
در حالي ك�ه در برابر صدور مجوز براي تأس�يس كارگزاري هاي 
فعال بورس�ي در بازار س�رمايه مقاوم�ت انحصارگونه و عجيب 
و غريب�ي وج�ود دارد، يك�ي از زير مجموعه هاي س�اتا س�هام 
صد درص�دي ي�ك ش�ركت كارگ�زاري را خري�داري ك�رد. 
به گزارش »جوان«، هر چند در رابطه با قيمت خريد صددرصد سهام 
شركت كارگزاري خريداري شده توس��ط يكي از زير مجموعه هاي 
ساتا خبري منتشر نشده است، اما انحصار و مقاومت عجيب و غريب 
در برابر صدور مجوز جهت ايجاد كارگزاري هاي بورسي باعث افزايش 

قيمت سرقفلي كارگزاري هاي مذكور در ايران شده است. 
با توجه به رشد بازار سرمايه و همچنين رشد حجم و تعداد معامالت 
و همچنين كدهاي بورس��ي و از طرف ديگر نياز مبرم توس��عه بازار 
سرمايه جهت كنترل و هدايت نقدينگي 1600هزار ميليارد توماني به 
بخش هاي مولد به نظر مي رسد قفل انحصار در صنعت كارگزاري هاي 

بورسي در ايران بايد شكسته شود. 
   استدالل عجيب يك عضو شوراي عالي بورس

البته اخيراً يكي از اعضاي ش��وراي عالي بورس به شكل تلويحي عنوان 
داشته بود كه رشد بانك ها و مؤسس��ات مالي و اعتباري چه گلي به سر 
اقتصاد زد كه حاال بخواهيم خطاي رشد كارگزاري هاي بورسي را همچون 
صدور مجوز بانك و مؤسسات اعتباري تكرار كنيم، در پاسخ بايد عنوان 
داشت كه دو مقوله فوق ارتباط چنداني با يكديگر ندارند و اساساً كاركرد 

يك كارگزاري بورسي با بانك و مؤسسه مالي و اعتباري متفاوت است. 

گفتني است كه نظام تأمين مالي ايران به دليل عقب ماندگي عجيب و 
غريب بازار سرمايه در تأمين مالي 80 تا 90 درصدش بانك محور است 
و بي پرده عده ای از كارشناسان اقتصادي علت بدهي هاي معوق كالن 
و فساد و سهم اندك مردم از تأمين مالي خرد بانكي، اشكال در ترازنامه 
بانك ها را از چشم اداره كنندگان شوراي عالي بورس و ساير اركان بازار 
سرمايه ايران مي بينند و بر اين باورند كه اگر اين بازار درست مسير 
توسعه و پيشرفت را طي مي كرد، امروز سهمش در تأمين مالي اقتصاد 
حداقل 50 درصد بود، اين در حالي اس��ت كه بازار س��رمايه در حال 

حاضر حدود 10 درصد در تأمين مالي اقتصاد نقش ندارد. 
نكته عجيب آن است كه بازار س��رمايه به جهت تجميع و تجهيز و 
هدايت پس انداز ها براي توسعه بنگاه هاي موجود در اين بازار تشكيل 

شده اس��ت، اما امروز مي بينيم كه نقدينگي سرگردان در جامعه به 
بازارهاي سكه و ارز، طال و مسكن هجوم مي برد و تعادل بازارها را بهم 
مي ريزد، به نظر مي رسد شوراي عالي بورس و همچنين مديران اركان 
بازار سرمايه كم كم به دليل سهم اندك بازار سرمايه در تأمين مالي 
اقتصاد و ناتواني اين بازار در تجميع و تجهيز پس اندازهاي موجود در 
جامعه و هدايت آن در كانال توسعه بنگاه ها ي موجود در بازار و ناتواني 

