
اقتصادی
صفحه 4

یک شنبه ۷ تیر ۱۳۹4 
۱۱ رمضان۱4۳6 - شماره ۲۱۰۹4

قیمت سکه و ارز ) به تومان(

دکل یا کرسنت؟!
روزنامه جوان

این روزنامه  درباره جنجال رسانه ای پیرامون دکل گم شده نفتی نوشت: 
واقعاً جاي تعجب اســت در روزهایي که اخبار موثقي از بابك زنجاني دوم و 
ســوم و بدهي 5/3 میلیارد دالري و البته کرسنت شنیده مي شود، خبرهایي 
از کابینه منتشر مي شود که یا از واقعیت دور بوده است یا نشاني از کم کاري 

وزارت نفت دارد...
 »حدود 35 میلیارد دالر از سپرده هاي بانك مرکزي توسط نیكو به امارات 
منتقل شــده و به ایران بازنگشته است.« اظهار نظر اکبر ترکان مشاور ارشد 
رئیس جمهور گرچه گرد و خاك زیادي در رســانه ها به پا کرد، اما به فاصله 
یك روز گرد و خاك خوابید و با آشــكار شــدن منظور اکبر ترکان ثابت شد 
منظور وي، وام 20/2 میلیارد دالري بانك مرکزي به شــرکت ملي نفت در 
چهار مرحله بود که همه آن در پروژه هاي نفتي تزریق شــده است. بسیاري 
از مدیران ارشد صنعت نفت در گفت وگو با نگارنده از این موضع ترکان ابراز 
شگفتي مي کردند و متفق القول هستند آقاي ترکان اشتباه فاحشي کرده است. 
در مقابل مدیران وزارت نفت بنا به روحیات وزیر نفت، حاضر نشدند به طور 

رسمي اظهار نظر کنند تا مبادا دچار »غضب« شوند... 
به هر صورت سخنان آقاي ترکان تكذیب شد و روي تكذیبیه، تكذیبیه اي 
صادر نشد که نشان از غیرواقعي بودن ادعاي فوق داشت. آقاي ترکان روزگاري 
در شــرکت نفت و گاز پارس و معاونــت برنامه ریزي بر منابع هیدروکربوري 
حضور داشتند و تا همین چند سال پیش با آقاي شفیعي در عسلویه همكاري 
مي کردنــد و به خوبي مي دانند نیكو چه منابعي در اختیار پروژه ها قرار داده 
اســت؛ همین »حضورها« آدمي را به فكر فرو مي برد که چه مي شود شاهد 
عیني وام 20/2 میلیارد دالري همه چیز را فراموش مي کند و »ســفید« را 

»سیاه« جلوه مي دهد....
»گم شدن دکل حفاري 87 میلیون دالري را تأیید مي کنم« اظهار نظر 
بیژن نامدار زنگنه که پس از دو سال براي نخستین بار به آن اشاره کرد. این 
اظهارنظر هم مانند نظر اکبر ترکان با همراهي رسانه ها مواجه شد در حالي که 
دکلي به ایران نیامده است که اکنون گم شده باشد. نام دکل مشخص است و 
مي توان با جست وجوي آن در موتورهاي سرچ، از آخرین موقعیت جغرافیایي آن 
به جزئیات دقیقي دست یافت. دو سال از این پرونده مي گذرد و وزارت نفت به 
هیچ عنوان به آن اشاره اي نداشته و هرچه که منتشر شده مربوط به خبرهاي 
نمایندگان مجلس و برخي خبرگزاري ها بوده است. در روزهایي که رسانه ها 
به این موضوع مي پرداختند وزارت نفت سكوت پیشه کرد و پاسخي نداد، در 
حالي که انتظار مي رفت با توجه به »آس« بودن موضوع، مانور ویژه اي روي 
آن داده شود. شرکت تأسیسات دریایي به عنوان شرکتي که پول این دکل را 
پرداخت کرده و دکلي دریافت نكرده است حاضر به اطالع رساني در این باره 

نیست و انفعال کامل در این پرونده را در پیش گرفته است!
این پرونده براي دولت دهم بوده است که قطعاً نشاني از یك فساد دارد 
اما چرا تا به امروز در باره آن صحبتي نشده و پرونده قضایي در کار نیست؟ 
مگر جز این اســت که پول بیت المال باید به خزانه برگردد. ترس آن مي رود 
که عاقبت این پرونده فداي ارتباطات ویژه شــده و مصالح فداي منافع شود. 
دســت آخر آنكــه )آقاي ر. م. ط( که پــول دکل را از آن خود کرده یكي از 

دالالن قرارداد کرسنت است...!
تورم روند صعودی پیدا می کند؟

روزنامه دنیای اقتصاد
این روزنامه به افزایش نرخ تورم پرداخت و نوشــت: پس از 21 ماه روند 
کاهشــی،  در خرداد امسال نرخ رشــد تورم میانگین یك دهم درصد افزایش 
پیدا کرد... تجزیه و تحلیل آمارهای بانك مرکزی از تورم خرداد امسال نشان 
می دهد روند شــتابان نزولی نرخ رشد شــاخص تورم که از ماه های ابتدایی 
فعالیت دولت یازدهم آغاز شــده بود، نه تنها کند شــده است، بلكه عالئم و 
نشــانه هایی وجود دارد که از معكوس شدن این روند و قرار گرفتن تورم در 

