هر بامداد در سراسر ایران

تهاتر۵۰هزارمیلیاردیبدهیدولتبهبخشخصوصی

رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن اعالم اینکه  ۵۰هزار میلیارد تومان از
بدهی دولت به بخشخصوصی تهاتر میشود ،گفت :نسبت به سالهای
قبل از ،۹۰میزان واردات ۲۰میلیارد دالر کاهش یافته است که دلیل آن افزایش
مصرف تولیدات داخلی است .به گزارش ایسنا ،مسعود خوانساری تصریح
کرد :آینده اقتصاد و اشتغال دنیا به سمت فناوریهای نوین است و اکنون
باید زمینه ساز توسعه بکارگیری فناوری های نوین در کشور شویم.

خودروهای  وارداتی  دپو شدهاند!
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رییس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران از دپوی
خودروهای وارداتی از سوی برخی شرکتهای واردکننده خودرو خبر داده
و تاکید کرد که قیمت این محصوالت باید کاهش یابد.سعید موتمنی در
گفتگو با ایسنا ،اظهار کرد :برخی شرکتهای واردکننده خودرو با هدف
افزایش قیمتها سایت فروش خود را بستهاند به همین دلیل عرضه در
بازار خودرو به شدت کاهش یافته و قیمتها رشد شدیدی داشته است.

پس از وعدهها؛  49میلیون ایرانی سود دریافت کردند

سود سهام عدالت باالخره واریز شد

آفتاب اقتصادی -گروه صفحه اول :باالخره اتفاق افتاد ،در
این وانفســای بیپولی ملی دولت عزمش را جزم کرده است تا
پس از یک دهه  49شــرکت دارنده سهام عدالت را به اصطالح
بچالنــد و  3800میلیارد تومان ســود را جهت توزیع بین 49
میلیون ایرانی تقســیم کند ،شــاید ارقام برای بسیاری چندان
چشــمگیر نباشد ،اما به نظر میرسد که در شرایط فعلی دولت
قصد دارد که با تقســیم این ســود یک پیــام مثبت به قاطبه
ســهامداران عدالت بدهد و آن این مســئله است که ما به فکر
شما هستیم!
پرداخت  3800میلیارد تومان سود سهام عدالت

ظاهرا سازمان خصوصیسازی توانسته است شرکتهای عموماً
دولتی را قانع کند تا  3800میلیارد تومان از ســود خود را که
شناسایی کردهاند به سازمان خصوصیسازی تفویض نمایند ،تا
این ســازمان بتواند به نیابت از دولت به تقســیم یک سوم آن
همت گمارد ،پوری حسینی رئیس ســازمان در اینباره گفت :
طی دیدار رئیسجمهور با مســئوالن وزارت اقتصاد نحوه توزیع
ســود سهام عدالت مورد بررســی قرار گرفت و مقرر شد توزیع
ســود در سه نوبت به مشموالن سهام عدالت واریز شود .رئیس
ســازمان خصوصیســازی تأکید کرد :رقمی که به حساب هر
مشــمولی واریز میشود ،تنها یک ســوم از سود متعلق به آنها
خواهد بود که ســقف آن هم  ۵۰هزار تومان اســت؛ اما ممکن
است برخی کمتر بگیرند .پوریحسینی بیان کرد :در نوبت اول
یک ســوم مشموالن ســهام عدالت به نسبت ارزش برگه سهام
خود ســود دریافت میکنند .وی گفت :سود اولیه سهام عدالت
برای افرادی که سهامشــان را تا سقف یک میلیون تومان کامل
نکردهاند ۲۶ ،هزار و  ۶۰۰تومان محاســبه شــده است و مابقی
افراد که صاحب یک میلیون تومان ســهام عدالت هســتند هم
در مرحلــه اول  ۵۰هزار تومان ســود دریافت میکنند .رئیس
سازمان خصوصیسازی تصریح کرد :در مرحله فعلی ،یک سوم
سود متعلقه به حساب مشــموالن واریز میشود و مابقی سود
ســهام تا پایان اسفندماه به حساب مشموالن واریز خواهد شد.
پوری حسینی با اشاره به ارائه گزارش سازمان خصوصیسازی با
رئیسجمهور گفت :همه مقدمات برای ارائه ســود سهام عدالت
فراهم شــده و رئیسجمهور با آغــاز پرداخت آن موافقت کرده
است .رئیس سازمان خصوصیسازی افزود :سال گذشته شورای
عالی اصل  ،۴۴سازمان خصوصیســازی را مکلف کرد تا برای
 ۴۹میلیون مشمول سهام عدالت صورتحساب صادر کند که این
کار انجام شده است و بر این اساس تا پایان شهریور  ۹۶فرصت
داده شد تا فردی که عالقهمند است مابه التفاوت را تا سقف یک
میلیون تومان بپردازد که در این میان فیش نیز برای مشموالن
صادر شــده است .وی تصریح کرد :در مصوبه اسفند ماه شورای
عالی سیاستهای اصل  ۴۴مصوبه دیگری صادر شد که براساس
آن ســازمان خصوصیسازی مکلف شد سود مالی سال  ۹۵را از
شرکتهای ســرمایه پذیر دریافت کرده و مستقیما به حساب
مشــموالن واریز کند و بر این اساس مقرر شد که از مشموالن
شماره حساب دریافت شده تا سود سهام را به حساب آنها واریز
کنیم .به گفته پوری حســینی ،کد شبا از مشموالن دریافت و
در سیســتم بانکی راستی آزمایی شــده است که بر این اساس
آن دسته از مشموالنی که کد شبای اشتباه ارائه داده بودند نیز
مطلع و آن را اصالح کردند و اکنون بیش از  ۳۲میلیون نفر کد

