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        ميخواهیم؟
از اينستكس چه

اخبار

شگردهايفرارمالياتي

مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي ضمن تأكيد بر برخورد جدي با
فرار مالياتي دانهدرشتها ،گفت :صدور كد اقتصادي ،كارتهاي بازرگاني،
تشكيل شركتهاي صوري ،اعالم صوري ورشكستگي شركتها ،صدور
فاكتورهاي صوري و جعلي ،حسابهاي بانكي اجارهاي و بهتازگي كد
ملي اجارهاي از آسيبهايي است كه در نظام اقتصادي وارد شده و به
فرارهاي مالياتي بزرگ انجاميده است .به گزارش «سبزینه» به نقل از
ايسنا ،حسين تاجمير رياحي در جلسهاي كه با حضور مديركل و جمعي
از مسئوالن و كاركنان اداره كل امور مالياتي استان آذربايجانغربي برگزار
شد ،با بيان اينكه حمايت از توليد ،اشتغالزايي و سرمايهگذاري در شرايط
فعلي كشور از مهمترين برنامههاست ،اظهار كرد :نظام مالياتي بايد نقش
حامی را ايفا كرده و سراغ واسطهگران ،دالالن و سودجويان برود و حامي
توليد و سرمايهگذاري باشد .وي با بيان اينكه برخورد با فرار مالياتي تبديل
به يك مطالبه شده است ،اظهار كرد :بايد زمينه فرار مالياتي با جلوگيري
از ادامه روند آن در آينده فراهم شود .تاجمير رياحي با بيان اينكه در
سياستهاي كلي نظام ،اسناد باالدستي و سياستهاي اقتصاد مقاومتي
ابالغي مقام معظم رهبري ،بر افزايش درآمدهاي دولت براساس افزايش
سهم درآمدهاي مالياتي تأكيد شده است ،افزود :تحقق اين مهم نيازمند
شناسايي منابع جديد مالياتي از طريق شناسايي فراريان مالياتي است .وي
با اشاره به آسيبها و زمينههاي فرار مالياتي در دهههاي گذشته ،گفت:
صدور كد اقتصادي ،كارتهاي بازرگاني ،تشكيل شركتهاي صوري،
اعالم صوري ورشكستگي شركتها ،صدور فاكتورهاي صوري و جعلي،
حسابهاي بانكي اجارهاي و بهتازگي كد ملي اجارهاي ،از آسيبهايي است
كه در نظام اقتصادي وارد شده و به فرارهاي مالياتي بزرگ انجاميده است.
اين مسئول با بيان اينكه متأسفانه فراريان مالياتي ساماندهي و استراتژي
دارند ،ادامه داد :مروري بر تاريخچه فرار مالياتي در كشور نشان ميدهد كه
همزمان با تغيير قانون ،اين افراد مواضع خود را عوض كرده و به راهكارهاي
جديد متوسل ميشوند .تاجمير رياحي با اعالم اينكه اصل و جريمه بدهي
كارتهاي بازرگاني در آذربايجانغربي سههزار و  500ميليارد تومان است،
گفت :در مرحله وصول اين بدهيها به افرادي ميرسيم كه در ازاي دريافت
مبلغي اندك ،از آنها سوءاستفاده شده است و افراد ديگري به ثروتهاي
هنگفت رسيدهاند .وي با اشاره به راهكارهاي جلوگيري از سوءاستفاده از
كارتهاي بازرگاني ،تصريح كرد :سنجش كامل شرايط و احراز صالحيت،
نظارت دقيق و رصد وضعيت شركتهاي ثبت شده موجب جلوگيري از
سوءاستفادههاي بعدي ميشود و سازمان امور مالياتي كشور نيز بر رصد
و بهروز رساني سامانهها بر همين اساس تأكيد دارد .مديركل دفتر حقوقي
سازمان امور مالياتي كشور در ادامه با تأكيد بر اينكه نظام مالياتي بر هيچ يك
از فعاليتهاي اقتصادي نامحرم نيست ،اظهار كرد :ماليات نقش مهمي در
حوزه تنظيمگري اقتصاد داشته و زمينههاي اعتماد و ارتقاي سرمايه انساني
و اجتماعي را فراهم ميكند .وي در ادامه با بيان اينكه اقدامات ما نبايد
موجب نارضايتي عمومي شود ،گفت :بر ما تكليف است كه در رفتار ،گفتار و
تكريم مراقب عموم مردم بوده و در مقابل فراريان مالياتي با قدرت بايستيم.
همچنين حسن كوماسي ،مديركل امور مالياتي آذربايجانغربي ،نيز در اين
جلسهبابياناينكهبرايتحققاهدافوبرنامههايوصولماليات،تمركزمان
برمطالبه معوقات ازحوزههايفرارمالياتي،تراكنشهايبانكيوكارتهاي
بازرگاني است ،گفت :در شرايط موجود بايد هواي بخش خصوصي ،تجارت
و بازار را داشته باشيم .وي مشكل سيستم مالياتي استان را فقر صنعتي و
اقتصاد كشاورزي معاف از ماليات در استان عنوان كرد و ضمن تأكيد بر لزوم
توجهبهظرفيتواقعيمالياتستانيدرتعيين سهمیه وصوليمالياتبراي
استان گفت ۴۰ :درصد اقتصاد آذربايجانغربي ،كشاورزي و نزديك به ۶۰
درصد نيز مربوط به خدمات است كه در اين راستا تالش ميكنيم در سال
آينده اهداف تعيين شده براي سهميه مالياتي وصولي از استان ،با كمك ساير
مسئوالن استاني ،مبتنيبر مطالعه درست و ظرفيت واقعي اين استان باشد.
وي به وجود مطالبات زياد در زمينه كارتهاي بازرگاني در استان هم اشاره
و تأكيد كرد :برنامهريزيهاي وصول ماليات در استان بايد طوري باشد كه به
بخش مالياتده موجود استان فشار وارد نشود.

