
س�خنگوي س�ازمان تعزي�رات حكومت�ي 
پرتكرارترين تخلفات در 10 ماهه سال جاري را 
اعالم كرد و گفت: عدم درج قيم�ت روي كاال و 
گران فروشي در صدر تخلفات اس�ت و مردم از 
خدمات پ�س از فروش خ�ودرو و كيفيت پايين 
قطعات و قيمت باالي خودرو شكايت زيادي دارند. 
ياسر رايگاني در نشست خبري با اعالم آمار عملكرد 
س��ازمان تعزيرات در ابتداي س��ال جاري تا پايان 
دي ماه، از بيشترين تخلفات دربازار ونارضايتي مردم 
از خودرو و قطعات آن خبر داد و گفت: تعداد 494 
هزار و 76 پرونده وارد شده كه شامل 384 هزار و 346 
پرونده كاال و خدمات، 71 هزار و 2 پرونده قاچاق كاال 
و ارز و 38 هزار و 728 پرونده بهداشت، دارو و درمان 
است. در اين پرونده ها متخلفان به پرداخت 49 هزار 

ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم شده اند. 
رايگاني افزود: تعداد 351 هزار و 32 پرونده شامل 
279 هزار و 615 پرون��ده كاال و خدمات، 43 هزار و 
43 پرونده قاچاق كاال و ارز و 28 هزار و 374 پرونده 
بهداشت، دارو و درمان براي اجرا به واحد اجراي حكم 
ارجاع شده است و در مجموع 165 هزار ميليارد ريال 
جزاي نقدي براي وصول به اين واحد ارسال  شده و 
996 ميليارد ريال اعاده حق شاكي به واحد اجراي 
احكام ارسال شده است. سخنگوي سازمان تعزيرات 
حكومتي گفت: مأموران اجراي احكام موفق به اخذ 

6 هزار ميليارد ريال جريمه نقدي از متخلفان در حق 
صندوق دولت شده اند. 

  احتكار پلي اتيلن در يزد 
وي در مورد بيش��ترين احكام صادره در يك  ماهه 
گذشته افزود: يك شركت به دليل احتكار پلي اتيلن 
در يزد به پرداخت 21 ميلي��ارد ريال جزاي نقدي 
محكوم شد. دو نفر در استان تهران به دليل قاچاق و 
واردات كاال با استفاده از تسهيالت در نظر گرفته  شده 
در قانون براي كاالهاي مصرف شخصي به پرداخت 

112 ميليارد ريال جريمه نقدي محكوم شدند. 
رايگاني در مورد بيشترين احكام اجرا شده در يك 
ماه گذشته گفت: مبلغ 841 ميليون ريال از فردي به 
دليل خريدوفروش پلي اتيلن ايمين اخذ شد كه جمع 
محكوميت اين فرد در اين پرونده يك ميليارد و 401 
ميليون ريال اس��ت كه جريمه يك ميليارد و 908 

ميليون ريالي از قاچاقچي نفت سفيد اخذ شد. 
وي در مورد آمار پرونده هاي احت��كار كاغذ در 10 
ماهه نخس��ت س��ال گفت: 21 رونده با ارزش 38 
ميليارد ريال تش��كيل شده اس��ت كه 19 پرونده 
مختومه ش��ده، 7 پرونده حكم قطعي صادر ش��ده 
و متخلفان 5 ميليارد و 618 ميليون ريال محكوم 
شده اند، سه پرونده با ارائه مدارك الزم حكم برائت 
گرفته، دو پرونده عدم صالحيت صادر شده، هفت 

پرونده نيز قرار صادر شده است. 

وي افزود: در 10 ماهه نخست سال جاري پرتكرارترين 
تخلفات به ترتيب شامل عدم درج قيمت ) 12 4 هزار 
و 616 پرونده(، گران فروش��ي )116 ه��زار و 832 
پرونده(، ع��دم ارائه فاكتور خري��د )42 هزار و 240 
پرونده( عدم صدور فاكتور )27 هزار و 164 پرونده( 
و تقلب ) 24 هزار و 680 پرونده( بوده است. وي گفت: 
بيشترين پرونده هاي متشكله در گشت هاي مشترك 
مربوط به استان تهران با 8 هزار و 390 پرونده تشكيل 
شده و كمترين پرونده متش��كله مربوط به استان 

كردستان با 752 پرونده است. 
  وصول ۶ هزار ميليارد ريالي جرايم در 10 ماه 

ابتدايي سال 
سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي، گفت: در 10 
ماه ابتدايي امس��ال متخلفان به پرداخت 49 هزار 
ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم شدند كه 6 هزار 

ميليارد ريال آن وصول شده است. 
رايگاني افزود: در همين مدت 494 هزار و 76 پرونده 
وارد تعزيرات شده است كه ما كل پرونده هاي ورودي 
سال گذش��ته مان حدود 400 هزار پرونده بود كه 
پيش بيني مي كنيم امس��ال پرونده هاي ورودي به 
تعزيرات به 6 هزار برسد. وي در مورد احتكار كاغذ 
افزود: سندسازي هايي شده بود و سهميه كاغذهاي 
دولتي را فردي در بازار به فروش مي رسانده كه اين 
فرد بازداشت شده و پرونده اش در حال رسيدگي در 

