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  پرده برداري از بازي چرخش نقدينگي حامد محرمي زارع*
در بورس و مسكن براي رشد قیمت ها 

تردد نقدينگي كالن بين بازار سرمايه و بازار مسكن رمز جهش نجومي 
قيمت در هر دو بازار اس��ت. نقدينگي وارد بورس مي شود و بعد از آنكه 
جهش ژنتيكي پيدا كرد، به بازار ملك بازمي گردد تا زمينه رشد قيمت ها 
را فراهم آورد. سپس شركت هاي بورسي كه عموماً دارايي ملكي دارند بر 
پايه رشد قيمت ملك،  افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي هاي 
ملكي را مي دهند و قيمت سهام شركت ها بر اين پايه چندده برابر مي شود. 
تكرار پيوسته اين نوع بازي هاي مالي شكاف طبقاتي در جامعه را به شدت 
تعميق كرده است. از اين رو جا دارد عالوه بر برخي از مقامات اقتصادي اين 

دست سياست هاي اقتصادي براي هميشه در اقتصاد ايران پايان يابد.
بخش واقعي حوزه مسكن و بازار سرمايه تقريباً در ركود است، اما قيمت 
محصوالت موجود در دولت،  بازار فوق جه��ش مي يابد و موتور محرك 
رش��د قيمت در هر دو بازار نقدينگي است، نقدينگي كه در بازار سرمايه 
جهش ژنتيك مي يابد تا بتواند پس از رشد زمينه جهش قيمت ها در بازار 
ملك را رقم بزند و سپس شركت هاي بورس��ي كه عمده دارايي هايشان 
ملك است، بر اس��اس رشد قيمت مسكن، درخواس��ت تجديد ارزيابي 
دارايي هاي ملكي را براي افزايش س��رمايه مطرح كنند و از اين رهگذر 
قيمت سهام نيز به شكل انفجاري جهش يابد. اين نقل و انتقال نقدينگي 
بين بازار ملك و سرمايه سال هاي سال است كه در جريان است و به شكل 
اساس��ي قيمت محصوالت در دو بازار فوق را باال برده است، به طوري كه 
بسياري از مصرف كنندگان واقعي ديگر توان خريد مسكن را ندارند، اما 
بازي شكل گرفته بين بازار ملك و سرمايه امكان اصالح قيمت را از هر دو 

بازار فوق گرفته است.
در همين رابطه يك استاد دانشگاه در گفت وگو با فارس به نقش آفريني 
دوراني نقدينگي در بازار ملك و سرمايه جهش رشد شارپي محصوالت 
در دو بازار مذكور اشاره كرده و اظهار داشته است: دولت بايد زمينه خروج 
سرمايه از بازار مسكن را مهيا سازد، زيرا اگر سرمايه جذب شده در بازار 
بورس به هر دليلی از بازار س��رمايه خارج و به بازار مسكن هدايت شود، 
زمينه افزايش قيمت نجومی در حوزه اساسی ترين كاالی مورد نياز مردم، 

يعنی واحد مسكونی را فراهم می آورد.
  وجود يك سوپرمافيا در ملك و بازار سرمايه

معتمدی در پاسخ به اين پرسش كه به نظر شما علت اصلی تأخير وزارت 
راه و شهرس��ازی در اخذ ماليات بر خانه های خالي مرتبط با كدام بخش 
است، عنوان مي كند: من شخصاً بدبين هستم و معتقدم مافيای مسكن 
خيلی از اطالعات را از ما گرفته  است، به طور مداوم در كشور ما شاهد درز 
اخباری مبنی بر شناسايی اشخاص حقيقی و حقوقی كه بيش از هزار واحد 
مسكونی را احتكار كرده اند، هستيم. با توجه به قيمت نجومی مسكن در 
پايتخت، اگر هر خانه به طور متوس��ط يك ميليارد تومان قيمت داشته 