مسیر افزایش حكایت می کند....
با وجودی که عدد 15/6 درصدی برای تورم میانگین 12 ماهه منتهی به 
خرداد امسال در مقایسه با ماه قبل و نیز فروردین ماه تنها حدود 0/1 درصد 
افزایش پیدا کرده اســت، اما نكته حائز اهمیت آن اســت که این افزایش در 
این ماه پس از 21 ماه، یعنی از مهر 92 تاکنون، برای اولین بار اتفاق می افتد. 
همچنان که نمی توان از این افزایش حادث شده در شاخص تورم به راه افتادن 
موج تورمی جدیدی را تعبیر کرد، نباید از زیرنظر داشتن عوامل افزاینده این 
شــاخص پراهمیت غفلت کرد و تغییرات ناچیز رو به باالی شاخص تورم را 
می توان زنگ هشدارهایی تلقی کرد و برای کنترل تورم و کاهش آن تدبیر کرد.

اوضاع بدتر اقتصادی با توافق بد
روزنامه خراسان

خراسان درباره توافق هسته ای و تاثیر آن بر اوضاع اقتصادی  کشور نوشت: 
در حالي عده معدودي در داخل به خاطر منافع سیاسي بر طبل توافق به هر 
قیمتي مي کوبند و حتي آثار رواني ناشي از توافق را مهم تر از اصل رفع تحریم ها 
مي دانند که حتي از دیدگاه ناظر بیروني توافق بد کمكي به اقتصاد کشــور 
نخواهد کرد بلكه در شرایطي ممكن است آثار مخربي براي اقتصاد به بار آورد.

توافق بد جنبه هاي مختلفي مثل زیر ســؤال رفتن امنیت ملي، عقبگرد 
صنعت هسته اي و همچنین نحوه لغو تحریم ها دارد. مثال مشروط کردن لغو 
تحریم ها به »گواهي آژانــس« احتمال رقم خوردن یك توافق بد را افزایش 

مي دهد.
یكي از مهم ترین جنبه هاي تحریم در کنار تحریم هاي بانكي، ممنوعیت 
بسیاري از شرکت ها از ســرمایه گذاري است. سرمایه گذاران همواره در کنار 
ســوددهي بر امنیت و تداوم سرمایه گذاري خود به عنوان معیارهاي کلیدي 
توجه دارند. توافق بد با شرایط پیش گفته اگرچه ممنوعیت سرمایه گذاران را 
رفع خواهد کرد اما با توجه به امكان بازگشت تحریم، دغدغه آنها در خصوص 
امنیت و تداوم سرمایه گذاریشــان رفع نخواهد شد چرا که آنها قطعا گذشته 
روابط را رصد کرده و امكان بازگشت پذیري تحریم ها را بررسي خواهند کرد.
حتي در صورت حضور سرمایه گذاران، آنها قراردادهایي محافظه کارانه و با 
اخذ امتیازهاي زیاد براي معذوریت از ترك ایران در شرایط تحریم مجدد امضا 
خواهند کرد. در این شرایط اتكا به این قراردادهاي متزلزل و توقف سایر اقدامات 
به امید قراردادهاي امضاشده هزینه هایي است که اقتصاد کشور باید بپردازد. 
چنانچه کارشكني ژاپني ها در استخراج نفت از میدان یادگاران و بهانه گیري 
چیني ها به بهانه تحریم و فشار آمریكا باعث نیمه تمام ماندن قرارداد هر دو 
شرکت و عقب ماندگي فراوان ایران از برداشت از این میدان نفتي شده است.

اقتصاددرآینهرسانهها

سخنرانی

تسلیت

همکار ارجمند 
جناب آقای قاسم غالمرضایی

با نهایت تأســف و تأثر مصیبت درگذشــت پدر گرامیتان را حضور شــما و 
خانواده محترمتان تســلیت عــرض نمــوده و از درگاه خداوند متعال برای 
آن عزیز از دســت رفته غفران و رحمت واســعه الهی و برای شــما و دیگر 

بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.
مدیریت و کارکنان کیهان فرهنگی

قیمت بازارنوع سکه
907500سكه تمام طرح جدید
906000سكه تمام طرح قدیم

461000نیم سكه
256000ربع سكه

168000گرمی
92299هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
3300دالر
3708یورو
5182پوند

898درهم

رئیس کمیسیون انرژی  مجلس شورای اسالمی گفت: عدم مدیریت 
صحیح آب هم در بخش مدیریت منابع آبی دیده می شود و هم در بخش 

مصرف؛ که مجلس پیگیر اصالح این روند است.
علی مروی در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: نمی توان اثرات خشكسالی و 
تغییر اقلیم که موجب کاهش آوردهای رودخانه ای، کاهش بارش ها و افزایش دمای 
هوا شده را در بروز بحران آب در کشور نادیده گرفت؛ اما پیاده سازی استفاده بهینه 

از منابع آبی موجود و مصرف بهینه ربطی به بروز خشكسالی ها ندارد.
وی افزود: بحران آب در ایران بیش از آنكه متاثر از خشكســالی و پیامدهای 

تغییر اقلیم باشد، ناشی از عدم مدیریت صحیح آب در کشور است.
نماینده مردم نیشابور در مجلس نهم تصریح کرد: این عدم مدیریت صحیح 
آب هم در بخش مدیریت منابع آبی دیده می شــود و هم در بخش مصرف؛ که 

مجلس پیگیر اصالح این روند است.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون مسئله آب محور مباحث مطرح شده در جلسات 
متعددی در کمیسیون انرژی بوده و از این پس نیز این مسئله را با حضور مسئوالن 
مختلف وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی در جلسات این کمیسیون پیگیری 

می کنیم تا شاهد حل مشكالت آبی شهرها و روستاهای کشور باشیم. 

