
اقتصادی

مدیرعامل بزرگ ترین شرکت صنایع شیمیایی جهان:

چون تحریم ها در ایران لغو نشده نمی توانیم سرمایه گذاری کنیم

پیام سپرده گذاران کاسپین به رئیس جمهور:

کوتاه اقتصادی

اشتغالزایی برای 5 نفر
از طریق پرورش کبک

سعید ســامت، کارآفرین عرصه اقتصاد مقاومتی با پرورش کبک 
توانسته برای 5 نفر به طور مستقیم اشتغالزایی کند.

به گزارش ســرویس اقتصادی کیهان، نامبرده اهل استهبان استان فارس با  
دریافت 3 میلیون تومان تسهیالت از سازمان بسیج سازندگی با تالش، نوع آوری 
و ابتکار توانسته عالوه بر خانواده خود، مشکالت 5 خانواده دیگر را از طریق ایجاد 

شغل و کار حل کند.
این کارآفرین بســیجی سال 93 با اختراع یک دستگاه جوجه کشی و فقط با 
دریافت 3 میلیون تومان تســهیالت توانسته است در ابتدا در هر دوره یک ساله 
50 هزار جوجه و  اکنون در هر دوره 100 هزار قطعه جوجه کبک تولید کند، که 
از طریق آن 24 میلیون تومان درآمد کســب می کند. اکنون این بسیجی عرصه 
اقتصادی عالوه بر این 5 نفر برای پدر و دو برادرش هم شغل ایجاد کرده، به طوری 

که این کارگاه تولیدی را خانوادگی اداره می کنند.
سالمت می  گوید: من در ابتدا به شغل جوشکاری، اشتغال داشتم ولی با عضویت 
در بسیج و دیدن ایثار و فداکاری سایر بسیجیان به فکر افتادم که می توانم تفکر 
بسیجی که همان تالش بی وقفه است را در عرصه اقتصادی پیاده کنم، بعد متوجه 
شدم که بسیج، سازمانی برای همین منظور تشکیل داده است، از این رو فکر را 
به کار انداختم، ابتدا دســتگاه جوجه کشی را درست کردم و بعد به مرور کارم را 
گســترش دادم، در ادامه بهترین تصمیمی که گرفتم این بود که هر چند نفر از 
افرادی که نیازمند به کار هســتند را مشغول کار کنم، این بود که فعال توانستم 
برای 5 نفر شغل ایجاد کنم، که در ادامه و با گسترش کار قطعا به فضل خدا بر 

این تعداد افزوده خواهد شد.
این کارآفرین بســیجی، وجود دالل و قیمت باالی خوراک را از آســیب های 
موجود در این عرصه می داند و می گوید: ما از مسئولین امر انتظار داریم که جلوی 
این دالل بازی ها را بگیرند و این حالت انحصاری که به وجود آمده را متالشی کنند 
تا دیگر جوانان نیز وارد فعالیت شــوند که با وارد شدن جوانان در عرصه های کار  

و تالش بار سنگینی از دوش دولت هم برداشته خواهد شد.
ســالمت همچنین اضافه کرد: کبک از پرندگانی اســت که به سهولت قابل 

پرورش بوده و در صورت تولید انبوه از درصد بهره وری باالیی برخوردار است.
او ادامه داد: تحقیقات علمی ویژگی های منحصر به فردی برای گوشت کبک 
برشمرده که از جمله می توان به برطرف نمودن ضعف عمومی بدن، تقویت سیستم 

گوارشی و تقویت حافظه اشاره نمود.
زیستگاه این پرنده همواره در دامنه های کوهستان و مناطق شیب دار صخره ای 

و سنگالخی در ایران می باشد.

قیمت سکه و ارز ) به تومان(

صفحه۴
یک شنبه ۸ اسفند 1395

۲۸جمادی االول1۴3۸ - شماره۲15۷۲

قیمت بازارنوع سکه
1/209/000سکه تمام طرح جدید
1/190/000سکه تمام طرح قدیم

666/000نیم سکه
374/000ربع سکه

232/000گرمی
115/842هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
3778دالر
4060یورو
4830پوند

1080لیر ترکیه
1054درهم امارات

سرگردانی سپرده گذاران کاسپین در حالی ادامه دارد که 
مسئوالن نظام بانکی تاکنون اقدامی برای بازگرداندن پول این 
گروه از مردم انجام نداده اند؛ تعدادی از این افراد وعده جبران  

وضعیت شان در انتخابات 96 را داده اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مشکلی که شب عید امسال را برای 
گروهی از هموطنان تلخ کرده، سپرده گذاری در یک موسسه اعتباری 
مجاز به نام کاســپین است که چند ماه است به مشکل خورده و پول 

سپرده گذارانش را برنمی گرداند.
رئیس کل بانک مرکزی پیشــتر به سپرده گذاران کاسپین توصیه 
کرده بود صبور باشــند تا مراحل قانونی و اداری طی شــود. اما بعد از 
چند هفته سیف در برنامه تلویزیونی اظهاراتی کرد که اندوه و نگرانی 

این گروه از سپرده گذاران بانکی را بیشتر کرد.
ســیف از دوربین ســیما به مردم گفت: در مورد مجوز کاســپین 
ســوءتفاهم ایجاد شده است؛  اما این عذر بدتر از گناه نه تنها دردی را 
دوا نکرد بلکه موجب عصبانیت سپرده گذاران کاسپین از بانک مرکزی 
دولت یازدهم نیز شــد چرا که این گروه به اعتماد مجوز بانک مرکزی 