باشد، هزار واحد مسكونی معادل هزار ميليارد تومان است.
وي ادامه مي دهد: اگر دولت اجازه چنين رفتاری را به سرمايه دار نمی داد 
و اين رقم نقدينگی نجومی را به س��مت توليد هدايت می كرد، اتفاقات 
بزرگی در پيش بود. اين در حالی اس��ت كه ش��اهد هس��تيم، مجموعه 
قوانين ما مقابل پای توليدكننده سنگ می اندازد و از آنها ماليات سنگين 
می گيرد، اما جايی كه حتی الزام قانونی هم وجود دارد، نس��بت به اخذ 
ماليات بر واحدهای مسكونی خالی اقدام نمی كند. از طرفی با سياست ها 
و اطالعات غلط جلوی تكميل ابرپروژه مسكن مهر گرفته می شود، به اين 
ترتيب توليد و عرضه واحدهای مسكونی نيز تعطيل می شود. معتمدي 
مي افزايد: مجموعه اين تصميمات وجود يك مافيای گس��ترده در اين 
بخش را تأييد می كند، آن هم نه مافيای كوچك مثل خودرو و امثال آن، 
اين سوپر مافياست، چون ارزش زمين با هيچ بازار ديگری قابل مقايسه 
نيست. اينكه می گويم اين مافيا، مافيای وحشتناكی است، همين است. 
وي در واكنش به اين پرسش كه در شرايط كنونی كدام عامل اقتصادی، 
ضرورت اخذ ماليات بر خانه های خالی را تأييد می كند، مي گويد: دولت در 
حال حاضر، هدايت نقدينگی را به سمت بازار سرمايه در دستور كار خود 
قرار داده است. س��ود بانكی نيز در راستای همين سياست، كاهش داده 
شده است. اما موازی با اين اقدامات بايد از سود سرمايه گذاری در بخش 
مسكن نيز بكاهد، زيرا ممكن است به محض اولين ريزش در بورس، تمام 
سرمايه  ها به سمت مسكن برود و بار ديگر شاهد افزايش دوباره قيمت ها 

در اين حوزه باشيم. 
  سرمايه وارد شده به بورس زنگ خطر ساير بازارهاست 

وي در پاسخ به اين پرسش كه اگر سرمايه از بورس به سمت بازار مسكن 
خارج شود، چه اتفاقي مي افتد،  تأكيد مي كند: تصور كنيد شاخص كل 
بورس در حال حاضر از 90 هزار واحد به 2 ميليون واحد رسيده و بيش از 
20 برابر افزايش يافته است. فردی را می شناسم كه سرمايه اش 2 ميليارد 
تومان بوده و حاال به 60 ميليارد تومان رسيده است. بعد از ريزش بورس 
اولين جايی كه بخواهد سرمايه گذاری كند، جايی كه نه می خواهد وقت 
بگذارد، نه دردسر ماليات داشته باشد تنها بازار مسكن و زمين است. االن 
دولت بايد به صورت فوری از ورود سرمايه به بازار مسكن جلوگيری كند. 
من نمی  خواهم بگويم چرا اجرا نكردند، ولی بايد عزم ملی باشد، بايد بر 
واحدهای مسكونی خالی، زمين های قابل سكونت، زمين های ساحلی و 
ويالهای بدون استفاده نرخ مالياتی سنگين وضع كنند. اين جريان خوبی 
كه شروع شده در حمايت از توليد داخلی، ادامه دار باشد، وگرنه قاطعانه 
می گويم زمين معضلی اس��ت كه جلوی هر نوع رشد پايداری را خواهد 
گرفت؛ چراكه جذاب است و س��رمايه را جذب و تورم ايجاد می كند. وي 
در پاسخ به اين پرسش كه رش��د افسارگسيخته قيمت مسكن به دليل 
بی  عملی دولت در خارج كردن تقاضاهای سرمايه ای از اين بازار چه تبعاتی 
را به همراه داشته است، مي گويد: مفاسدی كه در افزايش قيمت مسكن 

وجود دارد، در هيچ حوزه ديگری نيست. 
علت اينكه دولت ها بر مسكن خالی ماليات سنگين می  گذارند، اين است كه 
فسادهای اجتماعی سنگينی ايجاد می كند. از شخص ماشينش را بگيريد با 
تاكسی تردد می كند. از شخص كارش را بگيريد دنبال كار جديد می رود، اما 
اگر از شخصي خانه اش را گرفتيد بعد رفت دنبال اجاره نشينی و گفتند اجاره 
30 درصد افزايش يافته است، اين فرد زندگيش نابود می شود. ارزش های 
حاكم بر ذهن او از بين می رود. من از نزديك شاهد چنين چيزي بوده ام. 
يكی از دوستانم به دنبال خانه بود. گفت وسايلم را جمع كرده ام و در كانكس 
انبار گذاشته ام و شب ها را در خانه ديگران می گذرانم. اگر اين داستان مسكن 
در ايران يك سال ديگر ادامه پيدا كند، مفاسدش به قدري زياد مي شود كه 

تبعات اجتماعی آن به هيچ وجه قابل تخمين نيست.