رئیس کمیسیون انرژی  مجلس:
بحران آب کشور ربط زیادی

 به خشکسالی ندارد

تهران  بورس  کل  شاخص 
در پایــان معامالت دیروز با 
کاهش 45 واحــدی به رقم 

64هزار و 812 واحد رسید.
شــاخص قیمت وزنی نیز در 
این بازار با 18 واحد افت خود را به 
رقم 26 هزار و 874 واحد رساند.
براساس این گزارش شاخص 
بازار فرابورس )آیفكس( نیز دیروز 
بدون تغییــر چندانی عدد 735 
واحد را به نمایش گذاشت. طی 
دیروز نماد معامالتی شرکت های 
پاالیش نفــت بندرعباس با 52 
واحد، پتروشــیمی خارك با 23 
واحــد و متنا با 10 واحد کاهش 
بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص 
کل بورس برعهده داشــتند. در 
عین حال نمــاد معامالتی بانك 
ملت با 15 واحد، بانك پارسیان 

بازار سرمایه باز هم افت کرد

یــه  د تحا ا ئیــس  ر
مصالــح  فروشــندگان 
این  بازار  گفت:  ساختمانی 
بخش در سال گذشته با رکود 
زیادی مواجه بوده و فروش 
مصالح ساختمانی حدود 32 

درصد کاهش داشته است.
در  کاظمــی  اســماعیل 
گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
با توجــه به اینكه بــا رکود و 
کاهــش توزیع و فروش مصالح 
ساختمانی مواجه بودیم چگونه 
باید مالیات صنوف هشت تا 18 

درصد تعیین شود.
وی در عیــن حــال بیان 
کرد: در ســال گذشته صدور 
پروانه های ساختمانی 40 درصد 
کاهش یافت و با توجه به تورم 
و افزایش هزینه ها، مشــخص 
نیست چرا مالیات باید افزایش 

پیدا کند.
کاظمی با بیــان اینكه باید 
مبنای ســازمان امــور مالیاتی 
بــرای افزایش مالیــات میزان 
درآمد هر صنف باشــد، تصریح 
کرد: مالیات باید براساس درصد 

درآمد تحقق یافته، دریافت شود 
و این در حالی است که با توجه 
به کاهش درآمد صنوف، مالیات 

آنها افزایش یافته که منطقی و 
کارشناسی نیست.

رئیس اتحادیه فروشندگان 

مصالح ساختمانی با بیان اینكه 
از حــدود 1020 عضو اتحادیه 
تقریبــا 370 عضــو غیرفعال 
هستند، گفت: کسانی که واحد 
واسطه ای  و  ندارند  مجوزداری 
کار می کنند درآمد زیادی دارند 
و بدون داشتن هزینه های جاری 
واحدهــای مجــوزدار، در این 

عرصه فعالیت می کنند.
دســتگاه های  نصــب  وی 
ایجاد  موجــب  را  کارتخــوان 
شفافیت و به دنبال آن تعیین 

مالیاتی حقیقی دانست.

گفتنی است؛ علی رغم تفاهم 
مالیاتی بین اتاق اصناف ایران 
و ســازمان امور مالیاتی برای 
پرداخت مالیات بر درآمد سال 
گذشــته که از سقف هشت تا 
18 درصد افزایش تعیین شده 
اتحادیه های زیرمجموعه اصناف 
به ایــن تفاهم مالیاتی اعتراض 
دارنــد و معتقدند بــا توجه به 
رکود و کاهــش درآمد صنوف 
در سال گذشته تعیین این رقم 
مالیاتی غیرکارشناسی و ظلم به 

اصناف است.

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی خبر داد

کاهش 32 درصدی فروش مصالح ساختمانی به دلیل افت ساخت و ساز

ماه رمضان ماه تزکیه، بصیرت افزایی، ارشاد و تبلیغ است. 
به همین مناســبت از دانشــمند مكرم حجت االسالم 
والمسلمین فرقانی خراسانی دعــوت به عمل آمده که 
در دهــه دوم مــاه رمضان روزها بعــد از اقامه نماز ظهر 
و عصر در مســجد حضرت ولی عصر)عــج( واقع در باالتر 
از میدان پاســتور خیابان آذربایجان مومنین را به فیض 

برسانند.
االحقر سیدحسین میرحانی
امام جماعت مسجد ولی عصر)عج(

آمار  مرکز  ســابق  معاون 
گفت: دولت هــر آماری که به 
نفعش باشد را در جامعه مطرح 
می کند اما برای اعالم نرخ رشد 
آمار  مرکز  بــه  باید  اقتصادی 

