
88498433سرويس  اقتصادي4

ش��نبه 26 بهم��ن 1398 | 20 جمادی الثان��ی 1441 || روزنامه جوان |  شماره  5867

 عبور نقدينگي 
از مرز ۲۲۰۰هزار ميليارد تومان

حساب سرمايه سيستم بانكي با 193 درصد نزول به مرزمنفي 45هزار ميليارد تومان رسيد

 سهم ۸ درصدي ماليات
از توليد ناخالص داخلي

رئيس كل س�ازمان ام�ور مالياتي گف�ت: در ايران س�هم ماليات 
در تولي�د ناخال�ص داخل�ي ۸ درص�د اس�ت، در حالي ك�ه اين 
عدد در كش�ورهاي در حال توس�عه به 14 تا 15 درصد مي رس�د. 
اميدعلي پارس��ا در گفت و گو با »مهر« با اش��اره به عدم تحقق هدف 
برنامه ششم توسعه در افزايش سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي 
گفت: در حال حاضر س��هم ماليات ۸ درصد از GDP )توليد ناخالص 
داخلي( و عدد بس��يار پاييني است. رئيس كل س��ازمان امور مالياتي 
با بيان اينك��ه فاصله معناداري با كش��ورهاي ديگر داري��م، افزود: در 
كشورهاي توسعه يافته س��هم ماليات از GDP باالي ۳۰ درصد و در 
كشورهاي در حال توسعه ۱۴ تا ۱۵ درصد است. وي ادامه داد: در كشور 
ما مطابق با آنچه در برنامه ششم توس��عه پيش بيني شده بود بايد اين 
عدد به ۱۰ درصد برسد، اما فعاًل حدود ۸ درصد است و به اين راحتي ها 
 GDP هم اين نرخ افزايش نمي يابد. پارسا گفت: افزايش سهم ماليات از
موجبات ثبات اقتصادي را در كشور فراهم مي كند و بايد از طريق اصالح 

سياست هاي مالياتي به اين سمت برويم. 

........................................................................................................................ 
برخي نمايندگان حامي منافع 

حداكثربگيران 
عض�و كميس�يون تلفي�ق مجلس  با اش�اره ب�ه جنج�ال ماليات 
دوپله اي از حق�وق كارمندان و مدي�ران دولتي  گف�ت: تغييرات 
اساس�ي كه بايد در بودجه س�ال بعد لحاظ مي ش�د به دليل عدم 
ارائه اليحه اصالح س�اختاري بودجه از س�وي دولت اعمال نشد. 
حس��ينعلي حاجي دليگان��ي در گفت وگو با »تس��نيم«، در خصوص 
تغييرات بودجه سال آينده گفت: تغييراتي كه مورد انتظار بوده تا در 
بودجه سال 99 شاهد آن باشيم اتفاق نيفتاده و همان چارچوبي كه قبل 
از انقالب وجود داشته در حال استمرار است. علت اصلي اين موضوع نيز 
اين است كه دولت اليحه اصالح ساختار بودجه را قبل از بودجه نياورده 
و لذا تغييرات عمده اي ايجاد نشده است، البته نمي توان گفت تغييري 
صورت نگرفته اما آن تغييرات عمده اي كه بايد صورت مي گرفت تا ريل 
بودجه ريزي كشور را با اصالح س��اختار بودجه در مسير درستي قرار 
بدهد، اتفاق نيفتاد. عضو كميسيون تلفيق مجلس در مورد مدل ماليات 
بر حقوق و مزايا در بودجه 99 گفت: م��دل ماليات بر حقوق و مزايا به 
صورت چهار مرحله اي در نظر گرفته شد، طبقه اول از ۳ ميليون به باال 
شروع مي شود و همينطور تا مبالغ بيشتر، تا چهار مرحله كه در مرحله 
نهايي به كس��ر 2۵ درصدي ماليات مي رس��د. در مدلي كه در كميته 
مربوط طراحي كردند ۱۰ درصد از حداكثر ماليات بر حقوق و مزايا را 

نسبت به بودجه سال 9۸ كاهش دادند. 
اين نماينده مجلس ادامه داد: استدالل آنها اين بود كه به نوعي كمبود 
درآمدي را كه در طبقات متوسط حقوق بگير به وجود مي آيد، با كاهش 
ماليات جبران كنند؛ چراكه فراواني اين بخش بيشتر و هرم آن بزرگ تر 
است، سپس اين تقس��يمات بين حقوق بگيران باالي ۳ ميليون تومان 
انجام شد. قباًل دولت دو طبقه را پيش��نهاد داده بود، اما در كميته هاي 
مربوطه اين پيشنهاد تغيير كرد و تنوع طبقات را بيشتر كردند. درصد 
تعلق بيمه هم كاهش پيدا كرد و براي ترميم اين بخش آن درصد باال )۳۵ 
درصد سال گذشته( را كاهش دادند. وي افزود: اما از طرفي فضايي در 
كميسيون ها شكل گرفته بود مبني بر اينكه برخي از افراد تنظيم كننده 
يا دنبال كننده اين پيشنهاد، بيش��تر هواي مديران با حقوق هاي باال را 

