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ادامه از صفحه اول

اصول موضوعه 
در مذاکرات هسته ای

آنچه با اطمینان می توان از آن ســخن گفت، این اســت که با طرح 
موضوع پادمان و شــرط بسته شــدن پرونده در آژانس، بار دیگر توپ به 
زمین ایران افتاده و تهران در موضع اتهام شکست مذاکرات قرار گرفته 
اســت. در ریاضیات و منطق اصولی تحت عنــوان «موضوعه» داریم. 
اصل موضوعه به گزاره ای گفته می شــود که بدون «اثبات» و به شکل 
پیش فرض پذیرفته می شــود. آنچنان واضح و بدیهی اســت که بدون 
اینکه بحث یا ســؤالی در مورد آن مطرح باشد، مورد پذیرش است. به 
نظرم چند اصل موضوعه در موضوع پرونده هسته ای کشور و مذاکرات 
احیای برجام کافی اســت که ما را به تصمیــم نهایی درباره این پرونده 

سوق دهد.
۱- اسرائیل به شــدت مخالف توافق هسته ای است. سران این رژیم 
بارهــا و به تکــرار این مخالفت را ابراز کرده و به کلیه کشــورهای ۵+۱ 
در مــورد به نتیجه نرســیدن مذاکرات مذاکره و گفت وگــو کرده اند. در 
دور جدید مذاکرات نیز در بر همان پاشــنه مخالفت می چرخد. تل آویو 
ترجیح می دهد ایران همچنان در دام هسته ای گرفتار، از لحاظ سیاسی 
و دیپلماتیــک در انزوا و از نظر افتصادی تحت تحریم ها باشــد. نتیجه 
ســناریوهای معطوف به حل مشــکل در هر شــکل آن برای اسرائیل 

فاجعه بار است.
۲- بایدن قبل از ورود به کاخ سفید گفته  بود توافق هسته ای را احیا 
خواهد کرد.  آمریکا به رغم مخالفت های اســرائیل و جناح های داخلی 
همچنان در پی توافق با ایران است. مالحظه می شود که مسئوالن رژیم 
صهیونیســتی پس از ناکامی در اقناع بایدن و تیــم او برای عدم  توافق 
بــا ایران، در داخل آمریکا از طریــق کنگره و البی های طرفدار خود و در 
خارج از طریق کشــورهای اروپایی برای شکســت توافق همه امکانات 

خود را به کار گرفته اند.
۳- اروپا به رغم وزن اندک در مذاکرات به شــدت و با اشــتیاق در پی 
دســتیابی به توافق اســت. برخالف تصور عامیانه در برخی جناح های 
داخلی و رســانه های حامی آنهــا، موضوع انرژی فقــط یکی از دالیل 
خواســت اروپا برای دستیابی به توافق است. ضمن اینکه آنها می دانند 
حتی در صورت تحقق توافق، ورود بی مشکل نفت ایران به بازار جهان، 

ضامن حل مشکل انرژی در زمستان پیش روی آنان نخواهد بود.
۴- به رغــم مخالفــت گروه «انــدک ولی پرنفوذ» توافق هســته ای 
در داخل، مقامات در باالترین ســطح دســتیابی بــه آن را به مصلحت 
کشور دانسته و مایل هستند شــر تحریم های ظالمانه هرچه سریع تر از 
سر مملکت کنده شود. در یادداشــتی در همین ستون از جناب رئیسی 
درخواســت کردم هدایت فرمان مذاکرات را خود به دست گیرد (شرق، 
۱۳ تیر ۱۴۰۱). اجماع نانوشته ای در داخل معتقد است برون رفت کشور 
از شــرایط وخیم اقتصادی در گرو توافق هسته ای اســت. تردید ندارم 
که جناب رئیســی نیز دستیابی به توافق هسته ای را از الزامات مدیریت 
اقتصاد کشــور در دولت خود می داند. اکنون نیز بــر این باورم که ورود 
تمام قد ایشان به مذاکرات و مدیریت داخل و آن گروه اندک ولی پرنفوذ، 

راه را برای توافق باز خواهد کرد.

