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سرمایهبهجايتوليدازمسيرتورمتغذیهميكند
نگرانی از ورود سود دهها درصدی ناشی از سرمایه گذاری در بانک و سهام به بازار ارز باال گرفت

 14 ميليارد دالر 
براي واردات كاالهاي اساسي تأمين شد
بازگشت22ميليارددالرارز

حاصلازصادرات
به رغم فش�ار حداكثري دولت امریكا و اقداماتي ك�ه براي ایجاد 
محدودیت در نقل و انتقاالت پولي و تجاري كشور انجام شده، ما در 
11 ماهه امسال خوشبختانه موفق شدیم 35/5 ميليارد دالر تأمين 
ارز براي واردات كاالهاي اساسي و ضروري و مواد اوليه انجام دهيم. 
به گزارش »فارس« به نقل از روابط عمومي بانك مركزي، عبدالناصر 
همتي رئيس كل بانك مركزي در پيامي ويدئويي گفت: خوش��حالم 
خدمت م��ردم عرض كن��م به رغم فش��ار حداكثري دول��ت امريكا و 
اقداماتي كه براي ايجاد محدودي��ت در نقل و انتقاالت پولي و تجاري 
كشور انجام ش��ده، ما در ۱۱ ماهه امسال خوش��بختانه موفق شديم 
35/5 ميليارد دالر تأمين ارز براي واردات كاالهاي اساسي و ضروري 
و مواد اوليه انجام دهيم. همتي اف��زود: از اين 35/5 ميليارد دالر، ۱۴ 
ميليارد دالر تأمين ارز براي واردات كاالهاي اساسي، دارو، تجهيزات 
پزش��كي و نهاده هاي دامي بوده اس��ت و از اين نظر فراواني خوبي در 

كشور وجود دارد. 
وي گفت: خوشحالم عرض كنم كه در ۱۱ ماه امسال حدود ۲۲ ميليارد 
دالر ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد كشور بازگشته است و حدود 
3۰ درصد آن به صورت واردات در برابر صادرات بوده كه با راهبري بانك 
مركزي و توس��ط فعاالن اقتصادي محقق شده است. همتي ادامه داد: 
بنابراين مي توانم عرض كنم كه با كمك فعاالن اقتصادي و همكارانم در 
بانك مركزي و همچنين تالش هايي كه در وزارت نفت انجام مي شود، 
ما امس��ال با قدرت توانستيم منابع مورد نياز كش��ور را تأمين كنيم و 

ان شاءاهلل اين روند را در آينده هم ادامه خواهيم داد. 

........................................................................................................................ 
در بازار آزاد تهران

قيمتسكه
به۵ميليونو22۵هزارتومانرسيد

چند ماهي مي ش�ود كه بازار طال و ارز س�كه شده اس�ت و صنف 
صراف�ي و اتحادیه طال و جواه�ر در این مدت س�ودهاي خوبي را 
به دس�ت آورده اند، اما یكي از مش�كالت آن اس�ت كه گيج بودن 
قيمت ها در این بازار موجب شده است فروشنده و خریدار اطالع 
دقيقي از قيمت نداش�ته باش�ند و همين امر گاهي اوقات موجب 
تضييع حق�وق خریدار و فروش�نده ارز و طال و س�كه مي ش�ود.

به گزارش »جوان«، از آنجايي كه بازارهاي ارز و طال و س��كه و جواهر يا 
حتي ملك همانند بازار سرمايه سامانه و درگاه اينترنتي به روزي در بعد 
اعالم قيمت هاي لحظه اي و انعكاس حجم مبادالت خريد و فروش ندارد 
و مبادالت حقوقي ها و حقيقي ها ندارد، گاهي خريدار و فروشنده در اين 
بازار حقوقشان تضييع مي شود. به نظر مي رسد بازار ارز و طال نيازمند 
اطالع رساني دقيق و شفاف تر در بعد قيمت ها و سود فعاالن اين حوزه 
از خريد و فروش اس��ت، زيرا از يك مغازه به مغازه اي ديگر امكان دارد 
قيمت هاي اعالمي كامالً متفاوت باشد كه اين اتفاق مورد نقد مردم است. 
همچنين قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 5 ميليون و 
۲۲5 هزار تومان، نيم سكه ۲ ميليون و ۷۲۰ هزار تومان، ربع سكه يك 

ميليون و ۶5۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۹۴۰ هزار تومان است. 
هر اونس ط��ال در بازارهاي جهاني ۱5۸۰ دالر و ۷۹ س��نت و هر گرم 

طالي ۱۸ عيار نيز 535 هزار و 3۴۱ تومان است.

