
آیا مشکل ما ضعف  مدیریت نیست؟ 

نارضایتی های مردم از محاسبه و وصول مالیات

با تمهیــدات درونــی و بیرونی و در آســتانه 
فیصله یافتن مذاکــرات برجامی، عازم »دوحه«ی 
قطر شده ایم. قطری که کوچک تر از کوچک ترین 
استان ماست اما به علت مدیریت درست، تأثیرگذار 
بســاری در عرصه جهانــی دارد. و امید آن داریم 
و از قراین و شــواهد و مقدمات امر پیداســت که 
این بار به احتمــال حصول نتایج موردنظر افزایش 
یافته و توافق صورت خواهد گرفت چون ســران 
تاثیرگــذار جهانی از جمله مکرون و بایدن به این 
نتیجه رســیده اند که علی رغم میل باطنی شان از 
جهــات مختلف، حضور آن همــه ذخایر عظیم و 
نیز توان مندی های عدیده بالقوه و بازار ایران، یک 
نیاز بزرگ اقتصادی و سیاســی است به ویژه آنکه 
عربستان و امارات،  توان افزودن به صادرات فعلی 

نفت را ندارند. 
فی المثــل، نفت ایران و در ســال های آتی گاز 
ایران می تواند مشــکل اروپا را حل کنند و از یوغ 
روســیه خود را برکشد )اگر روســیه مانع تازه ای 
ایجــاد نکند.( و هــم در انتخابات میــان دوره ای 
آمریکا، بایدن، نیاز بــه کاهش قیمت حامل های 
انــرژی به ویژه بنزیــن دارد و به خوبی می داند که 
هرچه فتیله این محصول بیشــتر پایین کشــیده 
شود، به همان میزان، رای آوری دموکرات ها بیشتر 
خواهد شد و زمینه ای است برای انتخابات ۲۰۲۴ 
ریاســت جمهوری.  عالوه  بر آن، ایران، پیوسته از 
جهات مختلف در سیاســت و اقتصــاد آمریکا به 

نوعی دخیل بوده  است.
و از این سو، بسیاری از خوش بینی های داخلی 
هم بر این است که با توافق در مذاکرات هسته ای، 
مشــکل ما به کلی حل خواهد شــد و گره اوضاع 
اقتصــادی و به موازات آن اجتماعی و سیاســی و 
فرهنگی باز خواهد شــد؛ درست به  مانند تلقی ما 
در انتخاب اولین رئیس جمهور، جمهوری اسالمی 

ایران! 
درحالی که شــاکله اجتماعی و سیاســی ما در 
درون خود حکم دیگری دارد و آبســتن حوادثی. 
و دیدیم که چگونه و برخالف انتظار ساده اندیشانه 
ما، این بال، وبال نظام در نخســتین گام شــد. و 
پــی نبردیم که ســطوح مختلف جامعــه نیاز به 
مدیریت هــای علمــی و کارآمد و طــراح و اهل 

شناخت در سیاست داخلی و خارجی دارد.
به یاد دارم در آغاز انقالب، فرهنگ مهر، معاون 
نخست وزیر، رئیس دانشگاه شیراز و تنها زردشتی 
کابینــه در قبل  از انقالب و بعدها، اســتاد روابط 
بین الملل دانشگاه بوســتون آمریکا، در مصاحبه 
خــود با بنگاه خبرپراکنی انگلیس، نیاز کشــور را 
در بدو انقالب مدیریت می دید و توصیه به تربیت 
علمــی مدیران داشــت و آن را اولی بر هراقدامی 

می دانست.
 درحالی کــه مــا در همــان زمــان در همه 
مسئولیت ها، داشــته های خود را کافی می دیدیم 
و چنان خیــال می کردیم که مدیریــت و تدبیر 
کشــورداری همینی اســت که ما هســتیم و ما 
می دانیم و البد سخنان رئیس جمهوری دوره نهم 
و دهم را به خاطر می آوریم که مدعی بود دنیا باید 
بیاید و زنبیل بگذارد و مدیریت را از ما بیاموزد. و 

هنوز هم این باور در خاص و عام نهفته و پیداست 
و هنوز هم پی نبرده ایم که چرا با 1۰ درصد ثروت 
جهان و یک درصد نفوس جهانی، وضع ما باید این 
باشــد و چرا در موضوعاتی مثل اقتصاد مقاومتی 
و شــعارهای سال، نتوانســتیم به مراد و مطلوب 
برســیم؟ و در ایــن چهار دهه نــه تنها مدیریت 
عالمانه و محیط و مشرف بر امور را ارتقا نداده ایم 
بلکه دچار تنازل محســوس هم بوده ایم که فقط 
یــک نمونه اش قیاس وزانت مجلس اول با مجلس 

