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 حاجي دليگاني: ستاد تنظيم بازار
نياز به تنظيم دارد

يك نماين�ده مجلس با انتق�اد از اينك�ه دولت ب�ازار را رها كرده 
گفت: »خود س�تاد تنظيم ب�ازار تنظيم نيس�ت؛ اين س�تاد بايد 
رصد و مي�زان كاال را در كش�ور بررس�ي كند و بخ�ش خصوصي 
را در اي�ن جهت نظارت و هداي�ت نمايد.«  به گزارش »تس�نيم«، 
حس�ينعلي حاج�ي دليگان�ي در مصاحبه ب�ا راديو اظه�ار كرد: 
»مش�كل اقتصاد و بازار مبني بر اين اس�ت كه مديران اين بخش 
در حوزه بازرس�ان نظ�ام صنف�ي و بازرس�ان صنع�ت و معدن و 
تجارت، تعزيرات و مق�ام عالي وزارت وضعيت را ره�ا كرده اند.«

وي با اشاره به كم كاري ستاد تنظيم بازار اظهار كرد: »اين نهادها آنطور 
كه بايد در صحنه حاضر نيستند. كسي كه تولي بحث خرما را در كشور 
در اختيار دارد بايد با حساب و كتاب اجازه صادرات خرما را بدهد؛ اين 
در اختيار بخش خصوصي نيست. خرما ميزاني در كشور صادر مي شود 

و ما بقي مورد نياز كشور است. «
وي افزود: »اگر بخش خصوصي بيش از حد نياز كشور خرما صادر كرده، 
اشتباه اس��ت. باقي كاالها نيز به همين صورت است و هيچكس نبود 

حساب و كتاب را نمي پسندد.«
حاجي دليگاني با بيان اينكه همه امور به دست بخش خصوصي نيست، 
افزود: »با كاهش ارزش پول ملي، صرفه در صادرات برخي كاال است. در 
حالي كه در كشور به اين كاالها نياز داريم. خود ستاد تنظيم بازار تنظيم 
نيست؛ اين ستاد بايد رصد كند و ميزان كاال را در كشور بررسي كرده و 

بخش خصوصي را در اين جهت نظارت و هدايت نمايد.«
حاجي دليگاني اضافه كرد: »امروز با شرايطي رو به رو هستيم كه گاه 
قيمت ها بر اساس عرضه و تقاضا تعيين نمي شود. قيمت گذاري تلفني 

است و هر فروشنده ابتدا زنگ مي زند و قيمت را از جايي مي پرسد. «
وي با طرح اين س��ؤال كه آيا درست است س��ايت ديوار تعيين كننده 
عرضه و تقاضا باش��د، تصريح كرد: »قيمت باالي ارز براي صادركننده 
منفعت بيشتري دارد. دولت ولي نپذيرفت اين ميزان به صورت يارانه به 

حساب مردم واريز شود.«
حاجي دليگاني گفت: »اينكه مي فرمايند ارز 4200 تومان كل بازار را 
بر هم ريخته است، اينگونه نيست. امروز 70 درصد سپرده هاي كشور 
در بانك ها متعلق به يك درصد جامعه است؛ يعني مشكل ما در افزايش 
نقدينگي است؛ آن هم نه از طريق چاپ اسكناس بلكه با اين رويكرد كه 

كنترل بانك ها سود را روي سود مي غلتاند.«
اين نماينده خانه ملت تصريح كرد: »مجلس معتقد است پول بايد به 
حساب افراد ريخته ش��ود، ولي در بودجه پذيرفته نشد؛ راهكار بعدي 
مبني بر اينس��ت كه در قالب س��هميه بندي كوپني و الكترونيكي در 
اختيار مردم ق��رار گيرد. دولت نس��بت به موضوع بي تفاوت اس��ت و 
مسئله را رها كرده است ولي قبول ندارم اين كار را با برنامه ريزي پيش 
برده است.« وي ادامه داد: »امروز كاال موجود است ولي در حال حاضر 
مي خواهيم مردم را براي خريد راحت تر كاال مورد حمايت قرار دهيم تا 

پول به جيب دالل ها واريز نشود.«
حاجي دليگاني خاطرنشان كرد: »سياست بانك مركزي بايد به نحوي 
تشويق كننده باشد كه به افراد جهت دهد تا نوع نقدينگي خود را در يك 

