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وزير ام�ور اقتص�ادي و داراي�ي گف�ت: 80درص�د اطالعات 
حس�اب هاي بانك�ي در اختي�ار س�ازمان ماليات�ي اس�ت و 
براي 20درص�د باقيمانده پاي كار هس�تيم تا دريافت ش�ود. 
به گزارش »فارس«، مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي 
در جمع خبرنگاران در حاش��يه آ يين بهره برداري از شش سامانه 
و خدمات الكتروني��ك وزارت امور اقتص��ادي و دارايي در رابطه با 
نوسانات ارزي روزهاي اخير و تأثير آن روي قيمت كاالها و خدمات 
اظهار داش��ت: مواد اوليه وارداتي به كشور به صورت مداوم رصد و 
كنترل مي شود و با ارز 4 هزار و 200تومان به آن اختصاص مي يابد، 
بنابراين نبايد با افزايش قيمت روبه رو باشيم. بعضاً انعكاس افزايش 

قيمت ها بيشتر از كاهش قيمت كاالهاست. 
وزير امور اقتص��ادي و دارايي درخصوص طرح جام��ع مالياتي به 
منظور شفافيت و ساده سازي پرداخت ماليات گفت: اين موضوع را 

با همكارانم پيگيري مي كنيم. 
س��ازمان مالياتي به خص��وص وزارت ارتباطات س��هم مهمي در 
همكاري ها دارند، يكي از موارد به طرح جامع مالياتي بازمي گردد، 
شايد برخي امور سهم زيادي در درآمدهاي مالياتي نداشته باشد، 

اما با ارباب رجوع در ارتباط است. 
كرباسيان ادامه داد: موضوع نقل و انتقال ملك برون سپاري خواهد 
شد، زيرا عوارض ساختمان توسط شهرداري اخذ مي شود و هر سال 
براس��اس منطقه بندي عوارض از سوي شهرداري تعيين مي شود. 
اينكه يك نفر بخواهد ماليات آن را بپردازد از دفاتر اس��ناد رسمي 
نامه دريافت مي كند تا بدهي مالياتي آن مشخص شود و پس از آن 
براي انتقال سند، مفاصا حس��اب مالياتي بايد دريافت كنيم. اين 
موضوعات از سوي وزارت ارتباطات پيگيري ش��د تا نقل و انتقال 

امالك در محضرخانه ها و دفاتر رسمي انجام شود. 

وي در پاس��خ به اين س��ؤال »فارس« كه چه زماني نقل و انتقال 
امالك به دفترخانه ها منتقل مي شود، گفت: طبق صورتجلسه اي 
كه تنظيم شد، 15 روزه قرار اس��ت اين كار اجرايي شود، شايد در 
اول كار به لحاظ اينكه رويه در حال تغيير است با مشكالتي روبه رو 

باشد، اما روند آن بهبود خواهد يافت. 
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سؤال خبرنگار »فارس« 
مبني بر اينكه طبق ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم 
سازمان ماليات موظف به ايجاد پايگاه اطالعات مالي و پولي از 
فعاالن اقتصادي اس��ت كه يكي از مباحث آن به حساب هاي 
بانك��ي بازمي گردد در اي��ن زمينه چه اقدامي ص��ورت گرفته 
است، گفت: گزارش��ي كه گرفته اند، خوش��بختانه 80درصد 
نظام بانكي اطالعات را داده اند برخي از مؤسس��ات پولي هنوز 

اقدام نكرده اند.

تعجب وزير اقتصاد از گراني ها به رغم تخصيص ارز دولتی براي واردات
  خبر

مهران ابراهيميان وحيد  حاجي پور 

فضاي حبابي و سكوت دولتي!
سكوت هاي بي جا گاهي نشانه رضاست و اين رضايت اگرچه ممكن است 
در كوتاه مدت مناسب باشد، اما در درازمدت به نفع هيچ كس نيست اال 
ترازكردن هزينه ها يا تنظيم تقاضا با عرضه هاي محدود! اما بهاي آن؟!