کارشناس اقتصادی
حسین حقگو
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یکی از مقامات ســازمان مالیاتی کشور یکی، دو روز قبل خبر داد که طرح 
«مالیات بر عایدی ســرمایه» در کمیسیون اقتصادی مجلس تأیید و در آستانه 
ورود به صحن علنی مجلس است. این مقام دولتی اما در کنار اعالم این خبر، 
تحلیلی هم از فواید و ثمرات و کارکردهای این طرح ارائه داد که کمتر نسبتی 

با واقعیت و شناخت از اقتصاد و کسب وکار و زندگی مردم دارد.

این مقام دولتی در کســوت ریاســت مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی 
مالیاتی کشــور عنوان کــرد: «یکی از کارکردهای مهم این طرح آن اســت که 
می تواند داللی و درآمد حاصل از داللی را از صرفه بیندازد... و به این واســطه 
دالالن و سوداگران کمتر انگیزه خریدوفروش کاالهای سرمایه ای مانند مسکن، 
خودرو، ارز، سکه و دالر را خواهند داشت... و کاهش تقاضا برای رد وبدل کردن 
کاالهــای مذکور موجــب کاهش قیمت آنها در بلندمدت می شــود و کاهش 
قیمت، اثــرات خاص خود را بر اوضاع نقدینگی خواهد گذاشــت و نقدینگی 
را نه تنها به ســمت تولید هدایت خواهد کرد؛ بلکه حجم نقدینگی مورد نیاز 
در جامعــه را برای جذب در فعالیت های ســوداگرانه کاهــش می دهد و در 
بلندمدت اثرات ضد تورمی هم خواهد داشــت... و از ســوی دیگر برای دولت 
به واســطه این فعالیت ها درآمد حاصل می شود... همچنین با توجه به اینکه 

بیشــتر امالک و دارایی هایی که مورد نقل و انتقال قرار می گیرند، توســط قشر 
پردرآمد انجام می شــود؛ به همین دلیل اجرای این طرح عدالت مالیاتی هم در 
پی خواهد داشــت؛ یعنی به بازتولید درآمد بین اقشــار مختلف جامعه کمک 

خواهد کرد» (رسانه ها، ۱۹/۶).
باورکردنی نیســت؛ هم بساط دالل ها و داللی جمع می شود، هم خودرو و 
ارز و سکه و مسکن و خودرو و... ارزان می شوند، هم نقدینگی به سمت تولید 
هدایت خواهد شد و تورم کنترل می شود، هم دولت کسب درآمد خواهد کرد 
و از همــه مهم تر آنکــه عدالت مالیاتی هم (به عنوان یکی از اقســام عدالت 
که شعار محوری دولت سیزدهم اســت) برقرار و وضع اقشار مختلف بهبود 

خواهد یافت و البته اقشار پردرآمد هم تنبیه خواهند شد!
عجب طرحی! با یك تیر چند صد نشان و حل کل بحران ها و ابرچالش های 
اقتصاد کالن و شــکاف های طبقاتی و... واقعا چرا چنین طرح معجزه آســایی 
زودتــر و در ایــن چند ده ســال ارائه و مصوب نشــده بود تا کشــور بی نیاز از 
برنامه های توســعه ای و سیاست های کالن و منشــور و افق و انواع قوانین و 
مقررات و... شــود؟! با همین یك قلم طرح و نوشــدارو نــه نیازی به اصالح 
نظــام حکمرانی و سیاســت گذاری اقتصادی و تعادل دخــل و خرج دولت و 
جلوگیری از ریخت وپاش ها خواهد بود و نه احتیاجی به اصالح نظام بانکی و 
استقالل بانك مرکزی برای کنترل تورم و نه نیازی به ثبات و اطمینان در فضای 
سیاسی و کاهش تنش های بین المللی و بهبود مؤلفه های اقتصاد کالن (نرخ 
ارز و ســود بانکی و...) و تقویت بازار سرمایه به عنوان بسترهای مناسب برای 
فعالیت های مولد اســت و نه  کار خاصی برای اصالح نظام یارانه ها و ارتقای 
نظام تأمین اجتماعی برای بهبود وضعیت طبقات فقیر مورد نیاز خواهد بود. 
بــه  قول معروف هلو برو تو گلو! البته به واقع هم همین طور اســت، از جیب 
مردم در گلوی دولت، برای ریخت وپاش و بزرگ و بزرگ تر شــدن آن و ضعیف 

