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«رسالت» در گفت و گو با رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين ،داليل کاهش تبادالت تجاري دوکشور را بررسي مي کند؛

یکبامودوهوایچیندرتجارتباایران

لزوم استم رار قاطعيت دستگاه قضائي
با مفسدان اقتصادي

|مرتضي نجفي قدسي|
ون» (شعرا ،آيه )227
ِين َظلَ ُموا أَ َّي ُمن َقلَ ٍ
ب يَن َقل ُِب َ
« َو َس َي ْعلَ ُم الَّذ َ
کساني که ظلم و ستم کردند بهزودي خواهند ديد که چگونه سزاي
اعمال خود را ديده و سرنگون خواهند شد.
***
جمهوري اسالمي و انقالب اسالمي ملت ايران در ذات خود بر عليه
ظلم و ستم شکل گرفته است که بخش مهمي از آن در عرصه اقتصادي
است و ايجاد قسط و عدل و عدالت اجتماعي و مبارزه با تکاثرطلبان از
اهداف نظام اسالمي محسوب مي شود.
مواضع انقالبي و سرسخت حضرت امام(رض) در مبارزه با کاخ نشينان
و حمايت پيوسته از مستضعفان و کوخ نشينان هيچگاه از ياد نميرود و
بهحمداهلل خلف صالح او نيز در قول و عمل همواره همين رويه را اتخاذ
کرده و پرچم مبارزه با فساد و مخصوصا چپاولگري و فساداقتصادي را
سالها پيش برافراشته اند و در هر دوره اي به دولتهاي مختلف تذکرات
و تأکيدات خاصي در اين رابطه داشته اند.
اينکه آيا نظام جمهوري اسالمي در اين عرصه چقدر موفق بوده است
قابل تحليل و ارزيابي است ،گرچه هيچگاه اين مهم از نگاه رهبران نظام
مغفول نبوده و حتي خط شاخص هم محسوب مي شده اما آنچه مبرهن
است در برهه هايي بعضي از دولتها تحت عنوان توسعه و پيشرفت گاهي
چوب حراج به ثروتهاي عمومي زدند و خصوصي سازي به معناي اينکه
گردش اصلي اقتصاد در اختيار مردم باشد را به اشتباه و با «ثمن بخس»
در اختيار عده اي معدود گذاشته و بدين صورت با رانت هاي بهوجود
آمده کم کم فاصله اي طبقاتي بين آنان و مردم پديد آمد.
آنچه مسلم است نظام جمهوري اسالمي اين انحراف و بي عدالتي را
برنميتابد و عتاب هاي مکرر رهبري معظم انقالب در مبارزه با مفسدان
اقتصادي در همين راستا بوده تا نظام جمهوري اسالمي همواره نظامي
عدالت گستر و حامي محرومان و مستضعفان باشد.
از هنگامي که حجت االسالم رئيسي بر رياست دستگاه قضائي کشور
منصوب شد بالفاصله مبارزه جدي با مفسدان اقتصادي آغاز شد و
ايشان اين مبارزه را از درون قوه قضائيه آغاز کرد ،بهطوري که جمع
کثيري از قضات فاسد و آلوده را اخراج و مواخذه کرده و اکنون کسي
جرئت رشوه گيري در دستگاه قضائي را ندارد چون مي داند اگر اين
کار را بکند نه تنها آبرويش رفته بلکه عقوبت سختي در انتظار اوست
و اين مهم نقطه آغاز تحول در قوه قضائيه است تا اين قوه بر مبناي
گسترش عدالت و حافظ حقوق عامه مردم باشد نه اينکه ياور و کارچاق
کن مفسدان اقتصادي باشد!
باشروعاقداماتمبارزهبافسادقوهقضائيه،بهاينسئوالعموميتودههاي
مردم که چرا جمهوري اسالمي با اختالسگران و مفسدان اقتصادي
برخورد قاطعي نميکند تا ريشه آنها را برکند؟ پاسخ مناسبي داده شد
و کمکم نااميدي مردم به اميدواري تبديل شد و تالش دشمنان که
ميخواستندالقاءکنندجمهورياسالميدرفسادغوطهورشدهوراهنجاتي
ندارد را هم نقش برآب کرد و قابليت و توانمندي عناصر مومن و مخلص
انقالب اسالمي را در مواجهه با فساد اقتصادي بخوبي نشان داد.
مبارزهايکهدرهمينمدتکوتاهقوهقضائيهتوانستهاستبامفسدان
اقتصاديداشتهباشدبسيارمهمواثرگذاربودهوضمنحفظوحراست
ازبيتالمالوثروتهايعموميدرجهتمنافععامهوايجاداميدواري
مجدددروفادارانانقالباسالمي،آرامشمقطعيوساختگيمفسدان
اقتصادي را به هم ريخته و از خوف شمشير عدالت به خود مي لرزند
گرچههميناقداماتمختصرآغازراهبودهومانيازمندمبارزهجديتر
و قاطع تر دستگاه قضائي با مفسدان اقتصادي هستيم ،در چين
که شايد اولين يا دومين اقتصاد جهاني را داشته باشد ،مجازات
مفسدان اقتصادي اعدام است و لذا در آنجا کسي جرئت رانت
خواري و رشوه خواري را ندارد پس چطور بعضي ها همين مبارزه
مختصر با مفسدان اقتصادي را برنتافته و براي کند کردن حرکت
قوه قضائيه اعالم ميکنند که « :فساد و رانت با بگير و ببند و دادگاه
که ازبين نمي رود» !!!
ظاهراگويندگاناينمطلبازحکميکهبزوديبرپروندهفساداقتصادي
نزديکانشان صادر مي شود نگرانند!!
همگان اين را بدانند که تنها راه نجات جمهوري اسالمي از منجالب
اقتصادي پديد آمده مبارزه قاطع دستگاه قضائي با مفسدان اقتصادي
است که بحمداهلل اين حرکت آغاز شده ولي نبايد به اين سخنان توجهي
کرد بلکه با اين اظهارات بدانيد که تير را به هدف زده و بر اقدامات قاطع
خود بيافزايد و رضايتمندي خدا و توده هاي مردم از رضاستمندي
اينان باالتر است.
امروزه اقدامات ضد فساد حجت االسالم رئيسي تمامي مرزبندي ها و
خط و خطوط سياسي کاذب چپ و راست را به هم ريخته و به دو جبهه
ظالمان و مفسدان اقتصادي از يکسو و عدالت طلبان و حق خواهان از
سويي ديگر تبديل کرده است و طبيعي است که در اين مواجهه حق
و عدالت پيروز است.
آفرين بر پدري که نام فرزندش را ابراهيم گذاشت و مردم ما در اين زمان
چقدر نيازمند چنين افرادي شجاع و با شهامت و پيراسته از هرگونه
تعلقات و ممهز در راه خدمت خالصانه به مردم هستند و ما به جناب
آقاي رئيسي عرض ميکنيم که در راهي که آغاز کرده ايد همچنان
با قدرت پيش رويد و از وسوسه خناسان نهراسيد ،با آمدن شما ترمز
شديدي براي پيشرفت ماشين فساد اقتصادي کشور کشيده شده
است و وقت حسابرسي آغاز شده و مسلما کساني که فعاليت اقتصادي
سالم داشته اند ،از اين اقدامات نه تنها هراسي نداشته بلکه خشنود هم
هستند چرا که رقابت در فضاي اقتصادي سالم پديد مي آيد ،واال در
فضاي رانتخواري و فساد که رقابت اقتصادي محقق نميشود و قوت
و قدرت شما در اين مسير ،بسيار تعيين کننده است چرا که فرموده
است« :خُ ُذوا َما آت َْي َنا ُك ْم ب ِ ُق َّو ٍة »