تکیه کرد.
گفت وگو  در  ســعیدی  خلیل 
با نســیم درباره اعالم نرخ رشــد 
اقتصــادی از ســوی بانك مرکزی 
اظهار کرد: طبق برنامه پنجم توسعه 
ظاهرا تصمیم بر این بوده که تنها 
مرکز آمار نرخ رشــد اقتصادی را 
اعالم کند، اما این مسئله تا به حال 

عملی نشده است.
وی افزود: نرخ رشــد اقتصادی 
بانك مرکزی هم درســت است و 
معنای قانون این نیست که این آمار 

غلط باشد، اما بعضی اوقات یكی از 
این آمارهای اعالم شــده، بیشــتر 
مطابق نظر دولت اســت، بنابراین 
دولت آن را در اولویت قرار می دهد 
و آن را بیشتر در جامعه و رسانه ها 

پررنگ تر می کند.
معاون ســابق مرکز آمار بیان 
کــرد: دولت بــدش نمی آید که از 
میان آمــار بانك مرکــزی و مرکز 
آمار، هرکدام که به نفعش باشد آن 
را اعالم کند، البته این طبیعی است 
که هر دولتی هم ممكن است این 

کار را بكند.
سعیدی با اشاره به تاخیر مرکز 
آمار در اعالم نرخ رشــد اقتصادی 
عنوان کرد: مرکز آمار هم مانند بانك 
مرکزی، می تواند به موقع این آمار 

را اعالم کند، در گذشته مرکز آمار، 
آمار رشد اقتصادی را حتی زودتر از 
بانك مرکزی اعالم می کرد، بنابراین 
مسئوالن مرکز آمار خودشان باید 
پاســخ دهند که چرا میزان رشــد 

اقتصادی را اعالم نمی  کنند.
معاون سابق مرکز آمار تصریح 
کرد: احتماال مرکز آمار مالحظاتی 
بــرای اعالم  نرخ رشــد اقتصادی 
دارد، زیــرا بعضی اوقات که میزان 
رشد اقتصادی موردنظر مرکز آمار 
از بانــك مرکزی کمتر می شــود، 
آنها وقــت را تلف می کنند تا آمار 
را دیرتر اعالم کنند و مشــكالت 
مختلف مانند مشكالت محاسباتی 

را بهانه می کنند.
برداشت من  افزود:  ســعیدی 

این اســت که دولت آقای روحانی 
خیلی بــه دنبال این نیســت که 
آمــار را غیرواقعی جلوه دهد، ولی 
مرکز آمار هم باید هرچه سریع تر 
نرخ رشد اقتصادی را اعالم کند تا 

شبهات از بین برود.
وی با انتقاد از اعالم نرخ رشد 
اقتصادی توسط  مرکز پژوهش های 
مجلس عنــوان کرد: اعــالم نرخ 
رشد اقتصادی در صالحیت مرکز 
پژوهش های مجلس نیست و تنها 
مرکز آمار و بانك مرکزی صالحیت 

دارند.
این مقام سابق مسئول در مرکز 
آمار ایران اعالم نرخ رشد اقتصادی 
توســط بانك مرکزی را جهت دار 
دانست و گفت: مرکز آمار بی طرفانه 

نرخ رشد اقتصادی را اعالم می کند، 
ولی بانــك مرکزی نرخ رشــد را 
جهــت دار اعالم می کند، زیرا یكی 
از اهداف بانك مرکزی این اســت 
که نرخ رشــد اقتصادی را بیشتر 
کند، وقتی نرخ رشد اقتصادی کم 
شود، یعنی بانك مرکزی خوب عمل 

نكرده است.
ســعیدی با بیــان این مطلب 
که »نرخ رشــد اقتصادی که بانك 
مرکزی اعالم می کند که به دلیل 
ماهیتش می تواند جهت دار باشد« 
گفــت: مرکز آمار اگر از باال به آنها 
فشــار نیاورند، می تواند عادالنه تر 
نرخ رشــد را اعالم کند، زیرا اعالم 
نرخ رشــد اقتصادی براساس یك 
طرح آماری است مطالعه و بررسی 

می شــود و این مرکــز برای اعالم 
نرخ رشــد اقتصــادی بیش از 30 

کارشناس دارد.
وی دربــاره آثــار نرخ رشــد 
اقتصادی اعالم شــده توسط مرکز 
پژوهش های مجلــس نیز تصریح 
کــرد: نظــر مرکــز پژوهش های 
مجلس درباره نرخ رشد اقتصادی، 
کارشناســی نیست و در اعالم نرخ 
رشــد اقتصادی بیشــتر به مرکز 
آمار باید تكیــه کرد، بعد به بانك 
مرکــزی و مراجع دیگر صالحیت 
ایــن کار را  ندارند، زیرا یك طرح 
آماری ریزه کاری های خیلی زیادی 
دارد و نتیجه یك پروسه گسترده و 
پیچیده است و نمی شود به سادگی 

نرخ رشد اقتصادی را اعالم کرد.

