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قیمت )به تومان(نوع سکه
1/493/000سکه تمام طرح جدید
1/455/000سکه تمام طرح قدیم

722/000نیم سکه
420/000ربع سکه

285/000گرمی
139/100هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
4379دالر
5420یورو
6064پوند

1186لیر ترکیه
1214درهم امارات

حسن سبحانی اســتاد دانشگاه تهران 
معتقد است الیحه بودجه سال آینده یک 
رانت 32400 میلیارد تومانی برای بانک های 

خصوصی ایجاد می کند.
این نماینده ادوار مجلس شــورای اسالمی در 
یادداشــتی با عنوان »نامه ای برای ایران - 4« با 
تشریح مشکالت ساختاری بودجه کشور نوشت: 
افزایــش قیمت حامل های انــرژی تحت عنوان 
دروغیــن و جعلی هدفمند کــردن یارانه ها،که 
همــواره در دولت هــای گذشــته از آن صحبت 
می شــد و باالخره در دولت نهم از طریق افزایش 
قیمت های حامل های انرژی عملیاتی شد ، هم در 
ایجاد رکود در اقتصاد ایران تأثیرگذار شــد و هم 
مستمسکی به دست دولت های بعدی داد تا به بهانه 
تحصیل درآمد برای از بین بردن رکود حاصله و 
ایجاد  اشتغال، به طور مستمر بر باال بردن قیمت 
حامل های انرژی اهتمام داشــته باشند و در این 
ارتباط به نوعی از اســتدالل تمسک کنند که به 
موجب آن ، نه تنها در قبال مردم شرمنده چگونگی 
مدیریت اقتصادی خویش نباشند بلکه طلبکار هم 
باشند. آنها در خارج از محدوده بودجه و مباحث 
آن ، با دامن زدن به لزوم و ضرورت یکسان سازی 
نرخ ارز ، موتور افزایش نرخ دالر را روشن می کنند 
و آن گاه می گوینــد که قیمت هر لیتر بنزین و یا 
گازوئیل و یا... در منطقه و یا در کشورهای دیگر 
مثاًل یک دالر است. اما دولت در داخل کشور آن 
را 1000 تومان می فروشد درحالی که قیمت دالر 
مثال به بیش از 4000 تومان بالغ شده است )این 
همــان قیمت هدف برای برنــدگان افزایش نرخ 
دالر است که منفک از بودجه در اقتصاد سیاسی 
رقم خورده است( بنابراین یک لیتر بنزین 4000 
تومان ارزش دارد. استدالل دولت و گهگاه مجلس 
چنین اســت که اگر دولــت بخواهد قیمت را از 
لیتری 1000 تومان به 1500 تومان برســاند باز 
هم هر لیتــر بنزین را تا قیمت واقعی اش 2500 
تومان ارزان تر فروخته است. یعنی درحالی که بر 

قیمت 50 درصد اضافه می شــود اما دولت با این 
استدالل که هنوز هم 37/5 درصد قیمت واقعی 
بنزین را می گیرد )همان قیمتی که با دستکاری 
در سازوکار نرخ ارز به وجود آورده شده است( عمال 
معــادل دریافت نکردن 62/5 درصد از قیمت، بر 
مردم منت هم می گذارد !؟ مسئوالن دولتی هم 
خیلی صریح اعالم می کنند ما کاالئی و یا خدمتی 
را گران نمی کنیم فقط آن را به قیمت واقعی اش 

نزدیک می کنیم!!
بخش عمــده ای از درآمدهای ناشــی از این 
افزایش،که صرفا دستکاری در ارزش نرخ ارز است، 
در اختیار شرکت های ذیربط قرار می گیرد تا آنها 
از محل سرمایه گذاری هایی که با ثروت ملت در 
صنعــت، ایجاد کرده اند رانت های ناموجهی را در 
ترازهای مالی خود ثبــت کنند که اصوالً ناقض 
اهداف ملت از ســرمایه گذاری در صنایع نفت و 

گاز محسوب می شود.
 حسن سبحانی در ادامه نامه خود با اشاره به 
برنامه اشتغال در الیحه بودجه سال 1397و به تبع 
آن گرانی قیمت سوخت افزود: دولت می خواهد 
17400 میلیارد تومــان از محل افزایش قیمت 
حامل های انرژی و معادل 15000 میلیارد تومان 
از محل صندوق توسعه ملی را در اختیار بانک های 
عامــل قرار دهد تا آنها معادل این دو مبلغ یعنی 
32400 میلیارد تومان ، به طرح های توسعه تولید 
و اشتغال تسهیالت اعطاء نمایند )موضوع تبصره 