راستا سوق دهند واال با تعزيرات كاري پيش نمي رود.«

 شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران
728 واحد عقب نشيني كرد

ش�اخص كل بورس اوراق به�ادار ته�ران در پاي�ان معامالت روز 
گذش�ته با كاهش 728 واحد به رقم 211 هزار و 17 واحد رس�يد. 
به گزارش خبرگزاري فارس، بر اس��اس اطالعات مندرج در س��امانه 
شركت مديريت فناوري بورس تهران شاخص كل بورس اوراق بهادار 
تهران در پايان معامالت روز چهارشنبه آخرين روز كاري هفته با كاهش 
728 واحد به رقم 211 هزار و 17 واحد رس��يد. شاخص كل با معيار 

هم وزن 506 واحد رشد كرده و به رقم 45 هزار و 736 واحد رسيد. 
ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران امروز از 808 هزار ميليارد 
تومان گذشت. معامله گران بورسي بيش از 3/8ميليارد سهام حق تقدم 
و اوراق بهادار در قالب 286 هزار نوبت معامله و به ارزش 1278 ميليارد 

تومان داد و ستد كردند. 
شاخص قيمت با معيار وزني ارزشي امروز 208 واحد افت كرده و به رقم 

60 هزار و 511 واحد رسيد. 
شاخص قيمت با معيار هم وزن 351 واحد رشد كرده و به رقم 31 هزار 

و 779 واحد رسيد. 
شاخص آزاد شناور با كاهش 194 واحد به رقم 237 هزار و 106 واحد 
رسيد. ش��اخص بازار اول بورس با كاهش 576 واحد به رقم 158 هزار 
و 327 واحد رسيد و شاخص بازار دوم بورس با كاهش 1261 واحد به 

رقم 406 هزار و 455 واحد رسيد. 
نمادهاي ش��بهرن، شس��پا، ومعادن در تقويت ش��اخص بورس مؤثر 
بودند و نمادهاي فارس، فوالد، كگل، رمپنا، در كاهش شاخص بورس 

اثرگذار بودند. 
در فرابورس ايران نيز شاخص كل كاهشي بوده و با 4 واحد عقب نشيني 

به رقم 2هزار و 583 واحد رسيد. 
ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس امروز به بيش از 145 هزار ميليارد 

تومان رسيد. 
معامله گران فرابورس بي��ش از 1/4ميليارد برگه بهادار س��هام و حق 
تقدم در قالب 371 هزار نوبت معامله و ب��ه ارزش 762 ميليارد تومان 

داد و ستد كردند. 
نمادهاي كگهر،  كرمان، شراز، در تقويت شاخص فرابورس اثرگذار بودند 
و نمادهاي زاگرس، مارون، ذوب، ميدكو در كاهش شاخص فرابورس 

اثر گذار بودند. 
نمادهاي پربيننده فرابورسي مربوط به شركت هاي ذوب آهن اصفهان، 
صنايع كاغذپارس، س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي، كشت و صنعت 
شهداد ناب خراسان، پتروش��يمي زاگرس، بانك دي و مجتمع توليد 

گوشت مرغ ماهان بوده اند.

وزير صنعت در ابالغي به دو معاون خود، بر اس�تفاده از 
ظرفيت حداكثري سرمايه هاي انساني كشور براي تعميق 
س�اخت داخل قطعات مصرف�ي و واردات�ي تأكيد كرد. 
به گزارش »مهر« به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
رضا رحمان��ي در ابالغيه خ��ود خطاب به فرش��اد مقيمي 
»معاون امور صنايع وزارتخان��ه« و محمدباقر عالي »معاون 
وزير و رئيس هيئت عامل ايدرو«، در خصوص تعميق ساخت 

داخل قطعات مصرفي و وارداتي، با اشاره به تأكيد مقام معظم 
رهبري در حماي��ت از توليد و نامگذاري امس��ال به عنوان 
»رونق توليد«، تصريح كرد: ضروري است تا تمام شركت هاي 
خودروسازي با همكاري قطعه س��ازان، شركت هاي دانش 
بنيان، فعاالن اقتصادي، ظرفيت هاي دانشگاهي، متخصصان 
داخلي و جوانان خالق نسبت به تعميق ساخت داخل قطعات 

مصرفي و وارداتي اقدام كنند. 