دادستاني تهران است. 
  افزايش قيم�ت بليت هواپيم�ا به صورت 

دقيقه اي 
وي در مورد گراني بلي��ت هواپيما افزود: توقعي كه 
مردم در بحث فروش بليت هواپيما از ما دارند عدم 
افزايش قيمت آن اس��ت و ما ني��ز خواهان نظارت 
سازمان هواپيمايي هستيم؛ چراكه به طور مثال در 
فاصله يك دقيقه قيمت بليت تهران به اهواز از 320 

هزار به 460 هزار افزايش يافت. 
وي اف��زود: همچنين س��ايت هاي ف��روش بليت 
هواپيما نيز گاه��ي قيمت نهايي را نش��ان و اعالم 
نمي كنن��د، بنابراي��ن مديريت بر فروش توس��ط 
شركت هايي هواپيمايي كه شناسنامه دار و رسمي 

نيز هستند، ضرورت دارد. 
  بررسي ۲0 هزار پرونده خودرو 

رايگاني در مورد بازار خودرو گفت: بيش از 20 هزار 
پرونده را طي دوسال رسيدگي كرده ايم و 80 درصد 
با رضايت شاكي و تبديل خودرو و پرداخت وجه انجام 
شده، اما شاهد گراني بي دليل و بي ضابطه هستيم كه 
اين قيمت در بازار مي ماند ولي اگر نظارت و مديريت 

شود اينگونه نخواهد بود. 
وي گفت: دو شركت بزرگ خودروسازي قرار بوده 
تا پايان سال معوقات را به صفر برسانند و اميدواريم 
تا پايان س��ال، بازار خودرو به ثبات برسد. در مورد 
خدمات پس از فروش خودرو شكايات زيادي داريم 
و مشتري ها راضي نيستند و قطعات كيفيت الزم را 
ندارند و ما شكايت مصرف كننده ها را در اين زمينه 
داريم و اميدواريم اين شكايات به سمت توليدكننده 

برسد تا قطعات سالم به دست مشتري برسد. 
رايگاني در مورد كم فروشي در پمپ بنزين ها گفت: 
در مورد آنچه حق مصرف كننده است، ورود مي كنيم، 
اما در اين باره آمادگي داريم با ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي برويم و جلوي كم فروشي احتمالي 
را بگيريم.  سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي در 
مورد رمز ارزها نيز گفت: ما بالتكليفيم از طرفي از 
مسئوالن خواسته ايم نسبت به قانوني شدن آن اقدام 
شود و به ما اعالم كنند؛ چراكه ش��فاف به ما اعالم 
نشده اما ما ناچاريم در حوزه رمز ارزها رسيدگي ها 

را انجام دهيم. 
وي درب��اره مهم تري��ن پرونده هاي تعزي��رات در 
اس��تان ها گفت: در اس��تان آذربايجان شرقي برابر 
ش��كايت مديريت بانك تجارت منطقه آذربايجان 
شرقي در مورد ايفا نكردن تعهدات واردكنندگان در 
قبال دريافت ارز و خدمات دولتي، با توجه به اينكه 
متهم در وقت تعيين شده موفق به انجام تعهدات و 
ترخيص كاال هاي مطرح شده نشد، مشمول پرداخت 
مابه التفاوت نرخ بيش از 9 ميليارد ريال به بانك شد 
و همچنين به پرداخت مبلغ نزديك 10 ميليارد ريال 
جزاي نقدي در حق صن��دوق دولت و تعليق كارت 

بازرگاني به مدت شش ماه محكوم شد. 
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بیشترینتخلفاتبازاردربارهقیمتهاست
در 10 ماهه نخست سال جاري پرتكرارترين تخلفات شامل عدم درج قيمت، گران فروشي و عدم ارائه فاكتور خريد بوده است

گالیههايمالیاتيكارآفرینانبهوزیراقتصاد
تعجب دژپسند از فروش ۲5 ميلياردي مجوز 

كارگزاري بورس
در دومين نشست هم انديش�ي كارآفرينان با وزير اقتصاد گاليه هاي 
مالياتي متعددي مطرح ش�د كه وزير دس�تور پيگيري و رس�يدگي 
آن را ص�ادر كرد. يك�ي از كارآفرين�ان خطاب به دژپس�ند از فروش 
مجوز كارگ�زاري ب�ورس ب�ه قيم�ت ۲5 ميلي�ارد تومان خب�ر داد. 
 به گزارش »فارس«، دومين نشست هم  انديشي كارآفرينان با حضور وزير امور 
اقتصادي و دارايي و برخي معاونين وزارتخانه و معاونين و مديران وزارتخانه در 