سبزینه

مراودات مالی و بانکی با دنیا

ليال جودي

در واپسين روزهاي اسفندماه خبرها از راهاندازي
سازكار ايراني متناظر با «سازكار حمايت از
مبادالت تجاري ايران و اروپا» (اينستكس)
حكايت دارد و آنگونه كه برميآيد ،قرار است
اين كانال بهزودي فعاليت خود را آغاز كند .از
ارديبهشتماه كه آمريكا خروجش را از توافق
هستهاي با ايران اعالم كرد تاکنون كه اروپا در
قول و نظر بارها بر پايبندي خود به برجام تأكيد
كرده ،بيش از  10ماه ميگذرد .در اين مدت
اقتصاد ايران كه با كنترل تورم و رشد اقتصادي
به شكوفايي اميد بسته بود ،با تكانههاي بيروني
شديدي روبهرو شد كه نوسان نرخ ارز و بهدنبال
آن تورم شديد در قيمت تمام شده كاالها و
خدمات ،اختالل در روند صادرات و واردات ،به
تعليق درآمدن قراردادهاي خارجي ،توقف جذب
فاينانسها ،خطوط اعتباري خارجي و مهمتر از
همه تحريم شبكه بانكي ،سوئيفت و بانك مركزي
از مهمترين آنها بود .مسئوالن ايراني در ماههاي
گذشته بارها اعالم كردهاند كه از اينستكس-
كه اروپا از ابتداي خروج آمريكا از برجام
وعده راهاندازي آن را داد -همان كاركردي را
ميخواهند كه برجام براي اقتصاد ايران بههمراه
داشت و اگر قرار باشد تنگناهاي تحريم بار ديگر
اقتصاد و مردم ايران را تحت فشار مضاعف قرار
دهد ،طراحي و اجراي آن كاري بيهوده خواهد
بود .در همين رويكرد نيمه بهمنماه سه كشور
اروپايي عضو برجام يعني انگليس ،آلمان و فرانسه
ازسازكاري رونمايي كردند كه به گفته آنان در
گام نخست از تحريمهاي آمريكا مصون مانده
و ميتواند نيازهاي اقتصاد ايران را از اين مسير
تعريف و تأمين كند .از اين رو رئيس و نمايندگان
اينستكس هفته گذشته سفر كوتاهي به تهران
داشتند تا صحبتهاي طرف ايراني ماجرا يعني
مسئوالن بانك مركزي و فعاالن بخش خصوصي
را بشنوند .اين نشستها بر موضوع مشخص نحوه
عملياتي كردن اينستكس و چگونگي همكاري
آن با نهاد متناظر ايراني كه در شرف تأسيس
است ،متمركز شده بود .آنگونه كه عبدالناصر
همتي ،رئيس كل بانك مركزي ،اعالم كرده،
سازكار متناسب با كانال معرفي شده از طرف سه
كشور اروپايي با نامسازكار ويژه تأمين مالي و
تجارت ( )STFIبهزودي در تهران ثبت ميشود.
به گفته همتي« ،ثبت اين شركت به هيچ وجه
به معناي معطل شدن ايران براي عملياتي شدن
سازكار اروپا نيست و ما استراتژي اتخاذ شده
خود را براي نحوه تأمين مالي و تجارت كشور
در شرايط تحريم از روشها و طرق ويژهاي كه