داشتند، چنين فضايي در خود سطح كميسيون هم مطرح بود. 
نماينده مردم شاهين شهر در مورد انتقادها از نحوه رسيدگي به اليحه 
بودجه 99 در كميسيون تلفيق و صحن علني نيز گفت: در حال حاضر 
كليه احكام بودجه رسيدگي شده اما رديف هاي بودجه باز هم بررسي 
نش��دند. اين موضوع يكي از اش��كاالت اين نوع بودجه ريزي در كشور 
است، بحث بررسي رديف هاي اليحه بودجه خود مي توانست در ساختار 
بودجه اصالح شود ولي هنوز اتفاقي براي رفع اين چالش نيفتاده است. 
وي در خصوص پيش بيني بخش هايي از بدهي هاي دولت در بودجه گفت: 
همان طور كه در بودجه س��ال هاي گذش��ته پيش پيش بيني شده بود تا 
بدهي هاي دولت به تأمين اجتماعي پرداخت شود، امسال هم همين احكام 
آمد ولي تحقق آن بس��تگي دارد كه دولت چه مقدار خودش را متعهد به 
عمل بداند؛ چراكه در سال هاي 9۸ و 97، در هر سال ۵۰ هزار ميليارد تومان 

براي جبران بدهي پيش بيني شده بود، ولي اجرايي نشد. 
........................................................................................................................

 ريل هاي كاركرده 
در خطوط فرعی استفاده می شود

مديرعام�ل راه آهن ب�ا بيان اينكه  از ابتداي س�ال ج�اري فروش 
ريل هاي كاركرده راه آهن ممنوع شده اس�ت، گفت: اين ريل ها در 
ساخت خطوط فرعي براي اتصال كارخانجات و مراكز بار به شبكه 
ريلي طبق بند 25 سياست هاي كلي برنامه ششم استفاده مي شود. 
سعيد رسولي در گفت وگو با »فارس«  با تأكيد بر اينكه حمل ونقل ريلي 
ايمن ترين، پاك ترين و بهترين شيوه حمل ونقل محسوب مي شود، اظهار 
داشت: حمل ونقل ريلي در دنيا به دليل ويژگي هاي منحصر به فرد  در 

توسعه و اثرگذاري در اقتصاد كشورها مورد توجه است. 
مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اس��المي ايران  با تأكيد بر اينكه 
 حمايت از توليد داخل و رونق تولي��د در حمل ونقل ريلي را در اولويت 
كاري خود قرار داده ايم، گفت: پيش بيني مي ش��ود سال آينده شاهد 

شكوفايي خوبي در حوزه توليدات داخلي صنايع ريلي داشته باشيم. 
وي درباره استفاده ش��ركت راه آهن از ريل توليد داخل، براي احداث 
خطوط دوم ريلي بيان ك��رد: راه آهن جمهوري اس��المي ايران اولين 
شركتي بود كه براي خريد ريل با ذوب آهن اصفهان قرارداد منعقد كرد، 
ما امروز قراردادي فعال با ذوب آهن به ظرفيت ۴۰ هزار تن ريل داريم 
كه ۳ هزار تن  را تحويل گرفته ايم و در شبكه ريلي در حال استفاده است. 
مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران ادامه داد: همچنين 
براي توسعه همكاري ها با ذوب آهن در حوزه تأمين ريل و حمل ونقل 
مواد اوليه و محصوالت ذوب آهن، اخيراً تفاهماتي با مسئوالن ذوب آهن 
داشته ايم. وي درباره نحوه پرداخت هزينه   ريل هاي دريافتي از ذوب آهن 
توسط راه آهن بيان كرد: ما با ذوب آهن در حوزه خريد ريل به صورت 
تهاتري عمل نمي كنيم، بلكه  در قبال خريدها، وجه پرداخت مي كنيم و 
در قبال خدمات حمل ونقلي كه به ذوب آهن مي دهيم نيز وجه دريافت 
مي كنيم. رسولي ادامه داد: شركت راه آهن بسته همكاري با كارخانجات 
فوالدي و معدني تعريف كرده است و هدف اول ما حمايت از آنها بابت 
كاهش قيمت تمام شده آنها است، ضمن آنكه حمل و نقل محصوالت و 

