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منطقه آزاد انزلی بستر مناسبی برای توسعه 

7 همکاری های ایران و آذربایجان 

 قیمت حامل های انرژی 

3 افزایش نمی یابد 

 مهم ترین اولویت های 

6 صادرات غیر نفتی  

 تاکید بر لزوم بازنگری 

4 در قانون تجارت 

ورزش
محرومیت 
 علی حسینی 
 دوم آبان 96 
تمام می شود

صفحه 2

 کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه اشتغال را به کار بگیرند، بر اساس ماده 11 قانون تنظیم بخشی 
 از مقررات مالی دولت بابت هر روز اشتغال غیرمجاز،  پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه می شوند و در صورت تکرار تخلف

 جریمه دو برابر خواهد شد. در سال های اخیر اشتغال اتباع بیگانه در کشورمان که بخش قابل توجهی از آن به شکل غیرقانونی 
و بدون صدور روادید کار صورت می گیرد، به یک معضل جدی برای بازار کار ایران تبدیل شده و ...

حض��رت آی��ت ا... خامن��ه ای رهبر معظم 
انقاب اس��امی صبح روز )پنج شنبه( در دیدار 
رئیس و نماین��دگان منتخب مل��ت در پنجمین 
دوره مجلس خب��رگان، این مجلس را پدیده ای 
واقعاً عظیم خواندند و با تبیین »هویت و مس��یر 
انقاب��ی« این مجلس، تأکید کردند: تنها راه بقا و 
پیش��رفت نظام و تحقق اه��داف انقاب، »اقتدار 
حقیقی کشور« و »جهاد کبیر« یعنی تبعیت نکردن 
از دش��من است.ایشان با سپاس��گزاری به درگاه 
پروردگار برای انتخابات خوب، اس��تقبال وسیع 
مردم و تش��کیل مجلس وزین و محترم خبرگان 
افزودند: مجل��س خبرگان موهبتی الهی اس��ت 
و حت��ی صرف نظ��ر از وظایف خ��ود در قانون 
اساسی، پدیده ای عظیم و تأثیرگذار به شمار می 
رود.رهبر انقاب، شکل گیری مجموعه »منتخب 
و مورد وثوق مردم« از علما و صاحبنظران دینی 
و علمی را فی نفسه حائز اهمیت فراوان دانستند 
و افزودند: این مجموعه برجسته و متعالی دارای 
ظرفیت��ی عظیم ب��رای تبادل نظ��ر، هماهنگی و 

فعالیت تأثیرگذار است.
حض��رت آی��ت ا... خامنه ای با اش��اره به 
ارتب��اط علما و فضای عض��و مجلس خبرگان 
ب��ا قش��رهای مختلف مردم در سراس��ر کش��ور 
و ق��درت تأثیرگ��ذاری آنها در اف��کار عمومی 
خاطرنش��ان کردند: نباید این مجموعه تا هنگام 
س��ر رس��یدن زمان الزم ب��رای ایف��ای وظایف 
مصرح در قانون اساسی بی تحرک بماند.ایشان، 
»هم اندیش��ی درباره مسائل مختلف«، »تمرکز بر 
مس��ائل مورد نظر«، »اعام مواضع و خواسته ها« 
و »ش��کل دهی نوعی گفتمان و مطالبه عمومی« 
را از ظرفیته��ای مجلس خبرگان برش��مردند و 
افزودن��د: در ص��ورت تحقق این ه��دف، قوای 
مختلف و مسئوالن و مجریان نیز به طور طبیعی 
ب��رای تأمین آن مطالبه حرکت خواهند کرد.رهبر 
انقاب با تأکید بر اینکه مس��یر و اهداف مجلس 
خبرگان باید همان مسیر و هدفهای انقاب باشد، 
افزودند: »حاکمیت اسام«، »آزادی«، »استقال«، 
»عدالت اجتماعی«، »رفاه عمومی«، »ریش��ه کنی 
فقر و جهل«، »مقاومت در مقابل س��یل بنیان کن 

