سرمايه بايد به صورت نقدي واريز شود كه اين
شرط نيز برخالف ماده 118قانون تجارت ميباشد كه
اعالم داشته است «شركتي تضامني (صرافي) وقتي
تشكيل ميشودكه تمام سرمايه نقدي و سهم الشركه
غيرنقدي نيز تقديم و تسليم ش��ده باشد .بنابراين
عدمپذيرش سرمايه غيرنقدي (مغازه و ساير اموال
غيرمنقول شركت) مغاير با ماده مذكور بوده و هرگونه
شرطي كه مغاير با قوانين باشد باطل ميباشد.
 )4 -3به تعداد انگشتان دست افرادي وجود دارند
كه عالوه بر  250ميليارد ريال سرمايه نقدي و حدود
250ميليارد ريال هزينه خريد محل صرافي سرمايه
به صورت نقدي داشته باشند و ميخواهند صرافي
تأس��يس كنند ،مگر اينكه حالل و ح��رام را رعايت
نكرده باشند.
 )5 -3ارائه ضمانتنامه به مبلغ  50درصدي سرمايه
ثبتي صرافيها.
اينها ساير شروط غير معقول براي تأسيس صرافي
است .نظر به اينكه در شركت تضامني تك تك شركا
با تمام آورده خود در داخل و خارج شركت به صورت
تضامني در مقابل طلبكاران مسئول ميباشد .
اخذ ضمانتنامه به مبلغ  50درصدي پايه ثبتي چه
معنايي دارد؟ آيا بانك مركزي ارزي را به صورت اماني
جهت فروش به صرافيها ارائه مينمايد؟
آيا در ساير ش��ركتهاي تضامني قانونگذار موظف
به دريافت ضمانتنامه از ش��ركا ميباش��د؟ آيا اين
محدوديتها مغاير با اصل آزادي معامالت نميباشد؟!
كس��اني كه اقدام به معامله نقدي ميكنند به اندازه
كافي بايد مراقب اموال خود باشند .قطعاً بانك مركزي
در هنگام معامالت روزمره نميتواند به اندازه شخص
معاملهكنندهمراقباموالمردمباشد.تنهافرقصرافي

