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انتقاد تند شافعی از اصالح نشدن سیاست های
مالیاتی و فساد ناشی از آن

...
اخبار

درخواست وزارت کار برای عمومی شدن
کاالکارت
در حالــی کــه وزارت کار پیشــتر پیشــنهاد عمومی شــدن
کاالکارت را (کــه هــم اکنون صرفــا برای قشــرهای تحت
پوشــش اســتفاده می شــود) داده بود ،اکنون معــاون این
وزارتخانه اســتفاده از این روش را مانع سوءاستفاده از ارز
دولتی دانسته و به عنوان راهکاری برای پیشگیری از فساد
ارز دونرخی مطرح کرده و برای اجرایی کردن آن طی ســه
ماه اعالم آمادگی کرده است.به گزارش خراسان از روابط
عمومی وزارت کار ،احمــد میدری در یادداشــتی مجازی
ضمن تشــریح چهار روش فســاد در تخصیص ارز ،نوشــته
است :پس از تجربه ناموفق توزیع کاال در ابتدای دولت آقای
روحانی ،شیوه توزیع سبد کاال توســط وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی تغییر اساسی یافت.

ارز وطال

دالر

یورو

مشهد
تهران (اعالمیبانکمرکزی)

پوند

نرخی اعالم نشده است
)0(42.000

)0( 47.999

سرنوشت نامعلوم هزاران موبایل توقیفی
در حالی که بیش از یک ماه از توقیف گوشی های احتکار شده
میگذرد ،هنوز از سرنوشــت توزیع آن ها در بــازار اطالعاتی
منتشر نشده است .به گزارش تسنیم  ،حدود دو ماه قبل ،وزیر
ارتباطات فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات
تلفن همراه را منتشــر کرد .در این فهرســت نام  40شــرکت
وجود داشــت که به آن ها مبلغی حدود  220میلیون یورو ارز
تخصیص پیدا کرده بود.جهرمی در عیــن حال از توقیف 50
درصد از گوشی های وارد شده احتکاری خبر داد واعالم کرد
که این گوشــی ها به زودی به بازار عرضه می شود .بر اساس
آمارهای گمرک ،طی چهار ماه نخســت امســال بیش از یک
میلیــون و  357هزار دســتگاه تلفــن همراه بــه ارزش حدود
 228میلیون دالر وارد شــده اســت .به این ترتیب اگر فرض
بگیریم کل مبلغ تخصیص داده شــده برای واردات گوشی با
دالر  4200تومانی تامین ارز شــده باشد ،آمار گمرک نشان
میدهــد کل این مبلغ یعنی حــدود  220میلیــون دالر وارد
کشورشدهاستاماسوالاساسیاینجاستکهچهزمانیوبا
کدام سازوکار قرار است گوشی های احتکار شده توزیع شود.
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شاخص

مجلس قطار تغییر تیم اقتصادی کابینه را مجدد به راه انداخت

اعالم وصول استیضاح وزیر اقتصاد
طرحاستیضاحوزیراقتصاددرحالیدرمجلس
با  33امضا اعالم وصول شد که تا چندی قبل
از آن ،این طرح  90امضا داشت .بدین ترتیب
کرباســیان با دو کارت زرد قبلی که از مجلس
گرفته ،باید خود را تا کمتر از 10روز دیگر برای
جلسه اســتیضاح آماده کند.به گزارش ایسنا،
این نمایندگان ،با اشاره به موارد زیر ،خواستار
استیضاح مسعود کرباسیان شده اند:
-عدم توانایی در تدوین و اعمال سیاست های

اقتصادی و مالی کشور
 ناتوانی در اداره امور اقتصادی کشور عــدم اعمــال تکالیــف قانونــی در حــوزهفعالیتهای بانکی
 عدم اجــرای برنامه های اعالمــی در زماندریافت رای اعتماد از مجلس
 عدم تدبیر الزم در سامان دهی اقتصاد کشورعدم اجرای عادالنه نظام مالیاتی کشور ،بهنحویکهبیشترینفشارمالیاتیبرواحدهای

درخواست اتاق بازرگانی برای پذیرش FATF
حســین بردبار -اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی
ایران در نشست دیروز خود با صدور بیانیه ای که از تریبون
هیئت رئیســه اتــاق قرائت شــد اعــام کردنــد :در صورت
پایبندنبودنایرانبهرعایتتوصیههای 40گانهگروهاقدام
مالیبرایمبارزهباپولشوییموسومبه، FATFانزوایمالی
کشور قطعی خواهد بود .به گزارش خراسان ،دراین بیانیه
آمدهاست:اکنون 40توصیهازطرف FATFصادرشدهاست
کهعملکردکشورهایمختلفرابراساسمیزانبهکارگیری
این توصیهها مورد ارزیابی قرار میدهد .گرچه توصیه های
40گانه  FATFاز منظر حقــوق بین المللی نمی تواند برای
کشورهاالزامقانونیایجادکند،امااینتوصیههاجزوحقوق
نرم دسته بندی شده و بنابراین ضمانت اجرایی قوی دارند.