در جذب بنگاه ها براي حضور در بازار سرمايه پاسخگو باشند. 
با گذشت نيم قرن از فعاليت بازار سرمايه در ايران، اما سهم اين بازار 
در تأمين مالي اقتصاد هنوز به 10 درصد هم نمي رسد و از 80 ميليون 
ايراني شايد تنها يك تا ۲ ميليون كد فعال بورسي در بازار وجود دارد 
و عقب ماندگي كيفي و كمي اين بازار باعث شده تا به رغم وجود بازار 
سرمايه در كشور هم با نقدينگي سرگردان در جامعه رو به رو باشيم و 
هم اينكه بسياري از صنايع و شركت هاي بورسي نيز در دل بازار تأمين 
مالي )بازار س��رمايه( باز هم براي تأمين مالي محت��اج بانك ها با نرخ 
تأمين مالي ۲0 تا ۴0 درصد مؤثر باش��ند. به نظر مي رسد حوزه بازار 
سرمايه ايران نيز نياز به تغيير سياستگذاري دارد تا انحصار در اين حوزه 
از بين رود و به طور نمونه ميليون ها جوان تحصيلكرده بيكار در حوزه 
مالي در كش��ور وجود دارند، آن وقت عده اي براي حفاظت و حراست 
از انحصار13ساله خود بر صنعت كارگزاري كشور و درآمدهاي كالن 
مانع صدور مجوز جديد براي تأسيس صدها كارگزاري بورسي و ايجاد 

اشتغال مستقيم 50 هزار نفري در كشور هستند.

گمرك ايران براساس دس�تور مقام قضايي به گمركات اجرايي 
اعالم كرد، بر اساس دستور مقام قضايي تا اطالع ثانوي از ترخيص 
خودروهاي موضوع ثبت سفارش هاي قبل و با ابطال اظهارنامه هاي 
مربوط�ه و اع�اده آنه�ا به خ�ارج از كش�ور خ�ودداري ش�ود. 
به گزارش »فارس« گمرك ايران براس��اس دس��تور مق��ام قضايي به 
گمركات اجرايي اعالم كرد بر اساس دستور مقام محترم قضايي تا اطالع 
ثانوي از ترخيص خودروهاي موضوع ثبت سفارش هاي مذكور و با ابطال 
اظهارنامه هاي مربوطه و همچنين اعاده آنها به خارج از كشور خودداري 

شود. در اين بخشنامه به گمركات اجرايي آمده است: پيرو بخشنامه 
 محرمان��ه ش��ماره 30۲5۴/ 1986/ ۲018/ ۲7۲10/ 73/ م م��ورخ 
۲6/ 1۲/ 96 به پيوست تصويرنامه شماره 1397168001۲6357۲ 
مورخ ۲۲/ 05/ 97 بازپرس شعبه پنجم دادسراي ناحيه 1۲8 )كاركنان 
دولت ( تهران منظم بر 10 برگ شامل فهرست مشخصات ۲58 رديف 

شماره ثبت سفارش خودرو ارسال مي شود. 
خواهشمند است دستور فرماييد بر اساس دستور مقام محترم قضايي 
تا اطالع ثان��وي از ترخيص خودروهاي موضوع ثبت س��فارش هاي 

مذكور و با ابط��ال اظهارنامه هاي مربوطه و همچني��ن اعاده آنها به 
خارج از كشور، خودداري و چنانچه از محل ثبت سفارش هاي ليست 
پيوست ، خودرو با خودرو هايي ترخيص شده باشد، به جهت عدم تأييد 
اصالت ثبت سفارش آنها، نس��بت به مورد بر اساس مفاد نامه شماره 
30393/ ۲۴87/ 109/ 6/ م مورخ ۲7/ 1۲/ 96 مركز مبارزه با جرائم 
سازمان يافته، اقدام الزم مبذول و از نتيجه آن مركز را مطلع كنندو 
مسئوليت اجراي اين دستورالعمل متوجه باالترين مقام اجرايي آن 

گمرك خواهد بود .

دولت و مجلس نمي خواهند به انحصارهای موجود در بخش بازار سرمايه پايان دهند؟! 

يك مجموعه اقتصادي به دليل وجود انحصار مجبور به خريد سهام يك كارگزاري شد

بر اساس اعالم گمرك

مقام قضايي ترخيص خودرو هاي ثبت سفارشي را تا اطالع ثانوي ممنوع كرد

   گمرك
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بر اس�اس رأي هيئت عمومي دي�وان عدالت 
اداري، ذخيره مطالباتي كه وصول آنها مشكوك 
است، جزو هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي 
نمي شود، مگر آنكه سه شرط را داشته باشد. 
به گزارش »فارس«، بر اساس رأي هيئت عمومي 
ديوان عدالت اداري ذخيره مطالباتي كه وصول آنها 
مشكوك است، جزو هزينه هاي قابل قبول مالياتي 
تلقي نمي شود، مگر آنكه سه شرط را داشته باشد: 
1- مربوط به فعاليت مؤسس��ه باشد.۲- احتمال 
قالب براي الوصول ماندن آن موجود باشد. 3- در 
دفاتر مؤسسه به حس��اب مخصوص منظور شده 
باشد تا زماني كه طلب وصول يا الوصول بودن آن 