رابطه با اقتصاد هوشمند در كسب و كارها برگزار شد. 
در اين جلسه فرهاد دژپسند از كارآفرينان خواس��ت تا در حضور رسانه ها 
مشكالت و موانع و مباحث خود را به صورت مستند، مستدل و غني با صراحت 

بيان كنند تا بتوان پاسخ مناسب ارائه كرد. 
اسفندياري به عنوان كارآفرين عنوان كرد: چند سال پيش يك رستوران 
راه اندازي كرديم كه در امور مالياتي با مشكل مواجه شديم، ماليات را بر اساس 
فروش و زيان محاسبه نمي كردند و گفتند معموالً بر اساس منطقه اي است 
كه در آن واقع شده در اين زمينه اتفاقاتي مثل برخورد كارمندان مالياتي نيز 
داشتيم. پرونده به شكل حرفه اي و سياستمدارانه گم شد، به دليل نزديكي 
اداره مالياتي با منزل مكرر براي پيگيري درخواست هيئت حل اختالف به 
آنجا مي رفتم، اما بعد از يك و نيم سال متوجه شدم كه كميسيون حل اختالف 
مالياتي بدون ما برگزار شده  است، حتي بدون آنكه خبر دهند. گفتند شما شير 

و لبنيات هم خريد و فروش كرديد كه بايد ماليات آن را بدهيد. 
يكس��ال فاكتور برديم، گفتند وقت نداريم كه بررس��ي كني��م. در اصناف 
مي گويند، ماليات را بايد به عنوان يك رقم ثابت صنفي در نظر بگيريد سؤال 
من از وزير اين است كه ماليات ستاني از نظام صنفي به شيوه كنوني درست 
است يا خير؟ پيشنهاد مي كنم با هزينه خودم يك نفر بيايد و آنجا بنشيند و 
سود و زيان را بررسي كند. در ادامه دژپسند وزير اقتصاد گفت: به طور جدي 

به دنبال رفع و مرتفع كردن موانع كسب و كار هستيم. 
همچنين قمي از مجموعه كسب و كار كوچك كاش��انك گفت: در رابطه 
با امنيت فضاي مجازي و باقي ماندن بستر فضاي كسب و كار در اينترنت 
دل نگران��ي داريم همچني��ن همه كس��ب و كارهاي كوچ��ك در جذب 

سرمايه گذاري مشكل دارند وزارت اقتصاد در اين زمينه چه برنامه اي دارد؟
محمدعلي حبيبي مقدم، مديرعامل نيروگاه مقياس كوچك توليد برق نيز 
يكي از مشكالت شركت خود را ماليات دانست و ادامه داد: طبق قانون ما معاف 
از ماليات هستيم كه با دردس��ر مواجه شديم و پس از پيگيري هاي متعدد 
گفتند اگر به شما معافيت بدهيم 7 هزار شركت ديگر نيز بايد معاف شوند 
كه در نهايت معافيت را گرفتيم. واقعيت اين است كه جرايم عدم اظهارنامه 
فصلي از اصل ماليات بيشتر است، نكته ديگر اينكه فعاليت ها و روال اداري 
در بستر هوشمند نيس��ت و با مميز مالياتي مكاتبه حضوري، پيگيري ها و 
نامه نگاري هاي فيزيكي داريم. وقتي اظهارنامه مي دهي يكسال طول مي كشد 
كه سازمان آن را بررسي كند و اگر اختالف داشته باشد حداقل چهار سال 
زمان مي برد تا ماليات پرداخت شود. وي پيشنهاد داد: مانند بورس يك ضريب 

مالياتي ثابت گرفته شود تا دردسرهاي اين چنيني به وجود نيايد. 
وي به دومين مشكل مالياتي اشاره كرد و گفت: حساب يك شركت ديگر را به 
حساب شركت ما گذاشته اند و يكسال است كه درگير هستيم. كار دو بار انجام 

مي شود يكبار در اتوماسيون اداري و يكبار نيز به صورت كاغذ و فيزيكي. 
وزير اقتصاد در واكنش به اين موضوع پرس��يد در گمرك هم كار اينگونه 
انجام مي شود؟ كه اين كارآفرين پاسخ داد، نه؛ واقعاً در گمرك كار به صورت 
سيستمي و يكبار انجام مي شود اما مثالً براي صدور كارت بازرگاني تا كنون 
10  بار از من كپي كارت ملي و شناسنامه خواسته اند. در صورتي كه با يك 

كدملي وضعيت محرز مي شود. 
وي تصريح كرد: مجوز كارگزاري بورس را 25 ميليارد تومان مي فروشند، خب 
اين مجوز در دست وزارتخانه باشد و پول آن را بگيرد، وزير در واكنش به اين 
موضوع با تعجب پرسيد 25 ميليارد تومان مي فروشند؟! البته اين موضوع 

