
 سهامداران مالباخته 
در تماشاي جدال بورسي همتي و دژپسند

88498433سرويساقتصادي4

ش��نبه22خ��رداد1400| اولذیالقع��ده1442|| روزنامهجوان| شماره6228

محمودزارعي

مانع زدايي  و شاخص تسهيل انجام كسب وكار
زماني كه دولت دكتر روحاني روي كار آمد، اقتصاد ايران در ش��رايط 
ركود تورمي قرار داش��ت. بر اين اساس از جمله ش��عارهاي انتخاباتي 
رئيس جمهور، بهبود فضاي كس��ب  و كار و رونق توليد بود. با اين حال 
بررسي شاخص هاي اقتصادي نشان مي دهند دولت نمره قابل  قبولي در 
حوزه بهبود كسب  و كار نگرفته است. در همين زمينه در ادامه از طريق 
داده هاي آماري، شاخص سهولت كسب  و كار در دولت روحاني بررسي 
شده است. دولت يازدهم وعده داده بود شاخص تسهيل كسب و كار را 
به زير ۱۰۰ برساند، اما متغيرهاي اثرگذار در گزارش بانك جهاني نشان 
مي دهد كه نه تنها ايران نتوانس��ته مدار صعودي در پيش بگيرد، بلكه 
به نوعي در زيرشاخص هاي تأثيرگذار محيط كسب و كار نيز برگشت 

به عقب داشته است. 
business Doing ، شاخصي است كه توس��ط بانك جهاني براي 
كسب و كارها و حمايت هاي قوي تر از حقوق مالكيت خصوصي ايجاد 
شد. پژوهش هاي تجربي به منظور توجيه اين كار نشان مي دهد كه اثر 

بهبود اين مقررات بر رشد اقتصادي بسيار زياد است. 
آساني شرايط صدور مجوز و تولد كسب و كار از مهم ترين پارامترهاي 
بهبود محيط كس��ب و كار و ايجاد رقابت و رشد اقتصادي هر كشور به 
شمار مي رود. در ماده 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون 
اساس��ي مصوب ۱386/۱۱/8 دولت مكلف به شفاف كردن و تسهيل 

شرايط صدور مجوز كسب و كار شده است. 
طبق آخرين گزارش بانك جهاني پيرامون موضوع شاخص آساني انجام 
كسب و كار در سال2۰2۰، جمهوري اسالمي ايران از ميان ۱9۰ كشور 
رتبه ۱27 را به دست آورده و نيوزيلند، سنگاپور، هنگ كنگ، دانمارك، 
كر  جنوبي و امريكا، شش كشور نخست اين شاخص در جهان هستند. 
طي اين گزارش، ايران از ميان ۱9۰ كشور، به ترتيب در شاخص هاي 
ورشكس��تگي و پرداخت ديون رتب��ه ۱33، آس��اني پرداخت ماليات 
رتبه۱44، اخذ اعتبارات رتبه۱۰4، سهولت اجراي قراردادها رتبه 9۰، 
تجارت فرامرزي رتبه۱23، حمايت از سهامداران خرد رتبه۱28، اخذ 
مجوز ساخت رتبه 73، دسترسي به برق رتبه ۱۱3 و ثبت مالكيت رتبه 

7۰  دريافت كرده است. 
آمارها نش��ان مي دهد جمهوري اس��المي اي��ران از س��ال 2۰۱3  تا 
سال،2۰2۰ ، رش��د ۱8 رتبه اي در شاخص آس��اني انجام كسب و كار 
داشته است كه البته برآورد آن در بعضي نقاط با تصويب برجام در سال 
2۰۱5، تحريم هاي سال 2۰۱8 و حتي شيوع بيماري كرونا نيز بسيار 
كم و در برخي نقاط معكوس بوده است. بنابراين گره زدن دائمي فضاي 
غبارآلود كسب و كار و نتيجه آنكه كاهش توليد ناخالص داخلي است 
با تشديد تحريم ها امري غيرمعقول اس��ت. در يك بيان ساده و صريح 
مي توان اذعان داشت كه بخش قابل توجهي از مقتضيات رشد اقتصادي 
كشورها در گرو فضاي كسب و كار مناسب آن كشور است. تأثير فضاي 
كسب و كار بر سرمايه گذاري را مي توان از حوزه هاي استراتژيك توسعه 
صنعتي ايران تلقي كرد كه س��رمايه گذاري جزئي از تابع توليد است. 
پس بالطبع تحريم هاي اقتصادي باعث كاهش س��رمايه گذاري شده 
و مي تواند در مرحله بعدي بر زيرش��اخص هاي ورشكستگي، تجارت 

فرامرزي، سهامداران خرد، ساخت و مالكيت اثر بگذارد. 
رهبر معظم انقالب در سال ۱398 به دفعات بر لزوم بهبود فضاي كسب 
و كار و رفع موانع پيش روي فعاالن اقتصادي تأكيد كردند و فرمودند: 
»براي تبديل شرايط تحريم به فرصتي براي جهش اقتصاد كشور، بهبود 

