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همتی:رانتخواراننیمیازتوانبانکمرکزیرامیگیرند
سرچشمه ناتعادلی اقتصاد خارجی است

دولتتسهیلگرياکانونهایتوزيعرانت!
در بخش اول يادداشت به استناد كتاب ارزشمند بازآفريني بازار گفتيم كه 
اساساً نمي توان مدعي شد بازارها را در عصر حاضر به دست پنهاني سپرد كه 
نمي توان يقه آن را گرفت، بلكه بايد تسهيل گري و بهبود بازارها با يك نهاد 
مقتدر كه قدرتش از حاكميت گرفته مي شود، بازارها را بهينه و كارآمد كرد. 
اين كارآمدي بسته به نوع بازارها گاهي تنها با وضع قوانين ماندگار و احترام به 
آنها ايجاد مي شود، ولي در برخي بازارها نيازمند اين هستيم كه نظارت قهري 

يك دولت دائم باالي سر آن باشد. 
در ادامه قصد داريم به راه حل هاي چگونگي ايجاد يك بازار خوب بپردازيم كه 
مثالً مجوزهاي شركت كارگزاري چند ده ميلياردي فروخته نشود يا مجوز 
داروخانه و دفترخانه و. . . چند صد ميليون مبادله نشود، همچنين بازارهاي 
مصرف مردم از گوجه و سيب زميني تا شير و لبنيات نيز به هر دليل نوسانات 

زيادي پيدا نكند. 
همچنين در قسمت اول تأكيد كرديم كه تسهيل گري جز و وظايف ذاتي 
دولت ها است، اما مي توان اين وظيفه را به نهادهاي مردم نهاد يا اتحاديه و 
اصناف تفويض كرد به شرط آنكه اين تفويض اختيار به نفع همه مردم باشد، 

نه گروهي خاص. 
 چه اگر چنين باشد ديگر نمي توان آن بازار را بازار خوب تلقي كرد و بر هم 
خوردن بازار) در اصطالح اقتصادي شكست بازار( به نفع عده اي خاص نيز 

قطعاً تسهيل گري به شمار نمي رود و منجر به بازار خوب نمي شود. 
همچنين در اينجا بايد تأكيد كنيم كه نقش دولت دخالت در تعيين قيمت 
گوجه و سيب زميني نيست، حتي تسهيل گري به معناي بهبود بازارها و 
نجات آنها از شكست بازار از سوي دولت يا اتحاديه ها نيز تخصيص منابع ارز 
4200 تومان به عده اي محدود كه نفعشان به نام مردم اما به كام آنها بود، 
نيست.  با اين اوصاف چه بايد كرد؟ به نظر مي رسد كه دولت در رفتارهاي 
مداخله گرانه اش بيش از آنكه به فكر بازآفريني بازارها باشد، بيشتر به دنبال 
افزايش تدريجي نرخ تورم است و از همين رو امتيازات ويژه اي به بخش هايي 

از فعاالن اقتصادي مي دهد. 
بنابراين در دومين گام براي بازآفريني بازاره��ا و تبديل آنها به بازار خوب 
كه مثاًل يك كودك موفق به ثبت نام 500 خودرو نشود! يا ربات ها و نبوغ 
برنامه نويسان رايانه اي معطوف به ثبت نام افراد در صف خودرو نشوند بايد 

بيش از هر چيز به فكر اصالح باز بود تا كنترل قيمت ها ! 
دولت ها حتماً بايد بدانند كه كنترل قيمت ها يا انكار قيمت ها با تسهيل گري 
در بازارها و ايجاد بازار خوب بسيارمتفاوت هستند. همين تفاوت ديدگاه 
مهم در سيستم مديريتي دولت هاي ما در اين سال ها باعث شده   تا سال هاي 
متمادي و به بهانه هاي مختلف بازارهاي موازي در كنار بازارهاي به اصطالح 
دولتي و رسمي شكل بگيرد و براي عده اي معدود منافع خاص ايجاد شود. 
بازار هاي ارز، خودرو، گوش��ت در ماه هاي اخير مثال ه��اي قابل تأملي در 
اين باره هستند. همچنين دولت ها بايد بداند كه به تنهايي كنترل بازارها 
با قيمت گذاري دس��توري به هيچ عنوان در ميان مدت و دراز مدت جواب 
نمي دهد.بنابراين با تفويض منطقي قدرت به اتحاديه ها و سمن ها مي توان 
بازارها را اصالح كرد و در اين ميان نقش نهادهايي مانند كانون هاي وكال، 
نظام هاي پزشكي، مهندسي، اتاق هاي بازرگاني و. . . مي توانند نقش مهمي 