طراحي كردهايم ،بهويژه از طريق همسايگان و
ساير شركاي تجاري ادامه ميدهيم.
 اينستكس
محدود به غذا و دارو نباشد
حال پرسش اصلي اين است كه ايران از اينستكس
چه ميخواهد؟ همانطور كه در صدر گفته شد،
خواسته ايران از اين كانال مالي فقط رفع مايحتاج
و كاالهاي اساسي و دارويي مورد نياز كشور
نيست؛ چنانكه طبق رأي ديوان داوري بينالمللي
اين اقالم از ابتدا هم تحت تحريمها نبودهاند .البته
ناگفته نماند كه بسته بودن كانالهاي نقل و انتقال
مالي ،بهويژه تحريم ايران از سوي شبكه سوئيفت
و نيز كارشكنيها و سنگاندازيهاي آمريكاييها
در روند تأمين همين اقالم هم اختالل ايجاد كرده
است .نگاهي به آنچه در جريان امضاي برجام گفته
شد ،نشان ميدهد ايران از امضاي اين توافق چند
هدف داشت؛ نخست آنكه نفت خود كه يكي
از منابع مهم تأمين مالي و بودجه دولت است
بهراحتي بفروشد ،با اقصي نقاط جهان مراودات
مالي و كارگزاري بانكي داشته باشد ،تجارت
رسمي خود را بدون مشكل انجام دهد و بتواند
بهراحتي فاينانس و سرمايهگذاري خارجي را
جذب كند .در بيش از دو سالي كه از اجراي برجام
گذشت (دي  94تا ارديبهشت  )97خواستههاي
ايران بهتدريج در حال اجابت بود؛ اما با خروج
آمريكا از برجام همه اين موارد در اجرا متوقف شد؛
زيرا طبق تحريمهاي اوليه و ثانويه آمريكا ،نهتنها
شركتهاي آمريكايي يا آنهايي كه سهامدار
آمريكايي دارند بايد تحريمها را رعايت كنند ،بلكه
شركتهايي كه در بازار اين كشور حضور دارند،
نميتوانند با كشورها ،اشخاص و شركتهاي