اگر ميانگي�ن ارزش ه�ر ي�ك از 2ميليون و 
600 ه�زار خانه خال�ي در كش�ور را تنها يك 
ميليارد تومان در نظ�ر بگيريم، به اين نتيجه 
مي رسيم كه سرمايه حبس شده در خانه هاي 
خالي معادل كل حجم نقدينگ�ي موجود در 
اقتصاد ايران است. اين بي توجهي به سرمايه 
حبس ش�ده در بازار خانه ه�اي خالي، يعني 
تداوم ركود تورمي در بازار معامالت مسكن، 
ساخت و ساز و رشد نجومي قيمت ها در بازار 
اجاره به�ا. در همين رابطه بر اس�اس آخرين 
اصالحات ص�ورت گرفته در ط�رح ماليات بر 
خانه ه�ای خالی، اي�ن واحدها در س�ال اول 
شش برابر، سال دوم ۱2 برابر و سال سوم ۱۸ 
برابر درآمد اجاره مشمول ماليات می شوند.

وقتي ارزش س��رمايه حبس شده در 2ميليون و 
600 هزار خانه  خالي در اي��ران با كل نقدينگي 
2600هزار ميليارد توماني اقتصاد ايران برابري 
مي كند، كاماًل مشخص است كه خروج اين حجم 
از سرمايه تحت قالب مسكن از اقتصاد بسياري 
از تعادل ها در بخش پولي، مالي و مسكن را به هم 
زده اس��ت. از اين رو انتظار مي رود سياست هاي 
س��ختگيرانه تري در حوزه ماليات بر خانه هاي 
خال��ي اعمال ش��ود. البته نماين��دگان مجلس 
به تازگ��ی اصالحاتی را روی ط��رح اخذ ماليات 
از واحدهای خالی از س��كنه انج��ام داده اند كه 
جريمه های در نظر گرفته شده چندين برابر آنچه 

قباًل اعالم شده، خواهد بود.
   ط�رح مالي�ات ب�ر خانه ه�ای خال�ی

 عرضه مسكن را از ركود خارج می كند
در همين راستا سيداميرحسين قاضی زاده هاشمی،  
نايب رئيس مجلس ش��ورای اس��المی در صفحه 
ش��خصی خود در فضای مجازی نوشت: »منابع 
مالی هنگفتی از كشور صرف ساخت و ساز مسكن 
می ش��ود، اما اين حجم از منابع توس��ط گروهی 
محبوس شده اس��ت. مجلس در طرح ماليات بر 
خانه های خالی به دنبال آن است كه ماليات ها در 
سطحی دريافت شود تا مالكانی كه خانه های خود 
را محبوس نگه داشته اند، وادار به عرضه مسكن به 
بازار ش��وند. عرضه اين بخش از خانه های خالی 
نه تنها جري��ان عرضه مس��كن را از ركود خارج 
می كند، بلكه سبب می شود تخفيف در اجاره بها 
نيز اتفاق بيفتد. الزم به ذكر است كه انتظار داريم 
مزايای اين طرح در كوتاه مدت در جامعه نمايان 
شود. برخي از مسكن به عنوان كاالی سرمايه ای 
اس��تفاده می كنند و نقدينگی خود را در بخش 
مس��كن متمركز كرده اند. در واق��ع بزرگ ترين 
مزيت طرح اين است كه مسكن از حوزه كاالی 

سرمايه ای خارج می شود.«
   جريمه ها 6 تا ۸ برابر شده است

تا پيش از اين قرار بود مالكان واحدهای خالی در 
س��ال اول معاف از ماليات، سال دوم برابر با مبلغ 
اجاره س��االنه، سال س��وم يك و نيم برابر و سال 

چهارم دو برابر اجاره ساالنه ماليات بپردازند، اما 
اخيراً سيداحسان خاندوزی، نماينده تهران گفته 
است كه بر اساس اصالحات صورت گرفته در طرح 
اخذ ماليات از خانه ه��ای خالی، ماليات بر درآمد 
اجاره برای سال اول شش برابر، سال دوم ۱2 برابر 

و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است.
  ارسال اولين پيامك  به مالكان در هفته 

آينده
 قانون ماليات ب��ر خانه های خالی كه در س��ال 
۱39۴ تصويب شده به دليل نبود زيرساخت های 
الزم تاكنون اجرا نش��ده اس��ت. بهمن ماه سال 
گذشته دولت با رونمايی از سامانه امالك و اسكان 
تصميم گرفت اين قانون معطل مانده را اجرا كند، 
اما سامانه مذكور نواقصی داشت كه هم اكنون با 
اتصال دستگاه های مرتبط در حال برطرف شدن 
اس��ت. طبق آخرين گفته مديركل دفتر اقتصاد 
مسكن وزارت راه و شهرس��ازی، هفته آينده از 
طريق اين سامانه به افرادی كه بيش از يك خانه 
دارند پيامك داده می ش��ود و آنها وارد س��امانه 
امالك و اسكان كش��ور خواهند شد تا اطالعات 
ملك خود را مشاهده، تأييد و اطالعات سكونتی 