ايفا كنند. 
 با اين حال اگر چه ما اين نهادهاي تسهيل گري و ايجاد بازار خوب را داريم، اما 
در عمل اين نهادها با تأس��ي از دولت به كانون هاي حف��ظ منافع و يا اخذ 
امتيازهاي ويژه براي اقشار محدود بدل شده در حالي كه اساس تسهيل گري 
اين است كه فرآيند تصميمات و اعمال دولت، نهادهاي مردم نهاد و اتحاديه 
و اصناف بايد به افزايش رفاه عمومي ومنفعت عمومي منجر شودو هر كاري 

غير از اين نهادها را به كانون توزيع رانت بدل مي كند. 
 ايجاد مرز بين اي��ن دو نقطه كاماًل متضاد، كارك��رد بازارها را هدف قرار 
مي دهد كه با رصد بازارهاي مختلف پر واضح است كه دولت و اتحاديه ها 
چه مأموريتي در حوزه بازاردنبال كرده  و بيش از آنكه نهادي تسهيل گر 

باشد، به كانون توزيع رانت بدل شده است. 
 ادامه دارد. . . 

مهران ابراهيميان /  بخش دوم   

نظام يكپارچه جامع و الكترونيكي اطالعات اقتصادي 
و ماليات در ساير كشورها مسير داللي و رانتخواري 
را بسته است، اما متأس�فانه در ايران به گفته رئيس 
كل بانك مرك�زي، نيمي از توان مديريت�ي اين نهاد 
ص�رف خنثي س�ازي توطئ�ه رانتخواران مي ش�ود. 
به گزارش »جوان«، رشد حجم نقدينگي بدون پشتوانه 
يكي از معضالت اقتصاد ايران به شمار مي آيد و عدم كفايت 
الزم و كافي سرمايه و مديريت و برنامه براي اصالح و عبور 
از بانكداري بسيارسنتي به بانكداري الكترونيكي، ضرورت 
اصالح نظام بانكي را برجس��ته كرده اس��ت، زيرا بانك ها 
با سرمايه اي كه ش��ايد مجموعش به 100هزار ميليارد 
تومان هم نرسد، در حدود 80 درصد نقدينگي كل بيش از 
2440هزار ميليارد را تحت عنوان انواع سپرده در اختيار 
دارند و 90 درصد تأمين مالي نيز بر عهده اين نهاد است، در 
عين حال مطالبات معوق بانكي به ويژه در بخش دولت 
و شركت هاي دولتي )كه حجمش حداقل در حدود 350 
هزار ميليارد تومان است( و برخي از شركت هاي خصوصي 
به يك معضل جدي تبديل شده و بانك مركزي و شوراي 
پول و اعتبار بايد فكر عاجلي براي اصالح نظام بانكي ايران 

و در واقع نظام تأمين مالي اقتصاد ايران كنند. 
   رشد شديد حجم نقدينگی

در اثبات افزايش شديد حجم نقدينگي بايد عنوان داشت 
كه مرداد ماه س��ال 97 وقتي عبدالناصر همتي سكاندار 
بانك مركزي ش��د گويا نقدينگي در كانال 1600 هزار 
ميليارد تومان قرار داش��ت كه در انتهاي 10 ماهه سال 
جاري به مح��دوده 2440هزار ميلي��ارد تومان جهش 
كرده است، بدين ترتيب از زمان روي كار آمدن رئيس كل 
بانك مركزي در حدود 800ه��زار ميليارد تومان حجم 
نقدينگي جهش داشته است كه امكان دارد تا پايان سال 