محقق شود. بر اين اساس، شكايت بانك پارسيان 
به ديوان عدال��ت اداري مبني ب��ر اينكه ذخيره 
مطالبات مشكوك الوصول بانك ها جزو هزينه هاي 
قابل قبول مالياتي است و اين موضوع را سازمان 
امور مالياتي نپذيرفته است و به ديوان عدالت اداري 
ارجاع شد. رأي اين ديوان نشان مي دهد كه اين 
ذخيره جزو هزينه هاي قابل قبول مالياتي نيست، 
مگر اينكه سه شرط گفته شده در آن رعايت شده 
باشد. هزينه هاي قابل قبول، هزينه هايي است كه 
در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً 
مربوط به تحصيل درآمد مؤسس��ه در دوره مالي 

مربوط با رعايت حد نصاب هاي مقرر باشد.

 ذخيره مطالبات
مشكوك الوصول بانك ها هزينه قابل قبول مالياتي نيست

   بانك 

 محدوده سرزمين ماهيگيري ايران
در درياي خزر افزايش يافت 

رئي�س س�ازمان ش�يالت گف�ت: اي�ران در دري�اي خ�زر 
۱۵ ماي�ل مح�دوده س�رزمين ماهيگي�ري دارد و ع�الوه 
ب�ر اي�ن ۱۰ ماي�ل ني�ز منطق�ه انحص�اري ماهيگي�ري اس�ت. 
حسن صالحي در جمع خبرنگاران با اش��اره به اينكه مذاكراتي براي 
تعيين محدوده سرزمين ماهيگيري از سال 7۲ بين كشورهاي حوزه 
درياي خزر انجام ش��ده اس��ت، افزود: مذاكرات دهه هاي گذشته به 
نتيجه رسيده و در پي آن قرار شد هر كشور حوزه درياي خزر 15 مايل 

سرزمين ماهيگيري داشته باشد.
 وي گفت: محدوده س��رزمين ماهيگيري ايران در گذش��ته 10 مايل 
بود و در توافقنامه نهايي به 15 مايل افزايش يافت و در اصل س��رزمين 
ماهيگيري ايران در درياي خزر 15 به اضافه 10 مايل در اعماق درياي 
خزر است. رئيس سازمان شيالت ميزان صيد از درياي خزر را 33 هزار 

تن اعالم كرد و افزود: در اين حوزه 10 هزار صياد فعال هستند. 
صالحي ميزان توليد آبزيان پرورشي و صيد و صيادي را در سال گذشته 
يك ميليون و ۲00 هزار تن اعالم كرد و گفت: بر اساس برنامه ريزي هاي 
انجام ش��ده ميزان توليدات آبزيان در كشور امس��ال به يك ميليون و 
۲0 هزار تن افزايش مي يابد. وي افزود: ارزش صادرات آبزيان از 507 

ميليون دالر به 600 ميليون دالر خواهد رسيد. 
صالحي مي��زان توليد محصوالت ش��يالتي در حوزه دري��اي عمان و 
خليج فارس را بيش از 690 هزار تن اعالم كرد و از توس��عه طرح صيد 
فراس��احل در حوزه اقيانوس هند خبر داد و گفت: هم اكنون با حضور 
بيش از هزار ش��ناور صيادي در بخش صيد تن ماهيان در مقام دوم و 
در غرب اقيانوس هند نيز در جايگاه نخست از لحاظ برداشت و توليد 
ماهيان قرار داريم. وي افزود: در درياي عمان نيز با صيد ۲۴ هزار تن از 

گروه فانوس ماهيان معدل خوبي در اين حوزه صيادي به دست آمد. 
رئيس سازمان شيالت درباره اخبار منتشر شده در فضاي مجازي درباره 
حضور كشتي هاي صيادي چيني در آب هاي جنوبي كشور گفت: تمام 
شناورهاي پيش��رفته صيادي كه در اين آب ها حضور دارند و مشغول 
صيادي هستند، ايراني اس��ت و با اطمينان اعالم مي كنم هيچ شناور 