۱۵گروهشغليازابتدايسال۱۳۹۹
ملزمبهنصبسامانهصندوقفروششدند

در حالي كه به دليل تحریم هاي نفتي دولت با تنگناي مالي روبه رو 
شده است و بدهي هایش جهش داشته به طوري كه عده اي نگران 
آینده فروش�ي براي تأمي�ن هزینه ه�اي جاري دولت هس�تند، 
معاون حقوقي و فني مالياتي س�ازمان امور مالياتي كش�ور گفت: 
15 گروه ش�غلي از ابتداي سال 13۹۹ ملزم به اس�تفاده از سامانه 
صندوق فروش )پایانه پرداخت متصل به ش�بكه پرداخت بانكي( 
و صدور صورتحس�اب فروش)فاكتور( مطابق مقررات هس�تند. 
به گزارش »تس��نيم«، محمود عليزاده با اش��اره به مفاد ماده )3( 
آيين نام��ه اجرايي تبص��ره )۲( م��اده )۱۶۹( قان��ون ماليات هاي 
مس��تقيم مبني بر تعيين مشاغل مش��مول نصب سامانه صندوق 
فروش گفت: شهريورماه امسال بر اساس آيين نامه مذكور دومين 
فراخوان سازمان امور مالياتي كشور براي فعاالن غير حوزه درمان 
منتشر شد و ۱5 گروه )شامل 5۰ شغل( مشمول نصب و استفاده از 

سامانه فروش شدند. 
وي افزود: اين مشمولين از ابتداي سال ۱3۹۹ ملزم به استفاده از سامانه 
صندوق فروش )پايانه پرداخت متصل به شبكه پرداخت بانكي( و صدور 

صورتحساب فروش)فاكتور( مطابق مقررات هستند. 
معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي كشور تصريح كرد: 
از تمامي صاحبان مشاغل و حرف مش��مول دعوت به عمل مي آيد كه 
با مراجعه به درگاه عمليات الكترونيكي س��ازمان امور مالياتي كشور 
به نش��اني الكترونيكي https://tax. gov. ir نسبت به ثبت سريال 
اس��تاندارد پايانه فروش��گاهي يا پايانه هاي پرداخت متصل به شبكه 

پرداخت بانكي خود ) كارتخوان هاي بانكي( اقدام كنند. 
وي درخصوص جرايم عدم اس��تفاده از س��امانه فروشگاهي براي اين 
مش��مولين خاطرنش��ان كرد: به موجب تبصره ۲ م��اده ۱۶۹ قانون 
ماليات هاي مس��تقيم، عدم اجراي حك��م اين تبص��ره موجب تعلق 

جريمه اي به ميزان ۲ درصد  فروش است. 
گفتني است، طبق فراخوان شهريورماه س��ازمان امور مالياتي كشور 
صاحب��ان محترم حرف و مش��اغل زير مش��مول نص��ب، راه اندازي و 
اس��تفاده از س��امانه صندوق فروش كه پيش تر نيز اطالع رساني شده 

بود، عبارتند از:
۱. وكال، 

۲. مشاوران حقوقي و مشاوران خانواده، 
3. دفاتر اسناد رسمي، 

۴. مشاورين امالك، 
5. تاالر پذيرايي، رستوران ها، چلوكبابي ها، كبابي ها، اغذيه فروشي ها 
و فست فودي ها، سفره خانه هاي س��نتي و كافي شاپ ها، كترينگ ها و 
تهيه غذاها، قهوه خانه ها، سالن هاي غذاخوري و باغ تاالرها، باغ سراها، 
طباخي ها، آش و حليم پزي ها، جگركي ها، كته كبابي ها، برياني فروشي ها 