و ضعیف ترشدن جامعه!
البته دو، سه هفته قبل رئیس ســازمان امور مالیاتی به عنوان مقام مافوق 
رئیس مرکز آموزش این ســازمان به  نظر صادقانه تر بــه نکته فوق و هدف از 
این طرح یعنی «درآمدزایی» برای دولت اشــاره کرد: «رویکرد ما در این مورد 
این اســت که عیبی ندارد اگر می خواهید طال و ارز و مســکن و خودرو خرید و 

فروش کنید تا قیمت باال برود و بفروشــید و ســود کنید، کسب وکار است؛ اما 
باید مالیات هم بدهید... (رســانه ها، ۱/۶). درواقع ایشــان این فعالیت های به 
گفته معاون شــان «سوداگرانه» را به رســمیت شناخت و فقط سهم دولت را 

طلب کرد!
اشکال ندارد که مردم به توصیه های معاون محترم سازمان مالیاتی گوش 
می دهند و از این کارهای غلط و سوداگرانه و خرید وفروش دالر و سکه و خانه 
و... دســت می کشــند و پول و دارایی خود را تقدیم دولت محترم می کنند؛ اما 
دولتیان محترم هم لطف کنند بفرمایند مردم با اندوخته های خود چه کنند که 
ســال بعد ارزش آن حداقل نصف نشده باشد؟! آیا قول می دهند تورم را مانند 
بیش از ۱۵۰ کشــور جهان تك رقمی کنند و به ســپرده های مردم باالتر از نرخ 

تورم سود پرداخت کنند و فضای اقتصاد را برای کار و تولید امن کنند و...؟!
به راستی مسئوالن محترم دولتی نمی دانند که چرا مردم وارد این بازارهای 
بســیار پرخطر می شــوند؟! چه کســی عالقه دارد هر روز تن و بدنش بلرزد؛ 
چرا که با فالن گفته یا عمل و رفتار فالن مقام دولتی و حکومتی شندرغاز پول 
و ســرمایه اش که به اجبار تبدیل به دالر یا سکه و خودرو شده، یك شبه نیست 

و نابود می شود؟! مگر مردم انتخاب دیگری هم دارند؟!
با توجه به اینکه قطعا به سؤاالت فوق پاسخی داده نخواهد شد و دولتیان 
اصرار به اخــذ مالیات های این چنینی دارند، بفرمایند این شــیوه مالیات گیری 
چه تأثیــری در خدمات دهی و تأمین امکانات الزم برای کســب وکار و زندگی 
مردم دارد و اگر آش همان آش اســت، فرق آن با باج گیری چیســت و وظیفه 
حکومت کجا رفته اســت؟! اگر مردم مجبورند مانند آبا و اجدادشــان در چند 
قرن قبل از ترس و نگرانی بی ارزش شدن دارایی های شان آنها را تبدیل به طال 
و سکه کنند، چه کسی مقصر است؟! حال برای حل مسئله تدبیر که نمی کنید 
هیچ، مجازات هم می فرمایید؟! متأسفانه سفته بازی امروز در کشورمان عموما 

راهی ناگزیر و مالیات گیری از آن مجازاتی غیرمنطقی است!
قبل از تصویب چنین طرح هایی فضا را برای ســرمایه گذاری و کار و کسب 
جامعه فراهم آورید و به انواع بحران های بعضا خودســاخته خاتمه دهید تا 
هم مردم رزق و روزی ســالم کسب کنند و دنبال سفته بازی و سوداگری نروند 

و هم دولت مالیات و نه باج بستاند!

باج و خراج یا مالیات؟!