خارجي در آب هاي سرزمين ايران حضور ندارد. 
صالحي تصريح كرد: شناورها با پرچم جمهوري اسالمي ايران در آب هاي 
عمان، خليج فارس و اقيانوس هند مشغول صيد هستند در عمق بيش از 
۲50 متر جايي كه امكان فعاليت براي صيادان محلي وجود ندارد از منابع 
ماهيان برداش��ت مي كنند. رئيس سازمان ش��يالت تأكيد كرد: فعاليت 
كشتي هاي صيادي به هيچ وجه با منافع و محدوده فعاليت صيادان محلي 
تالقي ندارد. صالحي افزود: بر اساس آمارها 700 تن از آب هاي خليج فارس 
و درياي عمان ماهي برداشت شده است، اگر ميزان صيد كم شده پس اين 
آمار قابل توجه چگونه به دست آمده است. اخباري كه در فضاي مجازي 
درباره حضور كشتي هاي صيادي خارجي در خليج فارس و درياي عمان 
منتشر مي شود، فعاليت مخالفان نظام و كشور است. براي بازديد از فعاليت 
كشتي هاي صيادي در حوزه درياي عمان و خليج فارس آمادگي داريم. 
رئيس سازمان ش��يالت همچنين از خودكفايي كش��ور در زمينه توليد 
و تأمين پودر ماهي براي خوراك مراكز آبزي پ��روري خبر داد و گفت: با 
صيد فانوس ماهيان و تبديل آنها به پودر ماهي به عنوان غذاي مورد نياز 
مراكز پرورش در اين زمينه خودكفا هستيم، در حالي كه در گذشته ارز 

قابل توجهي براي واردات اين محصول از كشور خارج مي شد. 
صالح��ي در خصوص س��المت محص��والت دريايي به وي��ژه ماهيان 
ش��مال افزود: آبزياني كه در بنادر ايران تخليه و در مزارع كشور توليد 
مي شود، تحت نظارت سازمان دامپزشكي است و سالمت الزم را دارد. 
رئيس سازمان شيالت درباره مصرف رنگدانه ها در توليد گوشت رنگي 
ماهي گفت: مصرف رنگدانه ها در س��ه تا چهار دهه اخير در اروپا رواج 

يافته است و هيچ نگراني از بابت مصرف اندازه مجاز آنها وجود ندارد. 
وي همچنين با تأكيد بر ممنوعيت واردات تيالپيا از بهمن ماه س��ال 
گذشته گفت: با مجوز سازمان محيط زيست در يزد،سمنان، خراسان 
جنوبي و قم ماهي تيالپيا در آب هاي ش��ور پرورش داده مي شود ودر 

شش ماهه دوم امسال اين ماهي ها به بازار عرضه خواهد شد.  
...........................................................................................................................
وزير صنعت: واردات مواد اوليه توليد از 
پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف شد

بعد از اعتراضات چند روزه فعاالن اقتصادي از مصوبه جديد دولت 
در ارتباط با درياف�ت مابه التفاوت ارز برخ�ي از كاالهاي وارداتي 
وزير صنعت ديروز در حاش�يه جلس�ه هيئت دولت اعالم كرد كه 
واردات مواد اوليه توليد از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف شد. 
به گزارش »تسنيم«، محمد شريعتمداري وزير صنعت معدن و تجارت ديروز 
در حاشيه جلسه هيئت دولت اظهار كرد:طبق ماده5 بسته ارزي دولت كه 
ابالغ شده است، همه كاالهايي كه پيشتر با ارز ۴۲00 توماني وارد مي شد و در 
بسته ارزي جديد تأمين ارز آنها به بازار ثانويه منتقل شده و اكنون به گمركات 
رسيده و ترخيص نشدند، مكلف شدند با پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز دريافتي 
و نرخ روز ارز كاال نسبت به ترخيص آنها اقدام كنند. به گفته وي، اين موضوع 
براي برخي خطوط توليد و تجهيزات مربوط به آنها مش��كالتي ايجاد كرده 
بود و بر اين اس��اس، امروز پيش��نهادي در اين زمينه به هيئت وزيران ارائه 
كرديم كه طي آن كليه كساني كه واردات شان به گمركات رسيده و موضوع 
وارداتشان تجهيزات خطوط توليد يا ماشين آالت توليد است با اخذ گواهي 
از وزارتخانه توليدي ذي ربط مي توانند به گمركات مراجعه و كاالهايشان را 
ترخيص كنند. شريعتمداري خاطرنشان كرد: مواد اوليه و مواد مورد نياز آن 
دسته از كاالهايي كه محصول نهايي شان با ارز ۴۲00 توماني عرضه مي شود 
و ليست شان جزو گروه يك تحت كنترل دولت است هم مجاز هستند كه با 
دريافت گواهي از وزارتخانه ذي ربط به گمركات مراجعه كنند و بدون پرداخت 