18 الیحه بودجه سال 1397(.
وی ادامــه می دهد :به این ترتیب ، بانک های 
عامل که عمدتاً خصوصی هســتند از مهم ترین 
نهادهایی تلقی شده اند که از طریق بودجه عمومی 
دولت مورد حمایت و پشتیبانی قرار می گیرند. آنها 
از رانت بانک بودن استفاده می کنند و دولت و در 
صورت تصویب الیحه، مجلس آنها را بهره مند از 
رانتی می نمایند که هیچ بخش دیگری از طبقات 
و اصناف این ملت حتی نمی تواند تصور بهره مندی 
از آن را برای خویش نماید. تزریق 32400 میلیارد 

تومــان پول به منابع بانک هــای خصوصی برای 
اعطای تسهیالت به متقاضیان طرح های تولیدی 
و اشتغال زا به این معنی است که دولت به بانک ها 
ســرمایه می دهد تا با نرخ های ســود بانکی که 
به اذعان مقامات مســئول، بعضاً ازمقررات بانک 
مرکزی تبعیــت نمی کنند به گروه های متقاضی 
سرمایه گذاری تسهیالت بدهند و سود خود را هم 
تضمین شده از محل دریافتی از سرمایه گذاران و 
همان وجوه مربوط به افزایش قیمت حامل های 
انرژی )وجوه داده شــده( دریافت دارند. آیا شما 
رانتی از این بهتر و عمده تر و سهل ترسراغ دارید؟ 
گویی بین بانک های عامــل و الیحه بودجه کل 
کشــور توافقی به زیان مردم، همانند ســال های 
گذشته شکل می گیرد. سال هایی که تجربه موفقی 
از آنها نداریم و سرنوشــت بسیاری از وجوه اداره 
شده در پایان هر سال بودجه ، مبهم و بالتکلیف 
مانده است. در حقیقت به جای اینکه الیحه بودجه، 
بانک مرکزی را ملزم نماید تا با اعطای تسهیالت 
غیرصوری از طریق موجودی بانک های عامل به 
ایجاد اشــتغال مساعدت نمایند. 32400 میلیارد 
تومان از منابع خود را به بانک های عمدتاً خصوصی 
می دهد تا احتماالً در مسیر اهداف الیحه بودجه 
تسهیالت بدهند. گوئی الیحه بودجه متعهد است 
چرخ بانک های خصوصی کشور را هم راه اندازی 
کند. به راســتی از حیث اقتصاد سیاسی اینگونه 
اقدامات در نظام مالی دولت با کدام تفاسیر معانی 

قابل فهم و محاسبه است؟
البته تبصره 18 برای اینکه تصور رانت جوئی 
پیش نیاید از یــک طرف صحبت از ترکیب این 
منابــع با منابع نظام بانکی می کند )بند الف )1( 
تبصــره 18( و از طرف دیگــر در بند )الف )2( 
تبصره 18( بانک مرکزی را مجاز می داند تا فقط 
معادل منابع مذکور در سطور پیشین را از طریق 
بانک های عامل مصروف اعطای تسهیالت نماید. 
از آن گذشته ، این حکم تا اندازه زیادی منعطف 
و غیر الزامی است زیرا می گوید بانک مرکزی اجازه 

دارد چنین کند. فرض حقوقی این گزاره آن است 
که بانک مرکزی اگــر 32400 میلیارد تومان را 
مصروف اعطای تسهیالت نکرد چون مجاز بوده 
که چنین کند در واقع خالفی مرتکب نشده است!

حســن ســبحانی در پایان یادداشــت خود 
نوشت:آنچه آمد تبیینی از کارکرد اقتصاد سیاسی 
ایران در چرخه نظام مالی یعنی »بودجه« بود. این 
اقتصاد سیاسی با کلیدی مفروض گرفتن نرخ دالر 
به طور مستمر ارزش آن را باال می برد تا از طریق 
آن، تجار و دولت منتفع و تولیدکنندگان کاالها 
متضرر شوند. در پی آمد این تصمیم غیرمتناسب، 
رکود در تولید گســترده می شــود و بیکاری از 
اولین عوارض این بی رونقی در اقتصاد اســت که 
آثار اجتماعی وسیعی به بار آورده است. به نحوی 
که الیحه بودجه سال 1397، 450 میلیارد تومان 
را برای کنترل و کاهش آســیب های اجتماعی با 
اولویت اعتیاد، طالق، حاشیه نشینی، کودکان کار 
و مفاسد اخالقی و البته چندین ده هزار میلیارد 
تومان را برای انواع حمایت از تهیدستان در نظر 
گرفته اســت اما این اعتبارات مشــکلی را حل 
نمی کنند زیرا رانت های شش گانه ای که دولت از 
طریــق آنها هزینه های رو به تزاید خود را تأمین 
مالی می کند به همراه رانت های متوجه بخش های 
بانکــی و... در دوره های دیگری از زمان ، بر ضعف 
بخش خصوصی و اعتیاد آن  به دریافت سودهای 
غیرواقعی و رانتی بانکی بابت پس اندازهای خود 
می افزایــد و رکــود را دامن زده و آســیب  های 

اجتماعی را افزون تر می کند.
همان طور که بیان شد طی دهه های گذشته 
نظام مالی کشور ، در مواجهه با این مشکل مبادرت 
به تقویت کارکرد موتور اصلی مولد مشکل ، یعنی 
افزایش نرخ ارز به بهانه یکســان سازی آن نموده 
اســت. لذا در گرداب افزایش نــرخ ارز، افزایش 
هزینه ها و تالش برای تأمین آن ها، بی رونقی تولید 
و توسعه بیکاری و باالخره آسیب های اجتماعی 

گرفتار آمده است.