سرمایه های خود را در کاسپین قرار داده بودند.
نکته ای که مؤسسه کاسپین را از داستان سایر مؤسسات غیرمجاز 
جدا می کند، مجوزی اســت که بانک مرکزی در  اســفندماه ســال 
گذشــته برای این مؤسســه صادر کرده و در پالکاردهای تجمع اخیر 
ســپرده گذاران کاسپین نیز به چشــم می خورد: »من به مجوز بانک 

مرکزی اعتماد کرده ام.«
اگرچه ســرمایه گذاری در مؤسسه های غیرمجاز همواره با ریسک 
باالیی همراه بوده و بانک مرکزی بارها نسبت به این امر هشدار داده، 
اما شاید کمتر کسی تصور می کرد مؤسسه ای که مجوز بانک مرکزی 
را دریافت کرده نیز سرانجام به سرنوشت مؤسسات غیرمجاز دچار شود.

با گذشــت سه ماه ماجرای مؤسسه اعتباری مجاز کاسپین به یک 
کالف سردرگم تبدیل شده است و به نظر می رسد سیاست های بانک 
مرکزی در رابطه با این مؤسسه مجاز جای تردید و سؤال ایجاد می کند.

گفتنی اســت نادر قاضی پور نماینده مجلس شورای اسالمی طی 
روزهای اخیر در نامه ای به ولی اهلل ســیف رئیــس کل بانک مرکزی 
خواستار پرداخت اصل و سود سپرده  سپرده گذاران کاسپین و رسیدگی 

به آ خرین وضعیت کارمندان ثامن الحجج شد.
در نامه قاضی پور آمده که مؤسسه اعتباری کاسپین مجوزهای الزم 

را دارد و باید سپرده سپرده گذاران و سود آنها پرداخت شود.
همچنین نماینده ویژه مجلس برای رســیدگی به پرونده کاسپین 
در نامه خود به رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرده است: با توجه به 
مجوزدار بودن مؤسسه، باید بانک مرکزی در این زمینه پاسخگو باشد 

و اقدامات عاجل را انجام دهد.
بنابرایــن گــزارش، ضعف بانک مرکزی در زمینه حل مشــکالت 
سپرده گذاران کاسپین و صندوق ضمانت سپرده گذاران که عمال ضمانتی 
در قبال سپرده های بانکی ندارد واکنش های مختلفی از مردم به ویژه 

سپرده گذاران کاسپین را به همراه داشت.
یکی از اهداف اصلی شکل گیری صندوق ضمانت سپرده ها جبران 
خسارات سپرده گذاران بانک ها و موسسات مجاز در صورت بروز مشکالت 
است؛ وظیفه ای که گویا فقط روی کاغذ برای این صندوق تعیین شده.

سپرده گذاران: ما را فریب دادند
برخی کاربران درباره مؤسســه کاســپین و بانک مرکزی این گونه 

اظهارنظر کرده اند که تعدادی از آنها چنین است.
شــهروز عنایت: اینکه در نظام بانکی کشور یک موسسه مجوزدار 
اعالم می شــود در صورتی که این مجوز از بدو صدورش از نظرمتولی 
خودش یعنی بانک مرکزی بدون اعتبار بوده و فقط به خاطر البی گری 
و ارتباط صادر شــده هیچ معنی دیگری جز همکاری بانک مرکزی به 
منظور سوءاستفاده مالی از دارایی های صدها شهروند بیچاره نمی تواند 

داشته باشد.
مودتی: من از سپرده گذاران نگون بخت کاسپین هستم که به اعتماد 
مجوز بانک مرکزی همه سرمایه زندگی خودم و خانواده ام را در کاسپین 
گذاشتم حاال رئیس بانک مرکزی با... میاد توی رسانه و میگه سوءتفاهم 
بوده بی مسئولیتی یک مسئول و نهاد تا چه حد؟ تا کجا؟ به چه قیمتی؟؟
رضا: همان طور که گفته شــد، ظاهــراً صندوق ضمانت فقط روی 
کاغذ سپرده های ما را ضمانت کرده است و جالب اینکه بعد از سه ماه 
از شروع این بحران و بلوکه شدن سپرده های مردم هیچ نهادی اعم از 
این صندوق، بانک مرکزی و موسسه کاسپین هیچ گونه مسئولیتی را 
قبول نمی کنند و ظاهراً تنها مقصر این داستان سپرده گذاران بوده اند 

که به این موسسه به اصطالح مجوزدار اعتماد کرده اند.
مریم: کاسپین ورشکسته نیســت. صندوق ضمانت تنها می تواند 
مشــکل مقطعی کاسپین را حل کند. ضمناً مگه خود بانک مرکزی یا 

مجلس این فکر به سرش نمی تونسته بزنه؟
فرید: مردم از ســر اعتماد به دولت و بانک مرکزی که مجوز داده 
اومدن ســپرده گذاری کردنــد. چرا مجوز می دیــن و مردمو بدبخت 
می کنین؟ چرا بعد از اینکه اینجوری شد هیچ حمایتی از سپرده گذار 
نمی کنیم؟ چرا ضرر رو از سپرده گذار کم می کنند؟! پس سهامدار که 

در تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت می کنه چی کاره هست؟
تقی: روحانی مچکریم دولتی که با وعده بهتر کردن معیشت مردم 
سر کار اومده. امروز حتی نمی تواند مردم خودش رو به سرمایه گذاری 
در بانک ها، موسســات و در زیرســاخت های کشور قانع کنه. رأی من 