راهكار دارد. 
در ادامه فرد ديگري به نام بلوكي فر مشكالت خود را مالياتي دانست و افزود: 
يك محصولي را مي فروختيم كه گفتند بايد ماليات ارزش افزوده آن را نيز 
بدهيد كل سود اين محصول از عمده فروشي ما يك درصد است و براي اينكه 
اين مشكل را نتوانستيم حل كنيم، شركت را بستيم وزير نيز در واكنش به اين 
موضع گفت شما آموزش فرار مالياتي مي دهيد به اين فرار مالياتي مي گويند با 
بستن شركت صورت مسئله را پاك كرديد كار خود را با اجتناب مالياتي خراب 
نكنيد با همين موضع و صراحتي كه االن در جلسه حضور داريد با مسئوالن 
و خود بنده ارتباط مي گرفتيد و توضيح مي داديد يك پديده ناميمون شكل 

گرفته تا حل شود. 
وزير اقتصاد ادامه داد: فردي )حبيبي( كه گفت به س��ازمان مالياتي اسناد 
كاغذي مي دهد. همكاران سازمان مالياتي مي گويند در اتوماسيون اداري و 

سيستمي شدن فرآيندها رتبه اول هستيم ما هم مي دانيم كه نيستند. 
در ادامه جلسه كارآفرين ديگري به نام مصطفي زرين پاد با انتقاد از وزير عنوان 
كرد: طي دو سال اخير سه بار با وزير جلسه داشته ايم و سياهه مشكالت را 
گفته ايم. برخوردهايي وجود دارد كه پشتوانه قانوني ندارد. مأمور مالياتي 
مي گويد بايد نسبت به س��ال قبل 20 درصد بيش��تر ماليات بدهيد، مگر 
مي شود به عنوان وزير اقتصاد در جريان نباشيد من براي شما احترام قائلم. 
دائماً  حرف هاي قديمي مي زنيد و اتفاقي نمي افتد، موضوع مجوزها را همه در 
جريان هستند كه چه فسادي دارد و رقابت ميان دستگاه ها است. نمونه اخير 
آن بانك ملي است كه بدون مناقصه و تشريفات قانوني محصولي را توليد 
كردند به عنوان نشان بانك، بچه ها )برخي حاضرين( مي گويند زيرآبش را 

نزنيد. وزير در واكنش به اين موضوع تأكيد كرد: بزنيد، اما درست بزنيد. 
دژپسند يادآور ش��د: اگر قرار است بگوييم بيرون برويد نمي گفتيم بياييد. 
خود شما تأكيد داريد كه سه بار آمده ايد حضور شما فرصت مغتنمي است 
كارگروه هايي با سازمان ها تشكيل شده و به طور قطع موارد را پيگيري و اگر 
مشكلي باشد برخورد مي كنيم. آقاي معمارنژاد معاون بانك بيمه پيگيري 
مي كند. اگر در موضوع نشان بانك )بانك ملي( مستندات داريد ارائه كنيد تا 

جايي كه اطالع دارم با مناقصه بوده است. 

نامه دوم متخصصان علوم اقتصادی به رئيس جمهور:
10راهکاربرایتسهیل
درورودبهكسبوكار

57 نفر از اعضای هيئت علمی دانشگاه   ها و پژوهشگران اقتصاد 
ايران، دومي�ن نامه خ�ود را در موضوع راهكار ه�ای داخلی رفع 
مشكالت مزمن اقتصاد ايران با موضوع »تسهيل صدور مجوز های 
ش�روع كس�ب و كار و رف�ع انحصار  ها از دسترس�ی به ش�غل « 
خطاب به رئيس جمهور منتش�ر كردند. در اين نامه به تفصيل 10 
راهكار اجرايی معضل ورود به كس�ب و كار تش�ريح شده است. 
 هفته گذشته بعد از اظهار نظر رئيس جمهور درخصوص نحوه مواجهه 
با مش��كالت اقتصادی در مجمع عمومی بانك مركزی كه در فضای 
مجازی با هشتگ من بلد نيستم، مشهور شد، تعدادی از اقتصاددانان 
در قالب نامه ای، راهكار های داخلی مشكالت اقتصاد ايران را تشريح 
كردند. بند اول آن نامه درباره محيط كس��ب و كار بود كه در اين نامه 

دوم به تفصيل به آن پرداخته شده است. 
در اين نامه آمده است : 

بوروكراسی حاكم بر نظام اداری كش��ور، دولت را به يكی از مهم  ترين 
مراجع توليدكننده و توزيع كننده  مجوز  ها تبديل كرده است. 

دشواری در مس��ير صدور مجوز های شروع كس��ب و كار و برخی 
مفس��ده  های مترتب بر آن، در عمل، معنايی جز عدم اجازه برای 
تولد كس��ب و كار های جديد ندارد و از ديگر سو، تجربه يك دهه 
تالش در اجرای مواد 6 و 7 قانون اجرای سياس��ت های كلی اصل 
44 و قان��ون بهبود مس��تمر محيط كس��ب وكار و فرآيند هيئت 
مقررات زدايی نيز تقريباً بدون دس��تيابی به نتيجه ای چشمگير 

پيش روی ماست. 
اين موارد در حالی است كه:

اوالً نهاد ه��ای نظارت��ی و تنظيم گ��ر در اس��تفاده از ابزار های متنوع 
حكمرانی نابلد و ناكارآمد هستند و عماًل صدور مجوز را يكی از ابزار های 
مهم حكمرانی می دانند و بر اين اساس، فعاالن خصوصی را به تمكين 

از مقررات متعدد و متنوع وادار می كنند. 
ثانياً مجوز  ها به يكی از ابزار حصول درآمد های اختصاصی مراجع صدور 
تبديل ش��ده اند و از اين رهگذر، زمينه پيدايش قدرت پنهان، رانت و 

پديده  هايی همچون » امضای طاليی « را در كشور به وجود آورده اند.
ثالثاً مجوز تا بدانجا ارزش يافته كه به كااليی قابل معامله تبديل شده 
اس��ت و از طريق خلق انحصار و رانت برای صاحبان مجوز، به عنوان 

مزيتی ثروت ساز و پايدار برای متنفذان تبديل شده است. 
و اين چنين است كه تالش  های هيئت نحيف مقررات زدايی در مواجهه 
با چنين منظومه پيچيد  ه ای از زر و زور عماًل آنگونه كه بايد به نتيجه 

نرسيده است. 
در چنين شرايطی پيشنهاد می شود »صدور يك روزه تمام مجوز های 
شروع كسب وكار در مواردی كه به س��المت، امنيت و محيط زيست 
ارتباط مس��تقيم ندارد« به عنوان هدف محوری در شروع اصالحات 
داخلی اقتصاد بخش خصوصی از س��وی دولت تعيين ش��ود، بر اين 

اساس:
1 -ايجاد درگاه واحد ص��دور مجوز را به عنوان يك��ی از اولويت  های 
اقتصادی كشور در دستور كار قرار دهيد. متقاضيان دريافت مجوز بايد 
صرفاً با يك درگاه واحد مواجه باشند و از سرگردانی بين مراجع متعدد 

صدور مجوز و ارائه مكرر مدارك واحد به آنها خالصی يابند. 
2 -نس��بت به اصالح نواقص قواني��ن مربوطه از جمل��ه قانون اجرای 
سياس��ت  های اصل 44 قانون اساس��ی اقدام فرماييد. به طور خاص 
ابهام در تعيين مصاديق كسب و كار و در نتيجه حفظ انحصار در برخی 
مشاغل دارای قانون خاص، عدم تمكين برخی مراجع صدور مجوز از 
اجرای اين قانون )به ويژه ماده 7(  و محدوديت شورای رقابت در وضع 
جرايم مؤثر بر اخاللگران در رقابت از مواردی هستند كه بايد در اسرع 

وقت مورد بازبينی قرار گيرند. 
3 -ظرفيت گذاری بر كس��ب و كار  ها و ل��زوم رعايت حريم صنفی كه 
اصلی   ترين مانع صدور مجوز های شروع كسب و كار بوده و در بسياری 
از اصناف به غلط، مانع از ورود تازه وارد  ها به بازار ش��ده حذف شود تا 
س��ازمان های صنفی به دور از حواش��ی، تمركز بر مأموريت حقيقی 
خود يعنی ارزيابی صالحيت  های حرف های متقاضيان ورود به بازار و 
رتبه بندی كيفی فعاالن بازار، آموزش و نظارت بر عدم تخطی صاحبان 

مجوز از قانون را دنبال كنند. 
4 -از ايجاد مشاغل تسهيل گر كسب و كار و با مأموريت  هايی همچون 
هدايت و مشاوره، خدمات تحقيق و توسعه، طراحی و تكميل زنجيره 
ارزش، دسترس��ی به بازار و دسترس��ی به منابع مالی حمايت كنيد. 
وظيفه مه��م اتحاديه  های صنفی ني��ز به جای ص��دور مجوز و وضع 
محدوديت  های مختلف صنفی بايد به اين امور تغيير يابد. باور عملی 
داشته باشيد كه پول پاش��ی و تأمين نقدينگی كسب و كار  هايی كه از 
اساس غلط طراحی شده اند يا تخصيص ارز ارزان برای واردات برخی 

كسب و كارها، اصرار بر اشتباهی تكراری و رانت زاست. 
5 -مجوز های ش��روع كس��ب و كار را )در موضوعاتی كه تبعات آنها 
جبران ناپذير نيست( با استعالم  های برخط و در يك روز كاری صادر 
اما همزمان اع��الم كنيد: »حقوق مدنی ذی نفعان و مس��ئوليت  های 
دريافت كنندگان مجوز چيست؟«، »تنبيه  های بازدارنده برای هرگونه 
تخلف دريافت كنندگان مجوز از مسئوليت   ها كدام است؟ « و »جوايز 

سوت زنی برای تخلف دريافت كنندگان مجوز چيست؟«
6 -به هر طريق ممكن مانع از تعطيلی بنگاه  های فعال توليدی توسط 
بانك  ها در فرايند وصول مطالبات ش��ويد. اگر همين يك قانون ساده 
» تملك بانك بر يك بنگاه، نبايد مانع اس��تمرار توليد شود « را اعمال 