البته واضح است كه با اظهارنظر درباره بر هم خوردن بازارهاي مختلف 
بالفاصله بايد مسئوليت و اثبات ناكارآمدي برخي از مسئوالن نيز عيان 
شود، زيرا بعد از گذشت پنج سال ديگر نمي توان انگشت اتهام را به سوي 

دولت دهم گرفت يا گردن نهادهاي موازي و دولت در سايه انداخت. 
مثاًل همين وضعيت خودرو كه نمايندگان از دپوي دهها هزار آن خبر 
داده اند كه نه دست نهادي خاص و نه بخش خصوصي است، مديران هر 
دو خودروساز بزرگ را دولت تعيين مي كند و مدعي هستند كه بعد از 

برجام ديگر خروج خودروسازان مشترك هم تكرار نمي شود؟ 
 افزايش قيمت ها كه اين روزها مرتب از سوي مسئوالن حباب عنوان 
مي شود، اما به ش��وخي و در فضاي مجازي با آوردن مثال هايي مانند 
گراني هاي سكه، مس��كن، طال و خودرو مي گويند، كل ايران دستگاه 

حباب ساز شده و كف و صابون !
اين فضاي حبابي و س��كوت دولتي يك بن بس��ت واضح در سيس��تم 
اطالع رساني دولت است كه مانند دس��تگاه مكشي پرقدرت اعتماد و 

سرمايه اجتماعي اش را كم مي كند. 
 البد دولتمردان اقتصادي در اين ايام چهار موضوع را در حوزه اقتصادي 

به خوبي فهميده اند كه: 
1- رها س��ازي بازارها در چنين سيس��تم اقتصادي به معناي افزايش 

لجام گسيخته قيمت ها است.
2- كنترل تورم با سياس��ت هاي پولي و افزايش نرخ سود كه منجر به 
افزايش نقدينگي تا سه برابر در مدت پنج سال شده است و در نهايت 
چه نتيجه اي دارد و تعويق تورم با افزايش نقدينگي حتماً از س��ركوب 

قيمت ها توسط دولت آثاري به مراتب سخت تر و دردناك تر دارد. 
3- آثار رواني و واقعي تحريم ها غيرقابل انكار است و نبايد همه اين آثار 
را برگردن يك طرح مانند مس��كن مهر و خلق پول براي اين موضوع 

انداخت و براي كسب رأي در انتخابات نبايد  دروغ گفت. 
4- قواعد اقتصادي با پنهان كاري موقت يا انداختن تقصير كم كاري و 
بي توجهي به توليد قابل نقض نيست، با عنايت به اين چهار موضوع بايد 
دولت با جرئت و پذيرش واقعيت ها و اعترافات به خطاها بيش از همه 
با مردم همراه شود يا دس��ت كم با قبول سهم خود در شكل گيري اين 
روند اقدامات الزم را انجام دهد و از م��ردم عذرخواهي كند و تقاضاي 
همكاري و همراهي مردم را داشته باشد.  نمي توان تنها به اميد برگزاري 
جام جهاني و درگيري ذهني براي ساعت هاي خاص تصور كرد كه ديگر 

مردم نياز به تدبير در بازارها ندارند! 

رئيس كنفدراسيون صادرات ايران: 
استفاده از كارت هاي يكبار مصرف بازرگانی 

در حال افزايش است 
رئيس كنفدراس�يون ص�ادرات ايران ب�ا بيان اينكه تف�اوت نرخ 
ارز آزاد در ب�ازار آزاد و رس�مي مش�وق واردات و س�ركوبگر 
ص�ادرات اس�ت، گف�ت: صادركنن�دگان م�واد اولي�ه را باي�د با 
ن�رخ ارز بي�ش از 6هزار توم�ان تهيه كنن�د و س�پس ارز حاصل 
از ص�ادرات را باي�د ب�ا ن�رخ 4 ه�زار و 200 توم�ان بفروش�ند. 
محمد الهوتي در گفت وگو با »فارس« با بيان اينكه استفاده از كارت هاي 
يكبار مصرف بازرگاني در حال افزايش است،  گفت: صادركنندگان خرد 

دچار بالتكليفي شده و حتي عده اي صادرات را متوقف كرده اند. 
رئيس كنفدراس��يون صادرات ايران با بيان اينكه براس��اس آمار بانك 
مركزي بيش از 6/5ميلي��ارد دالر ارز ب��راي واردات در س��ال جاري 
تخصيص يافته است، گفت: تعداد زيادي ثبت سفارش در صف انتظار 

است كه اين روند حاكي از افزايش واردات است. 
وي با تأكيد بر اينكه نرخ 4 ه��زار و 200 توماني ارز قطعاً براي واردات 
جذاب است، گفت: تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و رسمي مشوق واردات 