»نه« به این دولت بی تدبیر.
فریــب خورده مجوز بانک مرکزی: وقتی تو آذر ماه ســال جاری 
ســپرده باز کردم به یه چیز کاسپین مشکوک شدم: وقتی در بانک یا 
موسسه مجاز ســپرده باز می کنی، مبلغ هزار تومن بابت ابطال تمبر 
)برای قانونی شــدن سپرده( می گیرن. ولی اینها برای هیچ یک از سه 
سپرده نگرفتن. نه اینکه هزار تومن پولی باشه ولی اون روز تعجب کردم 
که نگرفتن! نکنه این سپرده ها رو غیرقانونی باز کردن و به هیچ جایی 
)بانک مرکزی، صندوق ضمانت،...( اعالم نمی کنند؟! پس این نظارت 

بانک مرکزی کجاست!!!
علی: کاش رسانه های حامی دولت یه ذره انصاف رو از شما یاد بگیرند 
اصالح طلبانی که همش شــعار میدن کجان پس چرا آن قدر ساکتن 
کجان نماینده های لیست امید؟؟؟ سرنوشت یک میلیون خانواده براتون 
مهم نیست انشاءاهلل در این انتخابات درس خوبی به این نامردان می دیم.
گفتنی است، روزانه ده ها تماس تلفنی با روزنامه کیهان برای پیگیری 
وضعیت موسسه کاسپین از سوی سپرده گذاران صورت می گیرد. چند 
برابر نظراتی که از قول کاربران آورده شد، به روزنامه منعکس می شود 
و همگی روی دو نکته اتفاق نظر دارند؛ مجوزدار بودن موسسه کاسپین 

و پاسخ به بی عملی دولت روحانی در انتخابات آینده.

چگونگی  و  کاال  قاچاق 
مقابله با آن در ســال های 
ایجاد  ضــرورت  اخیــر 
شفافیت و تقویت نظارت ها 
را بر مبــادی ورود کاال به 
کرده  دوچندان  کشــور 
اســت، اما گویا موضوعی 
به این اهمیــت باز هم در 
دولت یازدهم مورد اختاف 
قرار  ذینفع  جریان هــای 

گرفته است.
بعد از جریمه سنگین گمرک 
بــراي یکــي از واردکنندگان 
لوازم خانگي کــره اي این بار 
نظارتي گمرک  سامانه جدید 
دســت 4 وارد کننده پوشاک 
را رو کرده است. به نحوي که 
حاال جریمه چند هزار میلیارد 
توماني در انتظار آنهاست. این 
خبر مي توانــد از یک طرف 
داخلي  تولیدکننــدگان  براي 
پوشــاک که حال و روز خوبي 
ندارند امیدوار کننده باشد و از 
طرف دیگرهم اینکه به هر حال 
بعد از مدت ها ســامانه نظارت 
الکترونیک و پنجره واحد براي 
مبارزه با قاچاق جواب مي دهد 
و همین کار قاچاق را ســخت 

مي کند، امیدوار کننده است.
قاعده ای به نام »حسابرسی 
بعــد از ترخیــص« در تمام 
گمرک های دنیــا وجود دارد، 
یعنی وقتی واردکننده جنس 
را وارد کرد بازرس ها می روند 
انبارها و نمایندگی های  سراغ 
مختلــف و اجنــاس آنهــا را 

نتیجه  در  بررســی می کنند، 
باشند،  داشته  کم اظهاری  اگر 
مشــخص می شــود. مثال اگر 
واردکننــده ای در کنار لباس 
قانونــی که وارد کــرده، چند 
محموله قاچاق هم آورده باشد 
و در انبارش بــا کاالی قبلی 
ادغام کند، با حسابرســی بعد 
از ترخیص مشــخص می شود 
که چقدر از اجناســی که در 
انبار وجــود دارد قاچاق و چه 
مقدار قانونی وارد شده است. 
به ایــن ترتیــب آنچنان که 
می گویند  گمرک  مســئوالن 
الکترونیک،  این ســامانه های 
بانــک اطالعاتی مفیدی را در 
اختیــار نهادهای نظارتی قرار 
می دهد که تشخیص تخلفات 

را تسهیل می کند.
بسیاری از فعاالن در عرصه 

پوشــاک، واردات رسمی این 
محصول را کمتر از 10 درصد 
واردات پوشاک می دانند،  کل 
حاال بــه کمک ســامانه های 
الکترونیکی چهار برند متخلف 
پوشــاک، نقره داغ شــده اند.