با افزايش  ۳۹۰درصدي سرمايه

بانك تجارت بزرگترين شركت بورسي شد

اجازه دهيم بورس كاال راه خود را برود

رئيس پيشين اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از اقتصاد دستوري گفت :بورس
كاال براي حركت براساس ماهيت اصلي خود يعني ايجاد بازاري رقابتي،
شفاف و مورد اعتماد در ميان صنايع نيازمند آن است كه از مداخله و
نقشآفريني سياستگذاران در امان بماند .به گزارش «سبزینه» به نقل
از تسنیم ،براي بهرهگيري كامل از ظرفيتهاي بورس كاال در اقتصاد ،سه
پيششرط اساسي الزم است كه در صورت عدم اجراي هر يك از اين
پيششرط ،نبايد توقع اقتصاد رقابتي و شفافي را داشته باشيم .اين ارزيابي
محسن جاللپور ،رئيس پيشين اتاق بازرگاني ايران براي توسعه بيشتر
بورس كاال در اقتصاد ايران است .وي معتقد است كه بورس كاال براي حركت
براساس ماهيت اصلي خود يعني ايجاد بازاري رقابتي ،شفاف و مورد اعتماد
در ميان صنايع ،نيازمند آن است كه از مداخله و نقشآفريني سياستگذاران
در امان بماند .وي درباره پيششرطهاي الزم براي عملكرد موفق و اثرگذاري
بيشتر بورس كاال در اقتصاد گفت :طبق تجارب جهاني ،بورس كاال مانند
هر بورس ديگري براي آنكه بتواند براساس ماهيت خود كار كند نيازمند
سه پيششرط اساسي است .نخستين شرط؛ «رقابت» است .رئيس پيشين
اتاق بازرگاني ايران اضافه كرد :يعني بايد فضايي در اقتصاد شكل گيرد كه
همه توليدكنندگان و مصرفكنندگان حاضر در بورس كاال متقاعد شوند كه
در فضاي بورس كاال هيچگونه تحميل قيمت يا موارد دستوري ديگر صورت
نميگيرد و رقابت كامل در اين بستر وجود دارد .وي افزود :دومين مسأله
«شفافيت» در معامالت بورس كاال است ،يعني بايد شرايط بازار رقابتي
و شفافيت بهگونهاي باشد كه معاملهگران حاضر در بورس كاال اطمينان
داشتهباشندكهفعاليتهاومنافعآنهاقربانيهيچتصميمبيرونينميشود.
جاللپور ادامه داد :سومين نكته نيز كه بسيار حايز اهميت است« ،مداخله
نكردن نهادهاي حاكميتي و دولت» در روند معامالت حوزه بورس كاال است.
هرگونه ورود و دخالت سياستگذاران در معامالت بورس ،برنامهريزي را
براي همه فعاالن اقتصادي بسيار سخت ميكند و در نهايت ،اعتمادها به
بورس كاهش مييابد .به گفته رئيس پيشين اتاق بازرگاني ايران ،نمونه
بارز اين اتفاق در موضوع گندم اتفاق افتاد .پس از مدتها تالش ،گندم
وارد بورس كاال شد ،اما بهخاطر قيمتگذاري دولت و شفاف نبودن شرايط
بازار اين محصول ،عرضه اين محصول در بورس كاال دوام نداشت و گندم
بارديگر به شيوه پرمشكل و پر مسأله سنتي عرضه ميشود .وي ادامه داد :به
اين ترتيب تا زمانيكه وضعيت اينچنين باشد و تصميمات غيركارشناسي
و در مواردي منفعتجوييهاي گروهي ،بورس كاال را تحت فشار قرار دهد،
انتظار بهرهمندي حداكثري از اين بورس در بازارهاي غيرشفاف ما ،منطقي
نيست .بايد توجه كنيم كه بورسهاي كااليي موفق در دنيا ،سازكار مشخص
خود را دارند و دولتها دخالتي در مسير مبادالت آنها ندارند و مديران آن
بورسها نيز بر مبناي اصولي علمي و حرفهاي از آزادي عمل برخوردارند .وي
در پاسخ به اين پرسش كه فضاي فعاليت بورس كاالي ايران را چگونه ارزيابي
ميكنيد ،گفت :بهطور حتم مسئوالن بازار سرمايه و بورس كاال به دنبال
پيشبرداهدافخودبراساسقواعدبينالملليهستند؛وليمتأسفانههمواره
شاهد تمايل دولت بهويژه در مواقع پرالتهاب بازار براي دخالت در بورس
كاال هستيم .اين فشارها يا دخالتها بهطور حتم مانع استفاده حداكثري
از ظرفيت بورس كاال ميشود و توسعه فعاليتهاي آن را با مشكل مواجه
ميسازد .جاللپور عنوان كرد :مطابق قاعدهاي كلي در بورسها ،قيمت
محصوالت براساس عرضه و تقاضا تعيين شود و هر عاملي كه اين قاعده را
نقض كند ،موجب دور شدن بورسها از اصول پايه خود يعني رقابت خواهد
شد .ما نيز در اقتصادمان براي پايان دادن به قيمتهاي دولتي و دستوري،
حركت در مسير عرضه و تقاضا و كشف واقعي قيمتها در بورس كاال را در
پيش گرفتهايم ،اما كماكان با دخالت در روند معامالت ،در مسير واقعي
شدن قيمتها خدشه وارد ميكنيم .رئيس پيشين اتاق بازرگاني ايران اظهار
داشت :بورس كاال براي آنكه طبق رسالت و اهداف خود كار كند به استقالل
نياز دارد و همانگونه كه تأكيد شد اين استقالل زماني به دست ميآيد كه
سياستگذاران در روند معامالت كاالها مداخلهاي نداشته باشند و براي بازار
تعيينتكليفنكنند.