فسادهای اخاقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
جاری در غرب« و »ایس��تادگی در مقابل س��لطه 
جبه��ه اس��تکبار« از مهمتری��ن اه��داف انقاب 
اس��امی ملت ایران است.ایشان، سلطه گری را 
ذات و طبیعت اس��تکبار خواندند و خاطرنش��ان 
کردند: جبهه اس��تکبار ذاتاً به دنبال فراگیر کردن 
س��لطه بر ملتهاست و هر کشور و ملتی مقاومت 
نکند، در دامهای آن اسیر می شود. هر ملتی مقابل 

سلطه استکبار مقاومت نکند 
در دامهای آن اسیر می شود. 
حضرت آیت ا... خامنه ای، 
اس��ام را ب��دون تردید، قلع 
و قمع کننده ظلم و استکبار 
خواندن��د و افزودند: البته آن 
اس��امی می تواند در مقابل 
زورگویان جهانی مقاومت و 
جبهه سلطه را نابود کند که به 
صورت ی��ک نظام حکومتی 
دارای  و  یافت��ه  اس��تقرار 
ابزاره��ای ق��درت نظام��ی، 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 
رسانه ای باشد.ایشان، حفظ 
انقاب را دش��وارتر از ایجاد 
آن خواندن��د و در تش��ریح 
چگونگی مواجهه صحیح با 
جبهه ظالمان جهانی افزودند: 

دش��منان ملت ای��ران ابتدا تهاجم س��خت را در 
دس��تور کار قرار دادند؛ جنگ تحمیلی ۸ س��اله، 
شورشهای اوایل انقاب، حمایت از گروهکهای 
تروریس��تی، حمله به س��کوهای نفت��ی ایران و 
سرنگون کردن هواپیمای مسافربری از نمودهای 
این تهاجم ب��ود که به یاری پروردگار و در پرتو 
هیب��ت الهی امام خمینی و صبر و مقاومت ملت، 
به شکست دشمنان انجامید.رهبر انقاب، »حمله 
ن��رم« را مرحل��ه دیگری از تهاجم��ات بی وقفه 
زورگویان جهانی خواندند و خاطرنشان کردند: 
تحریم مستمر اقتصادی، حمات پیوسته سیاسی، 
تبلیغ��ات اغواگ��ر و زدن عقبه ه��ای جمهوری 
اس��امی در دیگر کش��ورها از روشهای مرحله 

دوم تهاجم دش��منان اس��ت که به فضل الهی و 
پایداری ملت و مسئوالن به نتایج مورد نظر آنان 
منجر نش��ده اس��ت.حضرت آیت ا... خامنه ای 
مرحله سوم تهاجم دشمنان یعنی »نفوذ« را بسیار 
خطرن��اک و ادامه همان جنگ نرم برش��مردند و 
تأکید کردند: استکبار در راهبرد نفوذ چند هدف 
اصل��ی را دنبال می کن��د: »تأثیرگذاری در مراکز 
تصمیم س��از و تصمی��م گیر«، »تغیی��ر باورهای 
مردم« و »تغییر محاس��بات و 