شبای خود را به سازمان اعالم کردهاند.
 150هزار تومان سود

وی اذعان کرد :در مهرماه مهلت ارائه کد شــبا تمدید شد و در
عین حال مشموالن میتوانســتند تا سقف یک میلیون تومان
ســرمایه خود را افزایش دهند ولی این مهلت تمدید نشد و از
اوایل آبان به بعد زمینه مهیا بود تا ســود به حساب مشموالن
واریز شــود و البته طرف دیگر ماجرا هم آن بود که برای سال
مالی  ۹۵از  ۴۹شــرکتی که مالکیــت آنها به صورت قطعی به
مالکان منتقل شــده بود ،مجامعشان نیز برگزار شد و  ۴هزار و
 ۲۰۰میلیارد تومان ســود از این شرکتها دریافت شد و اکنون
 ۳هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان پولی اســت که باید به مشموالن
پرداخت شــود؛ چرا که بخشــی از رقم  ۴هزار و  ۲۰۰میلیارد
تومانی به افزایش سرمایه اختصاص یافته است .پوری حسینی
گفت :هر شرکتی  ۴ماه پس از پایان سال مالی اجازه خواهد داشت
تــا مجمع خود را برگزار کند و هشــت مــاه پس از آن فرصت
دارد تا سود را به سرمایهگذاران بپردازد .این مقام مسئول ادامه
داد :شرکتها تا اسفند ســال  ۹۶فرصت دارند سود خود را به
حساب مشموالن سهام عدالت واریز کنند و بر این اساس تصور
مــا بر این بود که شــرکتها پیش از موعــد اتمام مهلت مقرر
در واریز ســود آن را به حســاب مشموالن واریز کنند در حالی
که اکنون تنها  ۱۲۰۰میلیارد تومــان از  ۳۸۰۰میلیارد تومان
سود شرکتهای متعلق به مشــموالن سهام عدالت به حساب
کلی مشموالن واریز شده که ســازمان خصوصیسازی دستور
پرداخت آن را به تک تک مشــموالن صــادر خواهد کرد .وی
در ادامه گفت :سازمان خصوصیسازی به صورت تدریجی سود
برخی از شــرکتها را در حال وصــول دارد که  ۱۲۰۰میلیارد
تومان وصول شــده به حساب مشموالن واریز خواهد شد که بر
این اســاس برای آن دسته از مشموالنی که دارای یک میلیون
ســهم هستند یعنی یا مشــمول تخفیف بودند که نباید الباقی
را پرداخت میکردند و یا کســانی که خودشــان ما به التفاوت
را واریز کرده بودند ،عملکرد ســال مالی  ۹۵معادل  ۱۵۰هزار
تومان ســود دریافت خواهند کرد .ولی افرادی که کمتر از یک
میلیون دارند کمتر از  ۱۵۰هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.
پوریحســینی در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه مشموالن
ســهام عدالت چه زمانی قادر به خرید و فروش ســهام در بازار