افزايش سرمايه بانك تجارت با هدف اصالح ساختار مالي و خروج از شموليت ماده  ١٤١اليحه
قانوني اصالح قانون تجارت با اكثريت آرا از سوي سهامداران اين بانك به تصويب رسيد .به گزارش
«سبزینه» به نقل از ايسنا ،بنابر اعالم بانك تجارت ،مجمع عمومي فوقالعاده و مجمع عمومي
عادي بهطور فوقالعاده بانك تجارت با حضور اكثريت سهامداران حقيقي و نمايندگان قانوني
سهامداران حقوقي در سالن غدير مديريت امور اعتباري بانك تجارت برگزار شد .در اين جلسه
كه به رياست حاجعلي ،رئيس هيئتمديره اين بانك و با حضور نمايندگان سازمان بورس و اوراق
بهادار ،سازمان حسابرسي و بازرس قانوني برگزار شد ،موضوع افزايش سرمايه  ۳۹۰درصدي بانك
تجارت با رأي مثبت اكثريت صاحبان سهام اين بانك به تصويب رسيد .دولتآبادي ،مديرعامل
بانك تجارت در گزارشي به مجمع اعالم كرد :سرمايه شركت بورسي تجارت از  ۴۵هزار و۷۰۰
ميليارد ريال به  ۲۲۳هزار و  ۹۲۶ميليارد ريال افزايش يافت و به اين ترتيب بانك تجارت به
بزرگترين شركت بورسي كشور تبديل شد .براساس دستور جلسه مجمع عمومي عادي بهطور
فوقالعاده بانك تجارت با موضوع انتخاب اعضاي جديد هيئتمديره نيز پس از رأيگيري و تصويب
سهامداران علي كيالني و امير مسعود رزازان بهعنوان اعضاي جديد هيئتمديره اين بانك انتخاب
شدند .وي افزود :نماد معامالتي بانك تجارت در بازار بورس اوراق بهادار تهران و تجارت پس از
بازگشايي در فروردين ماه سال  ۱۳۹۷تاكنون ،بيش از  ۱۷۴درصد بازدهي داشته و در ماههاي
گذشته بهعنوان يكي از پر معاملهترين و باارزشترين سهامها از نظر نقدشوندگي و بازده شناخته
شده است .توقف روند زياندهي ،افزايش منابع ارزانقيمت ،تسريع روند فروش اموال مازاد ،توجه
به ارتقاي ساختار نيروي انساني ،توليد خدمات نوين بانكي ،توسعه بخش فناوري اطالعات،
بهينهسازي شبكه شعب ،فعاليت ارزي و بينالمللي گسترده و سودآور و موفقيت در اجراي برنامه
افزايش سرمايه بانك چشمانداز روشني را از آينده نماد و تجارت ساخته است.