و سركوبگر صادرات است. 
    مديريت بازار ارز به دالل ها واگذار شده است

الهوتي با اشاره به قيمت باالي ارز در بازار ثانويه گفت: وقتي لفظ قاچاق 
به كااليي اطالق مي شود، ديگر قيمت آن كاال قابل كنترل نيست و يكي 
از انتقادهاي ما به دولت اين است كه حضورش را در بازار منتفي كرده و 

اجازه داده دالل ها اين شرايط را مديريت كنند. 
اين فعال اقتصادي با بيان اينك��ه قيمت ارز در ب��ازار آزاد غيرواقعي 
است، اظهار داش��ت: اگر دولت فعاليت هايي را كه اكنون در بازار آزاد 
براي تأمين برخي نيازهاي ارزي صورت مي گيرد به رسميت بشناسد 
و اجازه دهد منابع ارزي كه در منازل وجود دارد آزادانه در بازار معامله 
ش��ود، قطعاً نرخ بازار غيررسمي و ثانويه به ش��دت كاهش مي يابد و 
حتي مي تواند به نزديك شدن نرخ ارز غيررس��مي به نرخ ارز رسمي 
كمك كند. به گزارش »فارس« روزگذشته فهرست اقالم پتروشيمي 
و معدني مش��مول واريز ارز به سيس��تم نيما اعالم ش��د كه براساس 
دستورالعملی صادركنندگان آن را ملزم به واريز ارز صادراتي خود به 

سامانه نيما مي كند. 
اين گزارش مي افزايد، ارز حاصل از صادرات اين بخش تقريباً 80 درصد 

ارز صادراتي كشور را شامل مي شود. 
همچنين مجتبي خس��روتاج، معاون صادراتي وزير صنعت اعالم كرد 
كه به زودي مكانيس��م فروش توافقي 20درصد ارز صادراتي حاصل از 

صادرات غيرنفتي خارج از سامانه نيما اعالم مي شود.

دولت تنها نظاره گر افزايش لجام گسيخته قيمت مسكن است  

خانه دار شدن سخت تر شد

پيامي كه زنگنه مخابره كرد  
شديدترين نوع تحريمي كه عليه جمهوري اسالمي ايران به كار گرفته 
شد، تحريم هايي بود كه بين سال هاي 90 تا 92 به كار گرفته شد و بانك 
مركزي به عن��وان دريافت كننده پول نفت ايران تحريم ش��د. در چنان 
شرايطي شركت ملي نفت وظيفه انتقال پول نفت را بر عهده گرفت، در 
حالي  كه ذاتاً چنين وظيفه اي نداشت. شركت ملي نفت با وجود كاهش 
صادرات نفت، اما توانست نيازهاي ارزي كشور را تأمين كند كه در اين 
ميان، ش��ركت نيكو به عنوان بازيگر اصلي شناخته ش��د. گردش مالي 
شركت نيكو بين سال هاي 88 تا 92 بيش از 260ميليارد دالر بوده است 
كه شامل فروش نفت و فرآورده هاي نفتي، تأمين مالي پروژه هاي مهم 
كشور، رابط ميان ش��ركت ملي نفت و بانك مركزي مي شد. نيكو در آن 
زمان نقش اصلي را در دور زدن تحريم هاي نفتي بر عهده داشت و درست 
در همان پنج سال وظيفه ذاتي خود را به درستي انجام داد. اين شركت 
به مثابه بازوي بين المللي شركت ملي نفت فعاليت مي كند و در فضايي به 

كار مشغول است كه شركت ملي نفت ترجيح مي دهد وارد آن نشود. 
گرچه اسحاق جهانگيري و اكبر تركان و تعداد ديگري از مديران ارشد 
دولت سعي كردند با بزرگنمايي القا كنند كه بيش از 30ميليارد دالر از 
پول نفت ايران توسط نيكو ناپديد شده است، ولي اين ادعا توسط شخص 
وزير نفت تكذيب ش��د. در هر صورت اين شركت نقش اساسي در دور 
زدن تحريم ها و جابه جايي دالرهاي نفتي داشته و دارد. با آغاز تحريم ها 
از چند ماه ديگر، سيدمجيد هدايت زاده مديرعامل اين شركت استعفا 
داد، همگان انتظار اين را داش��تند مديري با تجربه و آگاه از معادالت 
نفتي سكان اين ش��ركت را بر عهده بگيرد، زيرا از چند ماه آينده نيكو 
بايد با قدرت و جسارت بيشتري وارد جنگ اقتصادي با امريكا شود، اما 
در نهايت تعجب زنگنه ترجيح داد يكي از شاگردان خود به نام علي اكبر 