با توجه به حجم مخاطبان طرح ثبت تلفن همراه ،چرا به مردم اطالعرسانی نمیشود؟

پاشنهآشیلرجیستریچیست؟

آفتاب اقتصادی -صادق محمدی :طرح ثبت
تلفــن همراه یا همان رجیســتری ،با محوریت
ســتاد مرکزی مبارزه با قاچــاق کاال و ارز و نیز
بــا همکاری وزارت ارتباطــات و وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،از تاریخ  28مهرماه امســال در
فاز اول با پایش شبکه اپراتوری آغاز به کار کرد و
فاز دوم در تاریخ  14آذرماه ،با مشمول ساختن
گوشــیهای تلفن همراه اپل ،وارد فاز عملیاتی
شــد .طرحی که پیش از این در ســال  85به
صورت ناقص اجرا شد؛ منتها به دلیل ضعفهای
فنی ،به سرعت شکست خورد! حاال پس از چند
ســال و با دراختیار داشتن یک تجربه شکست،
طرح رجیســتری با برطرف کــردن ضعفهای
قبلی و بررســیهای جامع فنی ،پــا به عرصه
گذاشــت و قدمهای محکمــی را در همین دو
مرحله برداشــته است .قدمهایی که تا کنون به
مذاق قاچاقچیان اصال خوش نیامده و آنان را در
همین ابتدا هم متوجه جدیت طرح کرده است!
هــم اکنــون نیز طرح رجیســتری بــا معرفی
برندهای جدیــد یعنی موتــوروال ،بلک بری و
گوگل ،وارد مرحله ســوم از فاز دوم خود گشته
و این برندها را نیز مشــمول طرح ساخته است.
یعنی عالوه بر برند اپل در مرحله اول ،این ســه
برند نیــز در صــورت ورود غیرقانونی به داخل
کشــور ،با قرار گرفتن سیمکارت در داخل آنها،
حداکثر تا یکماه فعال بــوده و پس از آن دیگر
از دریافــت خدمات اپراتوری محروم گشــته و
قطع خواهند شد .اخالل در اجرای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی ،عدم تحقق درآمدهای دولت،
عدم رغبــت به ســرمایهگذاری ،تضییع حقوق
مصرفکننده جهت بهرهمندی از گارانتی معتبر
و خدمات پــس از فروش ،تأثیر منفی بر ایمنی
گوشــی و ســامت مردم را میتوان به عنوان
پیامدهای قاچاق گوشی تلفن همراه نام برد.

سابق بر این طرح رجیستری و طرحهای مشابه
جهت مبارزه با قاچاق تلفن همراه در کشورهایی
نظیر ترکیه ،اوکراین ،مالزی ،هندوستان ،نیجریه
و بنگالدش اجرا شده است.
سالمت مردم

بد نیســت بدانیم یک تلفن همــراه برای اینکه
بتوانــد از مؤسســه FCCجهت اســتفاده در
ایاالت متحــده آمریــکا مجوز دریافــت کند،
باید دارای ســطح  SARکمتــر از  1/6وات بر
کیلوگرم باشد SAR .معروفترین تست سالمت
گوشیهای تلفن همراه در دنیا است .تشعشعات
موبایل در هنگام مکالمه ،باعث گرم شدن بافت
زنــده ،خصوصا بافت حســاس مغز میشــود و
درصورت مکالمه طوالنی مدت با یک گوشــی
غیرســالم ،امکان تخریب بافت مغز وجود دارد.
تمام گوشــیهای وارداتی رســمی قبل از ورود
به کشور ،تست ســامت  SARرا میگذرانند
و درصورت تأیید مراجع ذیربط ،اجازه ورود به
کشور و توزیع در فضای تجاری را پیدا میکنند؛
این درحالی اســت که هیچگونه نظارتی بر روی
گوشــیهایی که به صورت قاچاق وارد کشــور
میشوند ،وجود ندارد.
آوردههای مالی

براساس آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی در ســال  ،95نیاز ســاالنه کشــور در
حدود  14میلیون دستگاه تلفن همراه میباشد.
همچنین براســاس آمار وزارت صنعت ،معدن و
تجارت میزان تولیدات داخلی حدود  1میلیون
دستگاه و براســاس آمار گمرک ،میزان واردات
رســمی حدود  2میلیون دستگاه در سال است.
بنابراین میزان قاچاق تقریبی گوشی تلفن همراه
تعداد  11میلیون دســتگاه و به ارزش تقریبی