اين متغير به محدوده 2550هزار ميليارد تومان برسد. 
متأسفانه چون در حدود 1600 الي 2000هزار ميليارد 
تومان از حجم نقدينگي كل كشور سپرده بانكي است و 
بانك ها بايد ساالنه در حدود 20 درصد سود به اين منابع 
بدهند، خود اين سود در حدود 400هزار ميليارد تومان 
مي ش��ود كه احتمال مي رود بخشي از س��ود پرداختي 
بانك ها از محل خلق نقدينگي بدون پش��توانه باشد كه 
همين عامل به تورم و در حقيق��ت به كاهش ارزش پول 
ملي منتج مي شود و بسياري از مردم از اين فرايند غلط 
بانكي متضرر مي شوند هر چند كه گفته مي شود بانك ها 
بزرگ ترين تأمين كننده مالي دولت و شركت هاي دولتي 

به شمار مي روند و اين بخش با عدم پرداخت مطالبات خود 
به نظام بانكي چالش زيادي براي بانك ها و رش��د حجم 
نقدينگي خلق كرده است، اما هستند اشخاص غير دولتي 
كه دس��تي در مطالبات معوق كالن بانكي دارند، در هر 
صورت نظام بانكي به عنوان اصلي ترين بخش تأمين مالي 
اقتصاد، نياز مبرم به اصالحات دارد زيرا پيش بيني مي شود 
با تبديل بخشي از اصل و سود سپرده هاي بانكي به پول، 
بازارها با نوسان مواجه ش��وند و همين عامل ثروت هاي 

افسانه اي براي عده اي به همراه آورد. 
هر چند در حدود يكسال مي شود كه نقدينگي از طريق 
بازار سرمايه تا حدودي مهار شده است، اما بخشي از بازار 
سرمايه امروز حبابي معرفي مي ش��ود ،از اين رو برخي 
از كارشناس��ان اقتصادي معتقدند پرداخت سودهاي 
كالن علي الحساب تضمين ش��ده به سپرده هاي كالن 

امروز قله هاي ثروت و دارايي هاي عظيمي را در كش��ور 
به وجود آورده اس��ت كه كنت��رل اين ثروت ه��ا به ا ين 
سادگي ها نيس��ت و چوب خط بازار سهام براي كنترل 
نقدينگي تاحدودي پر شده اس��ت و بايد ب��ا  ابزارهاي 
مالياتي بازيگوشي ها و شيطنت ثروت را كنترل كند،در 
غير اين صورت نوسان ها  در بازارهاي مختلف همچنان 

ادامه خواهد داشت . 
   نظام جامع اطالعات اقتصادی اش�خاص برای 

توزيع ثروت و ماليات گيری كجاست؟
بي توجهي نس��بت به راه اندازي يك نظ��ام يكپارچه 
جامع الكترونيكي از اطالعات اقتصادي كليه اشخاص 
حقيقي و حقوق��ي در ايران و تصوي��ب صحيح قانون 
ماليات بر مجموع دارايي و درآمد و عايدي سرمايه كار 
را به جايي رسانده است كه رئيس جمهور به صراحت 

عنوان مي دارد 60 ميليون نفر از مردم نيازمند حمايت 
مالي دولت هستند در همين حال مي بينيم كه هزينه و 
درآمد دهك دهم ) ثروتمندترين دهك ( فاصله بسيار 
معني داري با ساير دهك ها در كش��ور دارد، تكرر اين 
فاصله در س��ال هاي مكرر خبر از شكل گيري دارايي 
عظيمي در اين دهك مي دهد و جالب تر آنكه برخي از 
ايرانيان خارج نشين نيز همچنان دارايي و درآمد خود را 

در اقتصاد ايران دارند. 
صورت مسئله فوق نشان مي دهد نياز مبرم اقتصاد ايران،  
مهار ثروت و دارايي هاي مازاد اشخاص حقيقي و حقوقي 
از طريق ماليات و بازتوزيع ثروت در جامعه است، پيش از 
اين نيز پيش بيني شده بود كه به دليل انباشت ثروت در 
اختيار برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي، بخشي از توان 
مديريتي كش��ور بايد صرف خنثي سازي شيطنت هاي 

ثروت در ميانه مرثيه فقر شود. 
كشورهاي ديگر با راه اندازي پايگاه اطالعات اقتصادي 
دقيق اش��خاص حقيقي و حقوقي و وض��ع ماليات بر 
مجموع دارايي و درآمد و ماليات بر عايدي سرمايه راه 
ديگري جز كار، توليد و خدمات براي كسب درآمد باقي 
نگذاشته اند، اما در اقتصاد ايران در اثر عقب ماندگي نظام 
اطالعات اقتصادي و مالياتي ش��اهد جوالن برخي از 
ثروتمندان در بخش اقتصاد براي شكار سود هستيم در 
همين راستا رئيس كل بانك مركزي گفت: 50 درصد 
توان ما صرف خنثي كردن توطئه رانتخواران مي شود. 