و مشاغل مشابه، 
۶. مركز اقامت��ي از قبيل هتل ها، هت��ل آپارتمان ه��ا، مهمانپذيرها، 
مهمانسراها، مهمان خانه ها، مس��افرخانه ها، باغ ويالها، اقامتگاه هاي 

بين راهي و متل ها، 
۷. نمايشگاه ها و فروش��گاه هاي وس��ايط نقليه موتوري) به استثناي 

ماشين آالت راهسازي، ساختماني و كشاورزي(، 
۸. آرايشگاه هاي مردانه و زنانه، 

۹. آجيل و خشكبار فروشي ها)به استثناي مشمولين ماده )۸۱( قانون 
ماليات هاي مستقيم و واردكنندگان(، 

۱۰. قنادي  ه��ا و شيريني فروش��ي ها، آبميوه فروش��ي ها، بس��تني و 
فالوده فروشي ها، 

۱۱. ميوه و تره ب��ار فروش ه��اي مس��تقر در ميادي��ن مي��وه و تره بار، 
بار فروشي هاي ميوه و  تره بار، ميوه فروشي ها، 

۱۲. مجموعه هاي فرهنگي و ورزشي، 
۱3. لوازم التحرير و نوشت افزار فروشي ها) به استثناي توليد كنندگان 

و وارد كنندگان(، 
۱۴. بازي هاي رايانه اي)گيم نت ها( و كافي نت ها، 

۱5. دفاتر خدمات ارتباطي)دفتر خدمات مشتركين تلفن همراه و ثابت 
و خدمات پستي(، دفاتر خدمات الكترونيكي)از جمله دفاتر پليس+۱۰، 
دفاتر خدمات الكترونيك شهر، دفاتر خدمات پيشخوان دولت و خدمات 

الكترونيك قضايي ( 
گفتني اس��ت پيش از اين قرار بود اصناف مختلف به صندوق مكانيزه 
فروش مجهز شوند كه به دليل فساد رخ داده در پروژه تأمين و تجهيز 
اصناف به صندوق مكانيزه فروش اين طرح بزرگ و حياتي ملي با تأخير 

روبه رو شد كه هزينه هاي ملي را به اقتصاد و مردم ايران تحميل كرد.

 دامنه شمول ماليات بر خانه هاي لوكس
 تغيير كند

تنها۳درصدامالكتهران
مشمولمالياتخانههايلوكسميشود

در حال�ي كه وض�ع ماليات ب�ر خانه ه�اي خالي و لوك�س اميدها 
براي كاه�ش قيم�ت مس�كن در جامع�ه را تقویت كرده اس�ت، 
یک كارش�ناس اقتص�ادي با اش�اره به برخ�ي ای�رادات ماليات 
بر خانه ه�اي لوك�س گفت: دامنه ش�مول ای�ن ماليات ك�م بوده 
و تنه�ا 3 ت�ا 4 درص�د كل امالك ته�ران ش�امل آن مي ش�وند. 
نرگس رزبان، كارشناس برنامه ريزي ماليات هاي بخش مسكن در گفت 
وگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه اي��ن پايه مالياتي در خصوص امالك 
لوكس و گران قيمت در دنيا تجربه شده و پايه مالياتي مناسبي است، 
گفت: از آنجايي كه در ايران ماليات بر درآمد به صورت كامل و شفاف 
وجود ندارد، ايجاد اين پايه مالياتي مي تواند ضعف هاي موجود در بخش 

ماليات بر مجموع درآمد اشخاص را پوشش دهد. 
وي با بيان اينكه برخي ايرادات به اين پايه مالياتي وارد اس��ت، افزود: 
از جمله ايرادات اين است كه دامنه شمول اين ماليات كم بوده و تنها 
3 تا ۴ درصد كل امالك تهران شامل ماليات بر خانه هاي گران قيمت 

)ماليات بر خانه هاي باالي ۱۰ ميليارد تومان( مي شوند. 
رزبان ادامه داد: از ديگر ايرادات اين اس��ت كه بر پايه سامانه شناسايي 
سامانه امالك است )سامان ملي امالك و اسكان( كه قرار است وزارت 
راه و شهرسازي آن را تكميل و راه اندازي كرده و به سازمان امور مالياتي 
براي شناسايي خانه هاي خالي و اجراي قانون ماليات بر خانه هاي خالي 
اختصاص دهد، بنا شده است، در حالي كه وزارت راه و شهرسازي چنين 