وي با ي��ادآوري تأكيدات گذش��ته در اين زمين��ه  افزود: 
ضروري اس��ت تا با فراخوان عمومي از طريق رس��انه هاي 
گروهي نس��بت به اطالع رس��اني جامع جهت استفاده از 
ظرفيت حداكثري سرمايه هاي انس��اني كشور اقدام الزم 
انجام شود تا ضمن حمايت از صنعتگران و كارگران كشور 
گام هاي عملي نيز در مقابله با جنگ اقتصادي و جلوگيري 

از خروج ارز برداريم.

برنامه تعميق ساخت داخلي قطعات خودرو ابالغ شد
  خودرو

بازيگوشي ثروتمندان در بازارهاي كاالهاي 
اساسي و غيركاالهاي اساسي كه نوسانشان 
روي قيم�ت كاالهاي م�ورد نياز م�ردم اثر 
مي گذارد، با اب�زار ماليات به پاي�ان خواهد 
رس�يد. اين درحالي اس�ت كه سرپرس�ت 
س�ازمان ام�ور مالياتي كش�ور، ش�يوه نامه 
رسيدگي مالياتي به خريد هاي ارزي اشخاص 
حقيقي و حقوقي از بانك مركزي را به ادارات 
كل امور مالياتي سراس�ر كش�ور ابالغ كرد. 
به گزارش رسانه مالياتي ايران، اين شيوه نامه به 
منظور رسيدگي مالياتي به خريدهاي ارزي با 
توجه به تحوالت ارزي سال هاي 1395 تا 1397 
و فعاليت سوداگرانه برخي اشخاص كه مبادرت 
به خريد ارز به هر طريق از بانك مركزي كرده اند، 

صادر شده است. 
محمد قاسم پناهي در اين خصوص گفت: تمامي 
اطالعات مربوط به خريد ارز اشخاص حقوقي در 
پايگاه اطالعاتي مالياتي بارگذاري ش��ده است 
و ادارات امور ماليات��ي مربوطه مطابق مقررات 

اقدام مي نمايند. 
وي در خصوص نحوه رسيدگي مالياتي به خريد 
ارز اشخاص حقيقي نيز گفت: تمامي اطالعات 
مربوط به خريد ارز اشخاص حقيقي نيز براساس 
حجم خري��د ارز جهت رس��يدگي در كارگروه 

منتخب امور مالياتي ش��هر و اس��تان تهران و 
نيز ادارات كل امور مالياتي مربوط در استان ها 
ارسال شده و اطالعات جديد به دست آمده نيز 

ارسال خواهد شد. 
سرپرست س��ازمان امور مالياتي كشور افزود: 
اطالعات مربوط به تراكنش هاي بانكي اشخاص 
حقيقي نيز از طريق دفتر بازرسي ويژه، مبارزه 

با پولشويي و فرار مالياتي به امور مالياتي شهر و 
استان تهران و ادارات كل امور مالياتي استان ها 

ارسال مي شود. 
پناه��ي تأكيد ك��رد: در خصوص آن دس��ته از 
مؤدياني كه مبادرت ب��ه خريد ارز نموده و فاقد 
پرونده مالياتي مشاغل هس��تند، ابتدا تشكيل 
پرونده مالياتي صورت گرفته و نسبت به صدور 

احكام جهت رس��يدگي به كليه منابع مالياتي 
موديان مزبور اعم از ماليات هاي مستقيم و ارزش 

افزوده اقدام خواهد شد. 
وي در ادامه ب��ا بيان اينكه رس��يدگي مالياتي 
به پرونده اشخاص مذكور توس��ط كارگروهي 
ويژه انجام مي گيرد، عنوان داشت: در مواردي 
كه مؤدي داراي پرونده مالياتي باش��د، اگر ارز 
خريداري ش��ده مرتبط با فعاليت شغلي مؤدي 
باش��د و قباًل مالي��ات آن تش��خيص و مطالبه 
گرديده باش��د، ماليات مجدد مرتبط با همان 
فعاليت، موضوعيت نخواهد داش��ت، اما اگر ارز 
خريداري ش��ده مرتبط با فعاليت شغلي مؤدي 
بوده و قباًل به نح��وي در رس��يدگي اداره امور 
مالياتي ذي ربط منظور نش��ده باشد، نسبت به 
رسيدگي و تعيين درآمد مشمول مطابق قانون 

و مقررات مربوط اقدام خواهد شد. 
سرپرست سازمان امور مالياتي كشور همچنين 
خاطرنشان كرد: در صورتي كه فعاليت مودي 
خريد و فروش ارز نباش��د، اس��ناد و مدارك 
به دس��ت آمده مالك تعيين درآمد مشمول 
ماليات قرار گرفت��ه يا براس��اس اطالعات به 
دس��ت آمده از تراكنش هاي بانكي اش��خاص 
و مطابق با مقررات نس��بت ب��ه تعيين درآمد 

مشمول ماليات اقدام مي شود.