یازدهم موصوف به انقالبی است!
چــرا؟ برای این که در انتخاب هــا و انتصاب ها، 
آن قدر دایره سالیق را محدود و تنگ کرده ایم که 
به جای قابلیت ها، فقط خودی ها در آن می گنجند! 
که در اینجا باید پرســید که آیــا به کف خیابان 
آمدن قشــرهای مضطر و دستور درمانی و بر بال 
خیال نشســتن در اداره کشــور، جز این می تواند 
باشــد و عوارضی مثل فقر و فساد و تبعیضی که 
رئیس جمهوری خــود را مقید و ملزم به مبارزه با 
آن می داند، آیا همین مدیریت های ناتوان، مسبب 
آن نشــده  اســت که مردم درون نظامی و خودی 
و بانــی و یاور انقالب، منجی جامعه  را در شــکل  
و شــمایل آنانی ببینند که سال هاســت به  علت 
اعمالشــان از خیزاب های انقالب به مانند خاشاکی 
به کناری افکنده شــده اند. حاصل کالم آن که آیا 
زمان آن نرســیده  است که پیش  از آنکه دیر شود 
و صداها را نشنویم، با خانه تکانی بنیادین و اصولی 
خیل بایستگان و شایســتگان را به جایگاه اصلی 
خــود بازگردانیم و آیا اگــر چنین نکنیم با صدها 
گونــه از این توافقات برجامی باز هم آب در هاون 

نمی کوبیم؟

به اقتضای شغلم و بنا به سابقه اجرایی، روزانه 
پای درد دل تعدادی از مراجعین به دفتر اســناد 
رسمی که بعضا رنگ و بوی اعتراض و شکایت به 
خود می گیرد، نشســته و شاهد افزایش روزافزون 
موج نارضایتی در بین اقشار مختلف مردم هستم.

اغلب آنها انتظار دارند مســایل و مشــکالتی 
که درمیان گذاشــته می شود به مسئولین ذیربط 
منعکس شــود و با این تصور که همه دست ها در 
یک  کاســه اســت!، هنوز باور ندارند که دست ما 

کوتاه و خرما بر نخیل...
این روزها مشخصا دو مورد نظرم را جلب کرد 
که اینجا به اشتراک می گذارم شاید گوش شنوایی 

پیدا شود:
اول- تاثیــر نحوه محاســبه مالیــات بر اجاره 
توســط ممیزین دارایی بر افزایــش نرخ اجاره بها 
توسط موجرین که علی الظاهر تنها مالک آن  نظر 

بازرســین آن  ادارات بر مبنای عرف منطقه بوده 
و بــر قرارداد فیمابین که طبق آیه شــریفه»اوفوا 
بالعقود«، روایت »المومنون عند شروطهم« و ماده 
1۰ قانون مدنی باید معتبر و محترم شمرده شود 

وقعی نهاده نمی شود.
مراجعه کننــده ای تعریف می کرد ممیز دارایی 
اجــاره بهای مندرج در قــرارداد تنظیمی را چون 
طبــق توافق اندکی کمتر از قیمت و عرف منطقه 
بوده، صوری و تبانی میان موجر و مستاجر قلمداد 
کرده)اســتثنائات را قاعده تلقی کرده و بر عموم 
تعمیم می دهند( و مالیات را بر اساس موارد مشابه 
در آن  منطقه تعیین کرده اســت و در پاســخ به 
اعتراض صورت گرفته ضمن اشــاره به این نکته 
که »مگر می شود این ملک با این موقعیت چنین 
اجاره بهایی داشــته باشد!«، به رویه ای که از سال 
۹۵ در این خصوص حاکم شده استناد کرده است 
و در مقابــل موجر برای جبران ضرر و زیان وارده، 
امسال پیشنهاد افزایش قریب صد در صد اجاره بها 
را داده است. این را اگر بگذاریم در کنار زمزمه هایی 
که مشاورین امالک زیر گوش موجران می کنند و 

از اینکه »ملک شان را مفت داده اند!«، شماتت شان 
کرده و وعده مشــتری حــی و حاضر با چند برابر 
قیمت می دهند، سنگ روی سنگ بند نشده و در 
این وانفســای تورم و گرانی افسارگسیخته دمار از 