سهام خواهند بود ،اذعان داشــت :ارائه الیحه آزادسازی سهام
عدالت پس از پرداخت ســود ســهامداران در حــال پیگیری
اســت و با توجه به اینکه دولت این الیحــه را به مجلس ارائه
کرده ،امیدواریم تا نمایندگان ســریعتر نسبت به تعیین تکلیف
مالکیــت و انتقال این اوراق به نام مشــموالن اقدام کنند .وی
افزود :در مورد شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت استانی
به دلیل عدم ظرفیت مناســب موضوع تأســیس صندوقهای
ســرمایهگذاری قابل معامله بورسی مطرح شــده است که به
نظر میرســد ،مجلس با این موضوع موافق بوده و یونیتهای
(واحد) صندوقهای قابل معامله بورسی به مشموالن ارائه شود.
پوریحســینی تصریح کرد :امیدواریم نمایندگان مجلس طی
دو مــاه آینده اصالحات مربوط به قانون ســهام عدالت را انجام
دهند و آزادســازی و انتقال مالکیت با سرعت بیشتری صورت
گیــرد .معاون وزیر اقتصــاد افزود :افرادی که از امروز شــماره
شبای بانکی را وارد سایت سازمان خصوصیسازی کنند ،پس از
راستیآزمایی سودشان را دریافت خواهند کرد .رئیس سازمان
خصوصیسازی درباره تعیینتکلیف سود سهام متوفیان گفت:
در  ۱۱سال گذشته برخی از مشموالن فوت کردهاند که باید با
انجام یکسری اقدامات اداری و قانونی ،سود سهام به وراث آنان
پرداخت شــود واگر بتوانیم به لحاظ هماهنگی فنی شناسایی
وراث را انجــام دهیم تا دو ماه آینده ســود متوفیان را پرداخت
میکنیم .پوریحســینی گفت :ســامانهای طراحی میکنیم تا
وراث گواهی حصر وراثت را ارائه کنند تا بررسیهای الزم صورت
پذیرد .وی افزود :این ســود صرفا مربوط به سال مالی  ۹۵است
که امیدواریم در سال  ۹۷هم سود سهام عدالت برای مشموالن
مجدد پرداخت شود که در این راستا ممکن است سود از ۱۵۰
هزار تومان افزایش و یا کاهش یابد.
 49شرکت دارنده سهام عدالت

پوری حسینی با اشاره به خبر منتشرشده به نقل از رئیسجمهور
در خصوص پرداخت سود سهام عدالت گفت 49 :شرکت بهعنوان
شرکتهای سرمایهپذیر در سبد سهام عدالت قرار دارند که بخشی
از سهام این شرکتها به مشموالن این طرح اختصاص پیدا کرده
است و در حال حاضر بیش از  49میلیون نفر بهعنوان مشموالن
ثبتنامشده قطعی سهامدار سهام عدالت در کشور شناخته شدهاند
و ســهامدار هستند .رئیسکل ســازمان خصوصیسازی از واریز

 1/8میلیارد دالر میباشد .افزایش تعرفه واردات
تلفــن همراه در ســال  85از مقدار  4درصد به
 60درصد ،یکی از عوامل اصلی گرایش به قاچاق
گوشــی تلفن همراه بود که موجب وارد شــدن
شوک به بازار و ایجاد تمایل شدید به این پدیده
گردیــد .پس از آن ،میزان تعرفه در ســال 87
به  25درصد و در ســال  94به میزان  6درصد
تغییر یافت .اما هیچکــدام از این ارقام تغییری
در روند قاچاق گوشــی تلفن همراه ایجاد نکرد.
با یک حساب سرانگشتی میتوان میزان درآمد
محقق نشــده دولت را به دســت آورد :در حال
حاضــر مجموع تعرفه ،مالیات بر ارزش افزوده و
ســایر هزینههای واردات تلفن همــراه بالغ بر
 15درصد ارزش آن میگردد،لذا با فرض  200دالر
بــه عنوان قیمت متوســط هر تلفــن همراه و
حضور  11میلیون گوشی قاچاق در بازار ،ساالنه
بیش از  120میلیارد تومان معادل یارانه  3میلیون
نفر به کشور ضرر میرســاند.الزم به ذکر است
که در مدت کوتا ه اجرای طرح ثبت تلفن همراه،
واردات قانونی تلفن همراه در مقایســه با مدت
مشابه در سال گذشته ،به بیش از  4برابر افزایش
یافته است .ازجمله آوردههای اقتصادی حاصل از
اجرای طرح رجیستری ،جذب سرمای ه خارجی
و ایجاد اشتغال در داخل کشور است .متاسفانه
در حال حاضر بازار مصرف کشورمان به صورت
رایگان در اختیار برندهای خارجی قرار میگیرد
بدون آنکه از حیث فناوری یا اشتغال ،آوردهای
برای کشــور داشــته باشــند ،بلکه در مقابل،
اپلیکیشنهای ایرانی را تحریم مینمایند!
پاشنه آشیل رجیستری