مهفام سلیمان بیگی: دورزدن تحریم های بانکی با روسیه و چین و 
حذف دالر تبلیغاتی اســت که این روزها بیشتر از همیشه از زبان 
مدیران اقتصادی کابینه سیزدهم شنیده می شود اما فعاالن اتاق 
بازرگانی می گویند چین همچنان مبادالت با ایران را به صورت کاال 
به کاال انجام می دهد و روســیه فعال تنها بــا یک بانک مبادالت 
محدودی با ایران انجام می دهد که البته آن بانک هم در واقع یک 

بانک ایرانی مستقر در خاک روسیه است.
مبادالت مالی ایران و روسیه با روبل

چند ماه پیش علــی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، در 
یک برنامه تلویزیونی اعالم کرد که توافقاتی با روسیه انجام شده 
تا ارتباطات پولی و بانکی ایران با این کشور تسهیل  شود. او گفته 
بود که عالوه بر بازگشــایی نماد معامالتی روبــل و ریال در بازار 
متشــکل ارزی، پیمان های پولی و بانکی دیگری نیز بین دو کشور 
منعقد شــده که برخی از آنها شامل استفاده از پول های ملی در 
مبادالت تجاری، پرداخت های خرد بین شهروندان روسی و ایرانی 
و نحــوه تبادالت مالی دو کشــور اســت. رئیس کل بانک مرکزی 
همچنین ادعا کرده بود که با چین، هند و کشــورهای دیگری نیز 
پیمان ها و تفاهم نامه های پولی و بانکی دنبال می شــود تا ارتباط 
مالی با این کشورها نیز تسهیل شود. به نظر می رسید این سخنان 
رئیس بانک  مرکزی در پی اخبار ســوییفت روســی و چینی باشد 
که پس از تحریم های روســیه به موضوع داغی برای رسانه  های 

داخلی تبدیل شده است.
چندی پیش اعالم شد روسیه، هند و چین اعضای گروه تجاری 
بریکس، تصمیم دارند کانال های مالی خود را به هم متصل کنند 
و سیستم مالی بین المللی سوییفت را کنار بگذارند! روسیه و چین 
کانال خودشــان برای جایگزینی ســوییفت را از سال های ۲۰۱۴ و 
 (SPFS) ۲۰۱۵ ایجاد کرده  بودند، فقط قرار بود کانال مالی روسیه
به سیســتم پرداخت بین بانکی چین (CIPS) متصل  شــود. هند 
نیز بــا اینکه کانال مالی داخلی ندارد، ولــی ظاهرا قصد دارد به 
پلت فرم بانک مرکزی روسیه با یک سیستم خدمات داخلی که در 
حال ساخت است متصل شود. حاال آن طورکه رسانه های نزدیک 
بــه دولت می گویند قرار شــده ایران نیز به این سیســتم بپیوندد. 
امیــدواری به این سیســتم حتی تا آنجا پیش رفتــه که برخی از 
رســانه های داخلی آن را جایگزین ســوییفت اروپایی برای ایران 

معرفی می کنند.
ماه گذشته محمد الهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و 
توســعه صادرات اتاق تهران، درباره نقل و انتقاالت مالی ایران از 
دو روش که تا اینجای کار مورد توافق با روسیه واقع شده یاد کرد.
او توضیح داد که در روش نخست، فروشنده ایرانی کاالی خود 
را بــه خریدار روســی ارائه می کند و خریدار نیــز وجه خود را در 
میربیزینس بانک روســیه به روبل، یــورو یا دالر پرداخت می کند. 

در مقابــل، صادرکننده ایرانی نیز در داخــل، ریال خود را به نرخ 
توافقی دریافت می کند. روش دیگر مبتنی بر عرضه ارزهای ملی 
در بانک های دو کشــور اســت. در ایــن روش صادرکننده ایرانی 
روبلی را که از طرف خریدار روس دریافت می کند، در سامانه نیما 
عرضه کرده و کسی که برای واردات به ایران روبل نیاز دارد، آن را 
خریداری می کند و خریدار روســی این روبل را به فروشنده روسی 
در کشــور خود تحویل می دهد. طبق اظهارات مســئوالن دولتی 
بخشی از این توافق تاکنون اجرائی شده و بخش دیگر نیز به زودی 
اجرا می شــود. با این حال روایت فعــاالن اتاق بازرگانی از آخرین 
وضعیت نقل  وانتقال پول به چین و روســیه با ادعای مســئوالن 