معاون سابق مرکز آمار:

دولت آماری را که به نفعش باشد اعالم می کند

معاون سازمان امور مالیاتی 
کشور گفت: مودیان برای انجام 
امور مالیاتی خود فقط تا پایان 
تیر فرصت دارند که در پایگاه 
الکترونیکی این سازمان ثبت نام 

کنند.
حســین وکیلی با اشــاره به 
الكترونیكی  پرونده  تشكیل  اینكه 
نخستین گام برای انجام الكترونیكی 
امور مالیاتی مودیان اســت، افزود: 
اگــر مودیان در پایگاه الكترونیكی 
ســازمان امور مالیاتــی ثبت نام و 
شــماره منحصر به فــرد دریافت 

نكننــد؛ امــكان ارائــه اظهارنامه 
نخواهند داشت.

وی تاکید کرد: مهلت تســلیم 
طریق  از  مالیاتی  اظهارنامه هــای 
طبق   www.tax.gov.ir پایگاه 
قانون 31 تیــر و غیر قابل تمدید 
اســت و مودیان تا قبل این تاریخ 
فرصت دارند در ســامانه ثبت نام 
و شــماره منحصر بــه فرد خود را 

دریافت کنند.
مالیاتی  امور  معاون ســازمان 
کشور درباره صورتحساب معامالت 
موضوع ماده 169 مكرر نیز گفت: 

مودیان باید فهرست معامالت خود 
را هر سه ماه به سازمان امور مالیاتی 
ارسال کنند و مهلت ارسال هم یك 

ماه بعد از پایان هر سه ماه است.
وکیلی افــزود: به عنوان مثال 
مهلت ارسال صورتحساب معامالت 

فصل بهار؛ پایان تیر است.
مالیاتی  امور  معاون ســازمان 
کشــور با اشــاره به اهمیت ارائه 
فهرست معامالت بر مبنای اطالعات 
دقیق و در جهت عدالت مالیاتی و 
مشــارکت مردم در تامین مالیات، 
ارائه فهرســت  تاخیــر در  گفت: 

سنگین  جرائم  مشمول  معامالت، 
است و قابل بخشودگی هم نیست.

وکیلی با اشــاره به نرخ موثر 2 
تا 3 درصدی مالیــات، افزود: اگر 
مودیــان، صورتحســاب معامالت 
را در زمان مقرر به ســازمان امور 
مالیاتی ارســال نكنند 10 درصد 
رقم صورتحســاب جریمه خواهند 
شد که بخشودگی هم ندارد و این 
جریمه سنگینی محسوب می شود.

مالیاتی  امور  معاون ســازمان 
کشــور به مودیان توصیــه کرد: 
تكالیف مالیاتی خــود را به موقع 

انجام دهند تا جریمه نشوند.
وی دربــاره وضــع مالیاتــی 
فروشــگاه های اینترنتی که روز به 
روز هم در حال گسترش هستند، 
گفت: فروش اینترنتی نوعی روش 

فروش یا تبلیغ کاالست.
وکیلــی با بیــان اینكــه در 
فروشــگاه های اینترنتی در فضای 
مجازی امكان تبلیغ کاال، سفارش و 
پرداخت فراهم می شود، افزود: همه 
اینترنتی  فروشگاه های  در  مراحل 
برای ســازمان امــور مالیاتی قابل 

رصد است.

وی گفت: کاالیی که به روش 
اینترنتی به فروش می رسد از طریق 
تولید داخل یا واردات تامین شده 
است و آمارهای آن موجود است و 
فقط فضای مجازی بستر معامله را 

آسان تر کرده است.
مالیاتی  امور  معاون ســازمان 
کشور خاطرنشــان کرد: عالوه بر 
مزیت های خرید و فروش اینترنتی 
کاال، این روش برای مدیریت شهری 
نیز مفید اســت و مردم را تشویق 
می کنیم در صورت وصول اطمینان، 

با این روش خرید انجام دهند.

وکیلی اعالم کرد

پایان تیر ماه آخرین فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی

صدور پروانه یا برگ سبز کاغذی برای ترخیص کاال از 20 تیر 
ماه سال جاری متوقف می شود.

به گزارش گمرك جمهوری اسالمی ایران، صدور پروانه یا برگ سبز 
کاغذی از 20 تیر ماه سالجاری متوقف و در زمان ترخیص کاالها برگه ای 

تحت عنوان دستور ترخیص در گمرك صادر می شود.
ایــن اقدام با عنایت به اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی از طریق 
سامانه جامع گمرکی توسط گمرك جمهوری اسالمی ایران که موضوع 
بند )ج( ماده )38( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 

کشور بوده، صورت می گیرد.
بنابراین گزارش با اجرایی شــدن پروانه سبز الكترونیكی در گمرك، 
امكان استعالم الكترونیكی اطالعات پروانه گمرکی در سامانه برای مراجع 

ذیصالح به صورت بر خط فراهم می شود.
همچنین به منظور پیشــگیری از هرگونه جعل و سوءاستفاده از اوراق 
بهادار، صدور پروانه کاغذی )برگ سبز( از 20 تیر ماه سالجاری متوقف و در 
زمان ترخیص برگه ای تحت عنوان دستور ترخیص )Release order( صادر 
می شود و مشاهده اطالعات پروانه و استعالم آن صرفا به صورت الكترونیكی 

و از طریق اینترنت یا پیامك صورت خواهد پذیرفت.