فضاي كسب و كار ضرورتي اجتناب ناپذير و يك پي  نياز مهم است.«
ايش��ان در نامگذاري ش��عار س��ال ۱4۰۰ ب��ه توليد، پش��تيباني ها، 
مانع زدايي ها پرداخته و طبعاً رشد ش��اخص آساني انجام كسب و كار 

در سال ۱4۰۰ را پيش برنده اقتصاد ايران مي دانند. 
عدم اهميت به بهبود فضاي كسب و كار بر سرمايه گذاران و روند توليد 
و فروش محصول، در نتيجه بر نيروي كار آثار نامطلوبي بر جا مي گذارد. 
افزايش هزينه هاي بنگاه و س��لب قدرت رقابت پذيري، شكل گيري و 
گس��ترش اقتصاد زيرزميني، جلوگيري از پيوند بنگاه هاي كوچك و 
بزرگ و ناتواني بنگاه ها براي استفاده از صرفه اقتصادي و از اين دست 
موارد از جمله پيامدهاي منفي نامناس��ب بودن فضاي كس��ب  و كار 
است. اين عدم تس��هيل س��بب كاهش توليد ناخالص داخلي و فرار از 
رشد اقتصادي خواهد شد. با توجه به شرايط موجود، راهكار هاي بهبود 

تسهيل شرايط كسب و كار به شرح زير توصيه مي شود: 
۱. ايجاد درگاه واحد صدور مجوز به عنوان يكي از اولويت هاي اقتصادي 

كشور براي جلوگيري از سرگرداني بين مراجع متعدد صدور مجوز. 
2. اصالحيه سياس��ت هاي اجرايي اصل 44 پيرامون تعيين مصاديق 
كسب و كار و نتيجه حفظ انحصار در برخي مشاغل داراي قانون خاص و 

محدوديت شوراي رقابت در وضع جرايم مؤثر بر اخالگران در رقابت. 
3. حمايت از ايجاد مش��اغل تسهيل گر كس��ب و كار با مأموريت هايي 
همچون هدايت و مش��اوره، تكميل زنجيره ارزش، دسترسي به بازار 

و منابع مالي. 
4. استعالم برخط مجوزهاي شروع كسب و كار)در موضوعاتي كه تبعات 

آنها جبران ناپذير نيست(. 
5. وضع قوانين براي بهبود واحدهاي توليدي تحت تملك بانك ها. 

6. فرآيند س��ازي مجازات واحدهاي دولتي مقصر علي��ه بازار و بخش 
خصوصي. 

7. وضع ماليات بر مجموع درآمد افراد براي كنترل رفتارهاي سفته بازانه 
در بازارهاي مختلف.

 عضويت دائم ايران 
در سازمان شانگهاي در دستور كار

از زم�ان نهاي�ي ش�دن تواف�ق 25 س�اله اي�ران و چي�ن، روند 
همكاري ها بين دو كش�ور كند شده و ممكن اس�ت بخشي از آن 
مربوط به س�ايه مذاكرات احياي برجام در روابط دو كشور باشد. 
به گزارش المانيتور، در حال حاض��ر اميدهاي جديدي براي عضويت 
ايران در سازمان همكاري  ش��انگهاي وجود دارد. ايران از سال 2۰۰5 
عضو ناظر اين سازمان بوده و در سال هاي 2۰۰8 و 2۰۰9 براي عضويت 
كامل درخواست داده، اما به خاطر تحريم هاي سازمان ملل كه در آن 
زمان عليه كشورمان اعمال شده بود اين تالش ها به سرانجام نرسيد. 
در صورتي كه ايران بتواند به عضويت كامل سازمان همكاري  شانگهاي 
برسد، همكاري هاي استراتژيك بين ايران و چين شاهد تغيير بزرگي 

خواهد بود. 
چند روز پيش هم نظام الدين زاهدف فاش كرد كه قرار است در نشست 
سازمان همكاري شانگهاي طي س��ال جاري موضوع عضويت كامل و 
دائم ايران در اين سازمان در دستوركار قرار گيرد. به گفته وي عضويت 
ايران در اين س��ازمان يكي از اصلي ترين برنامه هاي سازمان همكاري 
شانگهاي است و در صورتي كه ديگر كشورها هم آماده پذيرش ايران 

باشند، تاجيكستان نيز با آن موافقت خواهد كرد. 
از اين جهت موافقت تاجيك ها مهم اس��ت كه در سال 2۰۱7 همين 
تاجيك ها با عضويت ايران مخالفت كرده بودند. انتظار مي رود در ماه 
سپتامبر رئيس جمهور آينده ايران براي ش��ركت در نشست سازمان 

همكاري شانگهاي به دوشنبه دعوت شود. 
سازمان همكاري شانگهاي يك اتحاد سياس��ي � اقتصادي � امنيتي 
بين هشت كشور چين، روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، 
ازبكستان، هند و پاكستان است. در كنار ايران، افغانستان، بالروس و 

مغولستان هم عضو ناظر اين پيمان هستند.

