با ابالغ و اجرایی شدن قانون شفافیت اقتصادی؛
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یکی از دغدغه های همیش��گی فع��االن بخش خصوصی
رقابت نابرابر با بخش های دولتی و ش��به دولتی است که
در زمینه های مختلف از جمله پرداخت مالیات و شفافیت
اقتصادی رقابت های نابرابری را تحمل می کنند.
عدم دریافت یکسان مالیات و نیز عدم الزام به شفافیت های
مالی و وجود رانت های اطالعاتی و اقتصادی در بخش های
*
شبه دولتی اقتصاد باعث شده است بسیاری از بنگاه های
حسین تقیزاده
تولیدی و خدماتی توان رقابت با این قبیل از بخش های شبه دولتی را نداشته باشند.
در این رابطه اخیرا با تصویب قانون اصالح موادی از قانون اجرای سیاس��ت های کلی
اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساس��ی قانونی در مجلس شورای اسالمی و ابالغ آن،
تقریبا تمامی بخش های اقتصادی که روزی رقیب نابرابر بخش خصوصی بودند بایستی
ضمن شفافیت اطالعات خود و پرداخت مالیات ،تقریبا تمامی قوانین مشمول بخش
خصوصی را رعایت کنند .اهمیت این قانون تا حدی است که حتی برخی اقتصاددانان
این قانون را انقالب دوم اقتصادی در کشور پس از تصویب و ابالغ سیاستهای کلی اصل
 44قانون اساس��ی می دانند و معتقدند که این امر باعث برابری رقابت در بخش های
مختلف اقتصادی خواهد شد.
در م��اده  2این قانون آمده اس��ت" ،به منظور تس��هیل حضور بخش��های غیردولتی،
خصوصی و تعاونی در فعالیت ه��ای اقتصادی و برقراری رقابت س��الم و ایجاد امنیت
برای سرمایه این بخشها مقرر می گردد 1 :ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و
تمام شرکتهای تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند ،می توانند
در بازار تولید کاال و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخالل
در رقابت گردد .این نهادها و مؤسس��ات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و
غیرمستقیم کلیه شرکتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کاال و خدمات هر
شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند .عدم ارائه اطالعات و یا خالف واقع بودن
آن توسط نهادها و مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده ( )72این قانون است( .دقیقا
مش��ابه مواردی که بر بخش خصوصی مترتب است)  2ـ مؤسسات و نهادهای عمومی
غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً
حداکثر تا چهل درصد سهم بازار هر کاال و یا خدمت را دارند".
همچنین در بند  5همی��ن ماده از قانون اصالح موادی از قانون اجرای سیاس��ت های
کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساس��ی که اخیرا به تصویب مجلس رسیده و از
بهمن ماه امسال اجرایی می شود ،آمده است " :شرکت ها و بنگاههای اقتصادی متعلق
به اشخاص حقوقی زیرحسب مورد موظفند نس��بت به ارائه اطالعات کامل مالی خود
جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند.
بنگاههای مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری
مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند .سازمان بورس و اوراق بهادار موظف
است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش های مالی مربوطه را ارائه کند.
الف ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ،ب ـ نهادهای نظامی و انتظامی کشور ،ج
ـ سازمان ها و مؤسسات خیریه کشور ،د ـ نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه،
هـ کلیه صندوق های بازنشس��تگی اعم از کش��وری و لش��گری ،نظیر صندوق های
بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون
بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ،و ـ نهادهای انقالب اسالمی"
همانطور که مشخص است ،نهادهای مشمول این قانون تقریبا تمامی ارگانهای رقیب
با بخش خصوصی را شامل می شود و این مهم باعث شده است نگرانی بخش خصوصی
در زمینه رقابت های نابرابر با بخش های ش��به دولتی که بعضا از بس��یاری از رانت ها
برخوردار هستند ،مرتفع شود .الزم به ذکر است که این قانون نیز همانند سایر قوانین
مصوب ش��ده در مجلس ،اراده بس��یار قوی دولت در زمینه اجرا را می طلبد؛ چرا که
اجرایی ش��دن این قبیل قوانین همانند تصویب آن بسیار دش��وار است و به طور حتم
نامالیمات و مقاومت های زیادی در مسیر اجرای این قانون وجود خواهد داشت.