پور ابراهيم را براي مديريت اين شركت برگزيند. 
پورابراهيم ششمين شاگرد دانشگاهي زنگنه است كه با سن 30سال و 
بدون يك روز كار اجرايي، مديريتي و كارشناسي مديرعامل شركتي شد 
كه قرار است تحريم ها را دور بزند. اين انتصاب يك پيام روشن براي بدنه 
كارشناسي نفت دارد، زنگنه نشان داد در جنگ اقتصادي كه به زودي 
آغاز خواهد شد، هيچ برنامه اي نداش��ته و از امروز تسليم است كه اگر 
چنين نبود براي نيكو مديري توانمند انتخ��اب مي كرد. از آنجايي كه 
وزارت نفت جبهه اصلي اين جنگ است، انتظار مي رفت اين وزارتخانه و 
شخص وزير محترم كه از سوي رئيس جمهور، »برند« ناميده مي شود با 
گرفتن آرايشي جديد ادامه مسير بدهد، ولي اين انتصاب نشان مي دهد 
وزارت نفت انگيزه اي براي ادامه كار ندارد و با اين انتصاب پيام فوق را به 

اليه هاي باالي حاكميت مخابره كرده است. 
وزير نفت كه در س��ال 92 گفته بود، آمده است تا گروهبان هاي نفتي 
را بركنار كرده و »ژنرال« ها را به نفت بياورد، با اين پرسش مهم مواجه 
شده است كه يك شاگرد 30 ساله دانشگاهي چه طور مي تواند ژنرال 
باشد؟ آن  هم در شركت استراتژيكي كه فلسفه وجودي اش براي مواقع 
تحريم از همه بزنگاه ها كارسازتر است. ش��ركت نيكو محلي است كه 
مدير آن بايد ش��ناخت عملي به مراحل توليد نفت، سياس��ي، اقتصاد 
بين الملل، بازار نفت، امور مالي و فاينانس و ارتباطات ويژه با بانك هاي 
بين المللي داشته باشد كه هيچ  يك از اين ويژگي ها در مدير جديد نيكو 
ديده نمي شود. مدير جديد از دانشگاه به نفت آمد با مدرك MBA و 
يك شبه هم مديرعامل يكي از استراتژيك ترين شركت هاي نفتي ايران 
شد. همين اتفاق عجيب كافي است تا بپذيريم يكي از كرامات وزير نفت 

ايران، آفريدن ژنرال براي كار نكردن است.

افزايش لجام گسيخته قيمت ها و عدم اقدام 
عملي دولت براي كنترل اين روند در شرايطي 
صورت مي گيرد كه مردم هر روز شاهد از ميان 
رفتن هر چه بيشتر دارايي های خود هستند. 
روندي كه باعث مي ش�ود، م�ردم براي حفظ 
ارزش دارايي های خود، سرمايه هاي خود را به 
بازارهاي سهل الوصول مختلف همچون طال و 
مسكن تزريق كنند و ناگزير ثبات آن بازار را 
به علت افزايش تقاضا برهم بزنند. اما در اين 
بين مردمي هستند كه با سرمايه هاي كم خود 
به دنبال خانه دار شدن بوده اند، اين نوسانات 
شديد بازار، باعث برباد رفتن رؤياي آنان شد. 
مؤيد اين ادعا، افزايش شديد قيمت سكه در بازار 
است. بازاري كه ساده ترين محصول ارزش محور 
را در اختيار دارد و بدون كمترين بوروكراس��ي 
نظارت و حت��ي ماليات، امكان تبديل س��رمايه 
به محص��ول در اين ب��ازار وج��ود دارد. همين 
سهل الوصولي بازار س��كه باعث شده كه در يك 
دوره ش��ش ماهه از 20 آذرماه س��ال گذشته تا 
روزگذشته رشدي تقريباً صددرصدي را تجربه 
كرده كه اين را بايد اتفاقي بي سابقه در حوزه بازار 
سكه دانس��ت. بازار ارز نيز از اين قاعده مستثنا 
نب��وده و از همان روزهاي ش��روع بحران، حجم 
بزرگي از م��ردم براي حف��ظ ارزش دارايي های 
خود به سمت اين بازار روانه شده اند و تعادل اين 
بازار را برهم زدند. اگرچه دولت كوشيد با اتخاذ 
سياست هاي ارزي جديد، اين بازار را كنترل كند 
و ثبات را به آن بازگرداند، اما اين محدوديت اثر 

خود را در بازارهاي موازي نشان داد. 