نماييد، اصالح مهمی رخ خواهد داد. 
7 -فرآيندی ش��فاف برای مجازات مديرانی كه با تصميمات اش��تباه 
و تدابير ناگهانی، موجب ورود خس��ارت به فع��االن بخش خصوصی 
می شوند طراحی كنيد و بودجه دستگاه  های متخلف را به نفع جبران 

خسارت وارده بر بخش خصوصی، كاهش دهيد. 
8 -هر سال گزارش��ی از درجه رقابت و انحصار در بخش  ها و بازار های 
مختلف با ذكر س��هم بخش دولت- بخش غيردولتی منتش��ر كنيد 
و مش��وق های الزم برای شكس��تن انحصار بخش دولتی و عمومی را 
اعالم نماييد ت��ا دولت، تدريجا رقابت با بخ��ش خصوصی و تعاونی را 

كنار بگذارد. 
9 -با وضع ماليات بر مجموع درآمد افراد به نحوی كه در سال های 
اوليه اج��را صرفاً به صدك ه��ای باال درآمدی اصاب��ت كند، ضمن 
كنترل رفتار های سفته بازانه در بازار های مختلف، به شفاف سازی 
داوطلبانه تراكنش های بانكی بزرگ توسط دارندگان حساب های 
متعلق به آنها كمك نماييد، ضمن اينك��ه از طريق وضع ماليات بر 
عايدی سرمايه، پشتوانه اجرايی كافی برای مقابله با ورود اشخاص 
حقوقی دولتی و بانك  ها به بازار دارايی  هايی مانند مس��كن فراهم 
نماييد. به اين ترتيب اميد  ها برای بازگرداندن صرفه به فعاليت های 

مولد احيا خواهد شد. 
10 -ت��ا زمان تصوي��ب قان��ون در مجلس، ب��ا اب��الغ تصويبنامه ای 
موقعيت ه��ای تعارض مناف��ع درون دول��ت را مديري��ت نماييد و از 
نقش آفرينی صاحبان ثروت در خلق ضوابط و مقررات مولد انحصار و 

رانت، جلوگيری كنيد. 
ضمن اطالع از محدوديت در چارچوب اختيارات دولت در اجرايی سازی 
برخی راهكار های برش��مرده فوق، همچنان باور داريم سرآغاز چنين 
تحوالتی، دولت بوده و در صورت عزم جدی دولت و با توجه به جايگاه 
ويژه دولت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، جلب مساعدت 

رؤسای ساير قوا در خصوص موارد ياد شده دشوار نخواهد بود. 
با آرزوی ايرانی سربلند و مقتدر

ایرانبرنجكمترخرید
صادراتبرنجهند25درصدكمشد!

مناب�ع تج�اري و دولت�ي هن�د گفتند بي ميل�ي تاج�ران هندي 
ب�راي ارس�ال محموله هاي برن�ج به اي�ران به عل�ت تحريم هاي 
امريكا، به ش�دت صادرات برنج اين كش�ور را كاهش داده است. 
به گزارش رويترز، منابع تجاري و دولتي گفتند بي ميلي تاجران هندي 
براي ارسال محموله هاي برنج باس��ماتي به ايران به علت تحريم هاي 
امريكا به شدت صادرات اين كشور كه بزرگ ترين تأمين كننده غالت 
در جهان است كاهش داده است. اين تحريم ها مانع پرداخت پول برنج 

خريداري شده ايران به هند مي شود. 
به گفته منابع آگاه، صادرات محموله هاي برن��ج هندي در بازه زماني 
آوريل تا نوامبر 2019 يعني هش��ت ماه نخست سال شمسي، بيش از 
25 درصد كاهش يافته است و از 7/5 ميليون تن در مدت مشابه سال 
گذشته به 5/ 5 ميليون تن رسيده است. از نظر ارزش، ميزان صادرات 
19 درصد افت كرده و از 4/7 ميليارد دالر به 3 ميليارد دالر رسيده است. 
تاجران كه در مورد تأخير در پرداخت ها نگران هس��تن، هيچ قرارداد 
جديدي با تهران در پنج روز گذش��ته امضا نكرده اند. با توجه به بدهي 
20 ميليارد روپيه اي )281/41 ميلي��ون دالري( ايران به هند به علت 
تحريم هاي امريكا كه پرداخت كاالهاي وارداتي را دشوار ساخته است، 

انتظار نمي رود كه محموله ها چندان افزايش يابد. 