   با فرصت طلبان درگيريم
عبدالناصر همتي افزود: متأس��فانه در جنگ و فشار 
اقتصادي و تحريم هاي همه جانبه دشمنان خارجي، ما 
درگير عده اي فرصت طلب و رانتخوار هستيم كه سعي 

بر ايجاد التهاب در جو رواني جامعه دارند. 
وي افزود: پر واضح است سرچشمه اين حركات منفي 
خارج از ايران اس��ت كه اجازه نمي دهن��د تعادل در 

سيستم اقتصادي ايجاد شود. 
   با شفاف سازی جلوی پولشويی و ثروت اندوزی 

فرصت طلبان را می گيريم
همتي از تالش بانك مركزي در مقابله با پولش��ويي و 
اختالس هاي داخلي خبر داد و افزود: با اقدامات مناسب 
و شفاف سازي س��عي مي ش��ود از رانت و پولشويي و 
ثروت اندوزي فرصت طلبان جلوگيري و آسايش و رفاه 

را براي مردم فراهم كنيم. 
رئيس بانك مركزي گفت: ما با آگاهي از فش��ارهاي 
اقتصادي مردم طي تالش هاي ش��بانه روزي س��عي 
داريم اقتصاد را به س��وي بهبود و كاهش وابستگي به 

نفت پيش ببريم. 
در ادامه بايد گفت در دوره رئي��س كل جديد بانك 
مركزي نقدينگ��ي كل با جهش ح��دود 800 هزار 
ميليارد تومان��ي به مرز 2440 ه��زار ميليارد تومان 
رس��يده  و از خرداد س��ال جاري آمارهاي اقتصادي 
در خروجي بانك مركزي قرار نگرفته است تا بدانيم 
بدهي هاي دولت و شركت هاي دولتي به نظام بانكي 
چقدر است و سهم پول و شبه پول از حجم نقدينگي 
كل چه ميزان مي باشد و بانك هاي دولتي و خصوصي 
چقدر به نظام بانكي بدهكارند و حساب سرمايه اين 
بانك ها با پرداخت اين حجم سودهاي كالن به سپرده 

چقدر است. 

هادی غالمحسينی
  گزارش   يك

ب�رگ س�بز. ب�رگ كمپان�ی و كارت ماش�ين خ�ودرو پژو 
 تي�پ 206 م�دل 1383 ب�ه رنگ يش�می به ش�ماره پالک 
) ايران 68 - 749 و 36( به شماره موتور FSS14754522 و 
شماره شاسی 83631354 متعلق به خانم شادی فيروزگر با 
كد ملی 0323266878 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.البرز

آگهیمفقودی
اصل سند كمپانی وبرگ سبز پژو 405 جی ال ايكس ای نوک 
مدادی رنگ مدل 1383 به شماره شهربانی 24-293ن12    
وشماره موتور 12483063678  وشماره شاسی 83032922    

مفقود گرديده واعتبار ندارد.
دزفول ندافی

آگهیمفقودی
س�ند كمپانی موتور س�يكلت پانيك125 به رنگ قرمز به 
شماره موتور 300146وبه شماره شاسی 9200445به شماره 
انتظامی 69834/396 به نام علی س�لمانی مفقودشده واز 

درجه اعتبار ساقط ميگرد.

سند كمپانی ماشين س�واری پژو ROAبه رنگ نوک 
مدادی متاليك به ش�ماره موتور 11686005815وبه 
ش�ماره شاس�ی 61327488ب�ه ش�ماره انتظام�ی 
42د274اي�ران 35ب�ه نام حس�ين نيك�زاد خضرلو 

مفقودشده واز درجه اعتبار ساقط ميگرد.