باراز مس��كن ني��ز بازاري م��وازي ب��راي دالر و 
سكه است كه اين روزها ش��اهد افزايش شديد 
تقاضاس��ت. بازاري كه طي پنج سال گذشته در 
ركودي ش��ديد فرو رفته بود و عرضه متناسب و 
تقاضاي كم در اين بازار، باعث ثبات قيمت ها در 
درازمدت شده بود، اما به يكباره با برهم خوردن 
تعادل بازار پولي و افت ش��ديد ارزش پول ملي، 
س��رمايه ها به اين بازار نيز سرازير شد، به نحوي 
كه براساس برخي گزارش ها از ارديبهشت 96 تا 
ارديبهشت 97 قيمت مس��كن در تهران به طور 
متوس��ط متري يك ميليون و 450 هزار تومان 
افزايش بيابد. ب��ر اين اس��اس، ميانگين قيمت 
مسكن تهران در ارديبهشت  96 متري 4 ميليون 
و 530 هزار تومان بود كه اين رقم در ارديبهشت  
سال جاري به متري 5 ميليون و 980 هزار تومان 

رسيد و باعث شد تا قدرت خريد كاهش يابد. 
   بازار مسكن به كدام سو مي رود؟

نتيجه بروز تمام��ي اين اتفاق��ات از ميان رفتن 
دارايي هاي اقشاري اس��ت كه سرمايه هاي خود 
را به اميد خانه دار شدن پس انداز كرده بودند، اما 
امروز شاهد هستند كه اين سرمايه ها قدرتي براي 
تحقق رؤياي خانه دار شدن آنها ندارد و واقعيت 
تلخ تر از زبان حسن محتشم، عضو هيئت مديره 
انجمن انبوه سازان عنوان مي شود كه گفته است: 
»برگشت قيمت مسكن به قيمت هاي قبلي بعيد 
است.« در همين حال عرضه كم مسكن نيز خود 
عامل ديگري براي افزايش شديد قيمت ها شد، 
به نحوي كه گزارش هاي مختلفي در دس��ترس 
است كه ادعا مي كند سازندگان مسكن، از عرضه 

امالك ساخته شده امتناع مي كنند تا در آينده 
بتوانند سود بيش��تري از اين آشفته بازار كسب 
كنن��د. هم اكنون گفته مي ش��ود ك��ه برخي از 
سازندگان به دنبال دريافت سودهاي 40درصدي 
از امالك خود هس��تند تا بتوانن��د عدم بازدهي 
مناس��ب از س��اخته هاي خود را طي پنج سال 

گذشته جبران كنند. 
  مردم متضرر اصلي وضعيت بازار مسكن

در همي��ن ارتب��اط مه��دي روانش��ادنيا عضو 
هيئت مدي��ره س��ازمان نظام مهندس��ي تهران 
درخص��وص دالي��ل رش��د قيمت مس��كن به 
خبرگزاري »فارس« گفته اس��ت: ب��ه هر حال 
بعضي پارامترها در رش��د قيمت مسكن دخيل 
هستند كه مي توان به بازارهاي موازي مثل رشد 
نرخ ارز و كاهش نرخ سود بانكي اشاره كرد؛ البته 
به طور طبيعي ركود در بورس نيز باعث ش��د تا 
رشد قيمت مس��كن رخ دهد. روانشادنيا گفت: 
 اين رشد قيمت مسكن باعث شد تا امروز با يك 
آشفتگي در بازار مسكن مواجه شويم كه ضرر آن 

را مردم و مصرف كننده هاي واقعي مي دهند. 
عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي تهران 
ادامه داد: البته س��وداگران ني��ز از اين وضعيت 
س��ودجويي كردند و به نوعي به اين آش��فتگي 
بازار دامن زدند. روانش��ادنيا خاطرنش��ان كرد: 
كاهش ساخت مس��كن باعث كمبود عرضه و به 
هم خوردن تعادل ميان عرض��ه و تقاضا در بازار 
مسكن شده است، بنابراين رشد قيمت نهاده هاي 
مسكن قطعاً در رشد قيمت مسكن نقش دارد و 
اميدواريم در نيمه دوم امس��ال بازار مس��كن از 