توجه ويژه بانک صادرات اي ران
به بخش خصوصي در
تخصيصتسهيالت

اطالعات موجود نشان ميدهد تنها نيم درصد مانده تسهيالت بانک
صادرات ايران مربوط به بخش دولتي است و بخش خصوصي ،عمده
تسهيالت اين بانک را استفاده کرد ه است.به گزارش روابطعمومي بانک
صادرات ايران و به نقل از پايگاه خبري «خرد و کالن» ،يکي از مهمترين
سؤاالت موجود در ميان عموم مردم اين است که چه ميزان از حجم
گسترده تسهيالت پرداختي توسط نظام بانکي را سازمانها ،ادارات و
بخشهاي مختلف دولتي مصرف ميکنند؟درباره آمار نظام بانکي البته
ميتوان به اطالعات بانک مرکزي رجوع کرد ،اما آنطور که دادههاي
منتشرشدهتوسطبانکصادراتايراننشانميدهد،حجمبسيارناچيزي
از منابع اين بانک به صورت تسهيالت در اختيار بخش دولتي قرار گرفته
است.از مانده يک هزار و  ۲۳۷هزار ميليارد ريالي تسهيالت اعطايي اين
بانک تا پايان خرداد ماه سال جاري ،تنها  6هزار و  ۷۸۳ميليارد ريال
آن مربوط به تسهيالت اعطايي به بخش دولتي است.اين عدد تقريبا
نيم درصد کل مانده تسهيالت پرداختي است و نشان ميدهد ۹۹/۵
درصد کل تسهيالت اين بانک را ساير بخشها دريافت کردهاند.بخش
خصوصي شامل تعاونيها ،بخش بازرگاني ،کشاورزي ،صنعت ،معدن
و ...با استفاده از تسهيالت بانکي ،فعاليتهاي خود را به روزرساني کرده
و نقش اصلي را در رونق توليد و ايجاد اشتغال در کشور بر عهده دارند.
جدول منتشر شده توسط بانک صادرات ايران همچنين نشان ميدهد
مانده تسهيالت پرداختي اين بانک در سال  ۱۳۹۷به نسبت سال قبل
آن بيش از  ۲۸درصد افزايش يافته است.