دريافت ماليات از خريداران ارز ابالغ شد
  گزارش   2

  طرح الزام رمزهاي يكبارمصرف 
به تعويق افتاد

در حال�ي بن�ا ب�ود از اول خ�رداد مش�تريان بانك�ي ب�راي 
يك بارمص�رف  رمزه�اي  از  و...  خري�د  عمليات ه�اي 
اس�تفاده كنن�د ك�ه بان�ك مرك�زي ب�ه دلي�ل آماده نش�دن 
زيرس�اخت هاي الزم اج�راي اين ط�رح را ب�ه تعوي�ق انداخت. 
به گزارش »تسنيم«، اس��تفاده از رمزهاي يك بار مصرف در عمليات 
خريد خبري بود كه طبق بخشنامه بانك مركزي به بانك ها رسانه اي 
ش��د و واكنش هاي مختلف مردم را به همراه داشت؛ مهم ترين نگراني 
مردم از اجراي طرح رمزهاي يكبار مصرف اين بود كه نتوانند عمليات 

خريد را تا دريافت رمز يكبار مصرف كامل كنند. 
اما دليل بان��ك مركزي ب��راي الزام بانك ه��ا به اس��تفاده از رمزهاي 
يكبارمصرف برقراري امنيت بيش��تر در معامالت غيركارتي مردم بود 
و كماكان هم به اين موضوع تأكيد دارد كه بانك ها بايد مش��وق هايي 
را براي مشتريان پرريس��ك خود در نظر بگيرند تا آنها را به استفاده از 

رمزهاي يكبارمصرف تشويق كند. 
آنطور كه »تسنيم« كسب اطالع كرده، فعاًل بانك مركزي الزام استفاده 
از رمزهاي يكبارمصرف را برداشته است ولي به بانك ها تأكيد كرده براي 
مشتريان پرريسك و افرادي كه تراكنش هاي متعدد باالي 500 هزار 

تومان را دارند، تشويق به استفاده از رمز يكبار مصرف كنند. 
بانك مركزي بارها به آن تأكيد كرده است؛ بانك مركزي در اطالعيه هاي 
مختلف تأكيد داشت كه استفاده از رمزهاي يكبار مصرف خدمتي است 

كاماًل رايگان و مردم نبايد پولي بابت آن بپردازند. 
اين تصميم البته در ابتدا با مخالفت بانك ها همراه بوده است؛ بانك ها 
در ابتدا اصرار داشتند كه از هر مشتري بابت ارائه رمزهاي يكبارمصرف 

كارمزد دريافت كنند. 
كارمزد پيشنهادي بانك ها بابت رمزهاي يكبار مصرف، 20 هزار تومان 
بود؛ در شبكه بانكي االن 80 ميليون كارت بانكي فعال و داراي تراكنش 
موجود اس��ت. اگر بنا بود بانك ها بابت رمزهاي يكبار مصرف كارمزد 
دريافت كنند، عماًل س��ودي معادل يك هزار و 600 ميليارد تومان را 

به جيب مي زدند. 
......................................................................................................................................

 سازمان بورس ملزم 
به انتشار صورت هاي مالي مي شود

ب�ا بررس�ي اليح�ه ش�فافيت در جلس�ه روز گذش�ته هيئ�ت 
وزي�ران و در ص�ورت تصويب در مجل�س، مؤسس�ات عمومي و 
خصوص�ي از جمل�ه س�ازمان ب�ورس و بان�ك مرك�زي باي�د 
صورت هاي مالي و اطالع�ات دارايي و هزينه ها را منتش�ر كنند. 
در جلسه هيئت وزيران اليحه شفافيت مورد بررسي قرار گرفت و براي 
تصويب به مجلس ارسال خواهد شد. براساس يكي از بندهاي اين اليحه، 
مؤسسات عمومي و خصوصي عهده دار خدمات عمومي بايد صورت هاي 
مالي و اطالعات راجع به اموال، دارايي، درآمد و هزينه ها را منتشر كنند. 
با اين اليحه، س��ازمان بورس به عنوان مطالبه كننده شفافيت از ساير 
شركت ها، ملزم به شفاف سازي دقيق فعاليت ها و درآمدها خواهد شد. 
هيئت وزيران در ادامه، با بررس��ي مواد ديگري از اليحه شفافيت، كار 