سامانه اي ندارد. 
به گفته اين كارشناس اقتصادي، نحوه قيمت گذاري امالك مشمول 
اين پايه مالياتي نيز مشخص نيست كه چه نوع امالكي شامل آن شده 
و چگونه قرار اس��ت اين امالك قيمت گذاري شوند. ضمن اينكه دوره 
زماني اجراي آن در صورت تصويب در مجلس، يك س��اله است كه با 
توجه به طوالني بودن زمان تهيه آيين نامه آن، ممكن است به اجرا در 

سال آينده نرسد. 
كارشناس اقتصاد مسكن تصريح كرد: مهم ترين ُحسن اين پايه مالياتي 
اين است كه در زمينه عدالت اجتماعي مي تواند اتفاق مناسبي باشد؛ 
به خصوص كه اين احتمال وجود دارد كه در اليحه جامع و كاملي كه 
براي اصالح قانون ماليات هاي مستقيم توسط س��ازمان امور مالياتي 
و وزارت اقتصاد تهيه و به دولت ارائه ش��ده، اين پايه مالياتي نيز درج 
شده باش��د و در كنار ماليات مجموع درآمد، به شفاف و كارآمدسازي 

ماليات ها كمك كند. 

 مجم�وع بدهي 
بخ�ش دولتي و     بانك

غير دولتي به سيستم بانكي به مرز1800هزار 
ميليارد تومان رسيد.

بر اس�اس گزارش هاي بانک مركزي مربوط 
به پای�ان آذرس�ال ۹8، حج�م بدهي بخش 
دولتي و غير دولتي به سيس�تم بانكي ایران 
در ح�دود 17۹8 هزار ميليارد تومان اس�ت 
كه س�هم بخش دول�ت از ای�ن بدهي 388 
هزار ميلي�ارد توم�ان و بخش غي�ر دولتي 
1440 ه�زار ميليارد توم�ان اس�ت. در این 
ميان باید گفت حس�اب س�رمایه سيس�تم 
بانكي كش�ور در كمال تعجب منفي 42هزار 
ميلي�ارد تومان اس�ت ك�ه خب�ر از وخامت 
وضعيت برخي از بانک هاي خصوصي مي دهد. 
بر اس��اس تازه ترين آمار بانك مركزي از بخش 
پولي و بانكي كش��ور، ميزان بده��ي دولت به 
بانك مركزي در آذرماه سال جاري به 35۸ هزار 
ميليارد تومان رسيده كه نس��بت به ماه مشابه 
س��ال گذش��ته رش��د 3۲/۷ درصدي را نشان 
مي دهد. بر پايه اين گزارش، ميزان بدهي دولت 
به نظام بانكي كش��ور در آذرماه س��ال گذشته 
حدود ۲۷۰ هزار ميليارد تومان بوده كه اين آمار 
حاكي از رش��د حدود ۸۸ هزار ميليارد توماني 

بدهي دولت به نظام بانكي است. 
اين در حالي اس��ت كه در همي��ن مدت بدهي 
ش��ركت ها و مؤسس��ات دولتي به نظام بانكي 
كشور در حدود ۱۰ درصد كاهش يافته است، به 

طوري كه ميزان اين بدهي از 33 هزار ميليارد 
تومان به 3۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. 

آمار بانك مركزي از آذرماه س��ال جاري حاكي 
از آن اس��ت كه بدهي بخش غيردولتي به نظام 
بانكي كشور نيز نس��بت به آذرماه سال گذشته 

افزايش يافته است. 
بخش غيردولتي در آذرماه سال گذشته ۱۲۰۸ 
هزار ميليارد تومان بدهي به نظام بانكي داشته 
كه اين بدهي در آذرماه امس��ال به ۱۴۴۰ هزار 