اقدام خودسرانه كارخانجات شوينده 
رون�د افزاي�ش قيم�ت ش�وينده ها در حال�ي در ب�ازار و از 
س�وي توليدكنن�دگان انجام ش�ده ك�ه توليدكنن�دگان مدعي 
هس�تند افزايش قيمت�ي در محصوالت خ�ود اعم�ال نكرده اند. 
به گزارش تسنيم، هفته گذشته خبر افزايش 25درصدي محصوالت 
شوينده منتشر شد كه براساس آن انجمن صنايع شوينده اعالم كرده 
بود از ۱7 خردادماه عمده محصوالت شوينده تا 25 درصد گران خواهد 
شد. همين موضوع عاملي شد تا در سطح بازار نيز نوسانات قيمتي در 

انواع محصوالت شوينده به وجود آيد. 
البته رئيس انجمن محصوالت شوينده در واكنش به نوسانات بازار اعالم 
كرد: اين ابالغيه كه به شركت هاي توليدي شوينده ارسال شده و مربوط 
به قيمت سهام آنهاس��ت به نحوي كه در اين ابالغيه اعالم كرديم اين 
افزايش قيمت ها مي تواند اثر مثبتي را در سهام شركت ها داشته باشد. 
نكته قابل تأمل اما اينجاس��ت كه علم بيگي به عن��وان رئيس انجمن 
صنايع شوينده گفته است توليدكنندگان محصوالت شوينده با توجه 
به افزايش قيمت مواد اوليه، افزايش 5۰ تا 6۰ درصدي محصوالت خود 
را تقاضا كرده اند كه ما در انجمن روي ميزان افزايش قيمت ها در حال 

بررسي آن هستيم. 
وي تصريح كرد: از آنجا كه در حوزه محصوالت شوينده قيمت گذاري 
اجباري نداريم، س��ازمان حمايت مادامي كه عرف ۱۰ تا ۱7 درصدي 

سود در نظر گرفته شده رعايت شود در قيمت گذاري دخالتي ندارد. 
با در نظر گرفتن صحبت هاي رئيس انجمن به نظر مي رس��د افزايش 
25 درصدي قيمت محص��والت به هيچ عنوان ب��راي توليدكنندگان 
قانع كننده نيست و آنها در هفته اخير به صورت خودسرانه قيمت هاي 
خود را تا بيش از 5۰ درصد افزايش داده اند. مشاهدات خبرنگار تسنيم از 
بازار محصوالت شوينده نشان از آن دارد كه شركت ها راضي به افزايش 
25 درصدي قيمت محصوالت نبودند و در برخي از محصوالت 3۰ تا 

5۰ درصد افزايش قيمت را اعمال كرده اند. 
به عنوان نمونه پودرماشين لباسشويي كه قباًل ۱۰ هزار تومان بود به ۱5 
هزار تومان و مايع ظرفشويي گلي تا 5۰ درصد افزايش قيمت داشته اند. 
عالوه بر اين صابون و شامپوهاي برخي از شركت هاي توليدي نيز رشد 

25 درصدي قيمت ها را تجربه كرده است. 
........................................................................................................................

تورم مسكن چرا افزايش يافت؟
نماينده مجلس با انتقاد از سياست هاي حوزه مسكن دولت يازدهم 
و دوازدهم گفت: پيامدهاي بي توجهي دولت به ساخت را در وضعيت 
فعلي بازار مسكن كه با تورم بااليي مواجه است، مشاهده مي كنيم. 
به گزارش مه��ر، در قانون بودجه ۱4۰۰، براي س��اخت يك ميليون و 
2۰۰هزار واحد مس��كوني، 36۰ هزار ميليارد تومان معادل 2۰ درصد 

حجم تسهيالت بانك ها تصويب شده است. 
 محم��د پاك مهر، نماينده مجلس ش��وراي اس��المي گف��ت: اعطاي 
تسهيالت با بهره كم در بخش مسكن باعث ايجاد رشد قابل توجهي در 
ساخت و ساز مسكن خواهد ش��د. ضمن اينكه احداث بنا و ساختمان 
بيش از 65۰ ش��غل را فعال مي كند و باعث رونق بازار كار و اش��تغال 
مي ش��ود. وي در خصوص ادعاي افرادي كه مدعي هس��تند بانك ها 
امكان پرداخت تس��هيالت 3۰۰ ميليوني را ندارند، خاطر نشان كرد: 
چرا بانك ها نتوانند تسهيالت بخش مسكن را بدهند؟ 2۰درصد از كل 
تسهيالت بانك ها ميزان بااليي نيست و تخصيص اين ميزان تسهيالت 