مواد اوليه آنها را هم انجام مي دهيم. 
مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران اظهار داشت: آنچه 
ما در شبكه ريلي پياده مي كنيم، بازسازي و نوسازي هاي خطوط ريلي 
اس��ت، همان طور كه گفتيم در ح��ال حاضر قرارداد ۴۰ ه��زار تني با 
ذوب آهن اصفهان داريم، ۳ هزار تن را تحويل گرفته ايم و مابقي را در بازه 
زماني مشخصي تحويل مي گيريم. وي بيان كرد:  امروز كار توليد ريل در 
شركت ذوب آهن رونق جدي دارد و همه چيز طبق روال مناسب در حال 
است، ذوب آهن استانداردها و مراحل فني را به خوبي طي كرده  است و 

طبق آنچه اعالم كرده اند همه نيازهاي ما را پوشش مي دهند. 
مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران افزود: وقتي مدعي 
حمايت از توليد داخل هستيم بايد همه ابعاد را توأم و با هم ببينيم تا 
بدين ترتيب  توليدكننده داخلي عالوه بر اينكه توليد مورد تعهد خود 
را انجام مي دهد، مطمئن باشد  آينده اي روشن و جذاب براي توليدات 

بعدي خود خواهد داشت.

 تنظيم گري انحصار گرا يا گواهي محور! 
)بخش پاياني( 

در دو شماره قبلي يادداش��ت تأكيد كرديم كه براي وجود بازار خوب 
نمي توان به طور كلي بازارها را به دست نامرئي آدام اسميت سپرد، بلكه 
بايد دولت قواعد بازار خوب را برپا كند و  اي بس��ا در بسياري از بازارها 
بايد نظارت را دائمي كند كه مي تواند اين نظارت را به نهادهاي صنفي 

و مردم نهاد بسپارد. 
 همچنين اش��اره كرديم كه به اين كار تنظيم گري مي گويند و منظور 
از تنظيم گري كنترل قيمت و مداخله در حد تعيين نرخ گوجه و پياز 
نيست، بلكه تنظيم گري در نخستين گام اعمال قانون جامع در جهت 
اعتماد سازي به بازارها اس��ت و يا به عبارت بهتر تنظيم گري به جاي 
تعيين قيمت و ايجاد انحصار در صدور مجوز ها اعمال مقرراتي كه در 
آن با پاداش ها و جرايمي كه براي افراد حقيقي و حقوقي خاطي مد نظر 

مي گيريم، بازار كارآمد تر به وجود مي آيد. 
نكته اي كه بايد در ادامه به آن تأكيد كرد، توجه به شكست تنظيم گري 
است. وقتي اختيار تنظيم گري را به صنفي مي دهيم بايد بسيار مراقب 
شكس��ت تنظيم گري در آن باش��يم. يعني همان گونه ك��ه بازارها ي 
ناكارآمد به وجود مي آيد و شكست بازار وجود دارد، شكست تنظيم گري 
نيز محقق مي گردد. كما اينكه نمي توان ب��ازار را به امان خدا رها كرد 
تا اصناف در كس��وت تنظيم گر مانند داروخانه ها، كانون وكال و كانون 
س��ردفتر داران خود به انحصار و موروثي كردن مجوزهايش��ان دامن 
بزنند. همان طور كه در قس��مت اول به آن اشاره ش��د نبايد اجازه داد 
مجوزهاي چند ده ميليارد كارگزاري هاي بورس  و سردفتر داري شكل 
بگيرد، بلكه مي توان با يكسري تدابير ساده اين نوع انحصارسازي ها را از 
بين برد كه به طور بسيار مبسوط در پادكست» سكه« و در گفت وگو با 
مرتضي زمانيان به خوبي به آنها اشاره شده است. وي در اين پادكست 
به خوبي اش��اره مي كند كه بايد براي انحصار زدايي از اين كانون هاي 
مختلف صنفي )كه معموالً اش��باع بازار، تفاوت وكال و سردفتر داري با 
فالفلي و سوپر ماركت( را بهانه مي كنند، پيشنهاد مي دهد كه به جاي 
تنظيم گري مجوز محوري به تنظيم گري با گواهينامه هاي علمي، شبيه 
آنچه در صنف حس��ابدار وجود دارد، عمل كنند. به اين شكل كه مثاًل 
فوق ليسانس حقوق بتواند مانند كسي كه گواهينامه رانندگي دارد مجاز 
به وكالت در محدوده پرونده هاي با مبالغ كم بشود و در ادامه با گذراندن 
دوره  هاي مختلف و اخذ تجربه، گواهي مجاز براي ورود به پرونده هاي 