اگر چ�ه چندي 

 هادي غالمحسيني 
  گزارش   2

پي�ش متوليان 
بازار س�رمايه با 
پليس جهت برخورد با كانال ه�اي تلگرامي كه 
سهام داغ مي كنند، تفاهمنامه اي تنظيم كردند، 
اما به نظر مي رسد اين گروه هاي تلگرامي آنقدر 
پي�ش رفته اند كه به رغ�م كاهش ن�رخ جهاني 
 بس�ياري از فل�زات  همچن�ان نه تنه�ا مانع از 
 اصالح بازار می شوند بلكه موجبات جهش های 

قابل تأمل را فراهم می كنند. 
به گزارش »جوان«، هر چند چندي پيش مديران 
بازار س��رمايه با پليس جهت برخورد با كانال هاي 
تلگرامي كه سهم داغ مي كنند،  تفاهمنامه اي امضا 
كرد ند، اما تا كنون گويا خب��ر چنداني از برخورد با 
اين كانال هاي سهام داغ كن نيس��ت، زيرا برخي از 
كارشناسان احتمال مي دهند كه فعاليت آزادانه اين 
كانال هاي تلگرامي، بخش قابل مالحظه اي از بازار 
سرمايه را با معضل حباب قيمتي روبه رو كرده باشد. 
اگر سري به فضاي مجازي با موضوع بورس و بازار 
سرمايه بزنيد متوجه مي شويد كه پيج هاي زيادي 
وج��ود دارد كه آزادانه به تبليغات پيرامون س��هام 
شركت ها مي پردازند و كار تاجايي پيش رفته است 
كه سهام شركت هاي زيان ده را نيز با دريافت پول 
از مديران اين ش��ركت ها با افزايش قيمت مواجه 
مي كنند، زيرا هر يك از اي��ن كانال ها چندين هزار 
كاربر دارند كه با تجميع نقدينگ��ي اين كاربران و 
هدايت آن روي س��هام هايي كه كوچك هستند و 
سهام شناور اندكي نيز دارند، قيمت سهام را تا چند 
صد درصد با رشد مواجه مي كنند.  در اين بين، اتحاد 
برخي از مديران كانال ها كار را به جايي رسانده است 
كه حتي مي توانند قيمت سهام شركت هاي تقريباً 
بزرگ را نيز با رش��د قيمت مواجه كنند، برخي از 
تحليلگران مديران كانال هاي خبري سهام داغ كن را 
به مثابه بانك به شمار مي آورند، زيرا اين افراد توانايي 
آن را دارند كه چند ده ميليارد تومان را پشت سهام 
شركتي زيان ده قرار دهند و در مدت كوتاهي قيمت 

آن را را تا چند صد درصد جهش دهند. 
در اين ميان افكار عمومي مي بييند كه بازار سرمايه 
در هر شرايطي با رشد مواجه مي شود و بازار ديگر با 
اصالح قابل مالحظه اي روبه رو نمي شود، اما پرسش 
اين است كه رشد هاي كنوني بازار كه بخشي از ناشي 
از سفته بازي و سهم داغ كني اس��ت چه سودي به 
حال حوزه تأمين مالي شركت ها براي رشد و توسعه 
واقعي دارد، در عين حال بخش��ي از ب��ازار با حباب 

قيمتي مواجه شده است كه تخليه آن يك ريسك 
براي سهامداران نا آگاه است كه بنا بر اعتماد به اخبار 

كانال هاي خبري به اين عرضه ورود كرده اند. 
حال به نظر مي رسد مديران بازار سرمايه و همچينين 
وزراي اقتص��ادي و نماين��دگان مجل��س و مراكز 
پژوهشي اقتصادي چون مركز پژوهش هاي مجلس 
و رئيس جمهور و مع��اون اول رئيس جمهور بايد به 
مقوله رشد بازار سرمايه ورود كنند و توضيح دهند 
كه چقدر از اين رش��د طبيعي و چه ميزان آن غير 
طبيعي و در اثر فعاليت كانال هاي تلگرامي بورسي 

غير مجاز است. 
 به رغم كاهش نرخ جهاني بسياري از فلزات به دليل 
شايع شدن ويروس كرونا در كش��ور چين كه مهد 
صنعت و دومين اقتصاد بزرگ دنياست، بازار بورس 
اوراق بهادار تهران روز گذشته باز هم با جهش بيش 
از 5هزار واحدي روبه رو شد كه در نهايت در محدوده 
417هزار واحد جاخوش كرد، در اين ميان، در سايه 
سكوت مقامات اقتصادي دولتي در رابطه با چرايي 
رشدهاي پي درپي سهام ش��ركت ها در بازار بورس 
و فرابورس، كارشناسان اقتصادي به سرمايه گذاران 
توصيه مي كنند كه جانب احتياط را پيشه كنند، زيرا 
گويا نبض بازار سرمايه به دست مديران كانال هاي 
تلگرامي بورس��ي غير مجاز افتاده اس��ت كه كسي 
جلو دار آنها نيست.  البته وضعيت ركودي و سركوب 
قيمت و تعيين نرخ هاي دستور در بازارهاي موازي 
چون مس��كن، ارزو طال موجب ش��ده ب��ازار براي 
مديران كانال هاي تلگرامي بورسي داغ تر شوند، زيرا 