بسیار فاصله دارد.
روبل دردی از ارتباطات مالی ایران دوا نکرد

برای مثال حســین سلیمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران 
و رئیس انجمن ســرمایه گذاری های مشــترک ایران و خارجی به 
«شــرق» می گوید ایران همچنان در هر نوع نقــل و انتقال مالی 
بســیار مشــکل دارد و فقط اخیرا مبادله با روسیه آن هم تنها با 
روبل راحت تر انجام می شود، درحالی که پول مورد استفاده کشور 
ما برای تجارت بیشــتر یورو است؛ بنابراین نمی توان ادعا کرد که 
مشــکل چندانی از نقل و انتقاالت مالی ما حل شده، چون روبل 
ســهم کوچکــی از واردات و صــادرات ما را تشــکیل می دهد و 
نمی تواند جایگزین انتقال پول ما به ســایر کشورهایی باشد که ما 
با آنان تجارت زیادی داریــم. او با بیان اینکه روس ها برای حفظ 
ارزش روبــل با ما نیز با روبل معاملــه می کنند، عنوان می کند: از 
همکاران در اتاق شنیدم که برای جابه جایی روبل با مشکل زیادی 
مواجه نیســتند هرچند هنوز الزم اســت تمام مجوزهای الزم از 
جمله مجوز خرید، سهمیه و... از دولت دریافت شود. ضمن اینکه 
همین انتقاالت را هم با ما همه بانک هایشــان انجام نمی دهند و 

فقط یکی، دو بانک حاضر به همکاری شده اند.
بانک های چینی با ایران همکاری نمی کنند

همچنین طبق اظهارات او وضعیت نقل و انتقال پول به چین 
هیچ تغییری نداشته و همچنان به صورت آزاد و خارج از سیستم 
بانکی چین انجام می شود. به این صورت که فقط ارز صادراتمان 

از طریق کشور واسط خرج وارداتمان می شود.
ســلیمی می گوید: ما ارتباط بانــک به بانک با چیــن نداریم، 
چین همچنان جزء کشورهایی اســت که در پی تحریم های غرب 
ارتباطــش با ما را قطع کرده اســت و هــر ارتباطی هم که خارج 
از شــبکه بانکی باشــد، برای ما ۱۰، ۱۵ درصد هزینــه باالتر دارد، 
چون آنها هزینه ریسکشــان را به طرف مقابل که ما باشیم منتقل 
می کنند. ســلیمی همچنین توضیح می دهد که خبری از تسهیل 
ارتباطات مالی حتی با چین و روســیه هم نیست، چون اگر چنین 
چیزی باشد، نمی تواند محرمانه بماند، قطعا راه آن باز می شود و 

تجار مطلع می شوند. مگر اینکه قراردادها به صورت تهاتر باشد که 
از گذشته انجام می شد و در برابر کل رقم واردات ما ناچیز است.

ریزش ارزش ســهام بانک هــای خارجی در صــورت مبادله با 
ایران!

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی 
تهران نیز درباره آخرین وضعیت مبادالت مالی با چین و روســیه 
و ادعــای دولت مبنی بر تســهیل آن، به «شــرق» می گوید: بنده 
به شخصه ارتباط مالی و معامله با روسیه ندارم، اما با چین دارم 
و در حال حاضر هیچ تسهیالتی در وضعیت تبادالت مالی با چین 
نمی بینم. همچنــان بانک های چین مثل بانک های کشــورهای 
غربــی رفتار می کنند و روابط بانکی شــان را با مــا قطع کرده اند، 
دلیلشــان هم بیشتر عدم عضویت کشور ما در fatf است. از میان 
تمام بانک هــای دنیا تنها بانک های دو کشــور یعنی ایران و کره  
شــمالی هستند که به این اســتاندارد بانکی نپیوسته اند، بنابراین 
گذشــته از تحریم ها، بانک ها به این علت نیــز با ما کار نمی کنند 
چون امکان ریزش ارزش سهامشــان در صــورت همکاری با ما 
وجود دارد. او تأکید می  کند: تا این مســئله حل نشــود همکاری 
رســمی بانک های چینی با ما دچار مشکل است. تا جایی که من 
اطالع و تجربه در کار دارم، هیچ گشایشی در معامله با این کشور 
ندیده ام. درباره روســیه هم تا زمانی که این کشور خودش درگیر 
تحریم های غرب نشــده بود، وضعیت دقیقا مشابه سایر کشورها 
بود ولی بعد از اینکه خودش تحریم شد، ایران و روسیه به دنبال 
ایجــاد پیمان های ارزی افتادند. ایــن را که در پی این ماجرا دقیقا 
چقدر روابط با روســیه تسهیل شده، نمی دانم اما دوستانی که با 
روسیه معامله دارند اظهار می کنند که در مبادالت مالی با روسیه 