بزرگ تر و سنگين تر را پيدا كند. 
 بديهي است با اصالح بازار وكال يا كانون سردفتر داران با اين روش احتماالً 
بسياري از پرونده هايي كه اكنون بدون وكيل رسيدگي مي شود، با كيفيت 
بهتري رسيدگي خواهد شد و از سوي ديگر نتيجه اش افزايش رفاه بيشتر 
خواهد بود. به همين تناسب وقتي چند س��ردفتر در كنار كانون هاي پر 
متقاضي مانند مراكز پالك گذاري مجاز به فعاليت باشند، از اين رو خدمات 
بهتر و سريع تري به مردم خواهد رسيد. ضمن اينكه مي توان مكانيزمي 
طراحي كرد كه در آن به جاي خريد و فروش مجوزهاي ميلياردي، سود 
برخي از مجوزها به حساب خزانه دولت برود تا عده اي انحصار طلب. حتي 
مي توان با حذف برخي انحصارها در مجوزها در ايجاد شغل بيشتر و ارزان 

شدن و افزايش كيفيت خدمات نيز موفق شد. 
بديهي است تا زماني كه شرايط دخالت در بازارها از سوي دولت به جاي 
اينكه بر كنترل قيمت در بازارها به ايجاد بازارهاي خوب فراهم نشود، 
همچنان فرصت طلبان در اين نوع بازارها برنده مي شوند و مردم بي بهره 
خواهند ماند و اتفاقاً مبحث حمايت از توليد و كاهش قيمت تمام شده 
براي مصرف كننده نهايي نيز محقق نمي شود. در كتاب بازآفريني بازار، 
مثالي جالب در باره نيوزلند وجود دارد كه ت��ا دهه ۸۰ ميالدي دولت 
تالش مي كرد دولت��ي مداخله گر، صنعت گر و به ط��ور كلي با اقتصاد 
متمركز باشد و به بهانه حمايت از توليد داخل، حمايت از مونتاژ كاري در 
اين صنعت را در دستور كار قرارداده بود و واردكننده نيز براي استفاده از 
اين امتياز، در انتهاي خط توليد يك برند ژاپني دو نفر را براي باز كردن 
قطعات تلويزيون اضافه كرده بود تا تلويزيون كامل شده را باز كرده و در 

بسته بندي جديد به نيوزلند انتقال مي دادند. 
 همين روش نيز در يكي از برندهاي كره اي سال ها در ايران اجرا شد كه 
در آن بنا به اذعان يكي از شركا ۸ درصد قيمت تمام شده كاالي لوازم 
خانگي كره اي براي ش��ركت ايراني گران تر تمام مي شد، زيرا كاالهاي 
نهايي در كره تكه تكه مي ش��دند، ولي در عوض با بهره گيري از كاهش 

تعرفه ۳۵ درصدي گمرك به ۱۰ درصدي، سود بيشتري مي برد. 
بنابراين در تنظيم گ��ري بازارها دول��ت بايد با واقع بين��ي و پرهيز از 
تله انحراف تصميم گيري توس��ط جريان رانت خوار نگاهي جامع نگر 
داشته باشد و اثرات جانبي تصميمات را دائم رصد كند تا شكل گيري 
بازا ر خوب حتي به بهانه كاالي ايراني و توليد ملي هم به انحراف كشيده 
نشود.  به نظر مي رسد در اين باره بايد دولت يكي از كارهاي ديگري كه 
بايد انجام دهد، اصالح تدريجي در تصميم سازي و تنظيم مقررات را با 
نگاهي فراتر و جامع تر و در جهت نفع عمومي است. اين موضوع نيز با 
گردش واقعي اطالعات و ايج��اد رقابت به عنوان چهارمين و پنجمين 
عناصر بازار خوب محقق مي ش��ود و در اين ميان انتظ��ار مي رود كه 
اتاق هاي بازرگاني و اصناف و تش��كل هاي مردم نهاد بايد نقش واقعي 
و صحيح خود را ايفا كنند. اي��ن نهادها مي توانن��د در قالب رگوالتور 

جامع نگر و نه تنظيم گر انحصار ساز حتماً مؤثر باشند.