حسن سبحانی مطرح کرد

رانت 32هزار میلیارد تومانی بودجه 97
برای بانک های خصوصی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی کاهش نرخ رشد اقتصادی 
به حدود 3 درصد در سال ۹۷ را پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی 
گزارش داد، پس از رشد 12/5درصدی تولید در سال 1395 عمدتاً به علت گشایش 
ناشی از افزایش صادرات نفتی پس از اجرایی شدن برجام، شواهد موجود حاکی 
از رشد مثبت اقتصادی در سال 1396 است. رشد اقتصادی برای این سال حدود 

4/1 درصد برآورد می شود.
با توجه به شواهد موجود از جمله خشکسالی و عدم وجود امکان بهره مندی از 
ظرفیت های مازاد بخش های مهمی نظیر نفت و خودروسازی نظیر آنچه در دو سال 
اخیر شاهد آن بوده ایم کنار سطح پایین سرمایه گذاری در سال های اخیر، انتظار 
می رود رشــد اقتصادی سال 1397 پایین تر از 1396 باشد. از دیگر عوامل مؤثر 
در این نتیجه گیری باید رویکرد انقباضی بودجه سال 1397 را نیز در نظر گرفت.
برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشــان می دهد که اعتبارات هزینه ای 
و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای که در الیحه بودجه سال 1397 برابر با 
376/4 و 60/4 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده اند، به ترتیب معادل 276 

و 55 هزار میلیارد تومان محقق خواهند شد.
با عنایت به نکته مذکور از یک سو و از سوی دیگر با توجه به برآوردهای مرکز 
پژوهش ها راجع به میزان تحقق اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی های 
ســرمایه ای در انتهای سال 1396، محاسبه نشان می دهد که اوالً  تأثیر مستقیم 
مربــوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی های ســرمایه ای از 45 هزار 
میلیارد تومان در انتهای ســال 1396 به 55 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 
1397 بر رشد اقتصادی ســال 1397 )از کانال بخش ساختمان دولت( برابر با 

0/1 درصد می باشد.
ثانیاً تأثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات هزینه ای از 239 هزار 
میلیارد تومان در انتهای سال 1396 به 262/5 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 
1397 بر رشد اقتصادی سال 1397 )از کانال بخش خدمات عمومی( حدوداً برابر 
با 0/1- درصد خواهد بود. در صورتی که نرخ تورم باالتر از نرخ برآورد شده )11/5 
درصد( باشد )به عنوان مثال بدلیل آثار ناشی از افزایش قیمت بنزین و نفت گاز(،  
اثر مستقیم بودجه بر رشد منفی خواهد بود.بنابراین در مجموع مالحظه می شود 
که تأثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 
و عملکرد اعتبارات هزینه ای بر رشد اقتصادی سال 1397 صفر برآورد می شود.

همچنین در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: مخارج دولت آثار 
بلندمدتی نیز بر رشد اقتصادی دارد. مخارج جاری دولت در امور آموزشی باعث 
افزایش مهارت و بهره وری شده و در نتیجه رشد اقتصادی را در بلندمدت تحت 
تأثیر قرار می دهد. با این حال، در صورتی که مخارج دولت در این حوزه بیش از 
حد بهینه باشــد، این اثر می تواند کاماًل به عکس باشد.عالوه بر این مخارج جاری 
دولت در بخش سالمت باعث افزایش سالمت جامعه و بهبود بهره وری می شود، 
در این زمینه نیز مخارج بیش از حد بهینه دولت می تواند آثار بلندمدت منفی بر 
رشد اقتصادی داشته باشد.مخارج عمرانی دولت بطور بالقوه و در صورت کارآمدی، 
با ایجاد زیرساخت های الزم برای تولید موجب بهبود شرایط جهت افزایش تولید 
و رشد اقتصادی می شود.در نهایت با در نظر گرفتن انتظارات از تولید بخش ها و 

نقش بودجه، رشد اقتصادی سال 1397 حدود 3 درصد برآورد می شود.