مابه التفاوت كاالهاي شان را دريافت كنند. 
...........................................................................................................................
 قيمت ارز در بازار ثانويه كاهش پيدا مي كند 
رئيس كل بانك مركزي گفت: قيمت ارز در بازار ثانويه كاهش پيدا مي كند. 
به گزارش »فارس«، عبدالناصر همتي رئيس كل بانك مركزي گفت: 
كار اصلي تعادل بخشي ارزي ما بازار ثانويه است. اين بازار به تدريج عمق 
پيدا مي كند. قيمت هاي اين بازار براي واردكنندگان خيلي قابل قبول 
نيست و به سمت كاهش  مي رود. وزن بازار روي بازار ثانويه است و 95 
و 96 درصد معامالت در اين بازار است و سكه هاي پيش فروش شده با 

همان قيمت به تدريج تحويل داده مي شود.

رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري در مجلس:

  اسناد و مدارك تخلفات 31  ابر بدهكار بانكي 
به قوه قضائيه ارسال شد

در حالي كه حج�م بدهي هاي معوق ش�بكه 
بانكي بيش از ۱3۰ هزار ميليارد تومان ارزيابي 
مي ش�ود و ع�ده اي از اي�ن ابر بده�كاران با 
تهديد برخي از مديران بانكي خود را بس�يار 
ذي نفوذ معرفي مي كنند، رئيس فراكس�يون 
مبارزه با مفاس�د اقتصادي مجلس ش�وراي 
اس�المي گفت: نس�بت به ارس�ال اس�ناد و 
مدارك تخلفات و معرف�ي متخلفان از جمله 
3۱ ابر بدهكار بانكي به مسئوالن عالي كشور 
از جمله رئي�س ق�وه قضائيه اق�دام كرديم. 
به گزارش »جوان«، بار بدهي هاي معوق بانك ها 
روي صورت ه��اي مالي اين مجموعه ها بس��يار 
س��نگيني مي كند. از اين س��ال مالي تا س��ال 
مالي بعد اين بدهي ها انتق��ال مي يابد و خبري 

از بازپرداخت اين بدهي ها توس��ط ابر بدهكاران 
ثروتمند نيس��ت، در اين ميان نكته جالب آنكه 
بخش��ي از بدهي ه��اي الوصول ب��ا رايزني هاي 
ابربدهكاران با برخي از مديران بانكي به سرفصل 
مطالبات معوق سه ماهه يا ش��ش ماهه منتقل 
مي شود تا اقدام حقوقي و قضايي يا افشاگرايانه 
علي��ه بدهكاران ص��ورت نگيرد و ح��ال فضا به 
گونه اي شده است كه شايعاتي در رابطه با تعيين، 
تغيير يا انتصاب برخي از مديران بانكي از سوي 
برخي از ابربدهكاران ادعا مي ش��ود ك��ه بايد با 

شفاف سازي ريشه اين شايعات را خشكاند. 
در اين ميان، با توجه به اينكه بدهي هاي معوق 
بانكي از م��رز 130هزار ميليارد تومان بيش��تر 
است و به طور ش��فاف مشخص نيست كداميك 

از اشخاص حقيقي و حقوقي هزينه اين بدهي ها 
را به صورت هاي مالي بانك ها تحميل كرده اند، 
زمان آن رسيده اس��ت كه تكلي��ف اين بدهي ها 
مشخص شود، زيرا با وصول اين حجم از مطالبات 
به س��هولت مي توان با ارائه وام ه��اي خرد خون 
تازه اي در رگ هاي طبقات فقير و پايين درآمدي 
جامعه تزريق كرد و گره هاي زيادي از مشكالت 

آنها را در اين وضعيت معيشتي باز كرد. 
در همين رابطه، در فضايي كه مطالبات معوق بانكي 
شفاف نيست و سال به س��ال از اين صورت مالي به 
صورت مالي جديد تر بانك انتقال مي يابد و خبري 
از اقدام هاي حقوقي و جدي براي وصول مطالبات 
حداقل از بدهكاران ثروتمند نيست، مجلس شوراي 
اسالمي گويا به مقوله فوق ورود جدي داشته است.