با شركتهاي تجاري اين است كه كاال صرافي ارز است
كه از بازار يا بانك تهيه شده و به صورت نقدي تهيه
ميكند.درصورتيكهكااليسايرشركتهايتجاري
نيازهاي مصرفي يا سرمايه اشخاص ميباشد.
 )6 -3در خصوص يكس��ان بودن سرمايه اشخاص
حقيقي و حقوق��ي بايد گفت اين موض��وع با آزادي
بوكار مغاير ميباشد .يك واحد صنفي
ارادهها در كس 
ميتواند با ميلياردها ريال سرمايه فعاليت کند و يك
واحد كوچكتر ميتواند با حداقل سرمايه ،منتهي
سودي كه هر يك خواهند برد ،متفاوت است.
 )7 -3چنانچه ش��ركت تضامني از مردم س��پرده
دريافت نمايد ي��ا مانند ليزينگها پي��ش دريافت
كاال را درياف��ت كن��د ،بانك مركزي موظف اس��ت
محدوديتهايي مانند حداقل سرمايه يا ضمانتنامه
را به منظور حفظ سپردههاي مردم اخذ کند ،زيرا اين
بانك حافظ سپردههاي مردم نيز ميباشد ،اما در مورد
صرافيهاهمانگونهكهقانونگذاربهصراحتاعالمکرده
بوكار ميتوان
است با رعايت طرح تسهيل مجوز كس 
مجوز مربوطه را با احراز صالحيت متقاضي صادر کرد،
پيشنهاد ميشود نظارت بر عملكرد آنان را به اتحاديه
مربوطه يا كانون صرافان واگذار نمايد و بانك مركزي
به عنوان مقام ناظر ،نظارت عاليه را حسب ماده 96
قانون برنامه شش��م توس��عه اعمال کرده و براساس
مواد  11 ،10و  12قانون پولي و بانكي به نظارت ورود
و خروج ثروتهاي ملي كشور ،يعني طال و ارز داشته
باشد.ورودبهمسائلجزییماننداستعالمازمتقاضيان
از مراجع انتظامي ،امنيتي ،بازرسي محل صرافي و
اظهارنظر درخصوص سرمايه و متقاضيان صرافي در
شأن و جايگاه بانك مركزي نميباشد .بانكي كه نام
بانك را به استعاره با خود همراه دارد و عم ً
ال حسابدار و
بانكدار دولت و تنظيمكننده سياستهاي پولي است،
داراي شأن و شخصيتي باالتر و واالتر از صدور مجوز
صرافياست.پيشنهادميشوداينگونهاقداماتحسب
قانون نظام صنفي به اتحاديه صنف مربوطه يا كانون
صرافان واگذار نمايد.
 )4صرافي بانك
در سال 1384به دستور رئيس كل وقت بانك مركزي،
صرافيبانكهاتأسيسشدتادرصورتتحريمبانكها
و بانك مركزي ،ش��ركتهايي تحت عنوان شركت
صرافي بانكها،مبادالت ارزي كشور را انجام دهند.
ايده فوق ايده خوبي بود ،اما متأسفانه بانكها صرفاً
به دنبال منافع خود بوده و با توجه به نس��بت سهام
 70درصدبانك و  30درصد اشخاص حقيقي ،رانتي
در اين صرافيها به وجود آمد كه بازار ارز را به مراتب
ملتهبتر کرد ،زيرا تالش صرافي بانكها اين بود كه
با فروش ارز به قيمت باالتر در بازار از  30درصد سود
اشخاصحقيقيبهرهمندشوند.عملكرداينصرافيها
بسيارنامطلوببودوبهرغماينكهنسبت سهام شركت
صرافي بانكها به90درصد بانك و 10درصد اشخاص
حقيقيتغييريافتبازهمبانكهاتمايليبهرهاکردن
بازار پرسود ارز نداشتند.
بنابراي��ن در س��ال 1390 -1391ارزي كه جهت
تعديل قيمت ارز در اختيار آنان بانکها داده ش��د،
مورد سوءاستفاده قرار گرفت و براساس مصوبه هيئت
وزيران جريمه ش��دند .چگونه بايد انتظار داشت كه
صرافي بانكها در جهت حفظ منافع كشور و مردم
گام بردارند .همچنين در مجمع عمومي بانك مركزي
درسال 1391مصوبگرديدبانكهاتمامیشركتها
و ليزينگها و شركتهاي صرافي را ظرف مدت شش
ماه تعطيل نمايند،ولي متأسفانه با ورود دكتر سيف
به بانک مرکزی تيم اقتصادي او دقيقاً در نيمه دوم
س��ال  1392اين بخش��نامه كه مغاير با منافع افراد
خاص بود لغو شد.
پیشنهاد جدید
نظر به اينكه بان��ك مركزي به جز مج��وز صرافي،
هيچگونه ارز يا سكهاي به صورت اماني جهت فروش
در اختيار صرافيها قرار نميدهد ،از اينرو واحدهاي
صنفي هرگونه پيش پرداخت يا س��پردهاي از افراد
دريافت نميكنند ك��ه در حيطه اختي��ارات بانك
مركزي باشد به منظور پرهيز از هرگونه تصديگري
كه مغاير با شرح وظايف بانك مركزي است ،پيشنهاد
ميش��ود دريافت م��دارك مورد ني��از جهت مجوز
صرافيها و تكمي��ل پرونده را به يكي از مؤسس��ات
اعتباري يا براساس ماده 53و 55قانون نظام صنفي به
اتحاديه ذيربط واگذار نمايد تا پس از تكميل پرونده
و انجام استعالمات مورد نياز هنگامي كه روند آماده
صدور مجوز شد آن را به بانك مركزي ارسال کند تا
حسب ماده 96و ساير قوانين و مقررات مجوز مربوطه
صادر ش��ود .بازديد از مكان و بازرسي از صرافيها را
نيز به اتحاديه يا مؤسسه يا شركتهاي تحت قرارداد
بانك واگذار نموده و نظارتهايي كه ش��امل صدور
دس��تورالعملها و بخش��نامههاي ارزي در راستاي
سياس��تهاي پولي و ارزي ميباشد را تهيه و به آنها
ابالغ نمايد .با به كارگي��ري روش فوق بانك مركزي
ضمن تمركز روي اه��داف و وظايف اصلي خود (و از
جمله تنظيم سياس��تهاي پولي و اعتباري ،انتشار
اسكناس و مسكوك ،نظارت بر ورود و خروج طال و ارز
و ) . . .اين اقدام موجب چاالكي بخشهاي مختلف آن
بانك از جمله بخش صدور مجوز و استعالمات و ساير
ادارات مرتبط با صرافيها خواهد شد.
ضمن آنكه نظ��ارت عمده بانك مرك��زي بايد روي
بانكها و مؤسس��ات اعتب��اري و چگونگ��ي صدور
مجوز فعاليت آنها و تقاضاي شعب و شركتهاي زير
مجموعه بانكها متمركز گردد كه عمده فعاليت آنها
با س��پردههاي مردم انجام ميشود و نياز به بررسي،
بازرسي و كنترل بيشتري دارند نه صرافيهايي كه با
پول خودشان مشغول به خريد و فروش ارز در داخل
كشور ميباشند.