براي بانك ها كار سختي نخواهد بود. 
نماينده مردم بجنورد در مجلس با اش��اره به لزوم پرداخت س��ريع تر 
تسهيالت 36۰ هزارميلياردي به بخش مسكن عنوان كرد: با توجه به 
اينكه عمده ساخت و سازهاي كشور در شش ماهه نخست سال انجام 
مي شود، الزم است تس��هيالت 3۰۰ ميليوني زودتر به مردم تخصيص 
داده شود، زيرا در شش ماه دوم سال به دليل سرما و كوتاهي روز، ساخت 

و سازها به صورت طبيعي به حداقل مي رسد. 
پاك  مهر با انتقاد از سياست هاي حوزه مسكن دولت يازدهم و دوازدهم 
تصريح كرد: در دوران رياست جمهوري آقاي روحاني مسئله ساخت 
مس��كن بس��يار كمرنگ بود و ما پيامدهاي اين نگاه ضعيف نسبت به 
ساخت را در وضعيت فعلي بازار مسكن كه با تورم بااليي مواجه است، 
مشاهده مي كنيم. وي در پايان گفت: در صورتي كه بخواهيم روند فعلي 
بي توجهي به عرضه واحدهاي مسكوني را ادامه بدهيم، تورم مسكن به 
شدت افزايش خواهد يافت و به چند برابر گذشته خواهد رسيد كه در 

اين صورت اجاره مسكن هم روند افزايشي پيدا خواهد كرد.  
........................................................................................................................

سكه و طال ارزان شد
طب�ق تحلي�ل نايب رئي�س اتحادي�ه ط�ا و جواه�ر ته�ران، 
طي ي�ك هفت�ه اخي�ر ب�ا توج�ه ب�ه نوس�انات مح�دود قيمت 
اونس جهان�ي و ن�رخ ارز در داخل و بيش�تر تح�ت تأثير كاهش 
طبيع�ي تقاض�ا در آس�تانه انتخاب�ات رياس�ت جمه�وري، 
رون�د قيمت ه�ا در ب�ازار س�كه و ط�ا كاهش�ي ب�وده اس�ت. 
محمد كش��تي آراي در گفت وگو با ايس��نا گفت: نرخ ارز هم در داخل 
نوسان ۱۰۰ توماني داشته و هر دالر امريكا از 23 هزار و 95۰ تومان تا 
24 هزار و 5۰ تومان در نوسان بوده اس��ت. طبيعتاً اين دو عامل تأثير 
چنداني در قيمت ها نداشته، اما در اين هفته شاهد اتفاقي جالب بوده ايم 

كه هر چهار سال يك بار مي افتد. 
وي افزود: باتوجه به اينكه نگاه مردم به انتخابات است تا ببينند پيروز 
انتخابات كدام نامزد خواهد بود و سمت و سوي اقتصاد كشور به كدام 
جهت خواهد رفت، دادوستدها به شدت كاهش پيدا كرده است. بنابراين 
در اين هفته به دنبال كاهش تقاضا و دادوستدها، قيمت سكه و طال با 
روند كاهشي همراه ش��د. اين نگاه كه تقاضاها منتظر نتيجه انتخابات 
باشد هميشه وجود داشته اس��ت. در مجموع بازار، بازاري آرام بوده و 
پيش بيني مي شود كه هفته پيش رو نيز بازار به همين شكل پيش برود 

تا انتخابات برگزار و نتيجه آن مشخص شود. 
 اين مقام صنفي ضمن اش��اره به اينك��ه در طي اين هفته به س��بب 
تقاضاهاي محدود، حباب سكه تمام تغيير نكرده، اما حباب نيم سكه، 
ربع سكه و سكه هاي يك گرمي كاهش حباب داشته است، تأكيد كرد: 
كاهش قيمت قطعات كوچك تر سكه )نيم سكه، ربع سكه و سكه هاي 
يك گرمي( ناشي از كاهش حباب آنها بوده كه به سبب همان كاهش 

تقاضاها بوده است. 
كشتي آراي در رابطه با تغييرات قيمت ها در طول هفته اخير و آخرين 
قيمت هاي معامالتي گفت: در بازار اين هفته، س��كه تمام طرح جديد 
و طرح قديم، نيم سكه و ربع س��كه هر يك ۱5۰ هزار تومان نسبت به 
ابتداي هفته كاهش قيمت داشته اند. بدين تربيت در آخرين معامالت 
پايان هفته هر قطعه سكه تمام بهار طرح جديد به ۱۰ ميليون و 72۰ 
هزار تومان و هر قطعه سكه طرح قديم به ۱۰ ميليون و 6۰۰هزار تومان 
رسيده اند. حباب س��كه نيز در بين ۱2۰ تا ۱7۰ هزار تومان در نوسان 

بوده است. 
نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران ادامه داد: نيم سكه و ربع سكه 
نيز همانطور كه اشاره ش��د با كاهش ۱5۰ هزار توماني در پايان هفته 
5 ميليون و 85۰ هزار تومان و ربع س��كه 3 ميليون و 8۰۰ هزار تومان 
قيمت دارند. سكه هاي يك گرمي نيز با 5۰هزار تومان كاهش قيمت 
در طول اين هفته همراه شده و به 2 ميليون و 3۰۰ هزار تومان رسيده 
است. وي اعالم كرد: هر گرم طالي ۱8 عيار هم در اين مدت بين 5 تا 
۱5 هزار تومان ارزان شده و يك ميليون و 74 هزار و 4۰۰ تومان تعيين 
قيمت شده اس��ت. هر مثقال طال آب ش��ده نيز 4 ميليون و 655هزار 
تومان قيمت گذاري شده است. آخرين نرخي ثبت شده براي هر اونس 
جهاني همانطور كه اشاره شد با ۱۰ دالر كاهش به نسبت ابتداي هفته 

به هزار و 884 دالر رسيده است.