   منتظ�ر انتش�ار ليس�ت ابربده�كاران 
هستيم 

امي��ر خجس��ته، نماينده مردم هم��دان و رئيس 
فراكسيون مبارزه با مفاس��د اقتصادي و اداري در 
مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با خبرنگار 
پارلماني خبرگزاري فارس، در واكنش به سخنان 
مهم ديروز مقام معظم رهبري با تشريح وضعيت 
كش��ور به خصوص در حوزه اقتصاد اظهار داشت: 
سخنان مقام معظم رهبري در تشريح دقيق آخرين 
وضعيت كشور به ويژه در حوزه اقتصاد و مشكالت 
معيشتي مردم نش��ان از عمق آش��نايي ايشان و 

چالش هاي پيش روي نظام اسالمي دارد. 
وي افزود: ايش��ان اخي��راً ب��ا انتقاد ش��فاف از 
سياست هاي اقتصادي دولت و با به كار بردن لفظ 
بي تدبيري در عين حمايت از دولت و مش��روع 
دانستن حق مجلس در سؤال و استيضاح مسببان 
نابساماني اخير به ايشان گوشزد كردند كه الزم 
است اين تيم اقتصادي س��ريعاً تغيير كند و در 
دادگاه عادل مورد قضاوت قرار گيرند، البته اين 
اف��راد در دادگاه اذه��ان ملت اي��ران محكوم به 

كم كاري و اشغال فرصت هاي جامعه هستند. 
 رئيس فراكس��يون مبارزه با مفاسد اقتصادي و 
اداري در مجلس شوراي اس��المي تصريح كرد: 
بخش ديگري از س��خنان معظم له در خصوص 
ريشه يابي مشكالت كش��ور بود كه اين كالم نيز 
صحيح و منطقي است و اگر از آحاد جامعه در اين 
خصوص نيز نظر سنجي شود، اكثريت قاطع معتقد 
به عدم توانايي در مديريت و ناكارآمدي مديران 

فعلي را ريشه مشكالت كنوني كشور مي دانند. 
وي ضمن تأكيد بر ل��زوم محاكمه عادالن��ه و فوري 
مفسدان اقتصادي، نامه اخير رئيس قوه قضائيه به رهبر 
معظم انقالب را قابل تحسين اما دير هنگام توصيف كرد 
و گفت: در جامعه اسالمي برخورد با مفسد اقتصادي 
و كارگزار حكومتي كه دچار تخلف شده است، بايد در 
كمترين زمان و به صورت علني صورت پذيرد، در اين 
موضوع نيز بارها اقدام به ارسال اسناد و مدارك تخلفات 
و معرفي متخلفان از جمله 31 اب��ر بدهكار بانكي به 
مسئوالن عالي كشور از جمله رئيس قوه قضائيه كرديم 
و اعالم كرديم آماده انتشار اسامي نيز هستيم، حتي اگر 

اين مسئله منجر به پرداخت هزينه شود.

جعفر تکبیری

 اتباع بيگانه كاالهاي اساسي را
از كشور خارج مي كنند   

درس�ت همزم�ان با كاه�ش ارزش پ�ول مل�ي كش�ور و افزايش 
قدرت خريد ش�هروندان كش�ورهاي همس�ايه ايران، گزارش ها 
از مناط�ق م�رزي حكايت كنن�ده حضور بي س�ابقه ش�هروندان 
كش�ورهاي ديگر در اي�ران براي خري�د مايحتاج زندگي اس�ت. 
اين خبر در نگاه اول شايد يك خبر مثبت و حكايت كننده ارز آوري بي دردسر 
توسط اتباع بيگانه باشد، اما نگاه دقيق تري به اين پديده نشان مي دهد كه 
دست گذاشتن اتباع بيگانه روي كاالهاي حساس و حياتي مي تواند در ادامه 
چالش هاي فراواني براي اقتصاد شهرهاي مرزي و حتي اقتصاد كل كشور 
در حوزه كاالهاي اساسي ايجاد كند. روز گذشته مدير شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه كردستان گفته بود كه از ابتداي امسال از طريق 
فروش نفتگاز در جايگاه مرزي عرضه سوخت باشماق مريوان كه يك جايگاه 
كوچك در نزديكي نقطه صفر مرزي اس��ت، 303 ميليارد و 7۴0 ميليون 
ريال به حساب خزانه واريز شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 110 
درصد رشد داشته اس��ت. اين افزايش 110 درصدي در فروش يك كاالي 
حياتي مانند نفتگاز تنها از مسير قانوني شكل گرفته و قطعاً ميزان افزايش 
خريد و صادرات چنين كااليي از طريق مسيرهاي غيرقانوني بيشتر از اين 
ميزان است. بنابراين با تجميع ميزان افزايش صادرات از مسيرهاي قانوني و 
غيرقانوني بعيد به نظر نمي رسد كه در آينده چالشي جدي در حوزه سوخت 