مواضع مسئوالن«. 
ن��ف���وذ:  اه���داف 
مراک��ز  در  »تأثیرگ��ذاری 
تصمیم ساز و تصمیم گیر«، 
»تغیی��ر باوره��ای م��ردم« و 
»تغییر محاس��بات و مواضع 
مسئوالن«ایش��ان، حمل��ه به 
مبان��ی و نهادهای انقاب از 
جمله سپاه پاسداران، شورای 
نگهبان، جوانان حزب اللهی 
را  انقاب��ی  روحانی��ون  و 
از جمل��ه روش��های جاری 
بیگانگان خواندن��د و تأکید 
کردند: هدف اصلی دشمنان 
در ای��ن مرحل��ه از جن��گ 
نرم، زمینه س��ازی برای تهی 
ش��دن نظام از عناصر درونی 
قدرت اس��ت.رهبر انقاب خاطرنش��ان کردند: 
اگ��ر این ه��دف محقق و جمهوری اس��امی از 
عناصر قدرت تهی شود، از بین بردن آن، یا تغییر 
اساس��ِی جهِت حرکت آن، کار دشواری نیست، 
به همین علت اس��ت که تأکی��د می کنیم تبعیت 
نکردن از دشمن و مقاومت در برابر خواسته های 
آن، »جهاد کبیر« اس��ت.حضرت آیت ا... خامنه 
ای پ��س از تبیین مس��یر حرکت انقابی مجلس 
خبرگان افزودن��د: نوآوری های منضبط دینی به 
وسیله عناصر با سواد و دارای قدرت استنباط و 
التیام بخش��یدن به زخم هایی که دشمن وارد می 
کند از جمله »تفرقه مذهبی و طائفی«، »اختافات 
جناح��ی« و »ایجاد دو قطب��ی های مصنوعی در 

کشور«، از دیگر وظایف مجلس خبرگان است.
ایشان، خطاب به منتخبان ملت در مجلس پنجم 
خب��رگان تأکید کردند: ایس��تایی جایز نیس��ت؛ 
اصل تحول و پیش��رفت را ب��رای تحقق اهداف 
اسام و انقاب همواره به طور جدی مورد نظر 
داشته باشید.بخش پایانی سخنان رهبر انقاب به 
تشریح وظایف عمومی مس��ئوالن در این برهه 
زمان��ی اختصاص داشت.ایش��ان، مقتدر ش��دن 
حقیقی کش��ور را تنها راه »بقا، پیشرفت و تحقق 
اه��داف انقاب و ملت« برش��مردند و افزودند: 
همه مسئوالن و دستگاه ها در این مسیر وظایفی 
دارن��د که باید به طور جدی ب��ه آن عمل کنند.
رهبر انقاب، اقتدار کشور را موجب امتیازگیری 
حت��ی از قدرته��ای اصل��ی جه��ان خواندند و 
خاطرنش��ان کردند: در غیر ای��ن صورت، حتی 
دولته��ای ضعیف و حقیر هم طلبکار ملت ایران 
می شوند.حضرت آیت ا... خامنه ای در تشریح 
یک نمونه از امتیازگیری از دشمن در پرتو اقتدار 
کش��ور افزودند: دوس��تان عزیز ما می گویند در 
مذاک��رات هس��ته ای امتیاز گرفتی��م و طرفهای 
مقابل صنعت هس��ته ای ای��ران را پذیرفتند؛ این 
مس��ئله البته بعد از عینی شدن اقتدار ایران یعنی 
غنی س��ازی ۲۰ درصد حاصل شد، چرا که همه 
می دانند در غنی س��ازی، رس��یدن به ۲۰ درصد 
دشوارترین مرحله کار است. دوستان می گویند 
در مذاک��رات امتی��از گرفتیم و طرفه��ای مقابل 
صنعت هس��ته ای را پذیرفتن��د؛ این البته بعد از 
عینی ش��دن اقتدار ایران یعنی غنی س��ازی ۲۰ 
درصد حاصل شدرهبر انقاب، »تولید ۱۹ هزار 
س��انتریفیوژ نس��ل اول«، »به کارگیری ده هزار 
سانتریفیوژ«، »تولید نسلهای دوم، سوم و چهارم 
سانتریفیوژ« و »کارخانه تولید آب سنگین« را از 
دیگر نمودهای قدرت هس��ته ای ایران خواندند 
و افزودند: دش��من که زمانی حاضر نبود وجود 
حتی یک س��انتریفیوژ را در ایران بپذیرد، پس از 
مواجه شدن با قدرت هسته ای کشور، مجبور به 
پذیرش ش��د؛ در واقع این امتیاز را امریکایی ها 