پيشبيني بانك مركزي ژاپن از وضعيت اقتصاد جهان

بانك مركزي ژاپن پيشبيني خود از رشد اقتصادي كشورهاي جهان را كاهش داد .به گزارش
«سبزینه» به نقل از ایسنا ،بانك مركزي با بيان اينكه پيشبيني ميكند نرخ رشد اقتصادي در
سراسر جهان كند شود ،نسبت به تأثير منفي اين مسأله بر تجارت خارجي و فعاليت كارخانههاي
ژاپني هشدار داده است و گفته است اقتصاد ژاپن امسال را با رشدي آهسته پشتسر خواهد
گذاشت .بانك مركزي ژاپن كه چند روز پيش براي تقويت رشد اقتصادي ،نرخ بهره را در سطح
منفي  0/1درصد حفظ كرد ،اعالم كرده است كه رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته با كاهش
محسوسي همراه شده است و اين مسأله شامل ژاپن نيز ميشود .هوراهيكو كورادا ،رئيس بانك
مركزي ژاپن وعده داده است كه نرخ بهره اين كشور از سطح كنوني پايينتر نخواهد آمد و اين
نرخ تا رسيدن به سطح تورم دو درصد هدفگذاري شده توسط اين بانك ادامه خواهد يافت .وي
افزود :نيازي به تغيير اهداف نميبينم و فكر نميكنم دسترسي به نرخ تورم هدفگذاري شده
خيلي آرمانگرايانه باشد .صادرات ژاپن در ماه گذشته در شرايطي پايينترين رشد دو سال اخير
را به ثبت رساند كه كاهش واردات چين از ژاپن كه يكي از بزرگترين شركاي تجاري اين كشور
است ،ازجمله داليل مهم اين اتفاق عنوان ميشود .كورودا اطمينان خاطر داد كه اقتصاد ژاپن
در مسير درستي حركت ميكند و افزود :هرچند كه ميزان صادرات و واردات تحت تأثير كاهش
رشد اقتصادي كشورهاي جهان قرار گرفته است ،اما تقاضاي داخلي رو به افزايش است .با اين
حال تارو آسو ،وزير دارايي ژاپن از بانك مركزي اين كشور خواسته است دست از رسيدن به تورم
دو درصدي بردارد و بر روي عاديسازي سياست پولي متمركز شود .وي با بيان اينكه هيچ كس
از نرسيدن به تورم دو درصدي در ژاپن عصباني نخواهد شد ،افزود :اگر بانك مركزي براي مدتي
طوالني ،به سياستهاي انبساطي خود ادامه دهد ،در زمان وقوع يك بحران ،توانايي الزم براي
جلوگيري از ورود اقتصاد به ركود را ندارد.

تحت تحريم آمريكا مراوده اقتصادي داشته باشند.
همين محدوديت دست شركتهاي بزرگ و
چند مليتي نظير نفتي و خودروسازي توتال،
پژو -سيتروئن ،رنو و حتي شركتهاي بيمهاي و
بانكي را از بازار ايران كوتاه كرد .در حوزه بانكي هر
چند بهداليل غيربرجامي هنوز روابط كارگزاري
در سطح مطلوب نبود؛ اما بهمدد تعليق نام ايران
از فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي ()FATFـ
بهعنوان نهاد مرجع در زمينه وضع مقررات مرتبط
با مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسمـ
گشايشهايي ايجاد شد و حتي در زمينه جذب
فاينانسهاي خارجي تا بهمن  96قراردادهايي به
ارزش حدود  32ميليارد دالر با كشورهاي روسيه،
چين ،كرهجنوبي ،دانمارك ،اتريش و ايتاليا امضاء
شد .البته با خروج آمريكا از برجام روند جذب
اين خطوط اعتباري و فاينانسها دچار وقفه
شده است.
 ورودي اينستكس چيست؟
يكي از مهمترين موضوعاتي كه درباره كاركرد
اينستكس مطرح شده ،اين است كه ورودي و
منبع تغذيه آن چطور تأمين شود؟ كارشناسان
پاسخ را در صادرات نفت ايران به اروپا جستوجو
ميكنند؛ زيرا پس از اجراي برجام برخي
كشورهاي اروپايي ،نظير يونان ،ايتاليا ،فرانسه
و اسپانيا خريد نفت از ايران را كليد زده بودند و
برخي كشورها نيز بهصورت تكمحمولهاي از
ايران نفت ميخريدند .در آن دوره همين چند
كشور اروپايي بهطور متوسط تا  700هزار بشكه
نفت از ايران ميخريدند كه حدود  25تا 30
درصد از صادرات نفت ايران در عصر پسابرجام
را شامل ميشد .البته نبايد از نظر دور داشت كه

