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آتاتورک دوم یا
بازنده بزرگ؟

» ابتکار« چالش های اردوغان برای انتخابات
ریاست جمهوری را بررسی می کند

ادامه در صفحه  2

 سیاست تثبیت نرخ ارز
و شیشه شکسته هازلیت

هازلیت در کتاب اقتصاد در یک درس اولین بخش 
بنام شیشه  به موضوعی  است  داده  اختصاص  را 
شکسته که در نوع خود از مغالطه های حالب و البته 
پرتکرار در فضای اقتصادی است. ماجرا اینگونه است 
که فردی می اید و شیشه یک نانوایی را می شکند و 
افرادی دور مغازه و شیشه شکسته جمع می شوند، 

آنها با هم چه می گویند؟
برخی ابزار ناراحتی که عادی است اما برخی هم 
می گویند اگر این شیشه شکسته نمی شد است نانی 
هم برای شیشه بر خواهد داشت و این اول ماجرای 
شیشه شکسته است. نانوایی که ۱۰۰ دالر پس انداز 
کرده بود که یک کت و شلوار بخرد حال باید پوبش 
را به شیشه بر بدهد و پس اندازی هم ندارد. اینجا 
خیاذ بیچاره اصال دیده نمی شود، نیست و گم است.
اگر قرار برای ایجاد کار بود خوب اینجا یک کار از 
بین رفته و یک پس انداز برای شیشه ای که شکسته 

شده است.
اقتصاد در ایران پر است از شیشه های شکسته از 

نوع هازلیت و یکی هم همین نرخ ارز است.
که   ۴۲۰۰ ارز  ماجرای  همانند  دوباره  روزها  این 
است  بوده  اقتصادی  تصمیمات  بدترین  از  یکی 
شاهد معرفی ارزی تثبیتی دیگر تحت عنوان ۲۸۵۰۰ 
هستیم. ایا این همه تکرار کلمه تثبیتی که هیچ ثباتی 
هم ندارد و نداشته است یک اشتباه سحوی است یا 

یک شیشه شکسته؟
در اقتصاد باید دید هر تصمیمی چه ذینفعانی 
دارد و بعد باید دید که اصال این تصمیم می تواند 

پایدار باشد یا خیر.

پیمان مولوی سرمقاله

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی از این 
پس کلیه حساب های متعلق به اشخاص حقوقی به 
و  تجاری محسوب شده  پیش فرض حساب  صورت 
به  غیرتجاری  اشخاص  به  متعلق  حساب های  کلیه 
صورت پیش فرض حساب غیرتجاری محسوب خواهند 
شد مگر آنکه به عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی 

شوند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در جریان جلسه علنی نوبت دوم روز یکشنبه مجلس، 
گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح مالیات بر 
سوداگری و سفته بازی را بررسی کرده و ماده ۶ این 
طرح را به تصویب رساندند. در ماده ۶ این طرح آمده 
پایانه های فروشگاهی و  قانون   )۱۰( ماده  است که در 
سامانه مؤدیان و تبصره آن، عبارت »اشخاص مشمول« 
به عبارت »اشخاص تجاری« اصالح می شود. همچنین 
در ماده مذکور عبارت »حسابهای بانکی« به عبارت » 
حساب های بانکی خود را به عنوان حساب بانکی تجاری« 

اصالح و متن زیر به انتهای این ماده الحاق می شود:
را  تجاری  بانکی  حسابهای  است  موظف  سازمان 
همزمان با اعالم آن به سازمان، به صورت بر خط برای 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ارسال نماید؛ بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است حساب 
های مذکور را حسب مورد برای اشخاص موضوع جزء 
)الف( ماده )۱۱( این قانون ارسال و اشخاص مذکور نیز 
این حسابها  بودن  تجاری  ثبت  به  موظف اند نسبت 

اقدام نمایند. همچنین:
الف- کلیه حساب های متعلق به اشخاص حقوقی 
محسوب  تجاری«  »حساب  فرض  پیش  صورت  به 
می شوند؛ همچنین کلیه حساب های متعلق به اشخاص 

غیرتجاری به صورت پیش فرض »حساب غیرتجاری« 
محسوب می شوند، مگر آنکه به عنوان حساب تجاری 
بانکی  به سازمان معرفی شوند. معرفی یک حساب 
تجاری برای بیش از یک پرونده مالیاتی مجاز نمی باشد.
ب- هر شخص تجاری که به فروش کاال و خدمات 
اشتغال دارد موظف است حداقل یکی از حساب های 
کند.  معرفی  فروش  عنوان حساب  به  را  بانکی خود 
کلیه دریافتی های شخص تجاری باید به حساب های 
فروش وی واریز شود. کلیه حساب هایی که به سامانه 
شاپرک متصل هستند حساب فروش تلقی می شوند. 
همچنین هر حساب بانکی که دفعات واریزی به آن در 
هر ماه از تعدادی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین 
می شود بیشتر باشد حتی اگر به شبکه شاپرک متصل 
مبالغ  کلیه  تلقی خواهد شد.  فروش  نباشد حساب 
واریزی به حساب های فروش به عنوان فروش شخص 
به  تجاری محسوب می شود. سازمان موظف است 
درخواست صاحب حساب مبنی بر اینکه حساب مورد 
نظر عالرغم اینکه تعداد دفعات واریزی به آن بیشتر 
از تعدادی است که توسط شورای پول و اعتبار تعیین 
شده، حساب فروش نمی باشد، رسیدگی کرده و در 
از  را  مزبور  وی، حساب  ادعای  احراز صحت  صورت 