مرکز پژوهش های مجلس:

رکود در سال آینده 
تشدید می شود

خبرگزاری حامی دولت با اشاره به رشد 
بی ســابقه قیمت دالر در بازار رســمی و 
غیررسمی و اختالف شدید میان نرخ های 
این دو بازار از به نتیجه نرسیدن سیاست 
یکسان سازی نرخ ارز در دولت حسن روحانی 

گالیه کرد.
ایسنا، طی گزارشی در این باره نوشت: اولین 
روز هفته جاری برای دالر در مرکز مبادالت ارزی 
با افزایش قیمت همراه شد و حدود 9 تومان نسبت 
به آخرین قیمت هفته گذشته افزایش داشت. دالر 

دولتی دیروز 3646 تومان اعالم شد.
بر این اســاس دالر دولتی اکنــون با وجود 
افزایش ســریعی که طی هفته های اخیر داشته، 
همچنان اختالف قابــل توجهی با نرخ بازار آزاد 
دارد. به هر صورت نرخ غیررسمی دالر اکنون در 
سطح بی سابقه ای قرار داشته و تا 4400 و البته 
باالتــر نیز پیش رفته که با نرخ 3646 تومان در 

خبرگزاری حامی دولت:

یکسان سازی نرخ ارز در دولت حسن روحانی به نتیجه نرسید

بازار رسمی در مجموع اختالف بین دو نرخ دالر 
را به حدود 800 تومان رسانده است.

در حالــی فاصلــه بیــن دو نــرخ دالر آزاد 
و مبادلــه ای در حــال افزایــش اســت که این 

موضوع خود یکی از موانع یکســان ســازی نرخ 
ارز به شــمار می رود. سیاســتی کــه با وجود 
تاکیــد دولت و بانک مرکزی بــر آن نه تنها در 
دولت یازدهم به نتیجه نرســید، بلکه در دولت 
 فعلی نیــز همچنان زمان مشــخصی برای آن 

وجود ندارد. 
هرچند توســعه روابط بین الملل و گسترش 
روابط کارگزاری بانک ها از زمینه های اصلی برای 
یکسان سازی نرخ ارز محسوب می شود، ولی به 
هر صــورت کاهش فاصله بین دو قیمت موجود 
در بــازار ارز نیــز قابل اهمیت اســت و با وجود 
این که طی یکی دو ســال گذشــته این شکاف 
کاهــش یافته و در مواقــع زمانی به حتی 300 
تومان هم رســیده بود، امــا اکنون این اختالف 
با رشــدی که طی ماه های اخیر در قیمت دالر 
 اتفــاق افتاده بــار دیگر به طور خــاص افزایش 

یافته است.

در پی انتشار خبری با عنوان »هیچ نماینده ای 
از بخش خصوصی در جلســه رئیس جمهور با 
صادرکنندگان حضور نداشت« در روزنامه کیهان 
مورخ ۹6/10/20، روابط عمومی وزارت صنعت 
جوابیه ای ارسال کرد که به همراه پاسخ کیهان 

از نظر خوانندگان می گذرد.
این روابط عمومی در پاسخ به مطلب منتشر شده 
نوشــت: در جلسه رئیس جمهور با صادرکنندگان، 8 
نماینده از شرکت های تولیدی و صادراتی، تشکل های 
بخش خصوصی و هولدینگ های ســرمایه گذاری که 
نقش بســیار مهمی در صادرات کاالهای غیرنفتی به 
کشورهای مهم هدف صادراتی ایفا می کنند، حضور 
داشــتند و مهمترین نقطه نظرات خود را در فضایی 
صمیمی ارایه دادند.صادرکنندگان دعوت شــده به 
جلسه بیش از 50 درصد از صادرات کاالهای غیرنفتی 
کشــور را در دست دارند و یا مدیریت می کنند و در 
حوزه های مهمی از جمله صنایع غذایی، پتروشیمی، 

مس و فوالد در سطح جهانی شناخته شده هستند.

این افراد در بخش صادرات غیرنفتی حضوری فعال 
و پررنــگ دارند به طوری که باالترین ارقام صادرات 
غیرنفتی مربوط به آنها می باشــد و 2 نفر نیز ســال 
گذشته موفق به کسب مدال افتخار از سوی ریاست 

محترم جمهور شدند.
هدف از برگزاری جلســه با حضور رئیس جمهور، 
ارایه طرح های توسعه ای در حوزه صادرات غیرنفتی 
و کمک به شکل گیری شرکت های بزرگ صادراتی و 
طرح مسائل و مشکالت حوزه صادرات و چاره جویی 

برای حل و فصل آنها بوده است.
گفتنــی اســت یکــی از فعالین اقتصــادی در 
گفت وگویــی با خبرگزاری مهر به برخی دغدغه های 
بخش خصوصی اشــاره و برخی خواسته های فعاالن 

بخش خصوصی را مطرح کرد.
روزنامه کیهان در این میان با دستکاری در تیتر 
مطلب مورد اشــاره به جای کمک و تعامل با ســایر 
بخش ها برای دسترسی به توسعه کشور، سعی بر القای 
فضایی منفی دارد و این موضوع را در ذهن ها تداعی 

می کند که این روزنامه وظیفه دیگری جز دروغ پراکنی 
برای خود تعریف نکرده است!