هيچ كشتي با اسكورت وارد بنادر نشده است
مديركل بن�ادر و دريان�وردي هرم�زگان با بي�ان اينك�ه در اوج 
تنش ه�اي منطق�ه اي بزرگ ترين كش�تي كانتين�ري وارد بندر 
ش�هيد رجايي ش�د و ركورد تخلي�ه و بارگي�ري با 17 ه�زار 700 
TEU كانتين�ر را زديم، گفت: ت�ا كنون هيچ يك از كش�تي هايي 
ك�ه وارد بن�ادر هرم�زگان ش�ده اند، اس�كورت نداش�تند. 
اله مراد عفيفي پور در گفت وگو با »ايلنا« درباره تأثير تنش هاي منطقه اي 
در ميزان تردد كش��تي ها در بنادر جنوبي به ويژه بندر شهيد رجايي و 
رفت و آمد كشتي هاي ايراني به بنادر خارجي اظهار داشت: تنش هاي 
اخير حداقل تا كنون هيچ تأثيري در ميزان كشتي هاي ورودي به بنادر 
استان هرمزگان نداشته است، البته اين تنش ها بر كار تجارت و بندري 
در لحظه تأثير نمي گذارد و اثرات آن را بايد در دراز مدت مورد ارزيابي 
قرار دهيم. وي تأكيد كرد: در هفته گذشته ۱۴ كشتي غيركانتينري در 
بندر پهلودهي شده بودند كه ۱۳ فروند از اين كشتي ها، كاالي صادراتي 
بارگيري كردند. مديركل بنادر و دريانوردي هرمزگان ادامه داد: اتفاقاً 
در اين همين ايام بزرگ ترين كشتي كانتينري وارد بندر شهيد رجايي 
شد و ركورد تخليه و بارگيري با ۱7 هزار TEU 7۰۰ كانتينر را زديم 
كه نشان مي دهد در اين مدت تنش هاي منطقه اي تأثيري در شرايط 
بندري كشورمان نداشت. عفيفي پور همچنين درباره ادعاي برخي از 
كشورها مبني براينكه كشتي هاي تجاري خود را با اسكورت راهي خليج 
فارس مي كنند، گفت: تا كنون هيچ يك از كش��تي هايي كه وارد بنادر 

هرمزگان شده اند، اسكورت نداشتند. 
وي همچنين با اش��اره به آمادگي بنادر اس��تان هرمزگان براي انجام 
سفرهاي دريايي در ايام نوروز اظهار داشت: براي ساماندهي سفرهاي 
نوروزي مانند سال هاي گذشته كميته حمل و نقل دريايي تشكيل شده 

كه با ستاد تسهيالت سفرهاي نوروزي هماهنگي هاي الزم را دارد. 
مديركل بنادر و دريانوردي هرمزگان ادامه داد: بيش از ۵ هزار صندلي 
در كل اس��تان براي س��فرهاي درياي��ي در ايام ن��وروز در نظر گرفته 
شده اس��ت كه اين ظرفيت در مبادي ورودي و خروجي استان توزيع 

شدند و خدمات مسافري را به متقاضيان ارائه خواهند داد.

سامانه امالك 
از   مسکن يك�ي  ك�ه 

اهداف آن شناسايي واحدهاي مسكوني 
خالي از س�كنه اس�ت ت�ا پايان امس�ال 

راه اندازي مي شود. 
به گزارش »فارس«، اجراي يك قانون مرتبط 
با كنترل سوداگري در بازار مسكن و شناسايي 
خانه هاي خالي از سكنه با يك وقفه چند ساله 
تاكنون معطل راه اندازي يك سامانه نه چندان 

پيچيده است. 
به گفته مسئوالن ارشد وزارت راه و شهرسازي 
اين سامانه عالوه بر شناسايي واحدهاي خالي 
از سكنه قصد دارد با اخذ ماليات از محتكران و 
سوداگران مسكن عرضه مسكن به بازار مسكن 

را افزايش دهد. 
اگر چه تحويل س��امانه ملي امالك و اس��كان 
كش��ور به س��ازمان امور مالياتي توسط وزارت 
راه و شهرسازي بايد تا پايان بهمن سال 9۴ رخ 
مي داد، اما همين كه وعده داده ش��ده تا پايان 
امسال، اين سامانه راه اندازي و تحويل سازمان 
امور مالياتي خواهد شد بايد اجراي قانون را به 

فال نيك گرفت. 
يكي از ضعف ه��اي قانون مزبور اين اس��ت كه 
دستگاه هاي ذيربط مثل س��ازمان ثبت اسناد 
و امالك، س��ازمان ثبت احوال، شركت پست، 
كاداستر و نيروي انتظامي بايد اطالعات مربوط 

را در سامانه امالك و اسكان وارد كنند؛ چراكه 
27 ميليون واحد مس��كوني در كشور داريم كه 
كه بايد همه اطالع��ات مربوط ب��ه مالك، نوع 
ملك، محل قرار گرفتن، پالك ثبتي و بسياري 
اطالع��ات ريز و درش��ت ديگر ب��راي هر واحد 
مسكوني به طور مجزا احصا شود. البته در گام 
اول اجراي اين قانون، قرار است اطالعات مربوط 
به امالك مسكوني شهرهاي باالي ۱۰۰ هزار نفر 

در سامانه وارد شود. 