دولت یازدهم در ماههای آغازین فعالیتش مدعی شد خزانه کشور خالی است 
اما بررسی موجودی صندوق توسعه ملی در همان ایام به عنوان یكی از مهم ترین 

خزانه های کشور نشان می دهد این ادعا واقعیت نداشته است.
بــرای درك بهتر این موضوع ابتدا نگاهی به تاریخچه تشــكیل صندوق و 
اهداف آن می اندازیم وبعد هم گزارش منابع رسمی درباره موجودی صندوق را 

مورد بررسی قرار می دهیم.
تا پیش از سال 89 همواره درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به سادگی 
در اختیار دولتها قرارمی گرفت وآنها هم این ثروت ملی را عمدتا خرج هزینه های 
عمومی و جاری خویش می کردند اما از آنجا که این روند غلط در نهایت به نابودی 
مهم ترین منبع درآمدی کشور می انجامید لذا برای نخستین بار در سال 87 رهبر 
معظم انقالب با ابالغ سیاســت های کلی برنامه پنجم توسعه نگاه راهبردی به 
درآمدهای حاصل از نفت و گازرا از منبع تامین بودجه عمومی دولت به »منابع 

و سرمایه زاینده اقتصادی« از طریق ایجاد صندوق توسعه ملی تغییر دادند.
پس از ابالغیه فوق ، مجلس شورای اسالمی هم به موجب ماده 84 قانون 
برنامه پنجم ،تاســیس صندوق توســعه ملی را با هدف تبدیل بخشی از عواید 
ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت های ماندگار و سرمایه های زاینده اقتصادی 

تصویب کرد .
براساس این مصوبه مقرر شد از سال اول برنامه پنجم هرساله حداقل معادل 
بیست درصد منابع حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام ،گاز ، میعانات گازی 
و فرآورده های نفتی به عنوان درآمد صندوق توســعه ملی واریز شــود . البته 
افزایش 3درصدی سهم واریزی فوق در سالهای بعدی برنامه و یا واریز20درصد 
از ارزش صادرات تهاتری اقالم مذکوربه عنوان دیگر منابع درآمدی صندوق نیز 

در نظر گرفته شد.
درهمین حال قرارشد منابع صندوق، مصارفی هم داشته باشد که از آن جمله 
می توان به اعطای تسهیالت ارزی به بخش های خصوصی،تعاونی و بنگاههای 
اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای توسعه سرمایه گذاری های 
دارای توجیه فنی واقتصادی ،اعطای تسهیالت ارزی جهت صادرات خدمات فنی 
و مهندســی به شرکتهای خصوصی و تعاونی، سرمایه گذاری در بازارهای پولی 

و مالی خارجی و...اشاره کرد.
البته تســهیالت صندوق عمدتا به صورت ارزی و از طریق بانكهای کشور 
پرداخت می شد ولی برای حمایت از بخشهای آب و کشاورزی قرار شد به سرمایه 

گذاران در این بخشها تسهیالت ریالی هم اعطا شود.
به هرحال پس از این مصوبات و تكالیف قانونی صندوق رسما فعالیت خودرا 
با افق چشم انداز1404 وباهدف کمك به رشد و توسعه اقتصادی کشورآغازکرد .

اما بررســی عملكرد مالی صندوق توســعه ملی درپایان شهریور92 نشان 
می دهد :

تا آن زمان )آغاز دولت یازدهم(54میلیارد دالر به عنوان درآمد به حســاب 
صندوق واریز شــد که از این مبلــغ رقمی حدود 20میلیارد دالر بابت مصارف 

قانونی از حساب صندوق برداشت و تعهد گردیده بود.
با کســر 20میلیارد دالر،مانده حســاب صندوق نزد بانك مرکزی در پایان 
شــهریور 92رقمی بالغ بر 33میلیــارد دالر بوده که این یعنــی خزانه دولت 
آقای روحانی حداقل در صندوق توســعه ملی نــه تنها خالی نبوده بلكه بیش 
از33میلیارد دالر ذخیره ارزی داشته است.ضمن اینكه دولت فعلی طبق تكلیف 
قانونی می بایســت حداقل هرساله بالغ بر20درصد درآمدهای نفتی خود را در 
این صندوق ذخیره می کرد که با احتساب این ذخیره ها االن وضعیت موجودی 
صندوق باید افزون بر رقم فوق الذکر باشد،هرچند دولت موسوم به تدبیر وامید 

تاکنون از اعالم موجودی صندوق امتناع کرده است.
اما بررســی میزان پرداختی های صندوق بابت اجرای طرحهای اقتصادی 

و عمرانی کشور نیز بیانگر نكات جالبی است که ذیال به آن اشاره می شود:
در سال 90تعداد طرحهای مصوب صندوق 100طرح بوده که ارزش مصوب 
این طرحها بالغ بر یك میلیارد و 753میلیون دالر،ارزش گشــایش شــده یك 

میلیاردو 298میلیون دالر و ارزش پرداخت شده 360میلیون دالر بوده است.
در 91یعنی درســالی که تحریم ها شــدت گرفت تعداد طرحهای مصوب 
صندوق هم افزایش یافت و به162 طرح رسید ،همچنین ارزش مصوب نیز بیشتر 
شد و به16میلیارد و 88میلیون دالربالغ شد و به همین نسبت ارزش پرداخت 

شده با رشد جالبی به 2میلیاردو 459میلیون دالر رسید.
درســال 92)فقط 6ماهه اول(90طرح از تصویب صندوق گذشت که ارزش 
مصوب این طرحها4میلیاردو 960میلیون دالر،ارزش گشایش شده 436میلیون 