برندهای بسیار مشهوری مانند 
Z و L کــه در سراســر دنیــا 
واحدهای فــروش دارند جزو 
این چهار شــرکت هستند که 
فرایند حسابرسی  اســاس  بر 
پس از ترخیص باید در حدود 
4 هزار میلیارد تومان جریمه 

پرداخت کنند.
در خبرها آمده بود، از یکی 
از ایــن برندها 2 هزار میلیارد 
تومــان ارزش کاالی جدیــد 
قاچاق شناســایی شده است. 
یعنی پنج هزار میلیارد تومان 
لباس وارد کرده بود که 

ســه هزار میلیارد تومان آن 
قانونی و دو هزار میلیارد تومان 

جنس قاچاق بوده است.
کره ای  برند  ماجــرای  در 
لوازم خانگی که جریمه شدند 
نیــز ارزش، 3 هــزار میلیارد 
تومان بود که نعمت زاده وزیر 
صنعت، معــدن و تجارت به 
حمایت از واردکنندگان قاچاق 
پرداخــت و به بهانــه قانونی 
بودن اقدام آن ها گفت که باید 

جریمه شان لغو شود.
باعث  کــه  ســامانه هایی 
کشــف تخلفات جدید شده، 
پنجــره واحد و ســامانه انبار 
نام دارند. وقتــی اطالعات از 
پنجره  این  جاهای مختلــف 
جمع می شود و با هم تطبیق 
می شــوند، اطالعــات خوبی 
به دســت می آید. آن طور که 

مســئوالن گمرک می گویند، 
این موضوع فقــط مربوط به 
پوشاک و لوازم خانگی نیست 
و اطالعــات ســایر اقالم هم 
بررسی می شود. در واقع گمرک 
اطالعات ورود کاالی رسمی را 
با موجودی انبارهای شرکت ها 
تطبیق می دهد و اگر اختالفی 
بود، به تخلف پی می برد. البته 
گمرک در بررسی هایش اولویت 
را به کاالهایی که سهم شــان 
در واردات زیاد است، می دهد، 

مانند واردات لوازم خودرو.
حال که این سامانه به خوبی 
در حــال تشــخیص تخلفات 
وزارت  می باشــد،  گمرکــی 
صنعت، معــدن و تجارت در 
پی بدســت آوردن کنترل آن 
است تا عمال مجری و ناظر در 
یک ارگان تجمیع شود و این 
یکی از نکاتی است که خیلی 
از کارشناســان در مــورد آن 
نگران هســتند و واهمه دارند 
تا همان مشــکلی که درمورد 
لوازم خانگی کره ای پیش آمد، 
تکرار نشود و عمال این سامانه 
در شروع فعالیت خود کارایی 

خود را از دست ندهد.
در ســال های اخیر واردات 
پوشــاک به علــت تغییر نوع 
رفتــار وزارت صنعت افزایش 
چشمگیری یافته است. وزارت 
صنعت برای ایــن که قاچاق 
پوشــاک کاهش پیــدا کند و 
واردات  سراغ  به  وارد کننده ها 
رسمی بروند، با شروطی اجازه 

واردات را بــه برندهای خاص 
داده است.براساس دستورالعمل 
وزارت صنعت فقط شرکت هایی 
می تواننــد واردات کننــد که 
نمایندگی رسمی داشته باشند. 
به  صنعت  وزارت  همچنیــن 
جای این که ســود بازرگانی و 
حقوق گمرکی 150 درصدی 
برای واردات پوشــاک بگیرد، 
شرط کرده که بیست درصد از 
تولید باید در داخل خود ایران 
باشد و پنجاه درصد محصولش 
به بازارهای هدف صادر شود. 
شــرطی که عمال هیچ خبری 
در تحقــق آن نبوده اســت. 
بر اســاس پیگیری های انجام 
شــده هرچند برای 25 برند 
وارد کننده پوشاک مهلت سه 
ماهه برای تطبیق با این شرایط 
در نظر گرفته شده بود، هنوز 
از سرنوشت این دستور العمل 
بســیار مهم خبری در دست 

نیست.
نکته جالب پس از گذاشتن 
این شــرط، افزایــش واردات 
برندهــای ترکی بــوده که در 
شده،  شناسایی  جدید  تخلف 
ســهم اساســی را بــه خود 
اختصاص داده بودند. ترکیه ای 
که با ایران توافق نامه ترجیحی 
داشــته و پوشــاک هم یکی 
از اقالمی اســت کــه در آن 
توافق نامه دیده شــده و االن 
پایین تر  آمده  تعرفه اش  چون 
وارداتش و در کنار آن قاچاقش 

خیلی راحت شده است.

رئیس سازمان حسابرسی 
کل کشــور گفت: در صورت 
در  موهوم  شناسایی ســود 
مالی شرکت های  صورت های 
دولتــی حســابرس تهدید 

می شود.
دیــروز  ســهیلی پور  اکبــر 
در همایــش گزارشــگری مالی 
بین المللــی بــا بیــان اینکــه 
ســازمان حسابرســی ترجمــه 
اولیه اســتانداردهای IFRS را در 
سال  های اخیر شروع کرد، عنوان 
کرد: اصرار روسای بانک مرکزی 
و ســازمان بورس برای استفاده 
بین المللــی  اســتانداردهای  از 
باعث  داشتند،  مالی  گزارشگری 
شــد تا ســازمان بورس با توجه 
بــه مصوبــه قبلی خــود، تهیه 
صورت های مالی تلفیقی از سال 
95 به بعد را برای شــرکت های 
بزرگ و بانک ها و بیمه ها الزامی 

کند.
وی با بیان اینکه در صورت های 
مالی تلفیقی شرکت ها مشکلی از 
بابت اجرای اســتاندارهای مالی 
بین المللی گزارش های مالی وجود 
ارزیابی  گفت:  داشــت،  نخواهد 
داده های حسابداری به دلیل آنکه 
بر پایه داده های متقن و شواهد و 
قواعد قابل اتکا نیست، در دفاتر 

اعمال نمی شود.
تاکیــد کــرد:  ســهیلی پور 
اطالعاتی که در محیط غبارآلود 
کســب و کار ایجاد می شــود، از 
طریــق تغییر قالب هــا هیچگاه 
شفاف نخواهد شــد، پس نباید 
انتظار شــفافیت کامل با IFRS را 