ندادند بلکه ما در پرتو قدرت خود گرفتیم.
ادامه در صفحه 2

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان: 

راه پیشرفت و مقابله با نفوذ، اقتدار و جهاد کبیر است

      
 حضرت آیت ا... خامنه ای 

با اشاره به ارتباط علما و فضالی 
عضو مجلس خبرگان با قشرهای 
مختلف مردم در سراسر کشور 

و قدرت تأثیرگذاری آنها در 
افکار عمومی خاطرنشان کردند: 
نباید این مجموعه تا هنگام سر 
رسیدن زمان الزم برای ایفای 

وظایف مصرح در قانون اساسی 
بی تحرک بماند

      

 
دریافت مالیات 
از سود سپرده 

در تعلیق 
گرچه پیش ت��ر وزیر اقتص��اد از ضرورت 
دریافت مالیات از س��پرده های بانکی در شرایط 
کاهش ت��ورم در اقتصاد ایران س��خن گفته بود 
ولی در روزهای گذش��ته رئیس بانک مرکزی از 
منتفی ش��دن آن خب��ر داد. موضوعی که به زعم 
کارشناس��ان به احتمال زیاد به دلیل بیم از ورود 
پول مردم به بازارهای موازی رخ داده است. حاال 
بای��د دید که وزارت اقتصاد تا چه زمانی حاضر 
است از افزایش درآمد مالیاتی خود از طریق این 
پایه مالیاتی چشم پوشی کند. حدود دو ماه پیش 
بود که وزیر اقتصاد در سفری که به کرمان داشت 
در جم��ع مدیران و کارکنان س��ازمان های تابعه  
وزارت اقتص��اد و دارای��ی از یکی از برنامه های 
مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی در زمینه افزایش 
پایه مالیاتی پرده برداشت. او با طرح این موضوع 
ک��ه حدود 5۰ درصد تولی��د ناخالص داخلی از 
پرداخت مالیات معاف است، بر ضرورت حذف 
برخی معافیت های مالیاتی زاید تاکید و بیان کرد 
که ای��ن معافیت های مالیاتی منجر به آن ش��ده 
است که فشار مالیاتی بر بخش های دیگر اقتصاد 
کشور افزایش یابد. علی طیب نیا در جریان این 
سخنرانی با طرح این پرسش که »چرا باید سود 
س��پرده های بانکی باید از مالیات معاف باشد؟«، 
س��ود س��پرده های بانکی را یکی از بخش هایی 
دانسته بود که اکنون دلیلی برای معافیت مالیاتی 
آن وج��ود ندارد و بیان کرده بود که خود زمانی 
به دلیل پایین بودن نرخ سود و سرکوب مالی از 
مدافعان معافیت مالیات س��ود سپرده های بانکی 
بوده اس��ت ولی اکنون که ن��رخ تورم به زیر ۱۲ 
درص��د رس��یده و برخی بانک ها ت��ا ۲۲ درصد 
سود سپرده پرداخت می کنند، دلیلی ندارد که از 
پرداخت مالیات معاف باشند. او البته تاکید کرده 
بود که سپرده گذاران بانکی »حتما«، باید مالیات 
بدهند. این س��خنان بی واکنش نماند و پرداخت 
مالیات بر سود سپرده های بانکی از سوی بسیاری 
از س��پرده گذاران و البته نطام بانکی مورد انتقاد 
قرار گرفت. س��پرده گذاران انتق��اد می کردند که 
چطور در سال های تورم سی و چهل درصدی، 
که سود دریافتی آن ها از سپرده هایشان از تورم جا 
می ماند، اصراری بر تناسب نرخ سود سپرده ها و 
تورم در کار نبود ولی اکنون که مدتی است سود 
س��پرده ها از تورم پیش��ی گرفته این موضوع در 
دستور کار قرار گرفته است؟ و البته نظام بانکی 
نیز با مطرح کردن این موضوع که دریافت مالیات 
از س��پرده های بانکی منجر به آن خواهد شد که 
پول از بانک خارج ش��ده و به س��وی بازارهای 
موازی و موسس��ات اعتباری غیر مجاز سرازیر 
شود، خواس��تار منتفی شدن این موضوع شدند 
و اظهار کردند نظام بانکی اکنون به س��پرده های 
بانکی نیازمند است و خروج پول اقشار جامعه از 