در ســال  85عدم دقــت کافــی در ابعاد فنی
طرح ،موجب شکســت آن شد به صورتی که تا
 10ســال عمال امکان ورود به مبارزه سیستمی
بــا قاچاق تجهیــزات دارای ســیمکارت وجود
نداشــت ،ولی در حال حاضر که مشکالت فنی
به حداقل رســیده ،عدم اطالعرسانی مناسب به
مخاطبان 65میلیونی طرح رجیستری میتواند
ِ
اجرای طرح را با مشکل مواجه سازد.

مرحله نخســت سود سهام عدالت به حساب مشموالن خبر داد.
رقم سود مرحله اول برای مالکان کل یک میلیون تومان سهام،
۵۰هزار تومان و برای کسانی که مابه التفاوت یک میلیون تومان را
واریز نکردند به نسبت دارایی سبدشان سود سهام سال مالی 95
را دریافت میکنند .پوری حسینی با اشاره به خبر منتشرشده به
نقل از رئیسجمهور در خصوص پرداخت سود سهام عدالت گفت:
 49شرکت بهعنوان شرکتهای سرمایهپذیر در سبد سهام عدالت
قرار دارند که بخشی از سهام این شرکتها به مشموالن این طرح
اختصاص پیدا کرده اســت و در حال حاضر بیش از  49میلیون
نفر بهعنوان مشموالن ثبتنامشده قطعی سهامدار سهام عدالت
در کشور شناخته شدهاند و سهامدار هستند .رئیس کل سازمان
خصوصیســازی با ابراز اینکه از میان این  49میلیون مشمول
سهام عدالت ،حدود  2میلیون نفر متوفی هستند افزود :براساس
قانون ،پس از پایان مهلت  10ســال تسویه اقساط سهام عدالت،
سود سهام سال مالی  95این شــرکتها باید در سال  96میان
مشموالن توزیع شود .پوری حسینی با بیان اینکه برای متوفیان
از آنجایی که وراث آنها شناسایی نشده است ،گفت :تا  2ماه آینده
مســیر اداری و هماهنگی برای پرداخت سود سهام عدالت انجام
میگیرد تا پس از حصر وراثت این ســود به وراث منتقل شــود.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت :امکان تسویه مانده
بدهی اقساط سهام عدالت دیگر نیست و این موضوع منتفی شده
است .وی با یادآوری اینکه دیروز ریاست جمهوری موافقت خود
را با آغاز انتقال ســود سهام عدالت میان مشمولین اعالم داشت،
اضافه کرد :سود سهام عدالت به محض واریز قابل برداشت است.
بر این اساس مشموالنی که میزان سهام عدالت آنها یکمیلیون
تومان اســت (شامل مشموالن مددجوی کمیته امداد و سازمان
بهزیســتی و نیز افرادی که از محــل آورده نقدی خود اقدام به
تسویه مانده بدهی اقساط سهام خود کردهاند) بابت عملکرد سود
سال مالی  95شرکتهای ســرمایهپذیر 150 ،هزار تومان سود
دریافت خواهند کرد که البته مابقی ســود ســهام مشموالن در
صورت تکمیل ســود سال مالی شرکتها تا روزهای پایانی سال
و شــب عید واریز میشود .پوریحسینی تصریح کرد :شرکتها
براساس قانون مهلت دارند تا  ۸ماه پس از تقسیم سود در مجامع،
نسبت به پرداخت ســود به سرمایهگذاران خود اقدام کنند و در
این باره پیشبینی میکنیم که پیش از پایان این مهلت ،ســود
ســهام به حساب مشموالن واریز شود .معاون وزیر اقتصاد گفت:
افرادی هم که سهام عدالت آنها کمتر از یکمیلیون تومان ارزش
دارد ،بهنســبت ارزش ســهام خود سود ســهام عدالت دریافت
خواهند کرد .وی گفت :تمامی  49میلیون نفری که ثبتنامشده
قطعی ســهام عدالت هستند ،قطعاً سود مربوط به سهام خود را
دریافت میکنند .کل ســود پرداختی  150هزار تومان است که
در سه نوبت و برای کسانی که سهامشان یکمیلیون تومان است
پرداخت شده و مابقی سهامداران نیز بهاندازه  53درصد از سهام
خود ،سود دریافت میکنند که در مجموع حدود  80هزار تومان
اســت و در دو تا سه قسط پرداخت میشود .رئیس کل سازمان
خصوصیسازی در ادامه با بیان اینکه در مجموع سود تقسیمی
ســال مالی  95شرکتهای ســرمایهپذیر  4200میلیارد تومان
است ،گفت :از این مقدار حدود  400میلیارد تومان بابت افزایش
ســرمایه این شرکتها اختصاص یافته اســت و در مجموع باید
 3800میلیارد تومان ســود تقسیمی سال مالی  95شرکتهای
سرمایهپذیر میان مشموالن سهام عدالت تقسیم شود.