آرامش نسبي برخوردار باشد. 
   عدم توليد مسكن يكي از داليل اصلي 

رشد قيمت
همچني��ن محمدرض��ا رضايي كوچ��ي، رئيس 
كميسيون عمران مجلس نيز در مورد داليل رشد 
قيمت مسكن گفت: عوامل زيادي در رشد قيمت 
مس��كن دخيل بودند كه يك��ي از داليل اصلي، 
توليد نشدن مسكن است. يكي از انتقاداتي كه به 
دولت وارد است، اين است كه چرا عرضه مسكن 

تا اين حد بايد كاهش يابد. 
نماينده مردم جهرم ادام��ه داد: بارها وزير راه و 
شهرسازي اعالم كرده است كه 2/5ميليون خانه 
خالي از س��كنه داريم، در حالي كه سال گذشته 
گزارش مركز پژوهش ها نشان مي داد، 3ميليون 

واحد مسكوني در كشور كمبود داريم. 
وي تأكيد كرد: به هر حال مجلس درباره كنترل 
قيمت مسكن نظر مثبت دارد و معتقد است كه 
بايد دولت و وزارت راه و شهرسازي همانند ساير 

كاالها بر بخش مسكن و قيمت ها نظارت كند. 
رضايي در پاسخ به اين سؤال كه نظارت و كنترل 
قيمت مس��كن معموالً جواب عك��س مي دهد، 
چراكه مالكيت در اس��الم محترم است و كنترل 
قيمت باعث كاهش عرضه مسكن مي شود، گفت: 
به هر حال بايد از ابزارهايي ب��راي جلوگيري از 

افزايش لجام گسيخته مسكن استفاده كرد. 
رئيس كميسيون بحران مجلس در پاسخ به اين 
سؤال كه آيا اخذ ماليات بر عايدي مسكن يا اخذ 
ماليات از خانه هاي خالي از س��كنه مي تواند به 
عرضه مس��كن و جلوگيري از سوداگري كمك 
كند، گفت: قطعاً اي��ن دو اهرم مي تواند در ثبات 
قيمت مسكن و عرضه آن كمك كند. به هر حال 
مس��ئوالن ارش��د وزارت راه و شهرسازي اعالم 

كرده اند كه اين اقدام را انجام خواهند داد. 
   چه بايد كرد؟

اما در اين ميان سؤال اصلي اين است كه راهكار 
عملي براي كنترل قيمت مسكن چيست؟ پاسخ 
نخست به اين پرس��ش را مي توان در نظر اكثر 
كارشناس��ان يافت كه بر اين باورن��د با افزايش 
عرضه مسكن، ميزان عرضه و تقاضا را به تعادل 
رساند. واقعيت آن است كه دولت در طول پنج 
سال گذشته هيچ سياست  مدوني براي ساخت 
مسكن نداشته و تنها دنبال كننده سياست هاي 
شعاري همچون مس��كن اجتماعي بوده است. 
همچنين نكت��ه مهم ديگر آن اس��ت كه دولت 
بايد سياس��ت هاي خود را براي اخ��ذ ماليات از 
سوداگران بخش مسكن اصالح كند و با جديت 

بيشتري به دنبال اين روند باشد. 
همچنين اتفاق ديگري كه مي تواند باعث كنترل 
قيمت مسكن ش��ود، تالش دولت براي  كنترل 
قيمت نهاده هاي مسكن است تا هزينه ساخت 
براي س��ازندگان كاهش پيدا كند. عالوه بر اين 
ارائه تس��هيالت به بخش ساخت و س��از و ارائه 
مش��وق هاي مختلف به انبوه س��ازان مس��كن، 
مي توان��د تأثير مس��تقيمي ب��ر افزايش عرضه 

مسكن داشته باشد.