یوان

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

رئیس اتاق بازرگانی اصالح نشدن سیاستهای مالیاتی در کشور در طول بیش از سه دهه گذشته را موجب رشد بیش از اندازه نقدینگی بدون هدایت
صحیح این منابع به سوی تولید دانست که امروز نتایج آن بر تالطم بازار به خوبی مشاهده میشود.به گزارش خراسان ،شافعی افزود :تا زمانی که چاره
ک ارزی باشیم.
اساسی برای اصالح سیاستهای مالیاتی و کنترل سیاستهای پولی و نقدینگی در کشور اندیشیده نشود ،باید همواره منتظر شو 

تولیــدی و اقشــار کــم درآمــد حاکم اســت و
دالالن ،رانت خواران و صاحبان درآمدهای
کالن ،از دادن مالیات فرار می کنند.
 نابــه ســامانی در افزایش قیمت هــا و تورمافسار گسیخته در حوزه اقتصاد
 عدم توجه به اقتصاد مقاومتی عــدم تدویــن و اجــرای سیاســت هــایاقتصادی مناسب در حمایت از تولید داخلی
 -عــدم توانایــی در مردمی ســازی اقتصاد و

تقویت توان تولید ملی
عدم توانایی در شفاف سازی و سالم سازیاقتصاد کشور
عدم توانایی در افزایش ثروت عمومی-عدم مشارکت فعال در تنظیم سیاست ها و

برنامه های اجرایی اقتصادی و مالی کشور
عدم مدیریت مناسب بازار سرمایه ،گمرک،مالیات ،بیمه و خزانه داری کشور
عدم نظارت مالــی صحیح بر صحت جریانعملیات مبادالت اقتصادی کشور

با ارائه راهکارهایی برای رفع مشکالت اقتصادی کشور تشریح شد:

جزئیات نامه11صفحه ای قالیباف به سران قوا
اواخر هفته گذشــته ارســال نامه محمــد باقــر قالیباف به
سران ســه قوه درباره راهکارهای عملیاتی حل مشکالت
اقتصادی خبر ساز شد .هر چند محتوای این نامه تا دیروز
و لحظه تنظیم این خبر منتشــر نشــد ،اما خود قالیباف در
گفت وگو با ایسنا جزئیات این نامه  11صفحه ای را تشریح
کرد .قالیباف اصالح نظام بانکی را که سود پرداختی در آن
ســاالنه هفت برابر یارانه نقدی است ،اولین نسخه درمان
اقتصاد کشوردانست  .وی با بیان این که  70درصد سپرده
های بانکی در دســت یک درصد صاحبان سپرده هاست،
بر هدایت سپرده های بانکی به سوی تولید از طریق ایجاد
انگیزه برای سپرده گذاران کالن و همچنین اجرای دقیق
مقررات پول شــویی تاکیــد کرد .قالیبــاف در ایــن نامه با
اشاره به ایرادات ســامانه نیما ،به چگونگی مدیریت ارزی
در دوران تحریم پرداختــه و به عنوان مثــال از ایده «ایجاد
صندوق تضمین برجام» میان ایران و کشــورهای اروپایی
نام برده اســت .وی در خاتمــه ،بر حذف کامــل رانت ها از
اقتصاد ایران و در عوض ،ارائه منافع آن به عموم مردم ،در
قالب سیاست های جبرانی تاکید کرد.
▪تالش برای بازگشت فوری انضباط مالی بانک ها

محمد باقر قالیبــاف با اشــاره به مســائل نظام بانکــی و نیز
مشکالتی که نقدینگی برای کشور ایجاد کرده است ،افزود:
بنده در این نامه تالش کردم تا به فوریترین مسائل اقتصاد
ایران بپردازم .ریشــه بحران فعلی اقتصادی ،عدم انضباط
مالی بانک ها ناشــی از اقتصاد دولتی ،نفتی و رانتی است.
حقیقت آن است که مدل فعلی بانکداری در کشور ما باعث
شده ثروتمندان هر روز ثروتمندتر و فقرا هر روز فقیرتر شوند.
بســیاری از کارشناســان اقتصادی افزایش افسارگسیخته