*شرايط نقد : واريز 70درصد مبلغ پس از15 روز از تاريخ اعالم به برنده مزايده و 30درصدمانده در دفتر خانه وهنگام 

انتقال قطعی

توضيحات :  1-مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل 5 درصد مبلغ پايه مزايده مندرج در آگهی می باشد كه بايد توسط 

متقاضی به حساب مورد اشاره در فرم پيشنهاد قيمت واريز و رسيد آن با قيد رديف و مشخصات دقيق ملك مورد انتخاب 

متقاضی به همراه ساير مدارك داخل پاكت در بسته تحويل گردد .

2- كليه امالك با وضع موجود به فروش می رسد و جهت ارائه پيشنهاد بازديد از ملك ضروری است .

3-زمان بازديد از ملك همه روزه از ساعت 9 صبح الی 12 به جز ايام تعطيل

4-هزينه آگهی برعهده برنده مزايده می باشد.

5- صرف ش��ركت در مزايده هيچگونه تعهدی برای متقاضی خريد ايجاد نكرده و بانك در رد ي��ا قبول هريك يا تمام 

پيشنهادات مختار خواهد بود.                                           

6-جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد به نش��اني تهران ، باالتر از ميدان وليعصر )عج( ، خيابان زرتشت غربی ، 

پالك 11 طبقه اول ، دايره پشتيبانی و مهندسی شرق استان تهران  مراجعه يا با شماره تلفن 88893660 تماس 

حاصل فرمائيد. 

ف
كد ردي

پالك نوع ملكنشانی ملكملك
قيمت پايه)ريال(اعيانعرصهثبتی

شرايط پرداخت

مشخصات ملك
تسهيالتنقد

وضعيت 
انقال اسناد

16130

استان تهران -شهر 
بومهن خيابان 

امام خمينی جنب 
سازمان آب

1732000زمين

 17.100.000.000
ريال

كارشناشی مربوط 
98/04/31

زمين مسكونی  با  *
موقعيت تجاری و اداری

 انتقال
قطعی

بانك مهر اقتصاد در نظر دارد  امالك مشروحه ذيل را از طريق مزايده به فروش برساند.متقاضيان می توانند 

حداكثر به مدت 10 روز از  تاريخ 98/11/24  درج در آگهی جهت بازديد از محل و كسب اطالعات بيشتر و 

دريافت فرم شركت  در مزايده و تكميل و ارائه پيشنهاد قيمت،به نشانی : تهران خيابان زرتشت غربی پالك 

11 اداره امورشعب شرق استان تهران )بانك مهراقتصاد( مراجعه نمايند.

وابسته به بانك سپه

آگهیمزايدهامالکشرقاستانتهران
شماره98/2 رسانههاابزاردستدالالنمسکننشوند

در حال�ي ك�ه ع�ده اي از رانتخ�واران و دالالن بخ�ش مس�كن 
ه�ر از چندگاه�ي مدع�ي مي ش�وند ك�ه رك�ود ش�ديد ب�ازار 
مب�ادالت مس�كن ام�كان دارد در آين�ده ت�ورم را در بخ�ش 
مس�كن ب�ه هم�راه آورد، ناي�ب رئي�س اتحاديه ام�الک گفت: 
ب�ازار مس�كن وارد ي�ك رك�ود غي�ر تورم�ي شده اس�ت. 
به گزارش »جوان«، بررسي ها نشان مي دهد كه رشد 200درصدي قيمت 
مسكن در سال هاي 96 الي 98 يكي از غير طبيعي ترين رشد هاي قيمت 
بوده است، زيرا به شدت بازار خريد و فروش را در ركود شديد فرو برد به طوری 
كه حجم ميانگين معامالت ماهانه در تهران به زير 5هزار عدد رسيده است 
و اين رويداد نشان مي دهد مردم ايران ديگر توان حضور در بازار مسكن را 
ندارند و چاره كار صرفاً وضع ماليات سنگين بر 3 ميليون خانه دپو شده در 
بازار است تا به واسطه تشديد عرضه قيمت ها 30 الي 50 درصد ريزش كند 