روزگار مستاجرین و بازار مسکن در می آورد.
دوم- وصــول مالیــات تعییــن شــده برای 
خودروهای تحت مالکیت افراد)وفق مقررات بند خ 
تبصره ۶ قانون بودجه 1۴۰۰(که بر اساس قیمت 

روز است و نه قیمت خرید!
بــر فرض خودرویــی که ۵ ســال پیش 1۷۰ 
میلیون تومــان معامله شــده، امروز زیر ســایه 
سومدیریت ها، قیمت آن سر به فلک کشیده و بالغ 
بر یک میلیارد تومان شده اســت و امروز مالکین 
باید تــاوان ناکارآمدی های مدیران را از جیب های 
خالی شــان بپردازنــد و در یک چشــم بر هم زدن 
تبدیل شــده اند به میلیاردرهایی که از پس خیلی 
از هزینه هــای اولیه و ابتدایی زندگی بر نمی آیند! 
همان حکایت »از طال بودن پشــیمان گشته ایم، 

مرحمت فرموده ما را مس کنید.«
منبع: خبرآنالین 
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صفحه3

زلزله 6 ریشتری؛ این بار در هرمزگان 
زمین لرزه ۶.1 ریشــتری که بامداد دیروز در اســتان هرمزگان رخ داد، تا ظهر 11 تیرماه منجر به مرگ پنج تن و 
مصدومیت ۸۴ تن شد. الزم به ذکر است که فاصله مستقیم رومرکز این زلزله ها از جزیره کیش حدود 1۳۵ کیلومتر 

بوده و لذا این زلزله ها مستقل از زلزله های بندر چارک و جزیره کیش محسوب می شوند.

منصور فرزامی

شهیندخت موالوردی

پرواز نماینده ایران از دوحه به مسکو

نماینده روسیه خواستار انعطاف آمریکا در احیای برجام شد
بلومبرگ:مذاکراتدوحهپسازسفربایدنازسرگرفتهمیشود

ادعای تقلب و تخلف در کنکور سراسری، صدای اعتراض داوطلبان را بلند کرد

سازمان سنجش زیر تیغ اتهام
صفحه4

رئیس جمهور در روز ملی صنعت و معدن:

تصمیمات خلق الساعه 
به ضرر حمایت از تولید و صنعت است

صفحه2

صفحه10

صفحه10

صفحه8

روغن پرچم دار
 افزایش قیمت اقالم خوراکی

شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، تعطیلی پمپ های بنزین در تهران در شب گذشته 
و ایجاد بازار سیاه بنزین را تکذیب کرد.   به گزارش ایرنا، بعد از آنکه دولت جراحی اقتصادی و عادالنه کردن 
نظام پرداخت یارانه در کشــور را آغاز کرد، برخی اخبار در خصوص آزادسازی قیمت بنزین در فضای مجازی 
نیز مطرح شد؛ موضوعی که به سرعت توسط دولت تکذیب شد و آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری 

نیز اعالم کرد که بنزنی شامل افزایش قیمت نمی شود.
بــا این حــال از آن زمان تا کنون هرچند روز یکبار دوباره موضوع بنزین در شــبکه های اجتماعی مطرح 
می شود. یک روز کمبود بنزین در صدر اخبار قرار می گیرد و روز دیگر افزایش قیمت تا 1۸ هزار تومان در هر 

لیتر عنوان می شود. اخباری که هر بار با تکذیب همراه است و راه به جایی نمی برد.

وقتی یک هوادار پرسپولیس را دچار حاشیه کرد!

گزارشی از نقل و انتقاالت سرخ ها

تکذیب تعطیلی پمپ بنزین ها
 در تهران

صفحه6

در گفت وگو با مدیرعامل فوالد خرمدشت تاکستان بررسی شد 

نیاز به ۳ ابزار تامین مالی صنـعت فوالد
تاکستان درباره  مجید سعیدیان، مدیرعامل فوالد خرمدشت 
ابزارهای تامین مالی در صنعت فوالد، به تامین مالی از بازار سرمایه، 
صدور ضمانتنامه و اعتبار اسنادی )ال  سی داخلی( اشاره کرد و گفت: 
صنعت فوالد به گردش مالی زیادی نیاز دارد و اگر در این راســتا 
بانک ها و بازار سرمایه نیز حمایت الزم را به عمل آورند، می توان به 