بررسي و تصويب اين اليحه را به پايان رساند. 
اليحه ش��فافيت در دو س��طح تكاليف عام و اختصاص��ي، مهم ترين 
حوزه هاي شفافيت را مورد توجه قرار داده كه در سه دسته »شفافيت 
وظايف، اختيارات، مأموريت ها و صالحيت ها«، »شفافيت فرآيندهاي 
سازماني« ش��امل آيين اقدامات و تصميمات و »ش��فافيت اطالعات 

سازماني« تقسيم بندي شده است. 
......................................................................................................................................

در واكنش به مصوبه هيئت  وزيران
 رئيس مجلس: ثبت سفارش

بدون انتقال ارز مغاير قانون است
درب�اره  وزي�ران  هيئ�ت  تصويب نام�ه  مجل�س  رئي�س 
ثبت س�فارش كاال بدون انتق�ال ارز را مغاي�ر قانون اع�الم كرد. 
به گزارش »مهر« به نقل از ايبنا، رئيس مجلس تصويب نامه هيئت 
وزيران درباره ثبت س��فارش كاال بدون انتق��ال ارز را مغاير قانون 
اعالم كرد. در نامه علي الريجاني آمده است: »اعالم منشأ ارز به بانك 
مركزي« و نه لزوم تأييد اين امر توس��ط بانك مذكور، از حيث ناديده 
گرفتن نقش بانك مركزي در اين ام��ر و اخالل در وظايف اين بانك و 
نيز ايجاد طريقي متفاوت با روش هاي پيش بيني شده در قانون براي 

تأمين ارز مغاير قانون است.

رونق توليد ناچار از ريشه كنی تورم است
 تورم باعث شده تا شركت هاي غير فعالي كه تنها دارايي در ترازنامه خود انبار مي كنند

از شركت هاي فعال در بخش توليد موفق تر باشند

تورم نهادينه شده 

هادی  غالمحسینی
  گزارش   یک

و كاه�ش ارزش 
پول ملي همچون 
سمي است كه بايد از ساختار و فرايند اقتصاد 
ايران بيرون كشيده شود، زيرا وجود تورم باعث 
مي شود تا ثروتمندان و صاحبان دارايي بدون 
اينكه فعاليتي انجام دهند ثروتمند تر شوند و 
در مقابل طبقات فاقد دارايي و ضعيف جامعه يا 
حتي نيروي كار به رغم فعاليت، اما در اثر تورم و 
كاهش ارزش پول ملي فقير تر شوند، از اين رو 
جاي دارد ساختار و فرايندي كه به توليد تورم 
و كاهش ارزش پول ملي مي انجام به س�رعت   
دس�تخوش تغيي�رات ج�دي ق�رار گي�رد. 
به گزارش »جوان«، بي توجهي به پديده اي چون 
تكرر تورم هاي يك رقم��ي و دو رقمي و افزايش 
ميانگين س��طح عمومي قيم��ت كاال و خدمات 
طي دهها سال گذش��ته كار را به جايي رسانده 
است كه عده اي حتي با فعال بودن و كار كردن در 
حال فقير تر شدن هستند و عده اي صرفاً به دليل 
برخورداري از انواع و اقس��ام دارايي بدون انجام 
فعاليت ثروتمند تر شوند، حال فرايند و ساختار 
اقتصادي كه فعاليت درآن فقر به همراه بياورد و 
عدم فعاليت در آن ) صرفاً به دليل برخورداري از 
دارايي ( ثروت به همراه بياورد هيچگاه به رش��د 
و توسعه و پيش��رفت اقتصادي دس��ت نخواهد 
يافت، البته تازماني كه اين وضعيت اصالح شود. 