مهدي غالمي كارشناس اقتصاد مسكن با اشاره 
به اينكه كه تأخي��ر در ايجاد س��امانه امالك و 
اسكان موجب ش��ده تا اخذ ماليات از خانه هاي 
خالي از سكنه كه يك مس��ئله كوچك در اين 
سامانه است، س��ال ها معطل بماند مي گويد: با 
دريافت ماليات بر خانه هاي خالي از سكنه تعادل 

در بازار مسكن ايجاد خواهد شد. 
سال هاست كه كارشناسان مسكن و مقامات 
دولت��ي مي گويند ك��ه ۵/ 2 ميلي��ون واحد 

مسكوني خالي از س��كنه در كشور داريم كه 
اگر ي��ك س��از و كار مناس��ب مالياتي وجود 
داشت اين واحدهاي مسكوني كه اغلب هم در 
مناطق مرفه و به شكل لوكس ساخته شده اند 
وارد بازار ش��ده و تعادل را به بازار مسكن باز 

مي گرداند. 
حس��ام عقبايي هم در خصوص سامانه امالك 
اينطور عنوان مي كند كه اين سامانه قرار نيست 
براي بازار مسكن شق القمر كند. سامانه امالك 
قرار نيست تمام مش��كالت به خصوص كمبود 
توليد مس��كن را مرتفع كن��د ام��ا مي تواند تا 

حدودي عرضه مسكن را افزايش دهد. 
قانون مالي��ات بر خانه هاي  خال��ي به مدت ۱۵ 
سال اس��ت كه در كش��ور اجرا نمي ش��ود و در 
اصالحيه قانون ماليات هاي مس��تقيم، ماليات 
ب��ر خانه هاي خالي ني��ز گنجانده شده اس��ت. 
بدين ترتيب قانون هم ش��امل ماليات بر اجاره 
و هم ماليات ب��ر خانه هاي خالي اس��ت. قانون 
ماليات بر خانه ه��اي خالي، پيش ت��ر و قبل از 
س��ال ۱۳۸۰ نيز وج��ود داش��ت، اما از آنجا كه 
از يك س��و از كارآمدي الزم برخ��وردار نبود و 
از س��وي ديگر خانه هاي خالي نيز با ش��فافيت 
قابل شناسايي نبودند، در اصالحيه قانون و در 
اسفندماه ۱۳۸۰ حذف شد تا اينكه ديگر بار در 
اصالحيه سال ۱۳9۴ اين ماده قانوني با ترتيبات 

جديد احيا شد.
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مهران ابراهيميان

 ب�ر اس�اس آمارهاي بان�ك مرك�زي حجم 
نقدينگ�ي در آذرم�اه س�ال 9۸ ب�ه م�رز 
2262هزار ميليارد تومان رسيده اس�ت كه 
س�هم پول از رقم فوق در ح�دود 363هزار 
ميليارد تومان و س�هم ش�به پول در حدود 
1900ه�زار ميليارد توم�ان اس�ت، از نكات 
منف�ي ديگ�ر اي�ن گ�زارش آن اس�ت ك�ه 
حساب س�رمايه سيس�تم بانكي در آذر ماه 
س�ال جاري نس�بت به پايان س�ال گذشته 
با س�قوط 193 درص�دي به منف�ي 45هزار 
ميلي�ارد تومان س�قوط آزاد داشته اس�ت. 
به گزارش »جوان«، در حال��ي كه اخيراً وزير 
اقتصاد اظهار داشته بود حجم نقدينگي در ۱۰ 
ماهه سال جاري با رشد بيش از 2۸درصدي 
نسبت به پايان س��ال 97 مواجه بوده است و 
با احتساب اينكه پايان س��ال گذشته متغير 
فوق ۱۸۸2 هزار ميليارد تومان بود و با رش��د 
2۸ درصدي اين متغير در پايان دي ماه سال 
جاري بايد در مرز 2۴۰۸هزار ميليارد تومان 
قرار گرفته باش��د ، گ��زارش متغيرهاي پولي 
بانك مركزی در 9 ماهه ابتدايي س��ال جاري 
نشان مي دهد كه نقدينگي در مرز 2262 قرار 
گرفته است، اين بدان معني است با احتساب 
آمار وزي��ر اقتصاد بايد گفت تنه��ا در دي ماه 
سال جاري ۱۴6هزار ميليارد تومان به حجم 
نقدينگي افزوده شده اس��ت كه رقم بس��يار 
كالني به ش��مار مي آيد و باي��د در اين رابطه 

شفاف سازی شود. 
در اين ميان با توجه به اينكه عبدالناصر همتي 
از مرداد ماه سال 97 سكاندار بانك مركزي شد 
و در اين زمان حجم نقدينگي در مرز ۱6۰۰ هزار 
ميليارد تومان بود، از اين تاريخ تاكنون شايد در 
حدود ۸۰۰ الي 9۰۰ هزار ميليارد تومان بر حجم 
نقدينگي افزوده شده باشد كه رقم بسيار كالني 
است و  اي كاش در اين مدت برنامه اصالح نظام 
بانكي ايران عملياتي مي شد و اگر بانك مركزي 
عزمي براي اين منظ��ور ندارد، اين كار به بخش 