دالرو ارزش پرداخت شده هم به 94میلیون دالر رسید.
اما در سال93)دومین سال دولت یازدهم(تعداد طرحهای مصوب صندوق 
به یكباره کاهش شــدیدی یافت وفقط به 3طــرح !تنزل یافت . ارزش مصوب 
این طرحها هم برابربا91میلیون دالر درنظرگرفته شــد که همین مبلغ نیز نه 
گشــایش یافت و نه اصال پرداخت شد! این درحالی است که موجودی صندوق 
طبق گزارش سال قبلش)92(حداقل بالغ بر33میلیارد دالر بوده و لذا صندوق 

منابع کافی برای پرداخت به طرحهای مصوب را داشته است.
حاال سوالی که مطرح است اینكه چرا مسئوالن صندوق توسعه ملی در دولت 
یازدهم علی رغم موجودی مناسب به تكالیف قانونی خود عمل نمی کنند؟چرا 
باوجودی که بنگاههای اقتصادی طرحهای مهمی را دردست دارند و نیاز شدیدی 
به تسهیالت ارزی و ریالی دارند منابع صندوق از طرق قانونی به آنها نمی رسد؟ 
آیا مســئوالن صندوق نمی دانند طرحهای مهمی نظیر پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس و یا پروژه نفتی آناهیتا که نقش بســزایی در خودکفایی کشور از واردات 
بنزین ایفا خواهند کرد حدود 2ســال است که به دلیل نبود نقدینگی متوقف 
مانده اند؟وآیا واقعا دســتهایی در کار اســت که با وجود برخی منابع موجود و 
توانمندیهای داخلی همه چیز کشــور را به خارج گره بزند؟خدا کند این فرض 
واقعیت نداشــته باشد. ولی بهر حال جا دارد مسئوالن دولت یازدهم که ادعای 
راستگویی دارند برای پاسخ به این سواالت و شبهات گزارشی از عملكرد صندوق 

توسعه ملی در دوسال اخیر به افكار عمومی ارائه دهند .
از  بورس  شرکت  مدیرعامل 
آغاز عرضه هــای اولیه به روش 

جدید خبر داد.
حسن قالیباف اصل در گفت وگو با 
ایسنا، از تغییر روش عرضه های اولیه 
خبر داد و گفت: قرار است از این پس 
عرضه های اولیه در بازار ســرمایه به 
روش ثبت دفتری انجام شود، بنابراین 
به زودی شــاهد این خواهیم بود که 
روش ثبت دفتری در بازار ســرمایه 

قابلیت استفاده داشته باشد.
وی افزود: طبق برنامه قرار است 
که عرضه های اولیه حتما به روش ثبت 
دفتری انجام شود به همین دلیل روند 

عرضه های اولیه متوقف شد تا نرم افزار 
این روش نهایی شده و مورد استفاده 

قرار گیرد.
مدیرعامل شــرکت بــورس در 
خصوص زمان اســتفاده از این روش 
گفــت: نرم افزار مورد نیاز از ســوی 
شرکت فناوری اطالعات طراحی شده 
و در حال حاضر جلساتی با سازمان 
بورس و شــرکت فنــاوری در حال 
برگزاری است تا تست های نهایی آن 
انجام شود. بنابراین نرم افزار مورد نیاز 

مراحل نهایی خود را طی می کند.
قالیباف یادآور شد: دستورالعمل 
عرضه اولیه به روش ثبت دفتری در 

سال گذشته تهیه شده و نرم افزار آن 
امسال توسط شــرکت فناوری تهیه 
شــده است و چك های نهایی آن در 

حال انجام است.
مدیرعامل شرکت بورس با بیان 
اینكه عرضه اولیه به روش ثبت دفتری 
مشكالت قبلی در عرضه های اولیه را از 
بین می برد، در مورد زمان از سرگیری 
عرضه هــای اولیه گفت: بعد از اینكه 
اســتفاده از روش ثبت دفتری نهایی 
شود، روند عرضه های اولیه از طریق 
این روش آغاز شده و دیگر عرضه اولیه 

از طریق حراج انجام نمی شود.
بنابراین گزارش روش ثبت دفتری 

یكی از روش های عرضه اولیه ســهم 
اســت که مزایای بیشــتری نسبت 
بــه ســایر روش ها دارد بــه طوری 
که در ایــن روش کارگزاران متعهد 
پذیره نویسی، تبلیغات پیرامون سهام 
جدید را انجام داده و سپس سفارش ها 
را قبــل ازتعیین قیمــت عرضه، از 
در  می کنند.  دریافت  سرمایه گذاران 
این روش فرآینــد عرضه عمومی با 
تقاضای یك شــرکت برای عمومی 
شدن شــروع می شــود و ناشر این 
فرآیند را با کمك پذیره نویس اصلی 
خود که شرکت تامین سرمایه است، 

انجام می دهد.