داشت.
وی افزود: با به کارگیری ارزش 
منصفانــه به جای بهــای تمام 
شــده به دلیل وجود نداشــتن 
بازار عمیق، قابلیت ارزیابی اقالم 

کاهش می یابد. 
بــه گفتــه ســهیلی پــور 
مبنای  که  ملی  اســتانداردهای 

رئیس سازمان حسابرسی :

برخی ازشرکت های دولتی ، حسابرسان وظیفه شناس را تهدید می کنند
آن استانداردهای بین المللی بود 
در حالی اجرایی شــد که امروزه 
به راحتی عملکرد حسابرسان را 
استانداردهای  براساس  می توان 
ارزیابی  حسابرسی  و  بین المللی 
کرد و این در حالی است که باید 
مشکل انتقال داده های اطالعاتی 

را در این فرایند حل کرد.
به گــزارش فــارس؛ رئیس 
ســازمان حسابرســی در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به 
انتقادهای تند رئیس کمیسیون 
اقتصادی از ســازمان حسابرسی 
کل کشــور و اظهارنظر در مورد 
حقــوق  نجومــی مدیــران این 
اصل  گفت:کمیسیون  ســازمان 
مشــکالت  گزارش  مجلس   90
گــروه آریــا را در حالی مطرح 
و برای دادســرا فرســتاد که در 
پیش نویس ایــن گزارش عنوان 
شده بود که سازمان حسابرسی 
کار خود را در بانک های صادرات 
و ملــی به درســتی انجام نداده 
اســت، در حالی که از چند سال 
قبل به صراحت درباره گروه آریا 
به عالوه 50 گــروه دیگر که به 
واسطه تسهیالت بوجود آمده و 
وثائق ارائه شده آنها هشدار داده 
بودیم و گفته بودیم که ریســک 
معامله با گروه آریا زیاد اســت و 
باید مراقــب انجام معامله با این 

گروه باشیم.
مدیرعامل گــروه آریا نه به 
خاطر بدهی بلکه به دلیل جعل 
اعتبار تســهیالت ریالــی که از 
اســفند ماه آن را شروع کرد و تا 

مرداد ماه ادامه داد اعدام شد.
وی خطاب بــه پورابراهیمی 
مبنی بر اینکه انتقاد از ســازمان 
حسابرســی جایش در همایش 
نیســت و باید ســراغ آن را در 
کمیسیون اصل 90 مجلس گرفت، 
گفت: باید از رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس پرسید که چرا 
افشــای حقوق مدیران عامل در 

استانداردهای حسابداری حذف 
شــد. حقوق مدیــران عامل که 
ســازمان حسابرسی، عنوان کرد 
به دلیل ضعــف فعالیت  امکان 
پرداخت های سنگین نداشت، به 
چه دلیل حذف شد؟ به چه دلیل 
در کمیسیون اصل 90 مجلس در 
حالی صحبت از ســه برابر شدن 
مدیران  حقوق  حداکثر  ســقف 
عامل شرکت ها مطرح بود که پس 
از هیاهو بر سر آن در نهایت 60 
برای کسانی که  افزون تر  درصد 
متخصص و یا در مناطق محروم 
فعالیت می کنند، افزایش یافت و 

به 3/2 برابر رسید؟
وی در مــورد حقوق نجومی 
سازمان حسابرســی کل کشور 
گفت: سازمان حسابرسی از سوی 
6 دســتگاه مختلــف و در عین 
حال دو تیم مســتقر در سازمان 
محاسبات کل کشور و یک تیم 
مستقل مورد بررسی قرار گرفت 
که خبری از پرداخت های نجومی 

در این سازمان نبود.
اعتقاد خودم را به امضای 

وزیر نمی فروشم
ســهیلی پور یادآور شــد: در 
حوزه مســائل سیاسی کارهای 
بســیاری می توان کــرد و آقای 
پورابراهیمی نیز در فضای سیاسی 
آشنا است، ولی من از 23 سالگی 
کار حرفــه ای خود را انجام دادم 
و اعتقاد خــود را به امضای یک 

وزیــر نمی فروشــم. اینکه حکم 
وزیر وجود دارد، بنابراین خبری از 
استقالل سازمان حسابرسی وجود 

ندارد، منطقی نیست.
با  رئیس سازمان حسابرسی 
بیان اینکه تحت فشار گذاشتن 
حسابرس و صحبت درباره اینکه 
چرا نرخ ها کم است، به جای آنکه 
به اصالح قانون تجارت نوشــته 
شــده در سال 47 پرداخته شود 
کار درستی نیست، گفت: اینکه 
بگوییم چرا نرخ  ها برای حفاظت 
کم اســت، به دلیل این اســت 
از سوی  که پیش نویس گزارش 
حسابرس ارائه می شود و سپس به 
وی گفته می شود که برو به امید 
خــدا. در بخش دولتی نیز وقتی 
سود موهوم را حسابرس شناسایی 
می کند، درنهایت حســابرس را 

تهدید می کنند. 
سیف:

سود بانک ها در سال 
گذشته موهوم بود

رئیس کل بانک مرکزی هم 
در همایش فوق بــا بیان اینکه 
از این پــس واحد نظارتی بانک 
حسابرسی  گزارش های  مرکزی 
غیرمقبــول بانک هــا را نخواهد 
پذیرفت، گفت: سود بانک ها در 