در شهرهاي مرزي به وجود بيايد. 
اين اتفاق فقط در حوزه سوخت روي نمي دهد، بلكه گزارش هاي مختلفي از 
فروش باالي اقالم ضروري نظير، برنج، روغن، آرد، انواع لبنيات، ماكاروني، 
ميوه و س��بزي و اينچنين اقالمي به اتباع بيگانه در مرزهاي ايران و عراق، 
ايران و تركيه، ايران و افغانستان و ايران و پاكستان و ايران و اقليم كردستان 
مخابره شده است. اين در حالي است كه با توجه به نرخ تسعير ارز، كاسبان 
اين مناطق نيز رغبت زيادي براي ف��روش محصوالت خود به اتباع بيگانه 
دارند و حتي عنوان شده كه برخي س��ودجويان نيز از اين فرصت استفاده  
مي كنند و به صورت سازماندهي شده در حال صادرات اين قبيل اقالم به 
كشورهاي همسايه هستند. اين در حالی است كه دولت به تازگی صادرات 
اقالم اساسی به ساير كش��ورها را ممنوع كرده اما متأسفانه دادوستد اين 
محصوالت همچنان در بازار چه های موقت مرزی به دور از چشم مسئوالن 
به صورت غيرقانونی ادامه دارد.از اين رو به نظر مي رسد با ادامه يافتن چنين 
اتفاقاتي به زودي روند عرضه و تقاضا در اس��تان هاي مرزی به  هم بريزد و 
دولت با چالش هاي بيشتري در اين اس��تان ها روبه رو شود و حتي مجبور 
شود براي كنترل بازار به سمت استفاده از ذخاير استراتژيك اقالم اساسي 
برود. همچنين بعيد نيست دشمنان نيز در چنين شرايطي با تحريك اتباع 
بيگانه و ارائه نقدينگي به اين اتباع قصد سوء استفاده از موقعيت و برهم زدن 

روند اقتصادي اين استان ها را داشته باشند. 
   چه بايد كرد؟

واقعيت آن است، اگرچه ورود ارز از طريق صادرات به كشورهاي همسايه 
مي تواند موقعيت بسياري خوبي در اختيار كشور قرار دهد، اما اين صادرات 
بايد توسط وزارت صمت و س��اير مراجع ذي صالح ساماندهي شود. سال 
گذشته دولت آيين نامه اي را براي ساماندهي به اين داد و ستدهاي مرزي 
و جلوگيري از خ��روج غيرقانوني اقالم حياتي مردم ابالغ كرد. بر اس��اس 
آيين نامه س��اماندهي مبادل��ه در بازارچه هاي غيررس��مي موقت مرزي، 
وزارت كشور وظيفه ساماندهي اين بازارچه ها را بر عهده دارد. بر اساس اين 
آيين نامه، وزارت كشور موظف به هدايت و انتقال مبادالت غير رسمي مرزي 
در استان هاي آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه و سيستان و بلوچستان 
به گمركات رسمي يا بازارچه هاي مرزي است؛اتفاقي كه مي تواند خريد و 
فروش كاالها در مناطق مرزي را در كنترل گمركات كشور در بياورد مانع از 