توريستي ورفاهي آبادگران ايران
ي
ي دكترعبيد 
البراتوارداروساز 
گ
ي البرز(هلدين 
سرماي ه گذار 
ن
آلومينيومايرا 
آلومراد
ي الوند
كاش 
ن
ي امي 
داروساز 
ن
ح ايرا 
ي امال 
معدن 
آسان پرداخت پرشين
ن
سراميكهايصنعتياردكا 
ل
آبسا 
بيمه آسيا
ي آتي ه دماوند
سرماي ه گذار 
ن
ي ايرا 
ي تراكتورساز 
آهنگر 
سرمايه گذاري پرديس
ب
ع آذرآ 
صناي 
ن
سايپاآذي 
ق
ن باف 
معاد 
س شهيدباهنر
م 

بيمه البرز

ي
سرمايهگذاريبوعل 
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
ي بارز
گروه صنعت 
بيمه دانا
ن
ش ايرا 
بهنو 
فجر انرژي خليج فارس
ن
گروهبهم 
ت بيم ه
ي صنع 
سرماي ه گذار 
بانك خاورميانه
بيمه ملت
بانك ملت
س
ت پار 
ي محصوال 
ن الملل 
بي 
پتروشيمي بوعلي سينا
ن
بانكپارسيا 
بانك پاسارگاد
پست بانك ايران
گروه دارويي بركت
بانك صادرات ايران
بينالملليتوسعهساختمان
بانك تجارت
بيمه ما
چرخشگر
ن چين
ت چي 
ت و صنع 
كش 
توليدي چدن سازان
معدنيوصنعتيچادرملو
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
ن
ي ايرا 
ن ساز 
كمباي 
ن
ن ايرا 
كرب 
ن
ي ابوريحا 
داروساز 
ن
دادهپردازيايرا 
البرزدارو
داروسازي زاگرس فارمد پارس
گ
ش (هلدين 
داروپخ 
ش
ي داروپخ 
ي داروئ 
شيم 
ي
ي فاراب 
داروساز 
ن
ي جابرابنحيا 
داروساز 
ي كوثر
داروساز 
ن
ي لقما 
داروي 
ي دماوند
معدن 
س
ي پار 
دوده صنعت 
ي اسوه
داروساز 
ش
كارخانجاتداروپخ 
ن
ن تهرا 
درخشا 
ك
ي راز 
داروي 
سبحان دارو
ي سينا
داروساز 
گروه دارويي سبحان
سرمايه گذاري دارويي تامين
ي
داروسازيزهراو 
تجارت الكترونيك پارسيان
بيمه اتكايي امين
ي اكسير
داروساز 
فوالد آلياژي ايران
فوالد اميركبيركاشان
ن
فيبر ايرا 
فوالد خراسان
فوالد خوزستان
فنرسازيزر
فوالد مباركه اصفهان
ن
س ايرا 
فروسيلي 
ن
فرآوريموادمعدنيايرا 
غلتك سازان سپاهان
پارس فوالد سبزوار
ن
ي ايرا 
ي تزريق 
فرآوردهها 
پديده شيمي قرن
ن
گروهصنايعبهشهرايرا 
ن
گلوكوزا 
گ
سرمايهگذاريغدير(هلدين 
گ
سرمايهگذاريغدير(هلدين 
ن
قنداصفها 
ن
ت قند قزوي 
كارخانجا 
ن
ل ايرا 
ت اتومبي 
قطعا 
شهد
ن
قند لرستا 
ت
قند مرودش 
قند نيشابور
معدني و صنعتي گل گهر
ي
ت گرج 
بيسكوي 
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر
ن
ت خراسا 
قند ثاب 
ي
گسترشصنايعوخدماتكشاورز 
ش
گلتا 
حمل و نقل بين المللي خليج فارس
حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام
شركت ارتباطات سيار ايران
حفاري شمال
حملونقلتوكا
داده گسترعصرنوين-هاي وب
ايرانارقا م
سرمايه گذاري اعتبار ايران
ن خودرو
ايرا 
سرمايه گذاري خوارزمي
ن
كمكفنرايندامي 
ك
خدماتانفورماتي 
بيمه پارسيان
گروه پتروشيمي س .ايرانيان
ايراندارو
جامدارو
صنايعجوشكابيزد
پلي پروپيلن جم  -جم پيلن
ل البرز
كاب 
گروه صنايع كاغذ پارس
گروه صنايع كاغذ پارس
ن
صنايعخاكچينيايرا 
س
ك دا م پار 
خورا 
فنرسازيخاور
كارخانجات توليدي شهيد قندي
س خزر
پار 
ظ
ك حاف 
ي وسرامي 
كاش 
سيمان خوزستان
ق
ك خودرو شر 
الكتري 
كيميدارو
ت كالبر
لبنيا 
توسعه معدني و صنعتي صبانور
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر
س
ي پار 
كاش 
ن
ك كارآفري 
بان 
ايركا پارت صنعت
صنعت غذايي كورش
پتروشيمي خراسان
ن
ن ايرا 
كارت 
ي
ي سعد 
كاش 
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
ن
كالسيمي 
صنايعكاغذسازيكاوه
آريان كيميا تك
فوالد كاوه جنوب كيش
توليدي فوالد سپيد فراب كوير
كوير تاير
ن
الميرا 