شمول احکام مربوط به حساب های فروش خارج کند.
پ- حساب های متعلق به اشخاص حقیقی که به 
منظور انجام فعالیت های غیرانتفاعی استفاده می شوند 
یا بر اساس حکم سایر قوانین، اشخاص مذکور حسب 
فعالیت های خود مکلف به اعالم آنها به مراجع ذی ربط 
دریافت  به  مربوط  حساب های  قبیل  از  هستند، 
وجوهات شرعی و حساب های بانکی متعلق به تنخواه 
گردان های اشخاص تجاری، در حکم حساب تجاری 
هستند و اشخاص مذکور موظفند، این حساب ها را به 

سازمان اعالم کنند.
ت- به منظور ایجاد تناظر میان اطالعات کارپوشه 

غیرتجاری، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند:
از  قبل  الکترونیکی  صورتحساب  که  مواردی  در   -۱
انجام تراکنش صادر شود، شماره منحصربفرد آن را در 
زمان واریز وجه به عنوان »بابت تراکنش« درج کنند؛ 
موارد  در  مذکور  منحصربفرد  شماره  درج  همچنین 
الزامی  الکترونیکی  تهاتر در صورتحساب  یا  معاوضه 

است.
از  الکترونیکی پس  ۲- در مواردی که صورتحساب 
انجام تراکنش صادر شود، درج شناسه یکتای تراکنش 
یا تراکنش های متناظر در آن صورتحساب الکترونیکی 

الزامی است.
گزارش  یکبار  ماه  چهار  هر  است  موظف  سازمان 
اقتصادی  کمیسیون  به  را  ماده  این  اجرای  پیشرفت 
مجلس شورای اسالمی ارائه نماید؛ آیین نامه اجرایی 
این ماده، حداکثر شش ماه پس از الزم االجرا شدن این 
ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران 

می رسد.

با تصویب مجلس
کلیه حساب های متعلق به اشخاص حقوقی به صورت پیش فرض حساب تجاری محسوب می شوند

اقتصاد خطرناک یادداشت

سید سجاد رمضانی  
رئیس  آقای  جناب  با  نوشته  بی تعارف ترین 

جمهوری
به کدام مسیر و با چه هدفی در مسیر 
گام دوم انقالب قدم برمی داریم؟ آیا این 
را  بد  بدتر  و  بد  بین  ملت  است  درست 
انتخاب کنند چرا گزینه ای پیش روی ملت 
در میان بد و بدتر قرار ندهیم به نام نسبی 
اوضاع اقتصادی جامعه وحشتناک است. آن 
چیزی که در گزارشات توسط تیم اقتصادی دولت 
باشد .ریل  ارائه می شود بدون مالک ها معیارهای واقعی گزارشات می 
اقتصادی موجوددر حال تبدیل شدن به پاشنه آشیل زمام داری شده است 
.در اقتصاد فعلی تک روی تعیین نرخ بازاربسیار خودسرانه مسیر خود را طی 
و هیچ کس در مقابل تعیین نرخ اقتصاد جامعه امروزی پاسخگو نیست. 
نه نظارت مشخص و نه یارانه ای هدفمند وجود دارد . تیم اقتصادی حاکم و 
وزارتخانه های درگیر در اقتصاد کشور  نیاز جدی به افرادی فوق تخصص و 
تازه نفس را جهت آرامش اقتصادی بر جامعه ی حاکم الزم است . عدم انجام 
بصورت فورس این  تغییرات می تواند پاشنه آشیلی باشد و  ثانیه ها برای این 
اتفاق حیاتی هست. نشتی اقتصادی دردسر ساز شده است و نیازمند آب 

بندی جدی است.
ثبات اقتصادی در جامعه رخت بر بسته و رهاورد این عدم ثبات و برگشت 
نرخ ها خیلی به عقب تر ، سخت تر و سخت تر خواهد شد و باعث ایجاد 

شوک مجدد نابسامانی های اخیر خواهد شد.
آنچه از بازار ارز میدانیم نوسان یا رنج زدن همیشگی ذات بازار ارز است  اما 
بالواقع این نوسان فراتر از استانداردهای همیشگی این رنج زدن ها بوده و این 