ب�ورس اوراق به�ادار تهران در يكس�ال اخير 
2هزارو500هزار ميليارد تومان از ارزش خود را از 
دست داده است و در حالي كه سهامداران تصور 
مي كردند دولت روحاني شايد با نزديك شدن 
به انتخابات رياست جمهوري 1400 بهبودي در 
وضعيت بازار ايجاد كند تا بخش�ي از زيان هاي 
سنگين شان جبران شود، اين روزها تنها شاهد 
درگيري لفظي و تحليلي همتي و دژپسند بر سر 
چرايي نوسان بازار سرمايه هستند؛ در جدالی 
كه بي ش�ك زيان آنها را جب�ران نخواهد كرد. 
س��ال گذش��ته در چنين روزهايي بازار سرمايه 
در اوج خود به س��ر مي برد، اشخاصي كه صاحب 
دانش، رانت اطالعاتي يا شانس بودند، زودتر از بازار 
خارج شدند و اشخاصي هم كه به واسطه دعوت و 
تبليغات و جو عمومي جامعه دي��ر وارد اين بازار 
شدند يا اصاًل سودي نديدند يا اينكه بعد از تجربه 
صعود كوتاه مدت به يكباره در تله سقوط بازار گير 
افتادند. در يكس��اله اخير شاخص كل بازار بورس 
اوراق بهادار تهران نيمي از ارتفاع خود را از دست 
داده است، به  طوري كه هم اكنون در محدوده يك 
ميليون و ۱۰۰ هزار واحد درجا مي زند، همچنين 
ارزش اين بازار در همين مدت با افت 2هزارو5۰۰ 
هزار ميليارد تومان در محدوده 4هزارو5۰۰هزار 

ميليارد تومان قرار گرفته است. 
دهها ميليون سهامدار مالباخته بورسي نمي دانند 

اصاًل بايد چه كنند و آنقدر از اصل سرمايه خود را 
از دست داده اند كه دس��ت به دامن سياست هاي 
دولت حسن روحاني شده اند تا ببينند آيا دولت در 
ماه هاي انتهايي خود اقدامي براي بهبود وضعيت 
بازار سرمايه مي كند و يا اينكه مالباختگان بورسي 

را در وضعيت زيان ترك خواهد كرد. 
در اين بين با وجودي كه انتظار مي رفت در آستانه 
انتخابات رياس��ت جمهوري ۱4۰۰ دولت كاري 
براي بازار س��رمايه انجام دهد، اما چنين نشد اين 
در حالي اس��ت كه وضعيت مالي دولت به قدري 
وخيم است كه با رش��د پايه پولي مي توان متوجه 
شد دولت با استقراض، هزينه هاي جاري خود را 

تأمين مي كند. 
از سوي ديگر همتي كه از بانك مركزي به عرصه 
رقابت ه��اي انتخاباتي رياس��ت جمه��وري ورود 
كرده است، اين روزها عالوه بر جدال با رقبا، جدالي 
هم با وزير اقتص��اد و مجموعه س��ازمان برنامه و 
بودجه دارد، زيرا وي معتقد اس��ت سياست هاي 
پولي تحت سلطه سياست هاي مالي اقتصاد دولتي 
در تحريم و ش��يوع كرونا قرار گرفته اس��ت و كار 
چنداني نمي توانست براي اقتصاد انجام دهد، اما از 
سوي ديگر دژپسند نيز ضعف سياست هاي پولي را 

در افت بازار سرمايه مؤثر عنوان كرده است. 
   نقش همتي در سقوط بورس

فرهاد دژپس��ند ، وزير اقتصاد معتقد اس��ت، اگر 

نوسانات نرخ بهره بين بانكي با سوء مديريت مواجه 
نمي شد، چش��م انداز مثبت روند رو به رشد بازار 
سهام به گونه اي بود كه مي توانستيم حتي به بانك 
مركزي در هدايت نقدينگي كمك كنيم، چنانچه 

در مهر و آبان اين اتفاق افتاد. 
از تير ماه سال ۱399 كه روند نرخ بهره بين بانكي 
صعودي شد، مش��خصاً در آن برهه جهت حركت 
شاخص كل بورس نزولي شد. در واقع از زماني كه 
نرخ بهره بين بانكي 2۰ درصد ش��د، اين شاخص 
عماًل بر روند بازار س��هام مسلط شد. اگر وضعيت 
صعودي بازار سهام ادامه پيدا مي كرد به هيچ عنوان 
دولت مجبور به استفاده از بحث هاي فرابودجه اي 