آینده این صنعت امیدوار بود.
با فرا رسیدن روزهای داغ تابستان، زنگ خاموشی برق کارخانه های فوالد 
به صدا درآمده اســت، موضوعی که ســال گذشته به  صورت قابل   توجهی بر 
میزان تولید و عملکرد این شرکت  ها تاثیرگذار بود و به  دنبال خود نیز بر بازار 
این صنعت آثار نامطلوبی بر جای گذاشــت. در سال پیش  رو نیز با توجه به 
اعمال محدودیت  های ناشــی از مصرف برق، دورنمای پررونقی را برای بازار 

فوالد نمی توان متصور بود.
خسارت ناشی از خاموشی برق به فوالدسازان

بازار فوالد این روزها با نوســان قیمت  ها روبه رو اســت. باتوجه به حضور 
در روزهای گرم ســال به عنوان زمان اوج تقاضای فصلی و همچنین ریسک 
قطعی برق، ممکن اســت تولیدکنندگان با کاهش تولید روبه رو شوند. سال 
گذشته در چنین روزهای گرمی، شــرکت  های فوالدی به تعطیلی اجباری 
مکلف شــدند و از هیــچ حمایتی برای جبران هزینه هــای مالی، بیمه  ای و 
کارگری برخوردار نشــدند. براساس برآوردها سال گذشته قطعی برق روزانه 
بین 1۰۰تا ۲۰۰میلیارد تومان برای صنعت فوالد هزینه به همراه داشــت و 
در نهایت بیش از ۶ میلیارد دالر برای واحدهای فوالدســازی خسارت به بار 
آورد. مجید ســعیدیان، بازرس انجمن نوردکاران کشــور، عضو هیات  مدیره 
صادرکنندگان استان قزوین و همچنین مدیرعامل فوالد خرمدشت تاکستان 
درباره چشم  انداز بازار فوالد با توجه به اعمال محدودیت  های ناشی از مصرف 
برق در تابســتان امسال عنوان کرد: اعمال محدودیت  های قطعی برق برای 
فوالدســازان یکی از عوامل اثرگذار بر میزان تولید و کارآیی آنها به  شــمار 

می  رود. 
برای نمونه در سه ماه تابستان سال گذشته ۲۰ درصد از تولید ساالنه ما با 
کاهش مواجه شد. قطع شدن برق هزینه های جانبی بسیاری برای واحدهای 
فوالدی به همراه می  آورد، چراکه سایر هزینه های دیگر مانند هزینه کارگران 
و پرســنل تغییراتی نخواهد داشت. دولت سال گذشته قول مساعدت به ما 
داد که خسارت  های پیش  آمده در قبال قطعی ناشی از برق را جبران می کند، 

اما در این زمینه اقدام خاصی انجام نداد.
کمبود برق را استانی مدیریت کنیم

ســعیدیان در ادامه بــا تاکید بر این موضوع که کمبــود برق را می توان 
مدیریت کرد، گفت: یکی از مهم ترین تصمیم  هایی که در راســتای مدیریت 
برق می توان اتخاذ کرد، آن اســت که باید تصمیم گیری در این زمینه را به 
خود اســتان ها واگذار کرد و به صورت کشوری در این زمینه تصمیم گیری 
نکرد. در کشور حدود ۷ تا ۸ استان صنعتی وجود دارد که واحدهای صنعتی 
بســیاری در آنها مشــغول به فعالیت هستند، سایر اســتان ها ممکن است 
چنین موقعیتی نداشــته باشــند، از این  رو بهترین شکل مدیریت، واگذاری 
تصمیم گیری براساس اســتان خواهد بود و تهران نباید برای سایر استان ها 
تصمیم گیری کند. وی همچنین در پاســخ به این پرسش که در بخشنامه 
جدید برق، واحدهای فوالدســازی برق آنها در شــب وصل خواهد بود و آیا 
تولید شــبانه می تواند تولید روزانه را برای این واحدها جبران کند، توضیح 
داد: راندمان تولید در شــب با روز متفاوت اســت و این راندمان هیچ گاه در 
شــب همانند روز نخواهد بود. موضوع آن است، کوره فوالد این گونه نیست 
که به  راحتی راه  اندازی شود، چراکه روشن کردن یک کوره نیاز به یک زمان 
۷ تا ۸ ساعته دارد و حتی قبل از روشن شدن نیاز به پیش گرم شدن دارد. 