بانک، به نفع نظام بانکداری نیست. 
کارشناسان چه می گویند؟ 

طب��ق قاعده در کش��ورهایی که هزینه های 
کش��ور از طریق نظ��ام مالیاتی تامین می ش��ود، 
هرگون��ه درآمدی که ارزش افزوده تلقی ش��ود، 
مشمول مالیات می ش��ود. این درآمد می تواند از 
طریق حقوق باشد، یا سرمایه گذاری در فعالیت 
اقتصادی، سپرده گذاری در بانک ها و... دریافت 
مالیات از س��ود س��پرده های بانک��ی اکنون در 
بس��یاری از اقتصادهای پیشرفته دنیا رایج است 
و عاوه بر اینکه ب��رای تامین درآمدهای دولت 
کمک می کند که فش��ار از گروه های خاصی از 
اقتصاد کشور برداشته شود، بعضا به عنوان ابزاری 
به کار می آید که دولت ها مانع از کس��ب درآمد 
مردم از پول ش��وند و در واق��ع به نحوی آن ها 
را هدای��ت کنند که پول خود را در تولید به کار 
گیرند. با این همه برخی کارشناسان معتقدند این 
موضوع در اقتصاد ایران باید زمانی در دستور کار 
قرار بگیرد، که بسیاری از مشکات اقتصاد ایران 
از جمله وجود موسسات اعتباری غیرمجاز حل 
شده باش��د. چون اکنون برای مردم ایران کسب 
درآمد از تولید چندان میس��ر نیست و قطعا پول 
خارج شده از بانک یا به سوی بازارهای موازی 
مانند مس��کن و ارز و یا به سوی موسسات غیر 
مجاز هدایت خواهد شد. همچنین آن ها معتقدند 
در ش��رایطی که درآمد بس��یای از افراد از طریق 
س��پرده گذاری در بانک با سپرده های کم تامین 
می شود، اخذ مالیات از سپرده ها منطقی نیست. 
حمیدرضا اش��رف زاده، اقتصاد دان در این زمینه 
اظهار کرده اس��ت: احتمال اینکه مردم در ایران 
به دلیل اقداماتی مانند کاهش نرخ سود و مالیات 
بس��تن بر نرخ س��پرده های بانکی پ��ول خود را 
خارج کرده و آن را در تولید سرمایه گذاری کنند، 
بسیار اندک است چون اغلب خانوارهای ایرانی 
در وضعیت زندگی متوس��ط به پایین هستند در 

نتیجه نمی توانند کمکی به اقتصاد کنند. 
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تیتر دو