مثل تبصره 4 قانون بودجه نمي شد. 
 وزير اقتصاد ب��ا بيان اينكه نرخ س��ود بين بانكي 
در اختيار يك دس��تگاه »بانك مركزي« اس��ت، 
گفت:» مديريت اين نرخ با سوء مديريت مواجه شد 
و اگر در اين حوزه سوء مديريت نداشتيم، با بهبود 
بازار سهام و استفاده از ظرفيت بورس مي توانسيم 

در هدايت نقدينگي به بانك كمك كنيم. 
در زماني كه نرخ بهره بين بانكي پايين بود، هفته اي 
8 هزار ميليارد تومان اوراق فروخته مي شد، اما با 
افزايش نرخ بهره بين بانكي، فروش اوراق دولت به 
شكل وحش��تناكي افت كرد. سال قبل به سختي 
۱25 هزار ميليارد تومان اوراق نقدي فروخته شد، 
اگر برخي مي گويند بانك ها ب��ه صورت اجباري 

اوراق نقدي دولت را خريداري كردند، بايد تأكيد 
كرد، هي��چ الزامي از س��وي دول��ت در اين حوزه 
نبود، بلكه به صورت اختي��اري اين روند عمدتاً در 

بانك هاي دولتي انجام شد. 
وي معتقد اس��ت انح��راف در سياس��ت پولي بر 
تحوالت اقتصادي مؤثر بود. اگر الزامات استقالل 
و نظارت بانك مركزي بر بانك ها لحاظ نش��ود، به 
انحرافي منجر مي شود كه تبعاتش غير قابل جمع 
كردن است. اين انحراف از س��ال ۱397 به نوعي 

شروع شد. 
   رفتار تبعيض آميز بانك مركزی 

در حمايت از بانك و بورس
هيئت عالي ثبات اقتصادي در همه جاي دنيا وجود 
دارد كه وزير اقتصاد، رئيس آن اس��ت، چون وزير 
اقتصاد همزمان بازار بانكي، بيمه، بدهي و بورس را 
زير نظر دارد. به عنوان يك مثال از نظارت مجمعي، 
بانك مركزي برخي مؤسسات اعتباري مشكل دار 
را كه زير نظر گرفته بود، در اس��فندماه براي حل 
مشكل آن مؤسسه ۱۱ هزار ميليارد تومان اوراق 
}آن{ را خريداري كرد تا مشكلش حل شود، اما 
همين بانك مركزي حاضر نبود كمتر از ۱۱ هزار 
ميليارد تومان براي حل مشكل بورس ارز صندوق 

توسعه را خريداري كند. 
   نقش دژپسند در سقوط بورس

از س��وی ديگر عبدالناصر همتي، نامزد انتخابات 
رياس��ت جمهوري گفت: س��قوط بورس به دليل 
دعواي فرهاد دژپس��ند، وزير اقتصاد و وزير نفت 
بوده است. همتي با اشاره به اينكه ظرف يكسال 
س��ه بار رئيس بورس را تعويض كرده اند، افزود: 
با دخالت هاي سياس��ي ب��ورس را ب��ه بازاري 
غير قابل كنترل تبديل كردند. او گفت كه اواسط 
تير در نام��ه اي به رئيس جمه��ور گفتم كه قضيه 
بورس دارد خطرناك مي شود و رونوشت اين نامه را 
به رهبري هم دادم، اما بعد از نامه  من باز مسئوالن 

مردم را تشويق به حضور در بورس كردند. 
همتي گفت: رهبري نظر من را تأييد كرده بودند و 

به رئيس جمهور گفتند براي بورس تدبير كنيد. 
همتي با بيان اينكه قرار بود صندوق توس��عه ملي 
يك درصد از منابع ريالي را به صندوق توسعه بازار 
اختصاص دهد، گفت: صندوق توسعه ملي به بانك 
مركزي ربطي ندارد. او تأكيد كرد: به خاطر اقدامات 
مهم بانك مركزي در جلوگيري از فروپاشي اقتصادي 
بهترين راه را در مقصر جلوه دادن ما در سقوط بورس 
ديدند. همتي با بيان اينكه هم��ه تصور مي كردند 
ارز تا4۰هزار تومان و6۰هزار توم��ان باال مي رود و 
مي گفتند سهام نيز بايد با اين قيمت محاسبه شود، 
افزود: از زمان باال رفتن س��ود بي��ن بانكي تا زمان 

سقوط بورس يك ماه و نيم فاصله بود. 
او همچنين گفت: برخي مي خواستند رئيس بانك 
مركزي را ناموفق جلوه دهند. شايد احساس كردند 

مي خواهم كانديدا شوم. 