و بازار كم كم جان بگيرد. 
در اين ميان در ش��رايطي ك��ه رش��د 200 درصدي قيمت مس��كن در 
س��ال هاي اخير از سوي برخي از كارشناس��ان يك دستكاري غير قانوني 
و غيرمنطقي در بازار مسكن ارزيابي مي ش��ود و مردم خواستار شناسايي 
عوامل دستكاري كننده قيمت مسكن به ويژه در تهران و اعمال مجازات هاي 
سنگين براي اين اشخاص مفسد في االرض هستند، باز هم شاهد تحركات 

برخي از دالالن و رانتخواران مسكن در رسانه ها هستيم. 
در همين راستا حسام عقبايي در گفت و گو با فارس، در پاسخ به اين سؤال 
كه آيا احتمال اينكه در سال 99 قيمت مسكن به اندازه نرخ تورم عمومي 
رشد كند وجود دارد، بيان كرد: قدرت خريد متقاضيان مسكن نيز پايين است 
وقتي بازار مسكن وارد يك ركود غير تورمي و ركود معامالت قرار مي گيرد، 
دليلي بر رشد قيمت مسكن وجود ندارد.  در اين ميان بايد توجه داشت كه 
برخي از رسانه ها در رشد 200 درصدي قيمت مسكن در سال هاي 96 و 97 
متأسفانه دست داشتند و نهادهايي چون پليس اقتصادي و نهادهاي نظارتي 
بايد توجه داشته باشند كه عده اي سود جو و دالل و رانتخوار بخش مسكن 

رسانه ها را ابزار افزايش قيمت مسكن قرار ندهند. 

با نزديك ش�دن به ماه پاياني سال و رسيدن 
ش�اخص كل ب�ورس اوراق بهادارته�ران ب�ه 
محدوده 460 هزار واحد و رشد ممتد اين بازار 
و جذب نقدينگي جديد طي يكسال گذشته 
كارشناس�ان اقتصادي نگرانند كه يك وقت 
نقدينگي از بازار سرمايه به سمت بازار ارز خروج 
نكند كه مي تواند مشكل آفرين شود از اين رو به 
دولت توصيه مي كنند كه براي حفظ نقدينگي 
در بازار برنامه هاي متعدد و متنوع پياده كند. 
به گزارش »جوان«، بانزديك شدن شاخص كل 
بورس اوراق بهادار ته��ران به محدوده 460 هزار 
واجد و رشد ممتد اين بازار طي يكسال گذشته 
كارشناسان اقتصادي به دولت توصيه مي كنند 
كه براي حفظ نقدينگي در اين بازار برنامه ريزي 
كند، زيرا با توجه ب��ه افزايش حجم نقدينگي در 
اقتصاد ايران، خروج نقدينگي از بازار س��رمايه و 
ورود به بازارهايي چون ارز مي تواند براي اقتصاد 
مشكل آفرين شود. شاخص كل بازار بورس اوراق 
بهادار تهران در اثر ركود و تعيين دستوري قيمت 

در بازارهاي موازي و همچنين ورود چند نقدينگي 
جديد به بازار و معامالت كد به كد و بلوكي خاص 
با جهش 11هزار و 900واحدي و در مرز 460 هزار 
واحد اردو زد.  هر چند طي يكسال گذشته بازار 
سرمايه با ورود نقدينگي جديد ميانگين رشدي 
در حدود 150 درصدي را تجربه كرده اس��ت، اما 
كارشناس��ان اقتصادي اين نگران��ي را دارند كه 
چطور نگذارند نقدينگي از بازار س��رمايه خارج 
ش��ود و به اصطالح پول به بازارهاي موازي چون 
ارز بازنگردد.  هر چند گفته مي شود ورود نقدينگي 
افسار گسيخته به بازار سرمايه طي يكسال گذشته 
بخشي از بازار س��رمايه را با حباب قيمتي درگير 
كرده است، اما بايد دانست با افزايش عرضه سهام 
جديد و حتي فشار به سهامداران عمده براي عرضه 
سهام در بازار مي توان نقدينگي را در بازار سرمايه 
ميخكوب كرد و همچنين با وضع ماليات جديد بر 
خريد و فروش هاي كوتاه مدت مي توان از خروج 
نقدينگي از بازار ممانعت و نقدينگي را همچنان در 

بازار نگهداري كرد. 

دولتبرايخارجنشدننقدينگيازبورسبرنامهارائهدهد