ديگري سپرده شود. 
بان��ك مركزي حج��م نقدينگ��ي در آذر 9۸ را 
بيش از 2262 هزار ميلي��ارد تومان اعالم كرد 
كه نسبت به مدت مشابه پارسال 2۸/2 درصد 

رشد داشته است. 
بر اساس جديدترين آمار بانك مركزي، ميزان 
رشد نقدينگي آذر امس��ال در مقايسه به پايان 
سال 97 )اسفندماه( معادل 2۰/2 درصد است. 
حجم نقدينگي در آذر 97 ح��دود ۱76۴هزار 
ميليارد تومان و در اسفند 97 حدود ۱۸۸2 هزار 

ميليارد تومان بوده است. 
حجم نقدينگي در خرداد ماه سال جاري براي 
نخس��تين بار به مرز 2۰۰۰ هزار ميليارد تومان 

رسيده بود. 
 كارشناس��ان اقتصادي معتقد هستند رشد 
س��ريع حجم نقدينگي از مهم ترين عوامل 
رشد تورم در كشور به شمار مي رود كه هر از 
چندگاه با حركت در بازارهاي مالي مختلف، 
شوك هاي اقتصادي و تورمي به اقتصاد وارد 
مي كند، در عين حال كارشناسان اقتصادي 
معتقدند طي يكس��ال اخير ب��ازار بورس به 
اندازه كافي ضربه گير نقدينگي بوده است، اما 
بخشي از بازار سهام با حباب قيمتي روبه رو 
شده اس��ت و زي��ن پ��س دولت باي��د براي 
ماندگاري نقدينگي در ب��ورس برنامه ارائه 
كند و در عين حال از افزايش حجم نقدينگي 
بدون پشتوانه نيز امتناع كند، زيرا تداوم اين 
وضعيت مي تواند تورم هاي تند در اقتصاد را 

پديد آورد. 
    سقوط آزاد 192درصدي حساب سرمايه 

سيستم بانكي 
از نكات قابل  مالحظه گزارش متغيرهاي پولي 
منتهي به آذر ماه س��ال ج��اري بانك مركزي 
آن است كه حساب سرمايه سيستم بانكي در 
كمال تعجب در آذر ماه س��ال جاري نسبت به 
پايان سال گذشته با س��قوط ۱9۳ درصدي به 
منفي ۴۵هزار ميليارد تومان سقوط آزاد داشته 

است، اين در حالي است كه جا دارد كارشناسان 
اقتص��ادي تحليل كنند كه علت منفي ش��دن 
حساب سرمايه سيستم بانكي ايران آن هم در 
حد ۴۵هزار ميليارد تومان چيست و اين متغير 
آيا براي برخي از بانك های خصوصی زنگ خطر 

به شمار مي آيد يا خير؟!
  بدهي دولت افزايش يافت

بدهي شركت هاي دولتي و دولت به نظام بانكي 
پيوسته در حال افزايش اس��ت و اين بدهي ها 
يكي از پايه هاي اصلي رش��د حجم نقدينگي و 
چاپ پول بدون پش��توانه در اقتصاد به ش��مار 
مي آيد و كارشناسان اقتصادي معتقدند دولت 
با ارزش دارايي هايي بالغ بر ۱7۰۰۰هزار ميليارد 
تومان نبايد به سيستم بانكي اصاًل بدهي داشته 
باشد و بدهي هاي نزديك به ۳۸۰هزار ميليارد 
توماني خود را بايد با نظام بانكي تسويه كند تا 
برخي از بانك ها حس��اب سرمايه شان از منفي 

خارج شود. 
مجموع بدهي بانك ها و مؤسسات اعتباري به 
بانك مركزي در آذر ماه امسال به ۱۱۱ هزار 
و ۳9۰ ميليارد تومان رس��يده كه نسبت به 
آذر ماه سال گذشته ۳۸ هزار و ۴۰۰ ميليارد 
توم��ان يعني بال��غ بر2۵/6 درص��د كاهش 

يافته است. 
براس��اس آمارهاي بانك مركزي از متغيرهاي 
پولي و بانكي در پاي��ان آذر م��اه، دارايي هاي 
خارجي بانك مركزي در پايان اين ماه به ۴9۴ 
هزار و ۵۱۰ ميليارد تومان رس��يده كه نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل ۱۳/9 درصد و در 
مقايسه با اسفند ماه س��ال گذشته 6/۳ درصد 