پتروشيميها هم در مدت دو سال اجراي برجام،
به بازارهاي اروپا ورود كردند و صادرات مواد و اقالم
پتروشيمي در جريان بود .با توجه به قطع همكاري
شركتهاي بزرگ اروپايي با ايران پس از خروج
آمريكا از برجام ،درآمدهاي حاصل از صادرات نفت
و پتروشيمي نيز از اين محل رو به افول نهاده است.
يادآوري اين نكته خالي از لطف نيست كه كل
صادرات ايران به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در
سال  96برابر يكميليارد و  549ميليون دالر بوده
است.بنابراينآنچهكارشناسانپيشنهادميدهند،
تالش دولتهاي اروپايي براي ترغيب شركتهاي
خود در خريد نفت و فرآوردههاي نفتي بيشتر از
ايران است .سياوش نقشينه ،صاحب نظر پولي،
بانكي و مديرعامل بانك تجاري ايران و اروپا ،در
اينباره معتقد است :اگر مبنا را در اين كانال نفتي
قرار دهيم كه به اروپا صادر ميكنيم و حتي همه
صادرات غيرنفتي را كه عمده آن پتروشيمي و
محصوالت معدني است بيفزاييم ،باز هم تكافوي
نياز ما را نميدهد.

فاينانسها احياء شود
در عصر پسابرجام حدود  32ميليارد دالر فاينانس
و خطوط اعتباري بين ايران و كشورهاي خارجي
امضاء شد كه در اين ميان سهم سه كشور اروپايي
ايتاليا ،اتريش و دانمارك از اين ميزان در مجموع
هفتميليارد و  800ميليون دالر بود .در شرايط
كنونيكهاينستكسگامهاينهاييرابراياجرايي
شدن برميدارد ،يك مقام آگاه بانكي ميگويد كه
اينستكس فرصتي است كه بتوان اين فاينانسها
و خطوط اعتباري را احياء كرد ،بهشكلي كه هم
كاالهاي واسطهاي و مواد اوليه و هم سرمايهگذاري
خارجي و دانش فني ناشي از آن وارد ايران شود .به
اعتقاد وي ،درصورتيكه منابع فاينانس به چرخه
اينستكس وارد شود منافع دو طرف يعني ايران
و اروپا تأمين خواهد شد و بخشي از دغدغههاي
ايران نيز از بين ميرود.
اينستكس در آغاز راه است
اكنون با گذشت  10ماه از خروج آمريكا از توافق
بينالمللي برجام ،اينستكس قرار است حرفي نو
براي استقالل اقتصادي و سياسي اروپا از ايران
باشد .اقدامي كه كارشناسان آن را دومين گام مهم
اروپا پس از تعريف واحد پولي يورو ميدانند .در
همه ماههايي كه تحريمها عليه اقتصاد ايران برقرار
شده ،اين مردم ايران بودند كه بهويژه در ماههاي
گذشته فشارهاي ناشي از آن را تحمل كردند؛ از
اين رو انتظار ميرود اگر قرار است كانالي راهاندازي
شود ،بينقص و با بهترين كاركرد و تضمينكننده
منافع ملت ايران باشد.
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روی خط