نقدینگی را ســمی مهلک میدانند ،چون بدون پشتوانه ،با
تعیین سودهای بیضابطه ،پول خلق شده و این خلق اعتبار
به بخش واقعی و پویای اقتصاد تزریق نشده است .نقدینگی
بیحسابوکتابکشورصرفسفتهبازیشدهاستوهمان
طور که عرض کردم به بخــش واقعی اقتصــاد مانند تولید و
صنعت و کشــاورزی تزریق نشده اســت .وی ادامه داد :این
سیاست اعطای سودهای موهوم در یک دهه اخیر آغاز شد و
از سال 92صرفا برای کاهش تورم شدت گرفت ،اما به دلیل
رکود بخش اقتصاد نتیجه عکس داد و اکنون با تعمیق رکود،
تورم را نیز افزایش داده اســت .اکنون ساالنه حدود بیش از
 270هزار میلیارد تومان سود پرداخت می شود .دقت کنید
این رقم بیــش از دو برابــر درآمد فروش ســاالنه نفت و هفت
برابر رقم یارانه نقدی است .بنابراین نسخه اول برای درمان
این بیماری ،تالش برای بازگشت فوری انضباط مالی بانک
هاســت .بنده در این نامه راهکارهای عملیاتی برای اعمال
اینسیاستپیشنهاددادم.ازجملهآنهاجلوگیریازاتکای
دولت به منابع بانکی برای جبران کسری بودجه ،جلوگیری
ازرشدموهومیترازنامهبانکها،وضعمحدودیتدراعطای
تسهیالت بانکی کالن به اشخاص و موسسات تابعه و وابسته
به سهام داران بانک ها ،محاسبه سود علی الحساب سپرده
های بانکی به صورت واقعی و ســه ماه یک بار و موارد جزئی
تراست که از بانکداری مخرب جلوگیری می کند.
▪ 70درصد سپرده ها برای یک درصد سپرده گذاران

این عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام دربــاره تاثیرات
سیاست انضباط مالی به خصوص برای اقتصاد و معیشت
عموم گفت :سیاست پیشنهادی ما تفکیک سپرده گذاران
خرد و کالن است .ما در کشور بیش از  400میلیون حساب
سپرده داریم 99.9.درصد سپرده ها زیر یک میلیارد تومان
است .ارزش کل ســپرده های موجود در بانک ها را درنظر
بگیرید 70 .درصد این رقــم ،صرفا در مالکیت کمتر از یک
درصد سپرده گذاران است .یعنی  99درصد بقیه صاحبان
ســپرده ها ،فقط  30درصد ارزش ســپرده ها را در اختیار
دارند .ایــن معادله و مقیــاس را هرچه جزئی تــر و دقیق تر
کنید ،نتایــج حیرت آور و دردناکتری به دســت میآورید.
همچنان که در زمینه اعطای تسهیالت نیز به همین شکل
شکاف فاحشی وجود دارد و عموم مردم از تسهیالت کالن
بی بهره اند و این تســهیالت کالن به افــراد معدودی اعطا

می شــود که بخش اعظم حجم آن ،صرف ســفته بازی می
شود .چنان که در یکی از موارد اخیر که اعالم شد ،یکی از
باالترین افراد در فهرست خرید سکه ،کسی بوده است که
برای کار دیگری از بانک وام کالن گرفته بوده اســت .نکته
جالب اینکه مطابق آمار رسمی 60 ،درصد تسهیالت اعطا
شده ،برای استمهال وام های قبلی بوده است.
▪هدایت هوشمندانه سپرده های بانکی به سوی تولید