کیهــان: خبر مورد اشــاره، متن اظهارات 
اتاق  »محمد الهوتی«، عضو هیئت نمایندگان 
بازرگانی تهران در جلسه هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بوده 
که به نقل از »خبرگزاری مهر« بازنشر گردیده 

است.
هر چند وزارت صنعت با ادبیاتی توهین آمیز، 
کیهان را به دروغ پراکنی متهم نموده، اما بهترین 
پاسخ، بازنشر متن گفته های این فعال اقتصادی 

و محول نمودن قضاوت به خوانندگان است.
به گزارش »مهــر«، »محمد الهوتی« گفته 
است: »ظرف دو روز اخیر [ 1۹ دی] رئیس جمهور 
صادرکننــدگان را به حضور طلبید و در حالی 
که در ســال ۹5 مقرر شده بود که جلسه ای با 
صادرکنندگان برگزار شود، این موضوع به دی 
ماه سال ۹6 موکول شد؛ ولی نکته حائز اهمیت 

آن این بود که هیچ نماینده ای از بخش خصوصی 
در این جلســه حضور نداشت و حتی رئیس 
پارلمان بخش خصوصی نیز به جلســه دعوت 
نشده بود« و می افزاید: »ما به عنوان نمایندگان 
بخش خصوصی در اتاق تهران، موضوع برگزاری 
جلسه با صادرکنندگان را از طریق رسانه ها و 

سایت های خبری متوجه شدیم«!
البته وزارت صنعت در این جوابیه تالش کرده، 
حاضران در جلســه با رئیس جمهور را »بخش 
خصوصی« عنوان کند که در این زمینه هم بخش 
دیگری از اظهارات عضو نمایندگان اتاق بازرگانی 
قابل تأمل است. الهوتی در این مورد می گوید: 
»در حالی که به نظر می رسد اگر دولت به دنبال 
حل مشــکالت صادرکنندگان است، برگزاری 
جلسه با پتروشیمی ها و فوالدی ها توجیه ندارد، 
چرا که آنها دسترسی خوبی به مقامات دولتی 
دارند و حتی مدیرانشان هم بعضاً از سوی دولت 

تعیین می شوند«)!(

جوابیه وزارت صنعت و پاسخ کیهان

مدیر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: تهاتر 
بدهی های دولت در شرایط فعلی روش خوبی است اما با توجه به عدم 
وجود شفافیت و انضباط در خزانه داری دولت این اقدام بسیار سخت 

است و پس از چند سال وضعیت فعلی تکرار خواهد شد.
کامران ندری در گفت وگو با خبرگزاری فارس، درخصوص مصوبه کمیسیون 
تلفیق مجلس برای تهاتر 110 هزار میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران به بانک ها، 
دولت به پیمانکاران و بانک ها به بانک مرکزی، اظهارداشــت: بدهی های دولت 
به پیمانکاران به بدهی های پیمانکاران بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
دقیقا با هم همخوانی ندارند و برای همگرا کردن این بدهی ها یک حجم عظیم 

عملیات حسابداری، شناسایی و تهاتر الزم است.
وی با بیان اینکه سیستم مالی دولت غیرشفاف است، افزود: در این شرایط 
تهاتر خیلی سخت است، باید جلسات متعددی بین بانک ها، دولت و بانک مرکزی 
تشکیل شود تا بدهی ها و مطالبات شناسایی و متناسب با آن تهاتر انجام شود.

این کارشناس پولی و بانکی تاکید کرد: این کار در نهایت مسئله را به طور 
واقعی حل نمی کند و فقط به صورت حســابداری حل می شود. بانک مرکزی 
پولی نمی دهد و فقط یک طرف را بستانکار و یک طرف دیگر را بدهکار می کند، 
بنابراین اتفاق خاصی نمی افتد. این تهاتر فقط یک عملیات حسابداری است، اما 

آیا مشکل اقتصاد ما عملیات حسابداری است؟ 
ندری با بیان اینکه مشکل در اینجاست که دولت با مشکل مالی جدی مواجه 
اســت و تا به حال هم با همین اقدامات شــرایط موجود حفظ شده گفت: اگر 
بدهی های دولت به پیمانکاران، برابر است با بدهی های بانک ها به بانک مرکزی که 
قبال نقدینگی آن خلق شده است، می توان قانونی تصویب کرد که دیگر بانک به 
بانک مرکزی بدهکار نیست و بدهی دولت به پیمانکاران و پیمانکاران به بانک ها 
حذف می شــود، اما مســئله این است که بدهی ها یک به یک نیست و تناسب 
یکسانی بین بدهی دولت به بانک  مرکزی و بدهی پیمانکاران به بانک ها نیست. 
وی در واکنش به این نکته که پیشــنهاد شــده است برای همگرایی بین 
بدهی  پیمانکاران و بدهی بانک ها به بانک مرکزی اوراق تســویه منتشــر و در 
بازار بین بانکی عرضه شود، گفت: با این روش می توان تناسب و همگرایی بین 
این بدهی ها ایجاد کرد اما تاکنون اوراق بدهی در بازار بین بانکی عرضه نشده 
اســت. همه این اقدامات شدنی اســت، در صورتی که حساب و کتاب ها کامال 