طبق آمار موجود ،در یک ماه ابتدایی آغاز طرح
حدود  60هزار تلفن همــراه قاچاق از برندهای
مشمول توســط مردم خریداری شده است که
در آینده نزدیک خدمــات اپراتوری به آنها ارائه
نخواهد شد .همچنین بســیاری از فروشندگان
مبالغ هنگفتی را به ناحق از مردم اخذ مینمایند
در حالی که اســتعالم اصالت تلفن همراه و ثبت
آن فرایندی آسان و رایگان است و با ارسال یک
پیامک یا اســتفاده از کد دستوری ()*7777#
توسط هر فردی قابل اجرا میباشد .لذا وقوع این
معضل به دلیل عدم آگاهی مردم و اطالعرسانی
نامناســب به مصرفکنندگان میباشد .با توجه
به آورد ه مالی قابل توجه این طرح ،آیا مناســب
نیست بخشی از آن صرف اطالعرسانی به مردم
گردد تا از ضرر مالی مردم و منفعت سودجویان
جلوگیری گردد؟ و ســوال دیگر اینجاســت که
در صورت عــدم موفقیت طرح بــه دلیل عدم
اطالعرسانی و ایجاد نارضایتی در مصرفکننده،
چــه میزان از منابع بیتالمال مجددا از دســت

خواهد رفت؟ آیــا با توقف رجیســتری ،اصوال
طرحهــای سیســتمی جهت مبارزه بــا قاچاق
کاال ،مجددا یارای ایســتادن خواهند داشــت؟
ســازمانهایی همچون ،تنظیم مقررات ،ســتاد
مبارزه با قاچاق ،گمرک و یا حتی صداوســیما،
آن طور که میبایســت در حد و اندازههای یک
"طرح ملی"وارد میدان نشــده و بعضا شــاهد
کارشــکنی برخی از نهادها نیز بودهایم .به عنوان
مثال یکی از بزنگاههای این طرح ،مبادی ورودی
کشــور و گوشیهای مربوط به مسافران خارجی
میباشد که الزم است تمهیدات کافی جهت عدم
ایجاد مشکل برای آنها ،در نظر گرفته شود و این
یعنی لزوم حضور حداکثری گمرک در وسط میدان
اجرایی؛ یا درخصوص صداوسیما ،آنچه مشخص
میباشد این است که اجرای گسترده و سراسری
یک طرح ملی در کشور ،نیازمند اطالعرسانی و
آموزش گسترده به عموم مردم میباشد که این
امر بدون شــک تــاش و همکاری گســترده و
 24ساعت ه سازمان صدا و سیمای کشور را میطلبد.