 نامه اعتراضی بخش خصوصی 
به معاون اول رئیس جمهور؛

آیا شرکت های 
ایرانی کارچاق کن 

هستند؟! 
جمع��ی از مدی��ران و روس��ای هی��ات 
مدیره ش��رکت های خصوصی فعال در بخش 
باالدس��تی صنع��ت نف��ت و تولی��د کنندگان 
تجهیزات و ارائه کنندگان خدمات فنی، از نامه 
اخیر احمد توکلی به معاون اول رئیس جمهور 
انتق��اد کرده اند. در این نامه انتقادی که خطاب 
ب��ه جهانگیری، مع��اون اول رئی��س جمهور 
تهیه ش��ده، با اش��اره به رویک��رد مصرح در 
س��ند اباغی سیاست های برنامه ششم توسعه 
از س��وی مقام معظم رهب��ری و تاکید معظم له 
بر حمایت از تاسیس ش��رکت های غیردولتی 
برای س��رمایه گذاری در فعالیت های اکتشاف 
و بهره برداری و توس��عه میادی��ن نفت و گاز 
و ج��ذب س��رمایه ایرانی��ان خارج از کش��ور 
و س��رمایه گذاران خارجی با ایج��اد انگیزه و 
مش��وق های الزم، تصریح ش��ده است مصوبه 
هی��ات وزی��ران در خصوص الزام مش��ارکت 
ش��رکت های E&P ایران��ی ب��ا ش��رکت ها و 
س��رمایه گذاران خارج��ی صاحب س��رمایه و 
تکنول��وژی، در راس��تای اجرائی ش��دن ای��ن 
اباغیه اس��ت. این نامه ب��ه امضای نمایندگان 
ش��رکت های مختلف بخش خصوصی رسیده 
اس��ت و امضای رئیس هی��ات مدیره انجمن 
شرکت های مهندس��ی و پیمانکاری نفت، گاز 
و پتروش��یمی، رئی��س هیات مدی��ره انجمن 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، رئیس 
هیات مدی��ره انجمن صنفی مهندس��ین پلیمر 
و ش��یمی ای��ران، رئیس هیات مدی��ره انجمن 
حف��اری نف��ت و گاز و رئیس هی��ات مدیره 
انجمن س��ازندگان تجهیزات صنعتی ایران در 

آن به چشم می خورد. 
مدیران ارش��د صنای��ع خصوصی بخش 
نفت کش��ور در ادامه، از محتوای نامه نماینده 
سابق تهران که آن را “توهین آمیز” خوانده اند و 
شرکت های ایرانی فعال در صنعت نفت را که 
“سال ها در تمامی صحنه های پرشکوه انقاب 
اسامی، جنگ و تحریم بار سنگین سازندگی 
کشور را به عهده داشته و علی رغم تنگناهای 
تحریم، همه امکان��ات و توانایی های خود را 
در اجرای پروژه های بزرگ ملی کشور به کار 
گرفت��ه و اکنون بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان 
از دولت طلبکار می باشند را با نام شرکت های 
کارچاق کن طرف خارجی در کشور یاد کرده 
اس��ت و ش��رکت های مزبور را که همیشه در 
جهت توانمندسازی داخل، بیشترین ریسک ها 
و  نازپ��رورده  بنگاه ه��ای  را  پذیرفته ان��د  را 
مصرف کننده نامیده” انتقاد کرده اند. بر اس��اس 
تاکید صاحبان صنایع بخش خصوصی کش��ور 
در ای��ن نامه، مصوبه هیات وزیران برای اولین 
بار این فرصت را برای ش��رکت های ایرانی به 
وج��ود آورده اس��ت که به ص��ورت فعال در 
مش��ارکت ها ورود پیدا کنن��د و با حضور در 
فرآیند اجرای قرارداده��ای آموزش نیروهای 
داخل��ی و انتق��ال دانش و توس��عه فن آوری، 
مش��ارکت در تصمیم گیری ه��ای مرب��وط به 
توسعه میدان، یادگیری مهارت های مدیریتی و 
مهندس��ی مخازن و بکارگیری توان سازندگان 
و پیمان��کاران داخل��ی در طرح های توس��عه 
میدان جایگاه و ت��وان دانش و تخصص خود 
را تضمین نمایند. صاحبان ارشد صنایع بخش 
خصوصی کشور تصریح کرده اند: “در این بین 
حتی پیمانکار خارجی متعهد است از حداکثر 
ت��وان فنی و مهندس��ی تولی��دی و صنعتی و 
اجرایی کشور استفاده و برای انجام برنامه های 
آموزش��ی و تحقیقات��ی مش��ترک و مرتبط به 
منظور به روزرس��انی مراکز تحقیقاتی موجود 
و ایجاد مراکز تحقیقات مشترک در هر قرارداد 

سرمایه گذاری کند." 
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تیتر سه

لطفا اتباع غیرمجاز را به کار نگیرید! 