هادی غالمحسینی
  گزارش    یک

اگر چه گزارش هاي تحقي�ق و تفحص مجلس و 
همچنين ديوان محسابات در مورد قاچاق كاال و 
ارز روند كاهشي قاچاق كاال و ارز در دولت حسن 
روحاني را با تشكيك مواجه مي كند، اما اگر در 
خوش بينانه ترين حالت ميانگين س�االنه حجم 
قاچاق كاال و ارز طي س�ال هاي 92 ت�ا 99 را تنها 
12ميليارد تومان در نظ�ر بگيريم ) نصف آماري 
كه منتقدان مي گويند(، حج�م قاچاق كاال و ارز 
در دولت حسن روحاني حداقل 96ميليارد دالر 
است، حال با چنين گردش مالي قابل ماحظه اي 
بايد مقامات دولتي پاسخ دهند كه قاچاق كاال و ارز 
در اين سال ها چه سودي براي باندهاي قاچاقچي 
و چه هزينه اي براي اقتصاد ايران داشته است؟!

اغلب مردم از مواضع رهب��ر معظم انقالب در مورد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز مطلع هستند تا جايي كه 
در سال هاي ابتدايي دولت حسن روحاني، رهبري 
فرمودند كاالهاي قاچاق را مقابل چشم همه آتش 
بزنيد، اما متأسفانه وقتي به حجم قاچاق كاال و ارز 
در سال هاي سپري ش��ده از دولت حسن روحاني 
نگاهي گذرا مي اندازيم متوجه مي شويم كه آن طور 
كه انتظار مي رفت با قاچ��اق كاال و ارز مبارزه انجام 
نگرفته است. اگر چه بر اساس قانون ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز هر ساله آمار قاچاق را اعالم مي كند، 
ولي قانون اين اجازه را به همه دستگاه ها داده است 
كه برآورد خ��ود را از قاچ��اق كاال و ارز حوزه خود 
منتش��ر كنند، به طور نمونه وزارت صمت مي تواند 
برآورد خود را در رابطه ب��ا قاچاق خودرو و قطعات، 
پوشاك، لوازم خانگي، موتور سيكلت منتشر كند يا 
وزارت جهاد كشاورزي مي تواند ارزيابي خود را در 
حوزه قاچاق موادغذايي، كود، بذر، گياهان، چوب، 
خاك به اطالع عموم مردم جامعه برساند،  همچنين 
بانك مركزي به عنوان متولي حوزه ارزي مي تواند 
برآورد خود را در حوزه قاچاق ارز، طال، نقره، س��كه 

طال و ماينر توليد و استخراج رمز ارز منتشر كند. 
بررسي هاي س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز نشان 
مي دهد كه حداقل از س��ال ۱392 تا سال ۱396، 
روند قاچاق كاال و ارز كاهشي بوده است. اين ستاد 
براساس انتخاب »روش هاي ش��كاف بين عرضه و 
تقاضا«، »اختالف تجارت بين كشوري«، »درصد 
كشفيات«و »روش ميداني« به برآوردهايي كلي از 

قاچاق كاال در كشور رسيده است. 

حجم قاچاق كاال و ارز از س��ال  92 كه حدود 2۰تا 
25ميليارد دالر ارزيابي ش��د به تدريج تا س��ال 96 
حدود ۱3ميليارد دالر اعالم شد، هرچند آمار دقيق 
برآوردهاي س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال از واردات 
كاالي قاچاق به كشور در سال هاي ۱397 و ۱398 
اعالم نشده اس��ت، اما اظهارات مقام��ات مرتبط با 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز نشان مي دهد كه حركت 

قاچاق در اين سال ها خطي بوده است. 
   رواي�ت مجلس ش�وراي اس�امي از آمار 

قاچاق كاال
با وجودي كه دولت آمار قاچاق را در س��ال هاي 92 
تا 96 كاهشي اعالم كرد، اما مجلس شوراي اسالمي 
در گزارش تحقيق و تفحص خود از سياس��ت هاي 
دولت در مقابله با قاچ��اق به قوه قضائي��ه، برآورد 
ديگري را از مي��زان قاچاق كاال اع��الم كرد. طبق 
برآوردهاي مجلس شوراي اسالمي ميزان قاچاق در 
سال هاي 95 و 96، 2۱/5تا 25/5ميليارد دالر بوده 
است، با وجود آنكه آمار رسمي اعالم شده در مورد 
قاچاق كاال و ارز در س��ال 95 نزديك به ۱2/5و در 

سال 96 نزديك ۱3/۱ميليارد دالر بوده است. 
همچنين، هيئت تحقيق و تفحص در بررسي هاي 
خود نيز به 3۱ شگرد و شيوه قاچاق كاال دست يافت 
كه مدعي شد قاچاق عموماً از مبادي رسمي انجام 
مي گيرد، بدين ترتيب برخ��الف برخي ارزيابي ها 