مدیرعامل فوالد خرمدشــت تاکســتان در ادامه با اشاره به این موضوع 
که قطع برق خســارت  های بســیاری به راندمان کوره های فوالدسازی وارد 
می کند، افزود: با خاموش شــدن برق، تولید متوقف می شــود که با این کار 
راندمان تولیــد پایین می  آید. موجودی کوره کاهش پیدا کرده و پرتی مواد 
زیاد می شود. سعیدیان در ادامه تاکید کرد: کارشناسانی که درباره قطعی گاز 
و برق برای فوالدسازان تصمیم گیری می کنند، صنعت فوالد را نمی  شناسند. 

کــوره  ای که به دلیل قطع برق، تولید آن متوقف می شــود، عالوه بر کاهش 
تولید، هزینه های بسیاری را به فوالدسازی متحمل می کند.

دورنمای بازار فوالد
بازرس انجمن نوردکاران کشــور در پاســخ به این پرسش که با توجه به 
ریســک قطع برق در ســال جاری چه دورنمایی را برای بازار فوالد متصور 
می شــوید، عنوان کرد: جدا از بازار داخلی، موضوع آن است که اوضاع بازار 
جهانی فوالد نیز چندان خوب نیســت و میزان تقاضای جهانی رو به کاهش 
بوده و به کمک عرضه، کشورهایی همانند چین، هند و حتی آمریکا قیمت  ها 
را پاییــن آورده  اند. با توجه به اوضاع جهانی و تامیــن مواد غذایی، فوالد از 
اولویت تقاضا خارج شــده است. تقریبا شــرایطی که بر بازار جهانی حاکم 
اســت بر بازار داخلی نیز حاکم شده است. ســعیدیان در ادامه خاطرنشان 
کرد: مشــکل این اســت که صنعت فوالد یک صنعت دولتی شده و قیمت 
بازار به  صورت دســتوری بوده و این روند بازار را به  درســتی هدایت نخواهد 
کرد. در کل موضوعی که اوضاع بازار فوالد را با مشکل روبه رو می کند، تعدد 
بخشــنامه های مختلفی است که هر روز در حال تغییر و زیاد شدن هستند. 
برای نمونه یکی از بخشنامه هایی که ابتدای سال جاری صادر شد و صادرات 
میلگرد را با مشــکل همراه ساخت، بخشــنامه عوارض صادراتی بود. این در 
حالی است که در هیچ جای دنیا روی صادرات، عوارض نمی  بندند و حتی به 
صادرکنندگان نیز مشوق می دهند. سعیدیان در پاسخ به این پرسش که این 
بخشــنامه عوارض صادرات پس از یک ماه از روی تمام محصوالت فوالدی 
برداشــته شــد، هم  اکنون قادر به صادرات به روال قبل نیستید، عنوان کرد: 
بخشنامه عوارض صادرات به مدت یک ماه تا ۴۵ روز طول کشید، در همین 
بازه زمانی کشــورهایی همچون چین و ترکیه و روسیه، بازارهای هدف ما را 

به تصرف خود درآوردند.
گردش مالی صنعت فوالد

صنعت فوالد یکی از صنایعی اســت که همواره بــه گردش مالی باالیی 
نیاز داشــته و دارد. عضو هیات  مدیره صادرکنندگان استان قزوین در پاسخ 
به این ســوال که با توجه به اهمیت آن در سرمایه  گذاری  ها و اقتصاد صنایع 
مختلف، ارگان هــای ذی  صالح باید چه رویکردهایی برای تامین مالی اتخاذ 
کنند، عنوان کرد: صنعت فوالد یک صنعت مهم محسوب می شود و در کشور 
ما رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. در دنیا نیز همواره بین رتبه های 
نهم و دهم تولیدکنندگان فوالد قرار گرفته است. با توجه به چنین جایگاهی 
بدون شک چنین صنعتی نیاز به گردش مالی باالیی دارد. برای تامین مالی 
این صنعت در کشــور، بانک ها حمایت آن  چنانی به عمل نمی  آورند. وی در 
ادامــه یادآور شــد: البته در این زمینه بازار بورس می تواند به شــرکت  های 
فوالدسازی کمک کند، هرچند بازار بورس نیز نیاز به کار کارشناسی بیشتری 
دارد. ایــن صادرکننده نمونه در ادامه تاکید کرد: زمانی که با صنعتی روبه رو 
هســتیم که ارزآوری و اشــتغالزایی باالیی دارد، باید بیش از این به حمایت 
آن پرداخت و با ال  ســی داخلی و ضمانت  های داخلی از صاحبان آن حمایت 
به عمل آورد. اگر در این راســتا بانک ها نیز حمایت الزم را به عمل بیاورند، 

می توان به آینده این صنعت امیدوار بود.
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