اتفاق خود زمینه ساز بازاری آشفته و خطر ناک خواهد بود 
متاسفانه مشاهده می شود بخش عظیمی از توان دولت به سمت اقالمی 
مثل مرغ و تخم مرغ رفته و دست آخر هم نه تولید کننده راضی هست و نه 
مصرف کننده در مجموع میتوان گفت اقتصاد ملتهب امروز جامعه در تاریخ 
انقالب اسالمی همانندی نداشته و هر چه قدر به گام دوم انقالب نزدیک تر 
و یا از آن عبور می کنیم خود مسبب عدم اثر و کارآیی این شعار مهم و حیاتی 
در عرصه جمهوری اسالمی می باشد و خطوط قرمز برای جامعه روز به روز 
کم رنگ و حتی بی رنگ تر خواهد شد .در جایی که فرامین رهبری بر همگان 
ارجحیت دارد قطعا کارگزاران نظام بیشتر حواس پنج گانه خود را جمع کنند 

تا خدایی ناکرده تجربه ی تلخ دیگری حکم فرما نشود.
رئیس دولت به خوبی می داند که با چه شعار و هدفی پا به عرصه ی چنین 
میدان بزرگ ایرانی گذاشته است و میدان مالحظات و تعارفات دیگر چاره 

ساز کار نخواهد بود.
ای کاش جناب رئیسی خشت اول رو با ترازهای جهانی و درمقیاس جهانی 
گذاشته بود تا در گام اول مردم اینچنین دستخوش تحوالت درهم برهم 

نمیشدند و کفگیر به ته دیگشان نمی خورد .
حقیقتا بخش عظیمی از این ملت کفگیرشان دیگ را هم سوراخ کرده و از 
آن ور بیرون زده که تنها چاره ی کار دراختیار قرار دادن دیگ و کفگیری آن 

هم از نوع  مستحکم و الغیر.

خأل خأل سردار سلیمانیسردار سلیمانی
در موارد بسیاریدر موارد بسیاری

پر شده استپر شده است

رهبر انقالب اسالمی در دیدار خانواده و اعضای رهبر انقالب اسالمی در دیدار خانواده و اعضای 
ستاد بزرگداشت سردار سلیمانی:ستاد بزرگداشت سردار سلیمانی:
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ورشکستگی
زیر سایه فیلترینگ

شرح در صفحه  9

ضرر هنگفت شرکت های اپراتور مخابرات از قطع و محدودیت اینترنت
در کشور

بحران سرعت اینترنت و مصائب آن حاال بیش از همیشه گریبان گیر شهروندان شده است. در 
حالی که از همان ابتدای آغاز فیلترینگ و محدودیت های تازه برای اینترنت خطر جدی بیکاری 
10 میلیون شهروند ایرانی نیز مطرح شده بود اما به نظر می رسد هم چنان دولت ترجیح می دهد 
صدای شهروندان و کارشناسان و حتی اعتراض برخی نمایندگان مجلس را نشوند و به روال سه 

ماه اخیر قصد ادامه مسیر را دارند.
عجیب این که در همین بازه زمانی نیز صفحه اینستاگرام ، ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولتی 
که اینستاگرام را فیلتر کرده است تیک آبی گرفته و وقتی رئیس  دولت مملکت که دولت او عامل و 
مجری اصلی یکی از شدیدترین فیلترینگ های سطح جهان است قید حضور در اینستاگرام فیلتر 

شده را نمی زند، چطور از شهروندان عادی چنین توقعی وجود دارد؟
اما در سه ماه گذشته نیز بارها به مشکالت و ضررهای ناشی از محدودیت دسترسی به اینترنت 
برای کسب و کارهای مجازی اشاره شده و اخیرا اپراتورهای تلفن همراه و اینترنت نیز اعالم کردند 
در این مدت خسارت دیده اند و حتی طبق برخی برآوردها خطر ورشکستگی برخی از آن ها را 

تهدید می کند.

 گره ارز 
در مشت سیاست

 چرا نادران
استعفا داد؟

وانی  موج اختالل  ر
در ایران

بررسی وضعیت بازار دالر و طال 
بدون توافق و مذاکره

واکاوی یک اختالف
در مجلس شورای اسالمی

بحران سالمت روان بیش از 60 درصد 
ایرانیان را تهدید می کند
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بیمــه بـاربـری، کشتـی و هواپیما

  ارائه دهنده کلیه خدمات بیمه ای در رشته های باربری،دریایی و هوایی در اسرع وقت    ارائه مشاوره 
رایگان جهت انتخاب بهترین پوشش ها     امکان ارائه انواع پوشش های بیمه ای در خارج از مرز های 
در  خوشنام  گر  بیمه  عنوان  به  فعالیت  ایرانی     و  خارجی  گذاران  بیمه  برای  ایران  اسالمی  جمهوری 

عرصه های بین المللی   

1602
بدونپیششماره

مـرکـزارتبـاط
بیـمـهتعـاون