مشخص و شفاف باشد.
مدیر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: بدهی های 
داخلی دولت ایران عدم پرداخت بدهی ها در سررسید است و این گویای نبود 
انضباط مالی در خزانه داری کشور است تا جایی که هنوز نمی دانیم رقم دقیق 
بدهی های دولت چقدر اســت. بدهی های دولت ابتدا 250 هزار میلیارد تومان 
عنوان شد و پس از مدتی وزیر اقتصاد سابق حجم بدهی ها را 700 هزار میلیارد 

تومان اعالم کرد. 
ندری تاکید کرد: اگر خزانه داری شــفاف و منضبط نشود، چند سال دیگر 
دوباره باید با همین روش ها، بدهی های دولت را تسویه کنیم. دولت نمی تواند 
برای تسویه به موقع بدهی ها به درستی برنامه ریزی کند چون نظم در ساختار 
مدیریت مالی دولت وجود ندارد.وی تصریح کرد: پیشنهاد می کنم به جای اینکه 
از این روش استفاده شود، بانک مرکزی 100 هزار میلیارد تومان به دولت بدهد، 
دولت این پول را )در یک فرآیند حســابداری کوتاه مدت(به پیمانکاران طلبکار 
از دولــت بدهد و پیمانکاران بــه بانک ها بدهند و بانک ها هم مبلغ دریافتی را 
به جای بدهی خود به بانک مرکزی پس دهند. با این کار دیگر الزم نیســت 
جلســات متعددی گذاشته شود تا حســاب ها بررسی و همگرا کرد. این روش 
خیلی کارآمدتر و عملیات مالی  آن پایین تر است. این روشی ساده تر برای تسویه 

بدهی ها به روش تهاتر است.

کارشناس پژوهشکده پولی:

بی انضباطی در خزانه داری 
تهاتر بدهی های دولت را بی اثر می کند

تسلیت
بازگشت همه بسوی اوست

برادر ارجمند جناب آقای جعفر نعمتی
درگذشتوالدهگرامیتانراتسلیتعرضمینماییم
روابط عمومی حزب مؤتلفه اسالمی استان تهران

رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز تهران 
گفت: ســاالنه هفت میلیــون دالر کفش 
بصورت رسمی و حدود 500 میلیون دالر به 

شکل قاچاق به کشور وارد می شود. 
رسول شجری در گفت وگو با خبرگزاری فارس  
با بیان اینکه رکود بازار مشــکل صنف کفاشان 
دست دوز است، اظهار داشت: متاسفانه عواملی که 
باید در اختیار تولید باشند، مقابل تولید قرار دارند. 
رئیس اتحادیه کفاشان با اشاره به نرخ باالی 
22 درصد تسهیالت بانکی افزود: البته تسهیالت 
بانکی معموال به تولید کنندگان پرداخت نمی شود، 
اما اگر کسی بخواهد تسهیالت بانکی دریافت کند، 
باید کفش آهنی در پا داشــته باشد و تسهیالت 
بــا چنین ســودهایی، تولید کننــده را به ورطه 

ورشکستگی می کشاند. 
شجری با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده 
معضل بزرگ تولیدکنندگان است، بیان داشت: 
در اخــذ مالیات به هیچ وجه بــه وضعیت رکود 
بازار توجه نمی شــود و هر سال نسبت به مالیات 
سال قبل درصدی اضافه و از مودی مالیاتی اخذ 

رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز اعالم کرد

واردات 500 میلیون دالر کفش قاچاق در سال

می شود. 
وی با بیان اینکه سازمان بیمه هیچ حمایتی از 
کارفرما ندارد، افزود: بیمه باید از کارگر و کارفرما 
در کنار هم حمایت کند، زیرا اگر کارفرما نباشد، 
کاری وجود نخواهد داشت، تا کارگر مشغول به 

فعالیت شود. 
رئیس اتحادیه کفاشان دســت دوز تهران با 
انتقاد از گمرک جمهوری اســالمی ایران گفت: 
گمــرک در جایی که نباید اجــازه واردات دهد، 
ایــن اجازه را می دهــد و در جاهایــی که باید 

اجازه واردات دهد، آنقدر ســنگ اندازی می کند 
که هزینه واردات را بــرای تولید کننده افزایش 
می دهد.شــجری ادامه داد: بخشی از مواد اولیه 
تولید کفش باید از طریق واردات تامین شود که 
گمرک کشــور با مانع تراشی ها و تاخیر در اجازه 
واردات میلیون ها تومان هزینه آن واردات را برای 
تولید کننده افزایش می دهد که این افزایش هزینه 
منجر به افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش 

رکود می شود. 
وی با بیان اینکه ســاالنه هفت میلیون دالر 
کفش بصورت رسمی به کشور وارد می شود، افزود: 
براساس تخمین ساالنه حدود 500 میلیون دالر 
کفش به صورت قاچاق به کشــور وارد می شود. 
کفش هــای وارداتی به قیمت هــای پایین وارد 
کشور می شوند، ولی با ده ها برابر فروخته می شود 
و همین زمینه افزایش قاچاق را بیشتر می  کند. 