وی افزود :از برایند همه این اعداد و ارقام ،یک گزاره روشن
به دست می آید و آن هم اینکه تکلیف اورژانسی مسئوالن
در حوزه اقتصــاد در وضعیت فعلی ،مدیریت هوشــمندانه
جریــان نقدینگی اســت .یعنی کافی اســت فقــط برای آن
یک درصد صاحبان سپرده های کالن که حدود هزار هزار
میلیارد تومان از نقدینگی را در اختیار دارند ،مســیرهایی
تعیین شــود که مشــوق انتقال نقدینگی از بخش غیرمولد
به ســمت بخش مولــد و واقعــی اقتصــاد ایران باشــد .یک
برنامهریزی هماهنگ ،هوشــمندانه و متمرکز که تا آخرین
گام آن در اجــرا به دقــت رهگیری شــود .این یعنــی توزیع
متوازن خون در رگهای اقتصاد ایران .این اتفاق به صرف
دستور و بخشنامه و تمهیدات بازدارنده محقق نمیشود و
باید برای ســپرده گذاران کالن انگیزه ایجــاد کرد .تعریف
بســته مالیاتی مقابله با ســفته بازی و معافیت هــا در حوزه
هــای تولید و طــرح های نیمــه تمــام دولت بخشــی از این
برنامه هاســت .البته الزمه اعمال سیاست هدایت جریان
نقدینگی ،اجرای دقیق قواعد و مقررات پول شویی است.
مبدا و مقصــد تراکنش های مالی و موضــوع انتقال به ویژه
درخصوص سپرده های کالن باید شــفاف شود .این رصد
و کنترل نقــل و انتقاالت ســپرده هــای کالن بانکی الزمه
مدیریت هوشمندانه جریان نقدینگی در کشور است.
▪نسخه دوم :چگونگی مدیریت ارزی در دوران تحریم

وی درباره پیشــنهادی که در موضوع ارز و سامان دادن به
وضعیت آن در ایــن نامه ارائه داده اســت ،گفت :محور دوم
نامه بنده به موضوع مدیریت تخصیص ،کشف نرخ و تأمین
ارز و امکان پوشــش ریســک نرخ ارز و ســرمایه گــذاری ارز
پایه اختصاص یافته است .ارز حاصل از فروش نفت باید با
نظارتدقیق،بهکاالهایاساسیاختصاصیابدوبهاشتباه
اسم این بخش را بازار نامیدند ،در حالی که اقتضای بازار،

کشف قیمت اســت و این جا فقط تخصیص اســت در واقع
بازاری که بازار ثانویه نامیده شده و به تازگی در سامانه نیما
قیمت توافقی خریدار و فروشنده مالک عمل قرار گرفته،
بازاراصلیاست.هرچندنسبتبهوضعیتناهنجارسهماه
گذشته در سوء استفاده از رانت ایجاد شده حاصل از نرخ ارز
دستوری،اینبازاربهقاعدهکشفقیمتنزدیکشدهاست،
اما هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله دارد که بخش عمده ای
از آن به ساختار سامانه نیما باز می گردد .بنده در این نامه
ایرادات این سامانه را مانند تضمین نشدن ایفای تعهدات
طرف هــای معامالت ،امــکان تعیین طرف معامله توســط
صادرکننده و در نتیجه امــکان تبانی قبلی برای تخصیص
ارز ،فهرســت و مدل پیشــنهادی جایگزیــن آن را در قالب
بازار سرمایه به تفصیل مطرح کردم .همچنین برای حفظ
ارزش پــول و اســتفاده از ارزهای در اختیار مــردم ،راهکار
استفاده از گواهی ســپرده ارزی ،صندوق ارزی و استفاده
از ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز برای فعاالن اقتصادی را
پیشنهاددادم.درزمینهتامینارزدرشرایطتحریمنیزموارد
متعددی را ارائه کــردم که یک نمونــه آن صندوق تضمین
برجام میان ایران و کشــورهای اروپایی عضو برجام است و
جزئیات مفصل و مشروحی دارد.
▪حذف کامل رانت ها و ارائه منافع آن در قالب سیاست
های جبرانی به مردم

قالیباف درباره نتیجه این سیاســتها در حوزه نقدینگی و
ارز و آوردهای که می تواند برای اقشــار ضعیف و کم درآمد
داشته باشــد نیز خاطرنشان کرد :متاســفانه هم اکنون به
بهانه کمک به مــردم رانت هــای بزرگی در اقتصــاد توزیع
می شــود ،نظیر آنچه در ایــن روزها در بورس کاال شــاهد
هســتیم که منتفع اصلــی آن ،بخــش کوچکــی از اقتصاد
اســت .این رانت ها باید به طور کامل حذف شود و در قالب
سیاســتهای جبرانی در اختیار مردم و نیازمندان واقعی
قرار بگیــرد .یــک پیشــنهاد ســبدکاالیی بر مبنــای محور
جهیزیه برای حدود شش میلیون خانوار است که خود این
سبد کاالیی به رشــد تولید داخل هم کمک می کند .البته
ما در مراحل بعدی ،بســتههای افزایش قــدرت اقتصادی
مردم و برنامه اجرایی برای حوزه واردات و صادرات ،مبارزه
با قاچاق ،ســامان دهی نظام مالیاتی و اشــتغال مبتنی بر
نیروی انسانی ماهر را به صورت مدون ارائه میکنیم.