و اظهارات، ش��يوه هايي همچون كولبري، واردات 
چمداني كاال يا ته لنجي، اثر چنداني در گردش كاالي 
قاچاق در كشور ندارند و تغيير در سياست گذاري در 
اين حوزه و آسان س��ازي واردات براي مرزنشينان 

نمي تواند اثر چنداني بر اقتصاد ملي بگذارد. 
  ضربه قاچاق 96 ميلي�ارد دالري كاال و ارز 

به اقتصاد
هر چند اختالف نظر آماري در رابطه با حجم قاچاق 
كاال و ارز بي��ن بخش هايي چون مجل��س و دولت 
بسيار قابل توجه و تأمل اس��ت، اما اگر فرض كنيم 
كه ميانگين ساالنه قاچاق كاال و ارز در دولت حسن 
روحاني تنها ۱2ميليارد دالر بوده است، حجم قاچاق 
كاال و ارز در دولت حسن روحاني حداقل 96ميليارد 
دالر مي باش��د، كه ارزش جاري ريالي اين حجم از 
قاچاق كاالو ارز 2هزار و 3۰4 هزار ميليارد ميليارد 
تومان است، با توجه به اين حجم از گردش مالي بايد 
از مقامات پولي پرسيد، براي مبارزه با گردش مالي 
قاچاق كاال و ارز در اين سال ها چه كرده ايد يا اينكه 
ساير دستگاه هاي متولي مبارزه با قاچاق كاال و ارز به 
فراخور حوزه مسئوليت و وظايف قانوني شان بايد در 
مورد جريان داشتن قاچاق ميليارد دالري در اقتصاد 

ايران پاسخگو باشند. 
  قاچاق كاال كاهش محسوسي نيافته است

از سوي ديگر ديوان محاسبات در چهارمين گزارش 

درباره قوانين هفتگانه مرتبط با توليد با اش��اره به 
اينكه زيرساخت هاي قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
پس از هفت  سال، هنوز آماده نيست، دليل كوتاهي 
در آمايش گمركات را ترك فعل ها و نفوذها دانست. 
در اين گزارش آمده اس��ت قانون مب��ارزه با قاچاق 
كاال و ارز ب��ه عنوان يك��ي از قوانين مورد بررس��ي 
و ارزيابي ديوان محاس��بات كش��ور، س��ال ۱392 
به تصويب رس��يده و آخرين اصالح��ات مصوب بر 
روي آن س��ال ۱394 اعمال ش��ده اس��ت. به رغم 
تغييرات پ��ي در پ��ي در قوانين، برگ��زاري تعداد 
۱3۱ جلسه اعضاي اصلي ستاد و تشكيل ۱3 كارگروه 
كارشناس��ي مربوط، برگزاري 7۰ جلسه كارگروه 
مركزي پيشگيري و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از 
شبكه فرآورده هاي نفتي و تشكيل چهار كميته فني 
ذيل كارگروه مركزي آن تا سال ۱4۰۰، اين قانون 
به طور كامل اجرا نش��ده و قاچاق كاال و ارزكاهش 

محسوسي نداشته است. 
گزارش ديوان محاسبات كشور از جمله داليل عدم 
اجراي اين قانون را ترك فعل مس��ئوالن و ضعف 
آنها در اجرا، ضعف در قان��ون، نبود ضمانت كافي 
براي اج��راي مواد قانوني، ع��دم اختصاص بودجه 
الزم براي تهيه زيرساخت ها، ناممكن بودن تعيين 
مصاديق مشخص ش��ده در قانون توسط دستگاه 
متخصص، تعارض با ساير قوانين و رويه هاي تجاري 
كش��ور و ناهماهنگي بين دس��تگاه هاي مكلف در 
حوزه اجرا مي داند. در اين گزارش آمده اس��ت كه 
الزمه اجراي قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز ايجاد 
زيرساخت هاي الزم اس��ت ولي با گذشت بيش از 
هفت س��ال، راه اندازي س��امانه هاي الكترونيكي و 
هوشمند سازي فقط 75 درصد پيشرفت فيزيكي 
وجود داشته اس��ت و همچنين در س��امانه رصد 
زنجيره تجاري كاالها تا آخر فروردين ۱4۰۰، تنها 
ثبت برخي كااله��اي مورد نظر ) ن��ه تمام كاالها( 

داراي 96 درصد پيشرفت فيزيكي است. 
بر اساس گزارش كارشناسي ديوان محاسبات كشور 
مبارزه مؤثر با قاچاق كاال و ارز پس از اصالح قانون، 
نيازمند تجهيز گمركات، انبارهاي س��ازمان اموال 
تمليكي، هوشمندسازي سامانه ها و آموزش نيروي 
انساني است. اجراي اين موارد نيازمند تعيين بودجه 
مشخص است، ولي آمايش گمركات به دليل ترك 

فعل ها و نفوذها هنوز اجرايي نشده است.

قاچاق 96 ميليارد دالري كاال و ارز در دولت روحاني
ديوان محاسبات مجلس: زيرساخت هاي قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز پس از 7  سال، هنوز آماده نيست
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