یادداشت

نشانهایبرای
جراحیاقتصادی

محمد قلی یوسفی *

نمی توانم انتقاد خود را از الیحه بودجه اولیهای که
دولت به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرده بود به
شیوه دیگری غیر از نقد صریح بیان کنم ،الیه اول
نشان از زاویه و نوع نگرش ناصحیح بودجهریزی بود
که نمیتوان نسبت به آن موضع نگرفت ،تغییر منابع
بودجه از مالیات اخذ شده و افزایش نرخ حاملهای
انرژی به ســمت سایر منابع نمیتواند بهعنوان یک
راه حل دائمی و نهایی طلقی گردد .آنچه که در مجلس
در حال بررسی است ،هنوز به نظر نهایی نمیرسد،
امــا الیحه اولیه همگان را متفق القول کرد که باید
این نوع بودجه نویســی تغییر یابــد ،البته نه آنکه
چنین روشی تنها مختص به دولت اخیر است ،بلکه
از ابتدا نیز دولتها به چنین روش بودجه نویســی
عادت کردهاند .اما مشــکل بیشک در تغییر منابع
بودجهای نیست ،اگر به جای تأمین مخارج از محل
افزایش نرخ انرژی به فــروش داراییهای تملیکی
روی بیاوریم ،نمیتوان ادعا کرد که مشــکل کامل
حل شــده اســت .بلکه چاره کار در بهرهورکردن و
کوچک سازی دولت و فرآیندهای مدیریت دولتی
است .سیستم چاق ،فربه و ناکارآمد اداری کشور ما
به سختی توان رو به رو شدن با چالشهای پیش رو
و بحرانهای اقتصادی حال حاضر را داراست .همه
دولتهانیزمعموالًشعارکوچکسازیوتوانمندکردن
سیســتم ادارای را کمابیــش در شــعارهای
تبلیغاتی خود داشــتهاند ،اما واقعیت آن است که
چندان موفق نبودهاند ،زیرا به نظر میرســد که در
این راه اراده جدی اداری وجود نداشته باشد ،اما این
تنها عامل نیست ،دولتمردان اگر به دنبال جراحی
واقعی اقتصادی هستند ،باید به دنبال نشانهها باشند
و مهمترین نشــانه نیز منافع است ،این مسئله که
چه کسانی منافعشان در عدم اصالح سیستم اداری و
دولتی فعلی است و پاسخگویی به این سوال میتواند
ما را به سمت یک راه حل درست اقتصادی هدایت
کند ،اگر رد پای منافع اقتصادی را دنبال کنیم ،به
هدف برخی در ادامه وضعیت فعلی پی خواهیم برد.
* استاد دانشگاه عالمه طباطبایی

مسکن

خانه های پرمشتری
در تهران

در حال حاضر خانه هــای  ۱۵۰تا  ۲۰۰میلیون
تومانی بیشــترین فروش را در شهر تهران دارند.
به گزارش ایسنا ،در آذرماه سال ۱۳۹۶توزیع فراوانی
تعداد واحدهای مســکونی معامله شده بر حسب
ارزش هر واحد حاکی از آن اســت که واحدهای
مســکونی با ارزش  ۱۵۰تا  ۲۰۰میلیون تومان با
اختصاص  ۱۱درصد ،بیشترین سهم از معامالت
را به خود اختصاص داده اند.پس از آن واحدهای
دارای ارزش  ۲۰۰تا  ۲۵۰و  ۱۰۰تا  ۱۵۰میلیون
تومان هرکدام با اختصاص  ۱۰.۱و  ۸.۹درصد در
رتبه های بعدی قرار گرفته اند.در مجموع در این
ماه حــدود  ۵۳.۴درصد از معامالت به واحدهای
مســکونی با ارزش کمتر از  ۴۰۰میلیون تومان
اختصاص داشته است.بازار مسکن شهر تهران در
حال حاضر با رونق نســبتا مناسبی در واحدهای
میان متراژ مواجه شده اســت .در آذرماه امسال
میانگین قیمت مسکن شهر تهران به  ۵میلیون
و  ۹۰هزار تومان رســید ،معامالت نیز  ۵۰درصد
و قیمت  ۱۵درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل
افزایش یافت .توزیع فراوانی تعداد معامالت حاکی
از آن اســت که واحدهای  ۵۵تــا  ۹۰متر حدود
 ۵۰درصــد از خرید و فروش را به خود اختصاص
می دهند ۳۵درصد به واحدهای باالی ۹۰متر و تنها
 ۱۵درصد به واحدهای کمتر از ۵۵متر اختصاص
دارد .این نمایه نشــان می دهد که عمده خرید
و فروش در بخش متوسط قیمت در مناطق غرب،
شــمال غرب ،شرق و جنوب شــرق تهران انجام
می شود.