قالیباف اصل خبر داد

آغاز عرضه های اولیه در بورس با روش جدید
گمرک:

صدور برگ سبز کاغذی
 برای ترخیص کاال

 متوقف می شود

شــرکت  مدیرعامــل 
فرودگاه های کشــور گفت: 
تا 20 سال  فرودگاه مهرآباد 
ادامه  خود  فعالیت  به  دیگر 
می دهد و بهر ه برداری تجاری 

آن افزایش می یابد.
به گزارش فارس، رحمت اهلل 
مه آبــادی در جمع خبرنگاران 
درباره سرنوشت فرودگاه مهرآباد 
جابجایی  موضــوع  کرد:  اظهار 
فــرودگاه مهرآبــاد، یك طرح 
اســت، چرا که  غیرکارشناسی 
این فرودگاه از مراکز مهم صنعت 
از نمادهای مهم  هوانــوردی و 

پیروزی انقالب اسالمی است.
وی با بیــان اینكه فرودگاه 
مهرآباد حداقل تا 20 سال دیگر 
به فعالیت خــود ادامه می دهد، 
افزود: باید به مزایای اجتماعی، 
اقتصادی، پایــداری و فرهنگی 
فرودگاه مهرآباد به طور همزمان 

توجه خاص شود.
کت  شــر مــل  عا یر مد
فرودگاه های کشــور با اشاره به 
جایگاه ویژه فرودگاه  مهر آباد در 
نظام اقتصادی کشور گفت: تالش 
تجاری  بهره بــرداری  می کنیم 
فرودگاه افزایش یافته و استفاده 

نظامــی از آن کاهــش یابد و 
ترافیك غیرتجاری و غیرمسافری 

آن حذف شود.

مه آبادی به بازسازی فرودگاه 
مهرآباد اشــاره و اظهــار کرد: 
پروژه بازسازی تجهیزات پروازی 

فرودگاه مهرآباد و بهســازی و 
روســازی باند ها برای اولین بار 

بعد از انقالب اجرا می شود.
وی با بیــان اینكه فرودگاه 
مهرآبــاد مورد غفلــت تاریخی 
واقع شده است، گفت: عملیات 
بهسازی باند 29 راست فرودگاه 
مهرآباد بــا هزینه 100 میلیارد 
تومانی آغاز شده و ظرف 10 ماه 
به پایان خواهد رســید و تالش 
می کنیم تا نوروز امسال زیر بار 
ترافیك برود و تا 40 سال آینده 

از آن بهره برداری مفید بشود.
کت  شــر مــل  عا یر مد

فرودگاه های کشور با بیان اینكه 
باند سوم مهرآباد در میان مدت 
احــداث خواهــد شــد، افزود: 
اجرای کل پروژه بهسازی عوامل 
و تجهیــزات پــرواز ی فرودگاه 
مهرآبــاد حــدود 300 میلیارد 
تومان هزینه دارد که اگر مشمول 
زمان شود تا 500 میلیارد تومان 

نیز افزایش می یابد.
شــهر  دربــاره  مه آبــادی 
فرودگاهی امام خمینی)ره( نیز 
گفت: شــرکت شهر فرودگاهی 
فرودگاه امام خمینی)ره( ایجاد 
شده و در مرحله ثبت قرار دارد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور:

مهرآباد تا 20 سال دیگر فرودگاه می ماند

جناب آقای امیر ناقدی برادران
رئیس محترم تجزیه مبادالت منطقه 11 پست تهران

درگذشــت عموی بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده و بقای عمر 
بازماندگان را از ایزدمنان خواستاریم.

از طرف مؤسسه کیهان- امور مشترکین

همکار محترم جناب آقای حاج قاسم غالمرضایی
مصیبت درگذشــت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و 
از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی 
و برای شــما و دیگر بازماندگان محترم صبر و اجر مســئلت 

می نمائیم.
سرپرست ،مدیران و کارکنان مؤسسه کیهان

12 واحد و پتروشــیمی مبین با 
11 واحد رشد توانستند بیشترین 
تاثیر را بر نماگر کل بازار ســهام 

داشته باشند.
دیروز ارزش معامالت بورس 
تهران به بیــش از 94 میلیارد و 
419 میلیون تومان رســید که 

ناشی از دســت به دست شدن 
410 میلیون و 536 هزار و 989 
سهم و دارایی مالی قابل معامله 
در این بازار بود که در 42 هزار و 
235 دفعه معامله میان خریداران 

و فروشندگان جابه جا شد.
طــی معامالت شــنبه نماد 

آلومینیوم  معامالتی شرکت های 
مسكن  ســرمایه گذاری  و  ایران 
شمال شــرق، از سوی ناظر بازار 
متوقف و در مقابل نماد معامالتی 
آلومراد،  نیروترانس،  شرکت های 
شهد ایران، معدنی دماوند، کابل 

البرز، بازگشایی شدند.
دیروز رونــد معامالت بورس 
نشــان داد برخــی معامله گران 
حرفه ای به دنبال یافتن ســهام 
ارزان قیمت حتی حاضر به تغییر 
ظاهری رفتار سرمایه گذاری خود 
در کوتاه مدت هســتند. ســهام 
ارزان قیمت در بازار در شرایطی 
که فروشنده چندانی در آن پیدا 
نمی شود برخی از معامله گران را 
بر آن داشــته که با سفارش های 
کوچك فروش زمینه خرید سهام 

ارزان قیمت را فراهم آورند.

آنچه در باره صندوق توسعه ملی نمی گویند!

نگاه اقتصادی

کمال احمدی