گرفتاری هایی دارند.
گسترش ارتباطات بانکی فقط در کالم!

قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق مشــترک ایران و روســیه، درباره 
وضعیت ارتباط مالی با روســیه، به «شرق» می گوید: در یک سال 
اخیر ارتباطات تجاری با روســیه ۵۰ درصد بیشــتر شــده است. 

روس هــا تغییر جهت داده اند، چون بســیاری از نیازهایشــان را 
دیگر نمی توانند از مبادی دیگــری تهیه کنند. نقل و انتقال مالی 
ایران و روسیه فعال از طریق سپام ایران یا سامانه پیام رسان مالی 
الکترونیکی در حال انجام اســت و بانک واسط بانک میربیزنس 
مسکو است، در واقع بانکی است که صددرصد سرمایه گذارانش 
ایرانی هستند، ولی با مقررات بانکی روسیه اداره می شود اما این 
اتفاق هم رخداد جدیدی نیست و اگر کار جدیدی انجام شده البد 
مــن خبر ندارم! البته او در ادامــه اظهار می کند که ارتباط بانکی 
ایران و روسیه کمی تسهیل شده و عالوه بر میربیزنس، بانک هایی 
مثل اسبربانک هم قبول همکاری کرده اند و برخی بانک هایی که 
از قدیم با ایران همکاری داشته اند نیز مثل بانک RFK قرار است 
همکاری شــان را با ایران ادامه دهند. با این حال این مسائل هنوز 

پیش نرفته و قرار است در آینده عملی شود.
روسیه بهای رابطه با ایران را نمی دهد

طبق اظهارات قیافه، روســیه تا پیــش از تحریم های خودش 
فقط در ســطحی با ایران همکاری می کرد که به روابط خودش 
با سایر کشــورها لطمه وارد نشود، چراکه بانک های بزرگ روسی 
عمدتا بانک هایی هســتند که در اروپا و آمریکا فعالیت می کردند 
و با این کشــورها ارتباطات مالی بسیار زیادی داشتند و با توجه به 
میزان کم مبادالت تجاری با ما، بانک های بزرگشان را درگیر کار با 
ایران نمی کردند. حتی حاال هم روسیه در ارتباط مالی اش با ایران 
تحت تأثیر اف ای تی اف و قوانینش اســت تا از تحریم ها آســیب 
بیشــتری نبیند. او ادامه می دهد: همان زمان کــه ایران از حالت 
تعلیق درآمد و وارد لیست سیاه شد، برخی بانک های روس مثل 
اسبربانک دیگر حاضر به همکاری با ایران به طور مستقیم نشدند، 
حتی به طور غیرمستقیم هم اگر پول دریافتی، مصرفی جز غذا و 
دارو داشت، از دریافتش سر باز می زدند. حتی اگر امروز هم برجام 
امضا شــود تا زمانی که به اف ای تی اف نپیوندیم، محدودیت های 
بانکی برای ما پابرجاســت و تأثیری در شــرایط مالی ما نخواهد 

داشت.

فعاالن اتاق بازرگانی می گویند چین و روسیه همچنان مقابل مبادله بانکی با ایران مقاومت می کنند

مخمصه ریال