رئیس اتحادیه کفاشــان دســت دوز میزان 
صادرات کفش ایران را 120 میلیون دالر عنوان 
کرد و بیان داشت: کفش ایرانی به بازارهای منطقه 

صادر می شود. 

 رئیس جمهور دوشنبه هفته قبل دستور پرداخت سود سهام عدالت را 
صادر کرد، اما با گذشت شش روز، هنوز برخی بانک ها سود را به حساب 

مشموالن واریز نکرده و در حسابهای خود نگه داشته اند. 
به گزارش خبرگزاری مهر، دوشــنبه هفته گذشــته بود که حسن روحانی، 
رئیس جمهور با حضور در وزارت اقتصاد، دســتور داد تا ســود سهام عدالت به 
حساب مشموالن واریز شود. موضوعی که حداقل، وعده اش تا پایان شهریورماه با 
مردم بسته شده بود و به دلیل عدم برگزاری به موقع برخی مجامع شرکت های 

مشمول سهام عدالت، کار تا دی ماه، به تعویق افتاد.
یک روز بعد یعنی سه شنبه نوزدهم دی ماه بود که میرعلی اشرف عبداهلل پوری 
حسینی، رئیس ســازمان خصوصی سازی با حضور در جمع خبرنگاران، جزئیات 
بیشتری از ارایه سود سهام عدالت را مطرح کرد و البته به این نکته  اشاره کرد که 
از صبح همان روز، واریز سود به حساب مشموالن آغاز شده است. در واقع، از روز 
قبل یعنی دوشنبه، هجدهم دیماه، سود سهام عدالت به حساب بانک های عامل 
واریز شده بود و سازمان خصوصی سازی، کار را به صورت کامل انجام داده بود؛ اما 
بخش عملیاتی یعنی واریز سود به حساب مشتریان به دلیل برخی مسائل فنی و 
اینکه دستگاههای خودپرداز به خاطر مراجعات مردم دچار مشکل در پاسخگویی 

به نیازهای روزانه مراجعان نشود، به تدریج واریز شد.
اکنون شــش روز از آغاز توزیع سود سهام عدالت از سوی بانک ها می گذرد 
و هنوز مشــموالنی که کد شبای برخی از بانک ها را اعالم کرده اند، سود خود را 
دریافت نکرده اند. این در حالی است که انتظار این چنینی برای دریافت مبلغی 
اندک که حداقل 26 هزار و 600 تومان و حداکثر 50 هزار تومان است، چندان 
خوشایند نیست و به نظر می رسد که بانک ها باید هرچه سریعتر، پرداخت سود 

سهام عدالت را به کام مردم شیرین کنند.
این در حالی است در زمانی که دولت اعالم کرد مشموالن کد شبای خود را 
به سامانه سهام عدالت اعالم نمایند، رقابت فشرده و تنگاتنگی همراه با تبلیغات 
گسترده از سوی بانک ها آغاز شد تا شماره شبای حساب هر کسی را که در بانک 
آنها گشایش حساب کرده است را از طریق پیامک یا اطالع رسانی های متنوع صادر 
نمایند.مســعود کرباسیان؛ وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که چرا با گذشت 
شش روز هنوز برخی مشموالن، سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده اند، گفت: 

علت این امر را از سازمان خصوصی سازی جویا خواهم شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته 14 میلیون نفر هنوز کد شبای خود 
را به ســازمان خصوصی سازی و سامانه ســهام عدالت اعالم نکرده اند که بر این 
اســاس ممکن است برخی مشموالن که هنوز سودی دریافت نکرده اند، در زمره 

این 14 میلیون نفر باشند. 
گفتنی است ، کند و کم تحرک کار کردن به یک رویه در دولت های یازدهم 
و دوازدهم تبدیل شــده و هزینه های اقتصادی – اجتماعی ســنگینی بر دوش 

کشور نهاده است.

با گذشت 6 روز از آغاز طرح

سود سهام عدالت برخی مشموالن 
هنوز پرداخت نشده است

به گفته معاون امور دریایی سازمان بنادر، 2 پیکر از خدمه کشتی 
ایرانی پیدا شد و به بندر شانگهای منتقل گردید.