تجليل از بانك انصار در بيستمين جشنواره 
خيرين مدرسه ساز لرستان 

بيستمين جش�نواره خيرين مدرسه ساز اس�تان لرستان امسال 
نيز همچون س�ال هاي گذش�ته با حض�ور پررنگ بان�ك انصار به 
عنوان تنها حام�ي اين طرح خداپس�ندانه در س�الن اجتماعات 
پرديس عالم�ه  طباطباي�ي شهرس�تان خرم آب�اد برگزار ش�د. 
 در اين جش��نواره كه اس��تاندار و معاونان وي، نمايندگان اس��تان در 
مجلس شوراي  اسالمي، نماينده ولي  فقيه، رئيس سازمان خيرين كل 
كشور، رؤساي ادارات كل آموزش و پرورش، نوسازي مدارس و اداره  كل 
زندان هاي استان حضور داشتند، بانك انصار به  عنوان تنها حامي خيرين 
مدرسه ساز معرفي شد و آقاي يوسف وند به  عنوان نماينده و مدير شعب 

بانك انصار استان لرستان مورد تجليل و قدرداني قرار گرفت. 
براساس اين گزارش، به منظور بهينه و حداكثرسازي استفاده تبليغي 
از فضاي جشنواره، طرح هاي تسهيالتي و خدماتي بانك در مكان هاي 
مناسب نصب و به طور مستقيم در چند ش��بكه تلويزيوني كشوري و 

داخل استان پخش شد. 
........................................................................................................................ 

بر اساس آمارهاي سازمان بورس
ميانگين تأخير در انتشار اطالعات شركت ها 

به ۱۴روز رسيد 
س�ازمان بورس با ارائه آماري از تعداد اطالعيه هاي قابل انتش�ار 
در س�امانه كدال همراه با وضعيت آنها، ب�راي صورت هاي مالي و 
گزارش فعاليت ماهانه به تفكيك زمان هاي سررسيد ارائه اطالعات 
در چهار س�ال گذش�ته مدعي بهبود شفاف س�ازي ش�ده است. 
به گزارش »فارس«، سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارشي با اشاره 
به اهميت افش��اي به موقع اطالعات، آن را يكي از ابعاد بسيار مهم در 
ش��فافيت عنوان كرده و با ارائه آماري دربازه زماني چهار س��ال اخير 
داده هاي مقايسه اي از تعداد اطالعيه هاي قابل انتشار در سامانه كدال 
همراه با وضعيت آنها، براي صورت هاي مالي و گزارش فعاليت ماهانه به 

تفكيك زمان هاي سررسيد اطالعات را ارائه داده است. 
در اين گزارش، سازمان بورس تأكيد كرده »در اين راستا ناشراني كه 
به صورت پذيرفته شده يا درج شده وارد بازار سرمايه كشور مي شوند، 
مطابق با دس��تورالعمل هاي موجود موظف هستند در بازه هاي زماني 

مشخص نسبت به افشاي اطالعات خود اقدام كنند.«
در كنار رسيدگي به تخلفات ناش��ران متخلف، از پاييز 1396 پس از 
عملياتي شدن دس��تورالعمل جديد افش��اي اطالعات، موارد مرتبط 
با بازه هاي زمان��ي قانوني و نيز موارد تأخير در افش��اي اطالعات براي 
ذي نفعان ناشر مورد نظر )مدير مالي، مديرعامل و اعضاي هيئت مديره( 
در قالب پيامك ارسال مي ش��ود كه نقش بسزايي در كاهش تأخير در 
افشاي اطالعات داشته است. سازمان بورس در ادامه اين گزارش يادآور 
شده، درصد افش��اي اطالعات به موقع از 32 درصد در فروردين 93 به 
86 درصد در اسفند 96 افزايش يافته است كه نشانگر اهتمام سازمان 

بورس و ناشران بر افزايش شفافيت در بازار سرمايه است. 
همچنين در مورد عدم درز و انتشار اطالعات از 44درصد در فروردين 
93 به 5درصد در اسفند 96 كاهش يافته است. در اسفند 96 از 487 
اطالعيه قابل انتش��ار 86درصد به موق��ع و بدون تأخي��ر و 14درصد  
باقيمانده نيز با ميانگين تأخير سه روز منتشر شده اند كه نشانگر تعهد 

ناشران در ارائه به موقع اطالعات است.«
در دو مقطع زماني، تغيير رفتار ناش��ران در انتش��ار به موقع اطالعات 
قابل مالحظه اس��ت. مقطع اول در تير و مرداد سال 1395 كه انتشار 
به موقع اطالعات به سطح حدود 15درصد افت داشت و با تمهيدات 
سازمان بورس مبني بر معرفي متخلفان به مراجع ذي صالح پيگيري 
تخلفات در ماه هاي بعد از آن رش��د چش��مگيري در افشاي به موقع 

اطالعات داشت.

جعفر تكبيري
   گزارش  یک