خبر

|گروه اقتصادي|

چينهموارهيکيازشرکايتجاريمطمئن
با ايران محسوب مي شود و اجماع نظري کلي در
ميان دولت هاي قبلي و فعلي در کشور براي انجام
مبادالت تجاري با چين وجود داشته است .آمار
و ارقام تجارت خارجي سال  97از پرچمداري اين
کشوردرليستتجارتخارجيايرانروايتميکند
که در طول ساليان گذشته ،بارها شاهد اين اتفاق
بوده ايم .چين با  19ميليارد و  533ميليون دالر
مبادله تجاري ،بزرگترين شريک تجاري ايران
محسوب ميشود.
اينکشوردرشرايطتحريمهايآمريکاوقطعروابط
تجاري اروپا ،نقشي دوچندان در اقتصاد ايران دارد
بااينحال ،آمارها نشان ميدهد در ماههاي اخير
حجم تجارت ايران و چين کاهش يافته و هنوز
موافقتنامهاي که بعد از امضاي برجام در راستاي
باالبردنسطحتبادالتتجاريمياندوکشوربهامضا
رسيده ،بهطور جدي عملياتي نشده است.
مجيد رضا حريري رئيس اتاق بازرگاني ايران و
چين در گفتوگو با «رسالت» با اشاره به برنامه
 25ساله بلندمدت مبادالت تجاري با چين گفت:
بعد از توافق برجام و در زمان سفر رئيسجمهور
چين به ايران ،موافقتنامه جامع همکاري بين
دو کشور امضا شد که تحت تأثير برجام بود اما
عمليات اجرايي مناسبي براي آن تعريف نشد .اين
موافقتنامه بعد از گذشت سه سال ،معطل مانده
بود اما در سفري که رئيس مجلس ايراني در ديماه
سال قبل به چين داشت ،حامل پيامي از مقام معظم
رهبريورئيسجمهوربرايآغازهمکاريهاداشت
تا اينکه در سفر اخير ظريف به چين ،پيشنويس
اين برنامه بلندمدت ارائه شد.
وي اضافه کرد :عالوه بر موافقتنامه جامع همکاري،
موافقتنامه ديگري به تأييد رسيد که طي  10سال،
 600ميليارد دالر ميان دو کشور مبادله تجاري انجام
شود .اما تحريمها مبادالت فعلي ما را نسبت به قبل
پايينتر آورده است .ما رکورد  52ميليارد دالر

تجارت ساليانه با چين داشتهايم که از سال 2016
تاکنون حجم مبادالت کاهش پيداکرده و به حدود
 30ميليارد دالر رسيده است.
حريري با تأکيد بر اينکه چين براي همکاري با ايران
هموارهآمادگيداشتهاست،گفت:بعدازخروجآمريکا
ازبرجام،رئيسجمهور،وزيرامورخارجه،وزيربازرگاني
و سخنگوي دولت چين بهطور مکرر اعالم کردند از
تحريمهاي آمريکا تبعيت نميکنند و در چارچوب
برجامباايرانهمکاريميکننداماشرکتهايچيني
که شرکتهاي بينالمللي هستند ،احتياط ميکنند
زيرا بازار بزرگي مانند آمريکا ،بازار مهمي محسوب
ميشود و شرکتها نميتوانند روابطشان با آمريکا
را تحت تأثير ارتباط با ايران قرار دهند.
وي تصريح کرد :راهکارهاي جديدي ميتوان براي
توسعه همکاريها ميان دو کشور يافت و اين اراده
مياندوکشوروجوددارد.چينازمعدودکشورهايي
است که جناحهاي مختلف در کشور براي همکاري
با آن توافق دارند .عالوه بر جناحهاي سياسي ،همه
دولتهاازدورانرياستجمهوريهاشميرفسنجاني
تاکنون نيز از ارتباط با چين استقبال ميکنند .در
سفررئيسجمهوراينکشوربهايراننيزمقاممعظم
رهبري از توسعه ارتباط با چين حمايت کردند و اين
مسئله نشان ميدهد منع سياسي براي مبادالت

«رسالت» دالیل کاهشسهمتعاون يها
در اقتصادملي را بررسی م یکند؛

سهم تقريبا هيچ
تعاون يها در اقتصاد

|گروه اقتصادي|
از زماني که قانون اساسي بخشي مجزا براي تعاونيها
در نظر گرفت و اقتصاد ايران را به سه بخش دولتي ،خصوصي
و تعاوني تبديل کرد ،هميشه تعاون سهم ناچيزي از اقتصاد
ملي را به خود اختصاص داده است .قانون اساسي کشور و سند
چشمانداز  ۱۴۰۰به بخش تعاون تأکيد ويژهاي دارد و بند «ب»
سياستهاي اصل  ۴۴قانون اساسي عنوان ميکند بخش تعاون
تا پايان برنامه پنجم توسعه ۲۵ ،درصد اقتصاد کشور را بايد در
اختيار بگيرد اما تاکنون اين روند محقق نشده است .رسالت مهم
تعاونيها مردمي شدن اقتصاد بود اما به دليل عدم اجراي درست
قوانين و فرهنگسازي و شناسايي درست تعاونيها ،نتيجهاي
عايد اين بخش از اقتصاد نشده است.
بسياري از کارشناسان يکي از راههاي برونرفت از بحران اقتصادي
را اقتصاد مردم محور عنوان ميکنند که ميتواند در قالب تعاونيها
خود را نشان دهد اما پرسش مهم اين است که چرا باوجود تأکيد
قانون اساسي بر نقش تعاون ،اين بخش در اقتصاد ايران مهجور
مانده و سهم اين بخش در اقتصاد کشور چند درصد است؟ براي
پاسخ به اين با بهمن عبداللهي رئيس اتاق تعاون ايران گفتوگويي
را داشتهايم که در ادامه آن را ميخوانيد.
* طبق قوانين باالدستي براي تعاون در اقتصاد سهم 25
درصديدرنظرگرفتهشدهاستدرحاليکهميبينيمسهم
ناچيزيبهتعاوناختصاصپيداکردهاست.چهعوامليباعث
عقبماندگي سهم تعاون از اقتصاد ملي شده است؟
**اکنون سهم تعاون در اقتصاد در حدود  6درصد است و دو علت
اصلي را براي آن ميتوان بيان کرد .اول اينکه متأسفانه قوانين و
مصوباتي که براي توسعه ،حمايت و توانمندسازي بخش تعاون
در سالهاي گذشته در نظر گرفتهشده ،اجرانشده است .بر اساس
سياستهاي ابالغي مقام معظم رهبري درباره اصل  44قانون
اساسي ،بنا بود تا پايان برنامه پنجم توسعه ،سهم تعاون از اقتصاد
ملي به  25درصد افزايش پيدا کند اما امکانپذير نشد زيرا براي
تحقق اين هدف يک سري از الزامات و اهداف قانوني در نظر گرفته
شده بود که قوانين اگر اجرا ميشد بخش تعاون داراي سهم 25
درصدي ميشد اما قسمت زيادي از اين قوانين اجرا نشده و به آن
توجهي نشده است.
علت دوم در عدم برخورداري سهم الزم تعاون در اقتصاد ،دولتي
بودن اقتصاد کشور است .با نگاه خوشبينانه بيش از  70درصد
اقتصاد کشور در اختيار دولت و خصولتي هاست و بالطبع سهم