مردم از قيمتگذاري كاالها سود نبردند

رئيس كميته فقهي بازار سرمايه گفت :قيمتگذاري كاالها در
التهاب ماههاي اخير ،هيچ سودي براي توليدكنندگان ،مردم و
مصرفكنندگان نداشت و تنها به ايجاد رانت منجر شد .به گزارش
«سبزینه» به نقل از مهر ،غالمرضا مصباحيمقدم ،رئيس كميته
فقهي بازار سرمايه ،در خصوص نقش  ۱۵ساله بورس كاال در اقتصاد
كشور گفت :بورس كاالي ايران بهعنوان بستري شفاف و قانونمند،
ويژگيهايي دارد كه طي سالهاي گذشته به رشد و پيشرفت اقتصادي
و توليد كشور كمك شاياني كرده است .در وهله نخست ،سازكار
بورس كاال به روشهاي سنتي معامله كاالها همچون سيستم حواله و
سهميهاي پايان داد كه همين اتفاق به حذف بخش بزرگي از فسادها
در بازار كاالها منجر شد .وي افزود :در واقع ،انتقال معامالت به بستري
شفاف و الكترونيكي كه آمار معامالت آن اعم از ميزان عرضه ،تقاضا،
قيمت و كيفيت محصول براي همگان در دسترس است ،يك منبع
اطالعاتي را براي كشور فراهم كرده كه امروز ،همه صنايع براي تحليل
و معرفي ظرفيتهاي صنعت خود از اين آمارها استفاده ميكنند .به
گفته مصباحيمقدم ،اين شفافيت اطالعاتي در شرايطي است كه در
گذشته هيچ آماري از معامالت كاالها و مواد اوليه وجود نداشت؛ نه
عرضه و تقاضايي مشخص بود ،نه قيمتي بهدرستي كشف ميشد و
نه نحوه فروش محصوالت به خريداران عيان بود .به اين ترتيب بايد
قدر آمارهايي را كه بورس كاال طي اين سالها به سهولت در اختيار
همگان قرار داده است ،بدانيم و براي ورود كاالها و شركتهاي جديد
به اين بورس براي بزرگ شدن سطح دايره اين اطالعات تالش كنيم.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ،اظهار داشت :جداي از بحث
مهم شفافيت ،از ديگر ويژگيهاي بورس ،پذيرش كاالهاي استاندارد
است .در واقع كااليي كه استاندارد نباشد ،قابل عرضه در بورس نيست
و به اين ترتيب هر شركتي كه محصولش در بورس عرضه ميشود
به نوعي استانداردهاي كيفي را در توليد محصول رعايت كرده است.
وي عنوان كرد :دستاورد ديگري كه بورس كاال براي اقتصاد به ارمغان
آورده ،رقابت است .ما در معامالت بورس كاال شاهد يك رقابت واقعي
و شفاف بين عرضهكنندگان و تقاضاكنندگان هستيم كه اين رقابت
باعث ميشود بهترين و واقعيترين قيمت شكل بگيرد .در واقع بستر
بورس اين شرايط را مهيا كرده كه قيمتها براي توليدكنندگان قابل
پيشبيني باشد كه طبعاً توليدكننده براساس اين پيشبينيها ،اقدام
به توليد ميكند .همچنين نكته حائز اهميت ديگر اين است كه با ورود
كاالها در بورس ،رانتها و واسطههاي پرنفوذ از مبادالت تا حد زيادي
حذف شده است .در واقع در گذشته يكسري روابط بهجاي ضوابط و
قانون برقرار بود كه امروز با شفاف شدن روند معامالت ،امكان تصرف
در معامالت وجود ندارد .رئيس كميته فقهي بازار سرمايه در پاسخ به
اين پرسش كه ديدگاه شما درخصوص قيمتگذاري كاالها چيست،
گفت :اصوالً قيمتگذاري به ايجاد رانت منتهي ميشود .رانت در
جايي شكل ميگيرد كه دو قيمت در بازار باشد؛ يك قيمت بازار و
ديگري ،قيمتي است كه دولت بهصورت دستوري و با هدف حمايت از
مصرفكننده تعيين كرده و به بنگاهها تكليف ميكند كه آن قيمت را
رعايت كند .وي افزود :همين دوگانگي قيمت باعث ميشود تا زمينه
رانت و سو استفاده در بازار بروز كند و نظم معامالت برهم بخورد .در
سمت عرضه ،توليدكنندگان كه اجبار به ارزان فروشي محصولشان را
دارند ،از ميزان عرضه خود ميكاهند تا بتوانند بخشي از محصوالتشان
را با قيمت بازار به فروش برسانند .از طرف ديگر عده زيادي نيز به
صف خريد محصول ارزان قيمت ميروند و با ايجاد تقاضاي كاذب،
التهاب در بازار اوج ميگيرد.