  مصيبت ناديده گرفتن تورم
بي توجهي به كور كردن ريش��ه هاي توليد تورم 
و كاه��ش ارزش پ��ول ملي باعث شده اس��ت تا 
صاحب��ان دارايي ه��ا و كاالهايي چ��ون زمين و 
ساختمان، سهام شركت ها و كارخانجات، سكه و 

طال و ارز و. . . صرفاً به دليل برخورداري از دارايي 
ثروتمند تر شوند و طبقات ضعيف و فاقد دارايي 
جامعه به رغم مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي 
چون كارگر ي و كارمندي و كار آزاد و. . . به دليل 
وجود ت��ورم و كاهش ارزش پولي ملي آس��يب 
ببينند و قدرت خريدشان از دس��ت رود، از اين 
رو جا دارد از كنار مسئله وجود تورم هاي عمومي 
و بخش��ي دو رقمي در اقتصاد اي��ران و كاهش 
ارزش پول ملي به س��ادگي نگذريم و ريشه هاي 

شكل گيري تورم خشكانده شود. 
بي ش��ك تازماني كه پاداش فعاليت اقتصادي از 
پاداش نگهداري دارايي بيشتر نباشد و به واسطه 
اخذ ماليات از دارايي هاي راكد و عايدي سرمايه و 
مجموع دارايي و درآمد اشخاص نگهداري دارايي 
ارز سكه و ارزش نيفتد، رشد و توسعه و پيشرفت 
اقتصادي رخ نخواهد داد و اشتها و ميل دارندگان 
دارايي و صاحبان كاال به تورم يا وجود رويه هايي 
كه به توليد قيمت هاي مصنوعي و دستوري منتج 
مي شود، از بين نخواهد رفت، زيرا در اين صورت 
ارزش ثروتشان بدون اينكه فعاليتي انجام دهند، 
بيشتر مي ش��ود و حال آنكه اين فرايند موجب 
كاهش ارزش پول ملي و فقير تر ش��دن طبقات 
پايين و رش��د فاصله طبق��ات كم درآمد تا تهيه 

دارايي و تأمين مايحتاج زندگي مي شود. 
در اقتصادي كه تورم در آن نهادينه شده است و 
سازمان امور مالياتي اش دچار يك عقب ماندگي 
تاريخي باشد، نيروي كارش با كاركردن و دريافت 
حداقل حقوق در حوزه تأمي��ن مايحتاج و تهيه 
كاالهايي چون مس��كن و خودرو زمي��ن و. . . به 
جاي خاصي نمي رس��ند، اما ثروتمندانش بدون 
كاركردن ثروتمند تر مي شوند، از اين رو به نظر 

مي رسد با توجه به جنگ اقتصادي كه امريكا بر 
عليه ايران به راه انداخته است به شدت نيازمند 
اجراي ماليات بر مجموع داراي��ي و درآمد افراد 
و ماليات بر عايدي س��رمايه هس��تيم تا ارزش و 
بازدهي را از حوزه دپوي دارايي به توليد انواع كاال 

و خدمات انتقال دهيم. 
دپوي دارايي در بين برخي از اش��خاص حقيقي 
يا حقوقي و دپوي فقدان دارايي در بين طبقات 
پايي��ن جامعه تع��ادل اقتص��اد اي��ران را برهم 
زده است، زيرا تورم و كاهش ارزش پول ملي چنان 
در اقتصاد نهادينه شده است كه نيروي كار حتي 
با تالش ش��بانه روزي براي تأمين مخارجش در 
تنگنا است، اما در مقابل صاحبان ثروت و دارايي 
بدون كار كردن صرفاً به دليل حكمراني تورم و 
قيمت هاي مصنوعي و دستوري و دستكاري شده 

در اقتصاد ثروتمند تر مي شوند. 
  تورم باعث ش�ده تا ري�ال ديگر ذخيره 

پس انداز و ارزش نكند 
در اين ميان اگرچه گفته مي ش��ود كه پول سه 
وظيفه وسيله مبادله، حفظ ارزش و ارزشگذاري 
را دارد، اما در اقتصاد ايران به دليل نهادينه شدن 
تورم هايي كه بي شك بخشي از حاصل احتكار 
و دپ��وي دارايي در اختي��ار بخش هاي حقوقي 
و حقيقي اس��ت، ريال ديگ��ر خصوصيت حفظ 
ارزش و پس انداز را از دس��ت داده اس��ت، زيرا 
تورم در گذر زمان به شكل شبانه روزي بر ارزش 
ريال دس��تبرد مي زند از اين رو بايد حكمراني 
س��م تورم در اقتصاد ايران از طريق س��م زدايي 
ان��واع دارايي هايي مختلف دپو و احتكار ش��ده 