رشد داشته است. 
بدهي بخش دولتي به بان��ك مركزي با ۱6/2 
درصد افزايش در 9 ماهه امس��ال و رشد ۵7/2 
درصدي در يك سال منتهي به آذر ماه به عدد 
۱۱۱ هزار و ۳۳۰ ميليارد تومان رسيده اس��ت. 
بخش زيادي از اين رشد بدهي در بازه ۱2 ماهه 
منتهي به آذر 9۸ مربوط به اجراي بند و تبصره 

۵ قانون بودجه س��ال 97 است كه براساس آن 
بخشي از بدهي دولت به بانك ها با بدهي بانك ها 

به بانك مركزي تهاتر شد. 
   افزاي�ش 20 درصدي بده�ي دولت به 

بانك مركزي در 9 ماهه امسال
بنابراين اين ميزان رش��د بدهي، رش��د واقعي 
بده��ي دولت به بان��ك مركزي نبوده و رش��د 
واقعي صرف��اً همان ۱6 درصدي اس��ت كه در 
9 ماهه امس��ال افزايش يافته است. البته دولت 
طبق قانون مي تواند ۳ درصد از كل بودجه را از 
بانك مركزي تنخواه دريافت كند، اما بايد اين 

مبلغ را تا پايان سال تسويه كند. 
يكي از اتفاقات مثب��ت رخ داده از خرداد ماه تا 
آذر 9۸ كاهش قابل توجه بدهي بانك ها به بانك 
مركزي اس��ت. بدهي بانك ها به بانك مركزي 
كه تا پايان سال گذش��ته به ۱۳۸ هزار و ۱7۰ 
ميليارد تومان رس��يده بود، در پاي��ان آذر ماه 
امسال تا ۱۱۱ هزار و ۳9۰ ميليارد تومان افت 
كرده است. يعني در اين مدت 26 هزار و 7۸۰ 
ميليارد تومان از حج��م بدهي  بانك ها به بانك 

مركزي كاسته شده است. 
حجم بدهي بانك ها ب��ه بانك مركزي در پايان 
آذر ماه سال گذشته به ۱۴9 هزار و 79۰ ميليارد 
تومان رسيده بود كه با اين حساب بدهي بانك ها 
در يك سال منتهي به آذر ماه امسال ۳۸ هزار و 

۴۰۰ ميليارد تومان كاهش يافته است. 
سپرده بانك ها و مؤسس��ات اعتباري نزد بانك 
مركزي 2۵۱ هزار و 2۸۰ ميليارد تومان است 
كه از اين ميزان 2۳7 هزار و 6۴۰ ميليارد تومان 
سپرده قانوني و ۱۳ هزار و 6۴۰ ميليارد تومان 
سپرده ديداري بانك ها است. سپرده قانوني در 
يك س��ال منتهي به آذر ماه ۳۰/۵ درصد رشد 

داشته است. 
مانده س��پرده بخش دولتي نزد بانك مركزي 
معادل ۸6 ه��زار و 6۵۰ ميليارد تومان اس��ت 
ك��ه در دوره يك س��اله منتهي ب��ه آذر 6/ ۵۰ 
درصد و در 9 ماهه امسال ۳۰/۱ درصد افزايش 

يافته است. 
در بخش بدهي بانك ها به بانك مركزي، بدهي 
بانك هاي تجاري به بان��ك مركزي معادل ۴ 
هزار و ۳۴۰ ميليارد تومان اس��ت كه نس��بت 
به آذر ماه س��ال قب��ل 22/۳ درص��د افزايش 

نشان مي دهد. 
اما بدهي بانك هاي دولت��ي تخصصي به بانك 
مركزي با ۴ درصد كاهش ب��ه ۴6 هزار و 9۵۰ 
ميليارد تومان رسيده اس��ت و بدهي بانك هاي 
غيردولتي، خصوصي و مؤسسات اعتباري به 6۰ 
هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان كاهش يافته است. 
در واقع بدهي اين بانك ها به بانك مركزي 27 
هزار و ۳۸۰ ميليارد تومان )۳۸/2 درصد( افت 

داشته است. 
بده��ي بانك ه��اي غيردولت��ي، خصوص��ي و 
مؤسس��ات اعتباري در مجموع از س��ال 9۳ تا 
سال گذشته همواره روند صعودي داشته است. 
حجم كل سپرده هاي بخش غيردولتي نزد 
بانك ها و مؤسس��ات اعتباري معادل 2 هزار 
و 2۰9 ه��زار و ۵2۰ ميليارد تومان اس��ت 
كه نس��بت به آذر ماه سال گذش��ته 2۸/۵ 
درصد و در 9 ماهه امسال 2۰/9 درصد رشد 

داشته است. 
اما در مقابل مانده تسهيالت اعطايي كه با عنوان 
بدهي بخش غيردولتي درج شده است، ۱۴۴۰ 

هزار و ۵۰ ميليارد تومان درج شده است.
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