سال گذشته موهوم بود.
ولی اهلل سیف افزود: پیوستن 
به نظــام گزارشــگری مالی در 
اجتناب ناپذیر  بین المللی  فضای 

بــوده و از آنجایــی که صنعت 
بانکــداری از الــزام افــزوده ای 
نســبت به ســایر بنگاه ها برای 
رعایت استانداردهای حسابداری 
بانک  برخورداراست،  بین المللی 
مرکزی از حدود دو ســال قبل 
حرکت های اصالحی خود را در 

این زمینه آغاز کرده است.
وی ادامــه داد: رعایت اصول 
محــوری به جای قاعده پروری و 
گزارشگری کسب و کارها همواره 
مورد تایید IFRS بوده که از جمله 
مهمترین آنها افشای ریسک های 
چهارگانه صنعت بانکداری است. 
در گام بعدی نیز باید از سرعت 
و درایت کافی این اســتانداردها 
برخوردار بــوده که تفاوت میان 
صنعت بانکداری با سایر بنگاه ها 
در فضای کســب و کار را روشن 
می ســازد. بانک هــا صرفا بنگاه 
اقتصادی نیستند و منابع بانک ها 
صرفا برای سهامدار نیست؛ بلکه 
نیز  بــه ســپرده گذاران  متعلق 

محسوب می شود.
این مقام مســئول بــا بیان 
اینکه رسیدگی دقیق به اطالعات 
جدید همچون ارزش منصفانه و 
ریسک های بانکی برای حسابرسی 
از اهمیت برخوردار است، گفت: 
از این پس واحــد نظارت بانک 
مرکزی گزارشــگری حسابرسی 
غیرمقبــول از بانک ها را نخواهد 
پذیرفــت، این در حالی اســت 
که امــروزه در هیچ بورســی از 
از  دنیــا گزارش های مشــروط 
هیچ شــرکتی به ویــژه بانک ها 
پذیرفته نمی شــود، چه برسد به 
گزارش های غیرمقبول و بندهای 

پرابهام حسابرسی شده است. 
وی افــزود: همه ســاله در 
بند  بانک ها  مالــی  گزارش های 
مهمی به عنوان شرط حسابرس 
نســبت بــه کفایــت مطالبات 
مشکوک الوصول بانک ها عنوان 
می شود که تطابق ندارد ،این نحوه 

عمل به ویژه در دو سال گذشته 
شناسایی  همچون  دردسرهایی 
ســود موهوم بانک ها در ســال 
مالی گذشــته را فراهم کرد که 
با مساعدت بانک مرکزی تبدیل 
به بندهای مشــروط شد و حتی 
به ابطــال معامله صوری یکی از 
بانک ها در سال گذشته منجر شد.

ســیف در ادامه تجهیز نظام 
بانکداری براســاس گزارش های 
رسمی حرفه ای، تصریح روش های 
ارزیابی کنونی براســاس شواهد 
برای جلوگیری از احتمال تحریف 
با اهمیت در صورت های مالی و 
تعریــف دقیق از مفهــوم ارزش 
منصفانــه را از دیگــر الزامــات 
رعایت اســتانداردها در بانک ها 
عنوان کــرد و گفت: براســاس 
روش ارزیابی فعلی و براســاس 
شــواهد موجود نگرانی جدی از 
احتمال تحریف های با اهمیت در 
صورت های مالی را بوجود آورده 
است. در مورد ارزش منصفانه نیز 
بانک ها  برای  راستی آزمایی  باید 
و حسابرســان مستقل داخلی و 
خارجی تا حدی امکان پذیر باشد 
که بتوان به ارزش منصفانه قابل 
اتکا که منجر به گمراهی نشود، 
اعتمــاد کرد.به گفته وی، ارزش 
منصفانه غیرقابل اتکا باعث تصویر 
منفی از بانک ها و عدم شفافیت 
نظام بانکی را ترسیم می کند که 
بایــد از آن اجتناب کرد. در عین 
 IFRS حال اصالحات مالیاتی در
همسو با ســود و زیان شناسایی 
شده باید به گونه ای مدنظر قرار 
گیــرد که منجر بــه اتالف وقت 
نشود. آثار زیان سود و زیان های 
مبتنی بر ارزش منصفانه و تقسیم 
ســود مشــاع در مقررات بانکی 
موضوعی فنی است که در دستور 
کار صنعت بانکداری قرار گرفته 
است. انباشت دارایی های موهوم از 
آثار زیان بار نظام تعهدی بوده که 
باید در نظام بانکداری اصالح شود.

پاسخ بی عملی دولت را 
در انتخابات 96 می دهیم

شرکت  بزرگترین  مدیرعامل 
صنایع شیمیایی جهان اعام کرد: 
لغو تحریم های ایران با ســرعتی 
که انتظار داشــتیم اجرا نشده و 
برای  تصمیمی  دلیــل  همین  به 

سرمایه گذاری نگرفته ایم.