تعاون نميتواند بيش از  25درصد نيز باشد .سهم اقتصاد غيردولتي
از اقتصاد ملي کمتر از  25درصد است و امروز سهم تعاوني در
اقتصاد ملي به کمتر از  10درصد رسيده است .بنابراين عدم اجراي
قوانين حمايتي و وجود اقتصاد دولتي باعث شد تا سهم تعاون در
اقتصاد محدود باشد.
*شفافيتيکيازمؤلفههايگمشدهدربدنهاقتصادکشوراست.
اين مقوله چه ميزان در بخش تعاوني بروز و ظهور دارد؟
تعاونيها به دليل ماهيت و ساختار حقوقيشان جزو شفافترين
و نظارتپذيرترين نوع شرکتها در کشور هستند .در تعاوني که
چند هزار نفر عضو دارد ،همه سهامداران به عملکرد مديراني که
منصوبکردهاند،نظارتدارندوآنهارارصدميکنند.اينشرکتها
به دليل ساختار حقوقي و ماهيت شان ،نظارت ذاتي دروني دارند
مضاف بر اينکه نظارتهاي مختلفي از سوي وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعي و ساير نهادها بر آن اعمال ميشود.
در طول سالهاي اخير که پروندههاي مختلف فساد مطرحشده،
خوشبختانهنامهيچشرکتتعاونيشنيدهنشدهاستزيراهمکاران
ما با سالمت کار ميکنند و نظارت جامعي توسط اعضا بر مديران
اعمال ميشود .البته نميتوان ادعا کرد که فساد در اين بخش به
صفر رسيده اما نسبت به ساير بخشها بسيار کمتر است .عملکرد
تعاونيها در مأل عام قرار دارد و اين همان معناي مفهوم شفافيت
است .وقتي در مجمع تعاوني براي تصويب عملکرد مالي و بودجه
ساليانه ،صدها نفر اظهارنظر و نظارت ميکنند ،احتمال خطا و
تخلف به حداقل ميرسد.
*در شرايط فعلي اقتصاد ،تعاونيها تا چه ميزان ميتوانند
سرمايههاي خرد و سرگردان مردم را جذب کنند؟
ماهيت و فلسفه وجودي و محور اصلي ساختار تعاوني ،جذب
سرمايههاي خرد مردم و انجام کارهاي بزرگ است .تعاونيها
براي انجام اين هدف به وجود آمدهاند و در شرايط فعلي ميتوانند
براي اقتصاد راهگشا باشند و بهجاي ورود سرمايهها به بازارهاي
کاذب مانند ارز و سکه ،ميتوانند فعاليت سازنده و مولد انجام
دهند .در اين وضعيت منافع مردم حفظ ميشود و در درازمدت
به منفعت بااليي دست پيدا ميکنند .در وهله دوم نيز در اقتصاد
کشور کار سازنده و مفيد انجام ميشود و بهجاي سفتهبازي و
کارهاي غير مولد ،سرمايهها در بخش مولد و سازنده اقتصادي
به کار ميافتند و باعث رونق اقتصادي در کشور ميشوند و اين
همان رسالت اصلي تعاونيهاست.
*اما در حال حاضر تعاونيها در اين بخش ضعيف عمل
ميکنند و نميتوانند سرمايههاي خرد را جذب کنند.
يکي از داليل اين عدم موفقيت به مسئوالن بخش تعاون و
مديران ديگر کشوري و عدم فرهنگسازي و شناخت درست
ماهيت تعاونيها بازميگردد .ما مديران بخش تعاوني قصور خود
را ميپذيريم زيرا توانمنديها و ظرفيت تعاونيها را نتوانستيم
به مردم معرفي کنيم و مردم آگاهي کمتري نسبت به ميزان
فعاليت تعاونيها در اقتصاد کشور دارند .بر اساس قوانين بعضي

مديرعامل شرکت برق منطقهاي تهران:

تلفات شبکه انتقال برق استان ته ران به  2درصد رسيد

مديرعامل شرکت برق منطقهاي تهران با اشاره به
عبور موفق از پيک  11هزار مگاواتي در سه استان
تهران،البرز و قم در تابستان امسال،گفت:در حال
حاضر حدود  1000ميليارد تومان پروژه براي اين
مناطق در دست اجرا است و درصدديم اين حجم
از پروژه تا  18ماه آينده به نتيجه برسد.غالمرضا
خوشخلقدرگفتوگوباپايگاهاطالعرسانيوزارت
نيرو،باتأكيدبراينکهتلفاتشبکهانتقالبرقاستان
تهران به حدود دو درصد کاهش يافته است،عنوان
کرد:اين ميزان تلفات برابر با استانداردهاي جهاني
و تلفات شبکه انتقال در کشورهاي پيشرفته است.
ويبااشارهبهاينکهدرحالحاضرهيچگونهمشکلي
در بخش تلفات شبکه انتقال برق نداريم ،ادامه داد:

تجاري وجود ندارد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين ،شريک اول
تجاري  130کشور در دنيا را چين اعالم کرد و
گفت :از حدود هشت سال قبل اين کشور شريک
اول تجاري ايران محسوب ميشود .باوجوداينکه
طي چند سال اخير سهم ما از تجارت جهاني
بهشدت کاهش پيداکرده اما هنوز چين ،شريک
تجاري  25درصد از تجارت خارجي ما اعم از نفتي
و غيرنفتي محسوب ميشود و بزرگترين خريدار
نفت و کاالهاي غيرنفتي ايران است.
وي با رد اين نکته که داليل سياسي مهمترين عامل
مبادالت تجاري ايران و چين محسوب ميشود،
گفت :در اين صورت اکنون نيز بايد مبادالت
باالي تجاري ميان ايران و روسيه ايجاد ميشد
زيرا اين کشور همپيمان سياسي ماست .اقتصاد
ايران فروش مواد اوليه و انرژي به دنياست که
مکمل اقتصاد چين بهحساب ميآيد .اين کشور
بزرگترين کشور خريدار مواد اوليه و انرژي در
دنياست و ما نيز جزو عرضهکنندگان عمده مواد
اوليه و انرژي هستيم .چين قبل از تحريمهاي دور
اول در سالهاي  91و  ،92بعد از تحريمهاي دور
اول ،در جريان مذاکرات برجام ،بعد از امضاي برجام
و حتي در زمان خروج آمريکا از برجام بزرگترين

پيک تابستان سه استان تهران ،البرز و قم در حوزه
مسئوليتاينشرکتبه11هزارمگاواترسيدهبود
که با تدابير صورت گرفته توانستهايم اوج مصرف
امسالراباکمترينميزانحوادثشبکهوخاموشي
سپريکنيم.مديرعاملشرکتبرقمنطقهايتهران
تأكيد کرد :با توجه به اينکه برق مرز جغرافيايي
ندارد و شبکه آن به هم پيوسته است از اين رو
اقدامات صورت گرفته در هر بخش تأثير خود را در
تمام شبکه نشان خواهد داد .بر اين اساس در سه
استان تهران ،البرز و قم حدود يک هزار ميليارد
تومان پروژه برقي در دست اجرا است و درصدديم
اين حجم از پروژه تا  18ماه آينده به نتيجه برسد.
خوشخلقبااشارهبهاينکهبهرهبرداريازتأسيسات
نيروگاه تلمبه ذخيرهاي سياه بيشه به اين شرکت
واگذار شده است ،گفت :اين نيروگاه هزار مگاواتي
است در زمانهاي اوج مصرف براي تأمين برق و
پايداري بيشتر شبکه وارد مدار ميشود و همچنين
در ساعات کم باري ميتواند از برق شبکه استفاده
کرده و آب پشت سد پايين را به پشت سد باال پمپاژ
کند چرا که در اين پروژه دو سد براي اجراي اين
کار تعبيه شده است.

شريک تجاري ما بود.
حريريبااشارهبهدرجخبريمبنيبرسرمايهگذاري
 280ميليارد دالري چين در حوزه نفت و گاز ايران
گفت :اين خبر موثق و مطمئن نيست و منبع
آن روزنامهاي آمريکايي است که از سوي طرف
ايراني و چيني تأييد نشده و ميتواند شيطنت
سياسي محسوب شود .در اين خبر مشخص
نيست سرمايهگذاري  280ميليارد دالري براي
چه مدتي در نظر گرفتهشده است .ضمن اينکه
گنجايش سرمايهگذاري صنعت نفت و گاز ما به
280ميلياردنميرسد.چراکهسرمايهگذاريدراين
حوزه با برداشت از مخازن متفاوت است.
وي با اشاره به تحريمهاي کاالهاي چيني توسط
آمريکا و جنگ تجاري ميان دو کشور گفت :چين
بازارآمريکارادراختيارداردوايندوکشورنزديکبه
700ميليارددالردرسالبايکديگرمبادلهميکنند
کهدرحدود160ميليارددالرکاالهايآمريکاييبه
چينومابقيصادراتکاالهايچينيبهآمريکاست.
چين ساالنه بيش از  2200ميليارد دالر در سال به
ديگر کشورها صادرات دارد.
حريري درباره جنگ تجاري ميان آمريکا و چين و
تأثيرگذاري آن در مبادالت تجاري با ايران ،گفت:
جنگ تجاري ميان چين و آمريکا ميتواند اثرات
سياسي براي ايران به همراه داشته باشد اما اثر
اقتصادي به شکل واقعي ندارد زيرا حجم مبادله
تجاري ميان آن دو کشور  700ميليارد دالر و
مبادله ايران و چين در حدود  30ميليارد دالر
است .بنابراين ما در اين دعوا نميتوانيم جايگاه
تأثيرگذاري داشته باشيم.
رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين در پايان سخنانش
بيان کرد :اين اختالف ميتواند در قيمت نفت در
دنيا تأثيرگذار باشد و آن را کمتر يا بيشتر کند .اگر
چين نتواند به دليل فشارهاي آمريکا نفت توليد
کند و بازارهايي را در دنيا از دست بدهد ،بالطبع
خريد نفت آن کشور کاهش مييابد و در اين صورت
قيمت نفت نيز سقوط ميکند.