از بين برورد. 
توقف تورم و كاهش ارزش پ��ول ملي از اين بعد 

اهميت دارد كه بسياري از قراردادهاي حقوقي 
همچون ميليون ق��رار داد كار، بازنشس��تگي و 
مستمري بگيران و عقود سپرده هاي بانكي و. . . 
مبناي محاسباتش ريال است و حال آنكه ساختار 
اقتصاد به شكلي عمل مي كند كه ارزش ريال به 

واسطه تورم در حال كاهش شبانه روزي است. 
به نظر مي رسد زمان آن رسيده است تا موضوع 
شناسايي تمامي دارايي هاي اشخاص حقيقي و 
حقوقي در كشور و اخذ ماليات برمجموع دارايي 
و درآمد اش��خاص حقيقي و حقوقي و ماليات بر 
عايدي سرمايه در جلسه سران سه قوه مطرح و 
در صورت صالحديد عملياتي شود در عين حال 
دولت محترم و مجلس شوراي اسالمي و مراكز 
پژوهشي و رسانه اي از ضرورت اجراي ماليات بر 
مجموع ثروت و درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي 
با مردم سخن بگويد؛ چراكه ارزش بايد از حوزه 
دپوي كاال و دارايي به ح��وزه توليد كاال و ثروت 

انتقال يابد. 
امروز به شكل شگفت انگيزي تعداد شركت هاي 
ثبت شده در ايران باال اس��ت و در اقتصادي كه 
توليد ناخالص داخلي اش ب��ه قيمت ثابتش در 
حد 500هزار ميليارد تومان اس��ت بيش از يك 
ميليون و 300 هزار شركت ثبتي وجود دارد كه 
حتي يك هزار عدد از اين شركت ها نيز در بازار 
سرمايه كشور وجود ندارد، وجود شركت هاي قابل 
مالحظه ثبتي در اقتصاد ايران اين نگراني را ايجاد 
كرده است كه بس��ياري از اين شركت ها به جاي 
فعاليت و توليد كاال و خدمات روي عدم فعاليت و 
توليد و خدمات تمركز كرده باشند به طوري كه با 
درك روند تورمي دهها ساله اقتصاد ايران بسياري 
از دارايي ها از جمله زمين، ساختمان، سهام، ارز، 
سكه و طال و. . . را در صورت هاي مالي و ترازنامه 
خود جاي داده باشند و هر س��اله از محل تورم 
ارزش دارايي هايشان بيش��تر شود و ثروتمند تر 
ش��وند. با دپ��وي دارايي ها در اين ش��ركت ها و 
نهادينه بودن تورم عماًل تورم به س��ود صاحبان 
اين شركت ها است و اگر هيچگونه فعاليتي هم 

نكنند، ثروتمند مي شوند. 
در واق��ع ب��ا توجه ب��ه فراين��دي و س��اختاري 
ك��ه في الح��ال در اقتص��اد ش��كل گرفت��ه 
است، شركت هايي كه در ترازنامه انواع دارايي دپو 
كرده باشند بدون انجام فعاليت تنها به دليل تورم 
ثروتمند تر مي شوند و دارايي هايشان نيز در گزند 
ريسكي وجود ندارد حال امكان دارد شركتي كه 
فعاليت مي كند به دليل فضاي نامناسب كسب 
و كار در معرض ورشكس��تگي هم قرار بگيرد، از 
اين رو مي بينيم كه بايد معادله فوق با اصالحات 

ساختاري در اقتصاد تغيير كند. 
حال نيروي كار فاقد داراي��ي را تصور كنيد كه 
تنها درآمدش از محل كار است و مبناي محاسبه 
ارزش كارش نيز ريال است در چنين شرايطي 
به دلي��ل نهادينه ش��دن تورم اين ني��روي كار 
نمي تواند ب��ه دارايي چندان��ي در طول عمرش 
دست يابد، زيرا درآمدش تنها كفاف هزينه هاي 
جاري زندگي  اش را مي دهد و اگر خيلي تالش 
كند در نهايت بتواند يك مسكن كوچك و خودرو 

حقوق بازنشستگي تهيه كند.
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