به گزارش خبرگــزاری فارس به 
نقــل از رویترز، کورت باک مدیرعامل 
بزرگ ترین شــرکت صنایع شیمیایی 
جهــان اعالم کرد: »لغــو تحریم های 
)ایران( با ســرعتی که در ابتدا انتظار 
داشتیم، اجرا نشده است.« ما در حال 

بررسی ســرمایه گذاری در این کشور 
هســتیم اما به علــت تحریم ها هیچ 
گزارش،  نگرفته ایم.بنابراین  تصمیمی 
شــرکت  بزرگ ترین  »بی ای اس اف«، 
صنایع شــیمیایی جهــان اعالم کرد 
این شرکت در مورد ســرمایه  گذاری 

احتمالــی در بخش نفت و گاز با ایران 
در حــال مذاکره اســت امــا به علت 
بی ثباتی در مورد وضعیت تحریم های 
اقتصادی ایران، هیچ تصمیمی در این 
زمینه گرفته نشــده است.کورت باک، 
مدیرعامل این شــرکت در کنفرانس 

خبری گفت: »لغو تحریم ها با سرعتی 
که در ابتدا انتظار داشتیم، اجرایی نشده 
اســت. ما در تالش برای ارزیابی این 
موضوع هستیم که آیا برای ما ممکن 
اســت که جای پایی در بخش نفت و 
گاز ایران پیدا کنیم. از ســوی مقامات 

این کشور از ما دعوت شده است. روند 
ارزیابی در حال انجام است.وی توضیح 
داد ایــن مذاکرات به ســرمایه گذاری 
در اکتشــافات و تولیــد نفــت و گاز 
محدود است و شامل تاسیسات فرآوری 

پتروشیمی پایین دستی نیست.

* عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات 
الغدیر، آیت ا... کاشانی، شهید عاطف، شهر قدس، شهید توکلی و شهدای 
مرصاد از تاریخ 8 اسفند ماه آغاز می شــود. به گزارش روابط عمومی 
مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین 
در مرکز مخابرات الغدیر با پیش شــماره های 3300 الی 3304، 3343، 
3368 الی 3373 و 3662 در محدوده خیابان های شهید قاسم مهاجر، 
شهید حصاری، 17 شهریور و کوچه شهید طیب، در مرکز مخابرات آیت ا... 
کاشانی با پیش شماره های 4400 الی 4409، 4495 و 4496 در محدوده 
خیابان های باهنر، پیامبر شرقی، اباذر و بزرگراه اشرفی اصفهانی، در مرکز 
مخابرات شهید عاطف با پیش شماره های 7670، 7729، 7770 الی 7774 
و 7786 الی 7788 در محدوده خیابان های مقدسی، 184 شرقی، مظفری 
و مهران ســجده ای و در مرکز مخابرات شهر قدس با پیش شماره های 
4681 الی 4689 در محدوده شهرستان قدس، بلوار امام خمینی، حبیبی 
و شهید قربانی به مدت 72 ساعت با اختال همراه است.براساس همین 
گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین 
در مراکز مخابرات شهید توکلی و شهدای مرصاد از ساعت 2 بامداد به 

مدت 4 ساعت دچار اختال می شود.
* معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی واردات پرتقال از مصر را تایید کرد و گفت: 
دولت با توجه به سرمازدگی مرکبات شمال، شرکت نهاده دامی به عنوان کارگزار و 
مباشر دولتی را انتخاب کرده که از مصر و ترکیه برای شب عید، پرتقال وارد کند. 
به گزارش فارس ، علی اکبر مهرفرد در نشست خبری اظهار داشت:  زنجیره تولید تا 
مصرف محصوالت کشاورزی خوب سامان نیافته و کشاورزان ما خرد هستند که 
تشکل های بخش خصوصی باید در این زمینه به میدان بیایند زیرا کشاورزان ما 
یک هلدینگ ندارند و اگر یک ساعت شیر را از او نخرند، بیچاره می شود. مهرفرد 
همچنیــن موضوع واردات پرتقال از مصر را تایید کرد و گفت: دولت با توجه به 
ســرمازدگی مرکبات شمال شرکت نهاده دامی به عنوان کارگزار و مباشر دولتی 
انتخاب کرده که از مصر و ترکیه پرتقال وارد کند. وی افزود: این پرتقال با تعرفه 
پنج درصد و رعایت شــرایط قرنطینه ای وارد می شود و این بدان معنا نیست که 
واردات پرتقال آزاد شده است. معاون وزیر جهاد کشا ورزی از اعالم میزان واردات 

و قیمت پرتقالی که توزیع خواهد شد خودداری کرد.
* مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران با بیان اینکه 
»در حال حاضر شاهد بیکاری 3 هزار نفر دکتر در تهران هستیم« گفت: 
معنی کارجویی در فرهنگ مردم ایران، کار دولتی و پشــت میز نشینی 
است؛ آب باریکه ای که فرد بتواند به سرعت و بی دغدغه به دست آورده 
و با آن تشکیل زندگی دهد و بچه دار شود. به گزارش تسنیم، امید شنعه، 
ادامه داد: بیشترین فارغ التحصیان بیکار، در رشته ای درس خوانده اند 
که تولیدمحور اســت. دانش آموختگان کشاورزی با پشت سر گذاشتن 
مقاطع عالی تحصیلی دنبال فرار کردن از مزارع هستند. متأسفانه طی 
سال های قبل وام های کارآفرینی صرف خرید خودرو و لوازم خانه شد و 
بیشتر کارجویانی که به بانک توسعه تعاون مراجعه می کردند و متوجه 
می شــدند نقدینگی وام عاید آنها نمی شود و وام به  صورت تجهیزات 
کار و حمایت های آموزشــی در اختیار آنها قرار می گیرد از دریافت وام 
انصــراف داده اند. وی با ابراز اینکه دولــت می تواند برای تعداد زیادی 
از فارغ التحصیــان بیکار با هزینه اندک شــغل ایجاد کند، ادامه داد: 
متأسفانه امروزه شاهد این هســتیم که تعداد زیادی از دکترای بیکار 
به سمت مسافرکشی و بازاریابی هدایت شده اند. بیشترین فارغ التحصیان 
بیکار، در رشته ای درس خوانده اند که تولیدمحور است، بنابراین با همت 

می توانند برای خود شغل مناسب تری دست و پا کنند.