از دستگاههاي مختلف اجرايي کشور ازجمله صداوسيما وظيفه
داشتند فرهنگ تعاون را در مدارس تبليغ کنند تا بهتدريج
مردم نسبت به کارکردهاي تعاون آگاه شوند اما اين کار انجام
نشد و متأسفانه بخش تعاون عليرغم ظرفيتها ،توانمنديها و
کارکردهايي که ميتوانست در کشور ايفا کند ،مهجور ماند.
ما از دو سال اخير اقداماتي انجام داديم تا ظرفيتهاي بخش
تعاون را به مسئوالن کشور معرفي کنيم بهطوريکه در اين
مدت نظرها به بخش تعاون معطوف شده و عنوان ميشود از
ظرفيتهاي بخش تعاون غافل بودهاند .همچنين در گام بعدي
توانمنديهايبخشتعاونبهعموممردممعرفيشدواميدواريم
تا پايان سال عملکردمان محسوس باشد.
*بهنظرشمادرصورتيکهواگذاريشرکتهايدولتيوشبهدولتي
به تعاوني واگذار شود چه نتيجهاي را دربر خواهد داشت؟
از مشکالتي که در حوزه واگذاريها وجود دارد ،مغفول ماندن
ظرفيتهايمردميبرايواگذارياست.دولتبهدنبالواگذاري
بنگاهها به افراد متمول و ثروتمند است تا واحد توليدي را بفروشد
اما درنهايت حاشيههاي زيادي به وجود آمد .درحاليکه اگر ما
به ظرفيت شرکتهاي تعاوني سهامي عام توجه ميکرديم و
شرکتها را در اين قالب به مردم واگذار ميکرديم بهطور قطع
واگذاريها موفق بودند و بهرهوريها افزايش پيدا ميکردند و
مفاسدي که در واگذاريها به وجود آمد ،رخ نميداد.
ما پيشنهاد دادهايم براي واگذاري طرحها و بنگاههاي صنعتي،
شرکت تعاوني سهامي عام ايجاد و مردم را سهامدار کنند و بنگاه
اقتصادي را به شرکت تعاوني واگذار نمايند .بهعنوان مثال اگر
شرکت کشت و صنعت مغان که با مشکالت زيادي روبهرو شد به
شرکت تعاوني سهامي عام در منطقه دشت مغان تبديل ميشد و
مردم منطقه يا استان با سرمايه اندک عضو شرکت ميشدند ،هم
منابع الزم براي خريد اين شرکت به وجود ميآمد و ميتوانستند
حق دولت را بدهند و هم مردم منطقه به اين بنگاه اقتصادي که
نسبت به آن تعصب دارند ،حس مالکيت پيدا ميکردند.
در اين صورت همبستگي اجتماعي ايجاد ميشد و مديران صالح
رابرايادارهشرکتانتخابميکردندکهبهسودآوريبرسدواين
به عدالت اجتماعي و توزيع عادالنه ثروت نزديک ميشد .آقاي دژ
پسند وزير اقتصاد نسبت به اين موضوع عنايت ويژهاي دارد تا در
دور جديد واگذاريها اين الگو مورد توجه قرار بگيرد.
*و در آخر چه آيندهاي براي تعاونيهاي کشور متصور
هستيد؟
منبهآيندهتعاونيهابسيارخوشبينهستمزيراسياستگذاران
اقتصاد کشور به اين نتيجه رسيدهاند که تکيهبر اقتصاد دولتي
عاقبتي ندارد و اگر همه اقتصاد را به دست افراد معلومالحال
بسپاريم،نتيجهمطلوبينخواهدداشتکمااينکهدربارهواحدهاي
واگذارشده ديديم چه اتفاقي افتاد .راهحل مطلوب و ايده آل توجه
به استفاده از ظرفيت مردم در اقتصاد است و تنها قالب حقوقي که
ميتواند مردم را در اقتصاد فعال کند ،تعاون است.