دانشجوی دکتری اقتصاد تهران

رسانههایی برای فردای بهتر
سال  1393ش��اهد اتفاقات بسیار
خوبی در حوزه رسانه های مکتوب در
استان کرمان بودیم .بعد از مدتها
انتظار ،سرانجام مجوز انتشار نشریه
برای تعدادی از روزنامه نگاران استان
کرمان صادر شد و اتفاقی که خیلی
*
وحید قرایی
وقت بود باید روی م��ی داد به وقوع
پیوس��ت .واقعیت این اس��ت که در
سالیان گذشته به جز چند مورد معدود ،تعداد زیادی مجوز به نام
کسانی صادر ش��ده بود که اصوال با کار حرفه ای مطبوعاتی فاصله
زیادی داشتند و حاصل دستپختشان نیز انتشار نشریاتی بود که از
مخاطب رسانه زده ی کرمانی خوش
لحاظ کمی و کیفی به مذاق
ِ
نمی آمد .یعنی عمال افزابش کمیت مطبوعات محلی توام با افزایش
کیفیت آنها نبود .اما در سالی که گذشت تغییراتی در روال سابق به
وجود آمد و تعدادی از فعاالن حرفه ای مطبوعات به جمع صاحب
امتیازها پیوستند و فرصت نشر مطبوعات برایشان پیش آمد.فردای
کرمان ،آوید ،کرمان سالمت از مواردی است که به خاطر میآورم.
در این میان اما فرصت انتشار یک نشریه صرفا اقتصادی موردی بود
که می توانست برای فضایی مطبوعاتی کرمان یک فرصت بزرگ
به حساب آید .اگرچه قبال برخی نشریات بخشی از تولیدات خود
را به مطالب اقتصادی اختصاص می دادند اما طلوع نشریه "اقتصاد
کرمان" به عنوان نش��ریه ای که قرار اس��ت اخب��ار و رویدادهای
اقتصادی را رصد کند و به تحلیل آنها بپردازد یک اتفاق ویژه بود .از
آن رو که پرداختن دقیق به موضوع اقتصاد ،در استانی که مردمانش
از داشته هایش ،برداشت مناسبی ندارند و به قول بسیاری ،بیش
از خودشان ،سود این داش��ته ها برای دیگران اس��ت ،امری الزم
بود .استانی که هم کشاورزی دارد و هم معدن و هم ظرفیت های
گردشگری و صنعتی و ...و البته هم مردمانی سخت کوش ،قاعدتا
بایس��تی بیش از این برای بهره برداری از این مزیت ها فضا سازی
نماید که یک رسانه اقتصادی در این زمینه می تواند ظرفیت های
فراوانی به وجود آورد .در س��ال های گذشته بحث های اقتصادی
زیادی در استان کرمان بر زمبن مانده است که باید فراوان در مورد
آنها نوشت و تحلیل کرد و بررسی نمود و قاعدتا زمینه حضور همه
صاحبنظران را برای اظهار نظر در مورد آنها فراهم نمود .مثل اینکه
با بحران آب چه آلترناتیوهایی برای کشاورزی استان کرمان وجود
دارد و آیا درآمد معادن مس استان کرمان و سایر معادن ،سرانجام
به عدالت به کرمانی ها رسید و چرا همچنان از ظرفیت های قابل
توجه گردشگری استان کرمان آنگونه که شایسته است در راستای
توسعه این استان استفاده نمی شود و ...
باید اذعان نمود که در همین مدت کوتاه از انتشار "اقتصاد کرمان"
هم دیده ایم این اثرات را و می توان انتظار داشت در مدتی طوالنی
تر حرف هایی که تاکنون فرصتی برای بیان نداشته اند تغییراتی
در دیدگاه ها و به تب��ع آن در رویه ها به وج��ود آورند .معتقدم به
اینکه رسانه ها ،رس��اننده جامعه به وضعیتی بهتر از لحاظ شرایط
زندگی جمعی هستند و در این میان امیدوارم «اقتصاد کرمان» هم
رسانهای باشد برای تحول آفرینی در حوزه اقتصاد و بتواند زمینهها
را برای بهره مندی همه کرمانی ه��ا از ظرفیت های اقتصادی این
استان مهیا نماید...
* وکیل دادگستری