ميليارد تومان افزايش يافته است. 
گفتني اس��ت كل حجم نقدينگ��ي در آذر ماه 
سال ۹۸ در حدود ۲۲۲۶ هزار ميليارد تومان و 
سهم پول 3۶3هزار ميليارد تومان و شبه پول در 
حدود ۱۹۰۰هزار ميليارد تومان بوده است، در 
اين مي��ان وقتي بدهي دولتي و غي��ر دولتي را 
به سيستم بانكي در حدود ۱۸۰۰هزار ميليارد 
تومان اعالم مي كنيم مشخص است كه بانك ها 
زير بار جدي قرار دارند و بايد كفايت س��رمايه 
نظام بانك��ي را باال ببريم و ن��رخ بهره را كاهش 
دهيم، زيرا برخ��ي از بانك ها به دليل ناتواني در 
تأمين سود پرداختي به سپرده حساب سرمايه 

خود را از دست داده اند. 
گفتني است حس��اب س��رمايه بانك هاي غير 
دولتي و مؤسسات اعتباري غير بانكي در آذرماه 
سال ۹۸ به منفي 5۲ هزار ميليارد تومان سقوط 
كرده اس��ت كه بايد ديد وضعيت ك��دام يك از 
بانك هاي غي��ر دولتي در بعد كفايت س��رمايه 

هشدار آميز است.

مع�اون دریایي 
سازمان بنادر و     تجارت

دریان�وردي، از افزای�ش 250 ميلي�ون تني 
ظرفي�ت تجاري كش�ور در بن�ادر بازرگاني 

كشور خبر داد. 
به گ��زارش خبرگزاري مهر به نقل از س��ازمان 
بنادر و دريانوردي، جليل اس��المي در مراسم 
بيست و هفتمين همايش هماهنگي ارگان هاي 
دريايي  با اشاره به ش��عار اين همايش مبني بر 
»توسعه متوازن صنعت دريايي؛ ضامن توسعه 
پايدار« گفت: پايداري در توس��عه، ركن ثابت و 
استراتژي مديران حوزه دريايي بوده و همواره 
در همه شقوق حمل و نقل دريايي مورد توجه 
بوده اس��ت. وي اظهار داشت: همه فعاليت هاي 
دريايي در قالب قانون بين المللي سازمان جهاني 
دريانوردي متمركز اس��ت و ايران موفق شد به 
عنوان كشوري دريايي به وظايف بين المللي و 

منطقه اي خود عمل كند. 
عضو هيئت عامل س��ازمان بنادر و دريانوردي 
با اشاره به افزايش ۱۲/5 ميليون GT ناخالص 
ناوگان كش��تيراني تحت پرچم ايران در س��ال 
جاري افزود: امس��ال ۱۴ ميلي��ون متر مكعب 
اليروبي در ح��وزه بنادر انجام ش��ده و ۲۰ هزار 
عمليات پهلودهي توسط ناوگان بخش خصوصي 

صورت گرفته است. 
وي با اعالم جا به جايي ۱۶ ميليون )نفر س��فر( 
مس��افر دريايي تا روزهاي پاياني ماه بهمن ماه 
تأكيد كرد: اين ميزان ظرفي��ت در بخش هاي 
مختلف حمل و نقل دريايي، توسط ۱3۰ هزار 

ملواني ايراني صورت گرفته است. 
به گفته اسالمي، پروژه هاي بزرگي هم اكنون در 
همه سازمان ها و شركت هاي دريايي در دست 
انجام اس��ت؛ چراكه آنچه مهم است، طرح هاي 

توسعه اي و پايداري در اين مسير است.