وزير راه و شهرسازي عنوان کرد؛

تکميل دو هزار کيلومتر راه روستايي تا پايان سال
وزيررا هازتکميل۲۰۰۰کيلومترراهروستايياولويتدار
تاپايانسالخبردادوگفت:تاپايانسالآينده،کشوراز
۳۰۰۰کيلومترراهروستاييآسفالتهبرخوردارميشود
که يک رکورد جديد در زمينه محروميتزدايي است.
به گزارش تسنيم ،محمد اسالمي در حاشيه مراسم
آغاز عمليات اجرايي پل کابلي  600متري پلسفيد
اظهارکرد:اينپليکنمادعمرانيبرايشهرپلسفيد
خواهد بود که طبق يک برنامه زماني  30ماهه تکميل
و آماده بهرهبرداري خواهد شد .يکي از اقدامات مهم
وزارت راهوشهرسازي رفع گلوگاههاي استاني به ويژه
استان مازندران و گيالن است و اميدواريم پروژههاي
دردستاقدامراباکيفيتباالبهسرانجامبرسانيم.ويبا
اشارهبهبرنامهاينوزارتخانهنسبتبهراههايروستايي
استان مازندران افزود :طرح اقدام ملي ابرار (اقدام براي
راههاياولويتدارروستايي)برايتکميلوساخت2000
کيلومتر راه روستايي تا پايان سال جاري در سراسر
کشور را تهيه کردهايم و تا پايان سال  99با ثبت يک
رکوردجديددرزمينهمحروميتزدايي3000کيلومتر
روستاييآسفالتهدرکشورخواهيمداشت.ويبايادآوري
اينکهايمنسازيوتوسعهفرودگاههاياستانمازندران
در اولويت قرار دارد و در اين راستا نشست و برخاست

هواپيماهاي بزرگ در فرودگاه ساري انجام مي شود به
برنامههاي حوزه مسکن در استان مازندران اشاره کرد
و گفت :در اين استان اراضي تأمين و فراخوان شده و
اميدواريم مسئله کمبود مسکن در شهرستانهاي
استان برطرف شود و پروژهها هرچه سريعتر شتاب
گيرند.وزير را ه و شهرسازي اظهار کرد :دولت براي
تکميلساختمحورساري-تاکاماهتمامويژهداردبه
طوريکهازابتدايسال 97تاکنوندوبرابرمدتزمان
عملياتاجراييکلپروژهکارانجامشدهاست.اسالمي
همچنين از آماده سازي اسکله روروي بندر اميرآباد و
اتصال راهآهن به اين بندر خبر داد و گفت :اقداماتي که
درقالبپيماناوراسياانجامشدهميتواندنقشبزرگي
در توسعه بازرگاني و تجارت کشور ايفا کند.

تسويه بده يهاي بدون تصفيه

|غالمرضا انبارلويي|
دولت طي مصوباتي بدهيهاي ارزي سنواتي برخي از شركتهاي دولتي را
بدون وصول و ايصال يك ريال يا يك دالر وجه ،با توسل به اصل  138قانون
اساسي و تمسك به تبصرههاي موقتي يكساله به حساب دائمي افزايش سرمايه
خود نزد آنها منظور نموده و از اين طريق بدهي آنها به حساب ذخيره ارزي
بدون تصفيه ،تسويه مينمايد بدين نحو كه:
هيئتوزيراندرجلسه1397/12/22بهپيشنهادشماره49796/100/02
مورخ  1397/4/24وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و
سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد:
 -1در اجراي بند (ح) تبصره ( )7قانون بودجه سال  1397كل كشور،
پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم عامليت بانكها ،بدهي
ارزيشركتهايراهآهنجمهورياسالميايرانوهواپيماييجمهوري
اسالميايران(هما)بابتاصلوسودتسهيالتدريافتشدهازحساب
ذخيره ارزي براساس آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده آنها
براي سال مالي منتهي به  ،1396/12/29جمعا به مبلغ سي و پنج هزار
ميليارد()35/000/000/000/000ريالبهشرحجدولزيرازطريقافزايش
سرمايه دولت در شركتهاي مزبور تسويه ميشود:
معادل ارزي

رديف

شركت

نوع
ارز

1

راهآهن
جمهوري
اسالمي
ايران

دالر
آمريكا

18/850/703/086/209 18/850/703/086/209 297،593،446/47

2

يورو

16/149/296/913/791 1/786/408/053/269

هواپيمايي
جمهوري
اسالمي درهم 14/362/888/860/522 311،972،239،1/32
ايران
امارات
متحد
عربي

262،839،35/78

جمع (ريال)

معادل ريالي

35/000/000/000/000

جمع كل (ريال)