آخرین قیمت تغيير قيمت
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9,070
18,900
22,100
24,200
3,869
37,000
12,570
17,670
37,100
2,040
10,970
8,150
5,510
1,242
3,220
41,100
26,090

0
-320
-1,160
230
-147
-1,090
-660
-800
-1,950
10
-540
380
-120
-18
-51
-1,500
-760

4,582
8,100
25,460
5,910
65,550
28,350
1,703
1,907
5,960
1,372
3,785
12,730
66,720
2,862
14,880
25,000
37,790
2,190
2,479
2,260
7,810
11,820
15,500
3,990
27,620
6,770
6,280
130,000
29,120
19,700
16,570
14,910
30,380
27,360
18,520
14,940
4,910
43,330
178,510
23,680
29,650
31,620
33,380
44,330
18,740
19,620
20,240
21,010
6,530
5,900
3,725
43,980
16,090
27,290
7,430
27,830
16,990
19,900
10,390
6,610
31,340
31,300
33,570
30,460
30,350
7,400
3,685
13,990
14,270
98,740
32,290
2,500
15,580
22,520
28,490
45,600
22,120
2,700
2,635
8,250
3,434
36,510
7,620
4,064
32,450
9,950
6,190
19,540
8,450
15,520
7,460
1,955
5,300
21,360
6,360
11,590
3,930
28,350
7,770
240,280
107,700
32,710
3,921
3,930
33,860
208,440
9,360
2,699
161,630
4,002
23,630
15,800
24,200
13,260
17,700
18,950
145,180
2,636
17,110
42,700
80,990
3,111
12,000
15,270
16,120
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32,320
18,530
14,500
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-1,030
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-1,430
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-128
-110
-180
-1,500
-220
-211
-1,700
-220
-180
-1,020
-330
-720
-190
-49
-150
-910
-330
-600
-60
180
-190
11,440
-3,270
-1,720
-206
-197
-1,140
-10,970
-490
-141
-8,500
-210
-1,150
-610
-1,090
460
-680
-960
5,770
-138
-900
-440
-1,610
-87
-470
-660
20
500
1,530
-670
-170

25,440

2,609

13,850
24,710

-1,330

53

-450
-280