سوء استفاده اتباع بيگانه از ارزاني كاالهاي اساسي در ايران شود. 
همچنين ماده 10 اين آيين نامه تأكيد مي كند كه وزارت كشور و نيروهاي 
نظامي و انتظامي مكلفند پس از الزم االجرا شدن اين تصويبنامه نسبت به 
انسداد تمامي معابر زميني غير مجاز اقدام كنند تا مانع از خروج غيرقانوني 
كاال و ارز از كشور شود. همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف 
است بر اس��اس اين آيين نامه، ظرف دو ماه از تاريخ الزم االجرا شدن اين 
تصويبنامه نس��بت به صدور كارت الكترونيكي براي افراد واجد شرايط 
صادرات و واردات در نقاط مرزي اقدام كند. اين در حالي است كه پس از 
گذشت يك سال از ابالغ اين آيين نامه توسط دولت نه تنها وزارت كشور 
هيچ  س��اماندهي به بازارچه هاي موق��ت مرزي نداده، بلك��ه فضاي اين 
بازارچه ها داغ تر از هر زمان ديگري شده و داد و ستد ميان ايرانيان و اتباع 

بيگانه در اين بازارچه هاي غيرقانوني همچنان ادامه دارد. 

نماينده مجلس اعالم كرد
 پااليشگاه ها به بخش هايي واگذار شده

 كه توانايي توسعه ندارند 
س�خنگوي كميس�يون ان�رژي مجلس ب�ا بي�ان اينك�ه وزارت 
نف�ت اج�ازه س�اخت پااليش�گاه ن�دارد، ارزش جايگزيني يك 
پااليش�گاه را 3 ت�ا ۵ ميلي�ارد دالر اعالم ك�رد و محصوالت يك 
پااليش�گاه را بس�يار ب�ا كيفيت و ب�ا خري�دار در دنيا دانس�ت. 
اس��داهلل قره خاني با اش��اره به تأكيد سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي 
بر جلوگيري از خام فروش��ي و عدم تمايل وزارت نف��ت به خانه ملت 
گفت: در حال حاضر افتتاح يك پااليشگاه توسط وزارت نفت نيازمند 
سرمايه گذاري كالن است، اما در داخل سازمان هاي قوي وجود ندارد كه 
در اين بخش سرمايه گذاري كند تا از خام فروشي نفت جلوگيري شود. 
وي افزود: سازمان هايي كه به آنها پااليشگاه واگذار شده در حدي توانايي 
ندارند كه طرح هاي توسعه اي اجرا كرده يا پااليشگاه هاي ديگري احداث 
كنند. اين نماينده با بي��ان اينكه س��رمايه گذاران داخل��ي و خارجي يا 
بخش خصوصي بايد به پااليشگاه س��ازي ورود كنن��د، ادامه داد: بخش 
خصوصي اين توان را ندارد كه 3 تا 5 ميليارد دالر براي ساخت پااليشگاه 
سرمايه گذاري كند، مگر اينكه وزارت نفت به اين بحث ورود كند و مشابه 
پااليشگاه ستاره خليج فارس را با مسئوليت خود و استفاده از سهامي كه 
مي فروش��د، احداث كند. قره خاني با اشاره به اينكه محصوالت پااليشگاه 
ستاره خليج فارس بسيار با كيفيت بوده و دنيا خريدار آن است، ادامه داد: 
براي بخش خصوصي ورود به اين عرصه صرفه ندارد، مگر اينكه 95 درصد 
فوب خليج فارس پايين تر آورده شود و با ايجاد جذابيت بخش خصوصي 
در اين بخش فعاليت كنند. وي با بيان اينكه در طول س��اليان گذش��ته 
پااليشگاه سازي براي سرمايه گذاران جذاب نبود و رغبت كافي براي فعاليت 
در اين عرضه نشان نمي دادند، افزود: وزارت نفت به دنبال سرمايه گذاري 
در ميادين مشترك، تكميل توسعه فازها و تسويه بدهي ها است و اجازه 
ساخت پااليش��گاه ندارد، بنابراين تنها مي تواند خوراك در اختيار بخش 
خصوصي بگذارد، قيمت خوراك را كاهش دهد، تسهيالت الزم را در اختيار 
سرمايه گذاران قرار دهد و فرآيند براي احداث پااليشگاه ها را كوتاه و سهل 

كند، وگرنه خود نمي تواند اقدام به ساخت پااليشگاه كند.

هادی غالمحسینی
   گزارش یك

کارتخوان موبایلى؛ محصول پیشرو بانک سرمایه  در حوزه پرداخت الکترونیک

 (MPOS) MPOS

هادی حسینی
   فالگوش