ه  پژوهشــگا رئیــس 
شاخص پژوه گفت: هنوز اصل 
در کشور  واقعی  طور  به   44

محقق نشده است.
امیــر محمــودزاده در یک 
نشســت خبری با بیــان اینکه 
سخن رهبر معظم انقالب درباره 
اجرای اصل 44 همچنان بر روی 
زمین مانده است افزود: هنوز این 
اصل به طور واقعی محقق نشده 
و ما هنوز نتوانســته ایم اصل 44 
قانون اساســی را به طور کامل 

اجرا کنیم.
وی ســپس با اشاره به اینکه 
کشور باید برای خالصی از رکود 
اقتصــادی به رکــود خالقیت و 
پژوهش پایــان دهد گفت: نگاه 
کشــور در زمینه صــادرات باید 

مبتنی بر پژوهش باشد.
محمــودزاده در ادامــه بــه 
تفکر خالق،  »همایش  برگزاری 
سرمایه گذاری و توسعه« که در 
روزهای 9 و 10 اسفند در جزیره 
کیش اشاره کرد و افزود: در این 

همایش قرار اســت بر 3 محور 
گردشگری  فعال ســازی  شامل 
دریایی، رونق محیط کســب و 
کار و تسریع در روند پیشرفت و 

توسعه متمرکز شویم.
این مســئول ادامــه داد: در 
همایــش فوق ســرمایه گذارانی 
از کشــورهای حوزه »آ.سه.آن« 
مثل مالــزی و ســنگاپور و نیز 
میهمانــی از کشــورهای دیگر 
همچون فنالند دعوت شــده اند. 
اتاق  نماینــدگان 35  همچنین 

بازرگانی کشور و نیز نمایندگان 
بانک ها و شرکت سرمایه گذاری 
در همایش مذکور حضور دارند.

وی بــا بیان اینکــه یکی از 
محورهای مهم در همایش فوق 
رونق محیط کســب و کار است 
افزود: در حال حاضر بســیاری 
از کســب و کارها به دلیل رکود 
اقتصادی در مرحله فروپاشیدن 
اســت و ما در این همایش قصد 
داریم راهــکار بهبود این فضا را 

ارائه کنیم.

در این نشست خبرنگار کیهان 
از محمودزاده پرسید بسیاری از 
شرکت های خارجی در دوره بعد 
از برجام فقط بــه ایران آمده اند 
ولــی ســرمایه گذاری نکرده اند 
شــما چه ضمانت اجرایی دارید 
که شــرکت های خارجی که به 
همایش دعوت کرده اید حتما در 

ایران سرمایه گذاری کنند؟
رئیس پژوهشگاه شاخص پژوه 
پاسخ داد: ضمانت اجرایی عملکرد 
دوسویه اســت. یعنی به همان 

انــدازه که شــرکت خارجی در 
ایــران ســرمایه گذاری می کند 
شرکت های ایرانی هم در کشور 
مذکور ســرمایه گذاری خواهند 

کرد.
وی در عیــن حال با اشــاره 
به وضعیت نامناســب اقتصادی 
کشور تاکید کرد بهترین نسخه 
بــرای درمان اقتصاد کشــور را 
رهبر معظم انقالب نوشته اند که 
فرموده اند صادرات باید پژوهشی 

باشد.

رئیس پژوهشگاه شاخص پژوه:

هنوز اصل 44 به طور واقعی محقق نشده است

عضو شورای عالی کار گفت: مصوبه اخیر مجلس درباره معافیت مالیاتی 
تبعیض آشکار بین کارگران و کارمندان است.

علی خدایی، در گفت وگو با تســنیم، دربــاره مصوبه دیروز مجلس مبنی بر 
تصویب معافیت مالیاتی حقوق کارمندان زیر 2 میلیون تومان و کارگران زیر 1/5 
میلیون تومان گفت: برای این مجلس متاسف هستم، با این مصوبه کارگران را از 
کارمندان جدا کردند، کارگران غیرخودی و غریبه هستند، کارمندان را خودی و 

همسو با خود می دانند.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه کارگران زیر خط فقر زندگی می کنند گفت: 
در حالی که تعداد زیادی از کارگران حقوقشــان از کارمندان دولت کمتر اســت، 

انتظار حمایت از مجلس و دولت را دارند اما متاسفانه با بی مهری مواجه شدند.
خدایی تاکید کرد: این مصوبه تبعیض آشکار بین کارگران و کارمندان است. 
قدرت خرید حقوق بگیران نســبت به اوایل دهه 80 بین 65 تا 70 درصد کاهش 
یافته اســت، همین موضوع به رکود دامن می زند. انتظار داشتیم دولت و مجلس 

مدعی فقرزدایی، از 13 میلیون کارگر حمایت کنند.

انتقاد عضو شورای عالی کار
 از مصوبه مجلس درباره معافیت مالیاتی

در گزارش کیهان بررسی شد

وزارت صنعت در تالش است عملکرد سامانه نظارتی گمرک را در اختیار بگیرد!