هادی حق شناس در گفت وگو با خبرگزاری فارس، درباره آخرین جزئیات 
اطفای حریق در نفتکش ایرانی ســانچی بیان کرد: ساعت چهار صبح روز 
شنبه تیم تجسس و نجات توانست وارد نفتکش در حال سوختن سانچی 
شود. پیکر دو تن از خدمه این نفتکش در بخش پل فرماندهی پیدا شد که 

به بندر شانگهای منتقل می شود.
معاون امور دریایی ســازمان بنادر اضافــه کرد: به دلیل درجه حرارت 
باالی در عرشه و کنار نفتکش، تیم تجسس و نجات موفق نشد در نفتکش 

بماند و به اجبار خارج شدند.
وی بیان کرد: در حال حاضر عملیات اطفاء حریق و خنک کردن نفتکش 
به صورت همزمان در حال انجام است تا تیم تجسس و نجات بتواند مجدداً 

وارد نفتکش شود.
حق شــناس گفت: در حال حاضر تیم تجســس و نجــات ایرانی روی 
یدک کش آماده کنار نفتکش ســانچی منتظر هستند تا به محض فراهم 

شدن امکان ورود، وارد نفتکش شوند.
پیش از این جســد یکی دیگر از خدمه این کشتی در  آب های اطراف 

نفتکش یافته و به بندر شانگهای منتقل شده بود.
درباره وضعیت نفتکش تحت مدیریت ایران که روز شنبه هفته گذشته 

در آب های چین دچار سانحه شد، اخبار متفاوتی مخابره می شود.
از طرفی »وال ا ستریت ژورنال« گزارش داده که مخابره سیگنال موقعیت 
مکانی به سیستم های رهگیری خطوط کشتیرانی نفتکش ایرانی و کشتی 
باربری چینی چند ساعت قبل از برخورد در دریای چین متوقف شده بود. 
اما معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این ادعا، تأکید 
کرد که »چنین مطالبی کاماًل غیرتخصصی و غیرکارشناسی است و ما که 

در بطن کار هستیم این چند روز چنین چیزی را نشنیدیم.«
از ســوی دیگر، شــرکت ملی نفتکش ایران، چیــن را به کوتاهی در 
امدادرســانی به خدمه ایرانی ناپدید شده نفت کش سانچی متهم می کند، 

اما دولت چین این مورد را رد کرده است.
معاون امور دریایی ســازمان بنادر و دریانوردی روز گذشته اعالم کرد: 

فوم پاشی هوایی هنوز متأسفانه آغاز نشده است.
حق شناس درباره اهتمام چینی  ها در اطفاء  حریق نفتکش ایرانی گفته 
است: »اولویت ما حفظ جان خدمه کشتی و سرنوشت آنها است، اما چینی ها 
حفظ محیط زیست دریا برایشان بیشتر اهمیت دارد، در این 7 روز چندان 
بد کار نکرده اند اما انتظارات ما را هم برآورده نکردند و از آنها خواســته ایم 

تالش وافری داشته باشند.«
با این حال »لوکانگ« سخنگوی وزارت خارجه چین، این اتهام را نادرست 
و دور از حقیقــت خواند و گفت: »دولت چین به امدادرســانی این حادثه 
اهمیت فوق العاده می دهد و برای نجات خدمه ناپدیدشده همه تالش های 
ممکن را به عمل رسانده و ارتباط خود با سفارت ایران در چین در این باره 

را نیز حفظ کرده است.«
در کنار خبرهای ضد و نقیض این ســانحه، اخبار امیدوارکننده ای هم 
منتشر شده است. وزیر کار که با عنوان مسئول ویژه رسیدگی به نفتکش 
ایرانی در چین به ســر می برد، ظهر دیروز از اعزام تکاوران ایرانی به محل 
نفتکش خبر داد و گفت:  تفاهم نامه ای برای همکاری متقابل و تقسیم کار 
در چین امضا شــده است.در این بین خبر پیدا شدن جعبه سیاه نفتکش 
سانچی هم روز گذشته منتشر گردید که می تواند به روشن شدن ابهامات 
درباره علت قوع این سانحه کمک کند.معاون امور دریایی سازمان بنادر با 
اشاره به اینکه جعبه سیاه )VDR( نفتکش توسط تیم چینی پیدا شد بیان 
کرده »طبق قوانین بین المللی سازمان جهانی دریانوردی )imo(، رمزخوانی 
جعبه سیاه باید توسط کشور سازنده و تحت پرچم کشتی انجام شود. بنابراین 

این جعبه بابت رمزگشایی  به کشور پاناما می رود.«
خانــواده دریانوردی و کشــتیرانی این روزها لحظات ســخت بیم و 
امیــد را می گذراننــد، با این وجود همه مردم ایــران در کنار خانواده های 
 نگــران دریانوردان ایرانی چشــم انتظار رســیدن خبر نجــات فرزندان

 خود هستند.

ادامه عملیات امداد و نجات نفتکش سانحه دیده

پیکر 2 دریانورد
 دیگر ایرانی پیدا شد
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