كفایت سرمایه سيستم بانكي به مرز هشدار رسيد
 رشد 88 هزار ميليارد توماني بدهي دولت

به سيستم بانكي

معاون سازمان بنادر خبر داد
افزايش ۲۵۰ ميليون تني ظرفيت بنادر تجاري

در حال�ي ك�ه در كش�ورهاي توس�عه یافته 
س�رمایه گذاري در حوزه ه�اي مختل�ف 
اقتصاد با هدف افزایش توليد كاال و خدمات 
و اش�تغال پرداخ�ت ماليات و كنت�رل تورم 
انجام مي گيرد و مس�يرهاي كس�ب سود از 
محل سفته بازي جهت تغيير قيمت كاالهاي 
موجود با ماليات هاي سنگين مسدود سازي 
شده است، متأسفانه در اقتصاد ایران بخشي 
از س�رمایه گذاري ها ب�ه ج�اي تولي�د كاال و 
خدمات جدی�د، روي تغيي�ر قيمت كاالهاي 
موجود چون ساختمان، خودرو  و سهام انجام 
مي گيردتا از محل تورم بخشي در این حوزه ها 
س�ود تحصيل كنند از این رو اخ�ذ ماليات بر 
مجموع دارای�ي و درآمد و عایدي س�رمایه 
اشخاص باید در دستور كار نمایندگان مجلس 

آتي قرار گيرد. 
 به گزارش »جوان«، اگر برخي از كشورها موفق 
ش��ده اند رش��د اقتصادي و تورم را در وضعيت 
مطلوبي نگه دارند دليلش مسدود سازي تمامي 
مس��ير هاي تحصيل درآمد و سود از محل هاي 
غير از توليد و خدمات اس��ت، اما متأس��فانه در 
اقتصاد ايران جاده براي تحصيل درآمد و س��ود 
از مسيرهاي غير توليدي باز است و حتي گاهي 
بخش مالي اعم از بانك، بيمه و بازار سرمايه كه 
خود بايد سرمايه ها را تجميع و تجهيز و به سمت 
توليد هدايت كند با انحرافاتي روبه رو بوده اند كه 

كار را براي تقويت توليد پيچيده كرده  است.
   توصيه رهبری 

به تقویت بنيه اقتصاد ایران
رهبر معظم انقالب س��ال هاي اس��ت كه روي 
تقوي��ت توليد و بني��ه اقتص��اد اي��ران تمركز 
داشته اس��ت، اما متأس��فانه گاهي مس��ئوالن 
زمينه ها و ملزومات تقويت بني��ه اقتصاد ايران 
را فراه��م نياورده  و موجب ش��ده اند عمده بنيه 
اقتصادي صرف تقويت حوزه داللي، سفته بازي 
و تحصيل درآمد از مس��ير تورم و تغيير قيمت 
كاالها ش��ود. از اين رو اگر مس��يرهاي تحصيل 
در آم��د از مس��يرهاي غير تولي��دي در اقتصاد 
ايران مسدود شود خود به خود عوامل اقتصادي 

عالقه مند به ارزش افزوده به بخش توليد ورود 
خواهد كرد و اقتصاد به ش��كل پاي��دار تقويت 

خواهد شد. 
طي يكسال گذش��ته اش��خاصي كه سودهاي 
خوبي را در حوزه بانك و بازار س��رمايه تحصيل 
كرده اند، انتظار مي رود از طريق اين س��ودها بر 
پرتفوي دارايي خود در حوزه زمين و ساختمان، 
ارز و طال و سكه بيفزايند و شايد مقداري از آن را 
نيز با تبديل به حواله ارزي از كشور خارج كنند از 
اين رو براي اينكه سرمايه در اقتصاد ايران عموماً 
به حوزه هاي توليدي كاال و خدمات ورود كند جا 
دارد مجلس آتي يكبار براي هميشه اخذ ماليات 
بر مجموع دارايي و درآمد و عايدي س��رمايه را 
عملياتي كند تا همچون سنوات گذشته سرمايه 
در بخش هاي غير مولد ورود نكند و س��ودهاي 

نجومي صرفاً از محل تورم تحصيل نكند. 
   نشتی تسهيالت بانكی به حوزه داللی

با وجودي ك��ه در ايران در ح��دود ۸3 ميليون 
جمعي��ت دارد و تع��داد ش��ركت هاي ثبتي تا 
س��ال ۹3 بيش از ي��ك ميلي��ون و 35۰ هزار 
عدد بوده اس��ت و بانك ها با ۲3 هزار ش��عبه در 
سراس��ر كش��ور و مناطق آزاد و حتي خارج از 