ثبت  2رکورد جدید در بورس
در روز رشد دسته جمعی

دیروز بورس تهران شــاهد جابه جایی دو رکورد جدید
بود؛ هم شــاخص کل برای اولین بار وارد کانال 134
هزار واحدی شد و هم شــاخص کل هموزن یک رکورد
جدید ثبت کرد و بــرای اولین بــار از  19.5هزار واحد
عبور کرد .رشد همزمان این دو شاخص نشان می دهد
که ایــن روزها بازار ســرمایه به صورت یکنواخت رشــد
می کند؛ یعنی هم شــرکت هــای کوچک با اســتقبال
مواجه شــده اند و هــم بزرگان بــورس مــورد توجه اند.
شــرکت های بزرگ تولیدکننده فوالد و پتروشــیمی و
مواد معدنی ،منتظرند نرخ فروش محصوالت در داخل
با ارز بازار ثانویه تعدیل شــود و شرکت های کوچک در
گروه های مختلف هم ،می توانند در اثر رشد قیمت ها
و تورم فزاینده موجود ،بر سود اسمی خود بیفزایند .در
فرابورس هم شرایط مشابهی حاکم بود.

...
بازارخبر

خرید و فروش مصنوعات طال به صفر رسید
ایبنا  -رئیــس اتحادیه طــا و جواهر گفت :از ابتدای ســال
تاکنــون مردم به ســمت خریــد طالی خام و ســکه بــه جای
مصنوعات روی آورده اند .آیت محمد ولــی افزود :اگر مردم
قصد خرید طال دارند باید بــرای خرید مصنوعات طال اقدام
کنند زیــرا خرید طالی آب شــده نــه تنها اقدامی درســت و
منطقینیست،بلکهدرچارچوبهایاتحادیهنیزقرارندارد.

انجمن صنایع پوشاک خواستار رد الیحه
افزایش مناطق آزاد اقتصادی شد
فارس  -انجمن صنایع پوشــاک ایــران با ارســال نامهای به
رئیس مجلس خواستار تصویب نشدن الیحه افزایش مناطق
آزاد و ویژ ه اقتصادی شــد .در نامه انجمن پوشــاک به رئیس
مجلــس آمده اســت :متأســفانه در ســالهای گذشــته روند
سیاستگذاریونحوهکسبوکاردراقتصادکشوربهگونهای
جلو رفت که ایــن مناطق به بســتری برای قاچــاق و تحمیل
معضالت شدید اقتصادی به بخشهای مولد تبدیل شدند.

...
خبر

رئیس سازمان بازرسی بااشارهبهنتایجبررسی
حسابهای بانکیخریداران سکه :

خریدار  5هزار سکه با وام  72میلیاردی،
سکه ها و وام را به بانک پس داد
رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور با بیان این که فردی
 ۷۲میلیارد برای اجرای چهار قرارداد از بانک تســهیالت
می گیرد و بالفاصله این پول را به بانک میدهد و پنج هزار
سکه میخرد ،به خالف قانون بودن این سکهها اشاره کرد.
به گزارش فارس ،قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل
کشور با اشاره به بررسی حسابهای افرادی که برای سکه
ثبت نام کردند ،اظهار کرد :یکی از آنها  ۴۷۱حساب ،نفر
دوم  ۴۱۰حساب و ســومین نفر  ۳۹۳حساب دارد .وی با
بیان این که یکی از این افراد  ۷۲میلیارد برای اجرای چهار
قرارداد از بانک تسهیالت می گیرد و بالفاصله این پول را
به بانک میدهد و پنج هزار سکه میخرد ،به خالف قانون
بودن این سکههای خریداری شده اشاره کرد و گفت :پس
از بررســیها ،خود این فرد کل پنج هزار سکه را پس داد و
پولی که به بانک برای خرید آنهــا داده بود دریافت کرد و
در واقع  40کیلو طال به نفع دولت کار شد .رئیس سازمان
بازرسی کل کشور تصریح کرد :همه افرادی که با پولهای
با منشأ غیرقانونی به خرید ســکه اقدام کردهاند ،باید این
سکهها را پس دهند.
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