برخي از كاربران در اثر پيروي از اين كانال ها در اين 
مدت سرمايه شان چندين برابر شده است، اما سؤال 
اينجاس��ت كه اين روند كي با اصالح نهايي مواجه 
خواهد شد.  مقوله فوق تش��ابهاتي با بازار ارز و طال 
در اواخر س��ال 96 و اوايل س��ال 97 دارد، دي ماه 
س��ال 96 بود كه به يكباره بهاي ارز و طال در كشور 
جهش يافت به طوري كه اي��ن بازارها از نقدينگي 
لبالب شد، اما چندي به طول نينجاميد كه در ابتداي 
سال 97 به يكباره بازارهاي فوق  با اصاًل 20 الي 40 
درصدي روبه رو شد و قيمت در بازارهاي فوق به شكل 
دستوري تعيين شد، به طوري كه في الحال نيز همين 

روند ادامه دارد. 
در اين ميان با توجه به اينكه ش��اخص كل بورس 
اوراق بهادار تهران تقريباً از نيمه دوم سال 97) بعد از 
تعيين دستوري نرخ ارز و طال ( حركت صعودي اش 
از محدوده 150هزار واحد آغاز شد، به طوري كه هم 
اكنون با قرار گرفتن در 5 بهمن 1398 اين نماگر در 
محدوده 417هزار واحد قرار گرفته است. در حقيقت 
در محدوده كمتر از 1/5 س��ال شاخص كل بورس 
اوراق بهادار تهران كمتر از سه برابر شده است، البته 
در اين مدت رشد نرخ هاي جهاني و عرضه هاي اوليه و 
ورود نقدينگي بخشي از رشد بازار را توجيه مي كند، اما 

سؤاالت زيادي پيرامون رشد بازار وجود دارد. 
گفتني است كه ارزش بازار سرمايه نيز در بازه زماني 
فوق از محدوده 600 هزار ميليارد تومان به محدوده 

بيش از 1516 هزار ميليارد تومان رسيده است. 
در اين ميان ه��ر چند تا چند م��اه پيش وقتي كه 

شاخص در محدوده 250هزار واحد بود كارشناسان 
روند حركت بازار را طبيع��ي ارزيابي مي كردند، اما 
رشد هاي ش��ارپي اخير موجب نگراني بسياري از 
كارشناسان شده است، البته برخي از كارشناسان 
فعاليت آزادانه بس��ياري از كانال هاي خبري را كه 
به داغ كردن س��هام شركت هاي مشخص مشغول 
هستند، در رشد بازار بسيار مؤثر ارزيابي مي كنند 
و بر اين باورند كه فعاليت كانال ها در فضاي مجازي 
موجب تجميع نقدينگي و تجهي��ز و هدايت آن به 
سهام شركت هاي مشخص شده است، همين عامل 
موجب شده تا بسياري از س��هم هاي شركت هاي 
حاضر در بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس 
بيش از ارزش ذاتيشان نرخ گذاري شوند و حال آنكه 
نسبت قيمت به درآمد اين شركت ها نيز بسيار غير 

منطقي شده است. 
در اين بين هر چند مديران بازار س��رمايه با پليس 
جهت برخورد با كانال هاي تلگرامي كه س��هم داغ 
مي كنند،  تفاهمنامه اي امضا كرده اند اما تا كنون گويا 
خبر چنداني از برخورد با اين كانال هاي سهام داغ كن 
نيست، زيرا برخي از كارشناسان احتمال مي دهند كه 
فعاليت آزادانه اين كانال هاي تلگرامي بس��ياري از 

سهم ها را با حباب قيمتي مواجه كرده باشد.
  قرمزشدن بازارهاي جهاني هم حريف پول 

پرقدرت نشد
شايع ش��دن ويروس كرونا در كشور چين كه مهد 
صنع��ت و دومين اقتص��اد بزرگ دنياس��ت، تمام 
بازارهاي مالي را تحت تأثير قرار داده اس��ت. قيمت 
نفت برنت به خاطر اين بيماري روز گذشته حتي به 
زير 60 دالر هم رسيد. كاموديتي ها نيز در محدوده 
منفي معامله مي ش��وند. بورس ش��انگهاي نيز در 
آخرين روز كاري خود در سال چيني، بيش از 2/75 
درصد ريزش داش��ت. با آغاز س��ال نوي چيني و 
تعطيلي چندروزه بورس هاي اين كشور، در روزهاي 
آينده انتظار نوسان زيادي روي قيمت كاموديتي ها 

نخواهيم داشت. 
ولي نكته قابل توجه، ناديده گرفتن روندهاي جهاني 
از سمت معامله گران در بورس ايران است. اين روزها 
همه معامله گران، تحليلگ��ران و فعاالن اقتصادي 
صرفاً نظاره گر ورود نقدينگي فزاينده به بازار سهام 
هستند كه همه تحليل ها، روندها و اتفاقات اقتصادي 
و سياسي را بي اعتبار كرده اس��ت. ارزش معامالت 
خرد بورس امروز نيز بيش از 4هزار و 100 ميليارد 
تومان بود كه نشانگر عطش س��يري ناپذير افراد به 

معامله كردن در اين روزهاست. 

نبض بازار سرمايه در اختيار كانال هاي تلگرامي غير مجاز سهام داغ كن
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