كش��ور در ح��دود ۸۰ درصد حج��م نقدينگي 
بيش از ۲3۰۰ه��زار ميليارد تومان��ي را تحت 
عنوان سپرده هاي مدت دار يا سود دار در اختيار 
گرفته اند و تقريب��اً عموم منابع خ��ود را بخش 
دولتي و غير دولتي تس��هيالت ارائه داده اند، اما 
بايد ديد چرا به رغم آنكه بانك ها وظيفه تأمين 
مالي را عهده دار هس��تند و عموم منابع خود را 
تس��هيالت داده اند،  اقتصاد بخش توليد چندان 
تقويت نشده اس��ت و بايد ديد تسهيالت بانكي 
واقعاً در مسير توليد س��رمايه گذاري مي شود و 
يا بخشي از تس��هيالت بانكي به نام توليد و كام 
حوزه داللي و سفته بازي روي كاالهاي موجود 

مصرف مي شود. 
در اين ميان در بازار سرمايه نيز متأسفانه تعداد 
ش��ركت هاي حاضر به ۱۰۰۰ عدد نمي رسد و 
همين امر موجب شده است،  در سال جاري كه 
نقدينگي قابل مالحظه اي جذب بازار س��رمايه 
شود، عمدتاً به رشد قيمت سهام بينجامد فارغ 
از اينكه در ساختار عمليات و توليد شركت هاي 
حاضر در ب��ازار نقش چنداني داشته باش��د. در 
حوزه ه��اي صندوق هاي بيم��ه اي چون تأمين 
اجتماع��ي و صندوق ه��اي بازنشس��تگي ني��ز 

به عنوان س��اير بازوه��اي تأمين مال��ي اقتصاد 
و س��رمايه گذاري با اش��كاالتي در بعد منابع و 
مص��ارف و مديري��ت و س��رمايه گذاري روبه رو 
هس��تيم كه اين بخش ها نيز نيازمند اصالحات 

هستند. 
در ه��ر صورت عم��ده پس اندازهاي كش��ور به 
بخش هاي��ي چون بان��ك و بازار س��رمايه طي 
يكس��ال گذش��ته ورود داش��ته اند كه طي اين 
مدت اشخاصي كه در حدود ۱5۰۰هزار ميليارد 
تومان در بانك ه��ا س��پرده گذاري كرده بودند 
در هر ش��رايط حتي در ص��ورت زي��ان بانك، 
س��ودي در حدود ۲۰ درصد در يافت مي كنند 
كه سرمايه گذاراني در بازار س��رمايه نيز به طور 
ميانگين در سال جاري حداقل ۱۰ درصد سود 
كسب كرده اند كه انتظار مي رود اين سودها در 
آستانه ماه پاياني سال به بازارهايي چون ملك يا 

ارز و خودروي لوكس و طال و سكه ورود كند. 
   اگر نظام مالياتی پيشرفته داشتيم

اگر اقتصاد ايران با ماليات ب��ر مجموع دارايي و 
درآمد و عايدي سرمايه روبه رو بود هم سرمايه در 
بخش توليد ورود مي كرد و هم اينكه هم اكنون 
اگر در پايان سال س��ودي نصيب سرمايه گذار 
شده بود،  ناشي از توليد كاال و خدمات جديد در 
اقتصاد بود نه اينكه از محل چاپ بدون پشتوانه 
پول براي پرداخت بخشي از سود سپرده گذاران 
بانكي يا كاهش ارزش ريال در برابر سهام، ملك، 
طال و ارز سود تحصيل شود و بخشي از اين سود 
به طور مجدد يا با تبديل ارز از كشور خارج شود 
يا اينكه به طور مجدد با ورود به بخش ملك و طال 

و ارز تورم آفريني كند. 
در اين ميان، با توجه به اينكه ام��روز اقتصاد با 
انباشت سرمايه در كش��ور روبه رو است، انتظار 
مي رود مجلس آتي روي اخذ ماليات بر مجموع 
داراي��ي، درآمد و عاي��دي س��رمايه كار جدي 
كند تا در كن��ار اصالح نظام مال��ي زمينه براي 
مسدود س��ازي تحصيل در آمد و سود از محلي 
غير از توليد كاال و خدمات فراهم آيد و سرمايه 
در مس��ير صحيح رش��د توليد كاال و خدمات، 

اشتغال، كنترل تورم قرار گيرد.
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