 -2ترتيب اعمال افزايش سرمايه طبق نظر مجمع عمومي شركتهاي ياد شده
صورت ميگيرد و مانده مطالبات حساب ذخيره ارزي از اين بابت و تا سقف
مبلغ فوق تسويه شده محسوب ميگردد)1( .
بر اين مصوبه و مصوبات مشابه ايرادات مالي و محاسباتي و قانوني زير وارد است.
الف -بدهيهاي فوق ارزي است كه در سنوات قبل به نرخ نازل هزار و چند
صدتومانيايجادشدهاكنونبانرخارزجهانگيري 4200تومانيتسويهميشود
همانگونه كه اين دو نرخ مساوي نيستند ،اين تسويه نيز تراز نميباشد.
ب 0افزايش يا كاهش مابهالتفاوت حاصل از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي
شركتهاي دولتي ،درآمد و هزينه تلقي نميگردد .بلكه اين مابهالتفاوت بايد
به حساب ذخيره تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي منظور شود و اگر در پايان
هر سال مانده اين حساب بدهكار باشد اين مبلغ بدهي به حساب سود و زيان
همان سال منظور ميگردد)2( .
ج -حال بايد ديد اين دو شركت سود ده هستند يا زيانده؟ و شركتي كه زيانده
است چگونه  35هزار ميليارد ريال سرمايهاش را ميتواند افزايش دهد؟
د -مستند مصوبه بند ح تبصره  7قانون بودجه است .بند مذكور در قانون بودجه
سال97مطلقنيستبلكهحكممشروطبرايتسويهبدهيدارد.شرطآناجراي
بند ج تبصره يك قانون و رعايت ماده  17قانون احكام دائمي برنامه است.
هـ -بند ج تبصره يك قانون بودجه سال  97چه ميگويد؟ قانونگذار ميگويد
چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت -ميعانات گازي و خالص صادرات
گاز در سال  97كمتر از يك ميليون و ده هزار و يكصد چهارده ميليارد چهارصد
و سه ميليون ريال شود .دولت مجاز است مابهالتفاوت را از محل  50درصد دو
صندوق ذخيره ارزي و توسعه ملي اقدام كند .سؤال اين است آيا منابع مذكور
در سال  97كمتر از مبلغ پيشبيني تحقق يافته يا نه؟ چون اجراي بند ح
تبصره  7قانون بودجه موكول به اجراي بند ج تبصره يك قانون بودجه است و
بدون اجراي بند ج تبصره يك ،رفتن سراغ افزايش سرمايه دو شركت منظور
در مصوبه بالموضوع است.
و -شرط ديگر اجراي بند ح تبصره  7قانون بودجه رعايت ماده  17قانون احكام
دائمي برنامه است .مقنن در اين ماده در  5بند و يك تبصره احكامي را مقرر
داشته كه رعايت هيچكدام در متن مصوبه دولت محرز نيست.
ز -در قانون مالياتهاي مستقيم مقنن حكم آمره دارد به اينكه درصد هزار
مبلغ افزايش سرمايه بايد به حساب ماليات يا حق غير پرداخت شود اگر اين
درصد را  2در هزار مث ً
ال در نظر گيريم حق غير اين افزايش سرمايه حدود
 7ميليارد تومان ميشود .اگر اين شركتها از اين توان مالي برخوردارند ،چرا
بدهي خود را به نقد تصفيه نميكنند و بدون رعايت قانون محاسبات از طريق
جابهجايي سرفصل حساب تسويه ميكنند؟
مصوبه مشابه:
ماده  -3به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود با همكاري سازمان
برنامهوبودجهكشوروبانكمركزيازمحلحسابمازادتاسقفدويستوچهل
و دو هزار و پانصد ميليارد ( )242/500/000/000/000ريال براساس جدول
زير نسبت به افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتي اقدام نمايد)3( :
(مبالغ به هزار ميليارد ريال)
رديف

نام بانكها

افزايش سرمايه دولت در بانكها

1

ملي ايران

88

2

سپه

35/5

3

كشاورزي

38

4

صنعت و معدن

20

5

توسعه صادرات ايران

10

6

توسعه تعاون

1

7

مسكن

50

جمع كل

242/5

به اين مصوبه افزون بر ايرادات و مغايرتهاي قانوني اشاره شده در نامه
رئيسمجلس به رئيسجمهور ( )4اين مهم نيز مطرح است كه دولت  2سال
بعد طي تصويبنامهاي در مورد رويداد مالي كه 2سال مالي از آن گذشته به
شرح زير اصالحيه و الحاقيه ميدهد.
هيئتوزيراندرجلسه1397/12/22بهپيشنهادشماره62/27493
مورخ1397/12/18وزارتاموراقتصاديوداراييوبهاستنادجزء()1بند
(ط) تبصره ( )16قانون بودجه سال  1397كل كشور تصويب كرد:
متنزيربهعنوانتبصره()3بهماده()3آييننامهاجراييتبصره()35
و رديف ( )1جدول شماره ( )3تبصره ( )36قانون اصالح قانون بودجه
سال1395كلكشورموضوعتصويبنامهشماره/135579ت53488
هـ مورخ  1395/11/3و اصالحات بعدي آن الحاق ميشود:
تبصره  -3افزايش سرمايه موضوع اين ماده در ارتباط با بانك توسعه
صادرات ايران ،تا سقف بدهي بانك مذكور به بانك مركزي جمهوري
اسالمي ايران تا تاريخ  1396/6/31قابل اعمال خواهد بود)5( .
ختم كالم .اوال «تسويه» بدهيها با «تصفيه» وجوه دو مقوله جدا در حوزه
مالي و محاسباتي هستند.
ثانيا -سال مالي از فروردينهر سال شروعودر اسفند همان سال خاتمهمييابد.
ثالثا وقتي مصوبهاي ازسوي رئيسمجلس مغاير قانون اعالم شد .يك هفته
مستند به صدر ماده واحده و تبصره  4الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول
 85و  138قانون اساسي و ماده  10آييننامه اجرايي آن مهلت اصالح دارد
نه  2سال .رابعاً افزايش سرمايه هر بنگاه اقتصادي با رعايت قوانين و مقررات
موضوعه بايد انجام شود يكي از اين مقررات الزماالجرا دريافت و پرداخت
حق تمبر افزايش سرمايه طبق قانون مالياتهاست كه بايد به حساب درآمد
عمومي كشور واريز شود.
پينوشتها:
( -)1تصويبنامه شماره  173085مورخ 97/12/22
( -)2ماده  136قانون محاسبات عمومي
( -)3تصويبنامه شماره  167133مورخ 95/12/28
( -)4نامه شماره  10917مورخ 96/2/17
( )5تصويبنامه شماره  175311مورخ 97/12/26