را خوداظهاری كنند.
   چرخش طرح در مجلس

در هفته های گذشته مجلس ش��ورای اسالمی 
دو فوريت طرح مالي��ات بر خانه ه��ای خالی را 
تصويب كرد، اما اين طرح برای بررس��ی بيشتر 

به كميسيون های مربوطه ارجاع شد. سنگين تر 
ش��دن ماليات واحدهای خالی از س��كنه ظاهراً 
تصميم كميسيون ها بوده اس��ت كه البته برای 

تصويب بايد به صحن علنی مجلس برود.
سيداحس��ان خاندوزی، نايب رئيس كميسيون 
اقتصادی مجلس درباره آخرين تغييرات بر طرح 
ماليات از خانه های خالی گفته است: برای اينكه 
هر نوع ماليات به شكل عادالنه اخذ شود، نيازمند 
نظام اطالعات اقتصادی هستيم. از اين رو در بحث 
اخذ ماليات از خانه های خالی بر ضرورت ايجاد 
سامانه امالك و اسكان در كشور تأكيد شد تا بر 

مبنای آن ماليات های حوزه مسكن اخذ شود.
او اظه��ار كرده اس��ت: ب��ه خاطر اينك��ه بانك 
اطالعاتی س��امانه امالك و اسكان از قوت كافی 
برای ماليات ستانی برخوردار باشد، دستگاه های 
اجرايی مكلف ش��دند اطالعات م��ورد نياز اين 
س��امانه را با قيد فوريت در اختي��ار قرار دهند و 
در صورت اس��تنكاف مأموران دولتی از اجرای 
اين قانون، به انفص��ال از خدمات دولتی محكوم 
می شوند. همچنين بر اساس اين طرح شهروندان 
مكلف هستند كه ظرف مدت مشخصی، اطالعات 
واحدهای مسكونی تحت تملك را در سامانه ملی 

امالك و اسكان ثبت كنند.
نماينده مردم تهران، ری، شميرانات، اسالمشهر 
و پرديس در مجلس شورای اسالمی افزوده است: 
البته در ط��رح مذكور، مش��وق هايی نيز در نظر 
گرفته شده است، به طوری كه با درج كدپستی 
محل سكونت در س��امانه امالك و اسكان، ديگر 
نياز نيس��ت كه با حضور در ادارات و سازمان ها، 
مدارك و اطالعات خود را ارائه كنند، بلكه پرسنل 
ادارات می توانند از اين سامانه استفاده كنند. از 

اين رو روند مراجعات اداری تسريع خواهد شد.
يك��ی از موضوعاتی ك��ه كارشناس��ان از جمله 
مصطفی قلی خسروی، رئيس اتحاديه مشاوران 
امالك به آن اشاره می كنند، اين است كه خالی 
ماندن واحدهای مس��كونی برای افراد حقيقی 
توجيه اقتص��ادی ن��دارد و عم��ده 2 ميليون و 
500هزار خانه خالی متعلق به ارگان های دولتی 

و بانك هاست.
چند روز قبل بود كه وزارت راه و شهرسازی اعالم 
كرد يك بان��ك خصوصی - دولت��ی مالك هزار 
واحد و يك ش��خص حقيقی صاحب ۱95 واحد 
مسكونی است. نمايندگان مجلس هم از احتكار 
بيش از 500 خانه توسط هشت بانك خبر دادند؛ 
اعداد و ارقامی كه البته با آنچه قباًل تصور می شد 
فاصل��ه دارد و نمی تواند تح��ول چندانی برای 
كاهش فشار تقاضا در بازار مسكن ايجاد كند. با 
اين حال دريافت ماليات از خانه های خالی كه در 
بسياری از كش��ورهای جهان اجرا می شود، يك 
مطالبه عمومی است كه جدا از ميزان درآمدی كه 
برای دولت خواهد داشت، بنا به گفته كارشناسان 

منجر به تحقق عدالت اجتماعی خواهد شد.

بن بست توسعه در  2 دهه آينده 
توسعه چيست؟ اول بايد به اين پرسش پاس��خ داد كه اصوالً توسعه به چه 
معناست. مي توان گفت توسعه دگرگوني پيشرفت ازدياد و بهبود روندها در 
جهت مثبت در يك سيستم يا پديده مي تواند باشد. مثالً افزايش توليد يك 
محصول كشاورزي يا افزايش كيفيت توليد يك محصول ديگر كشاورزي 

مي تواند نمود هاي توسعه در كشاورزي باشد. 
 افزايش تعداد مسكن يا افزايش ايمني ساختمان ها در برابر زلزله مي تواند 
با تعريف ارائه شده از نمودهاي توسعه در صنعت ساختمان باشد. يا افزايش 
پوشش جنگل ها و افزايش جمعيت گونه هاي جانوري مي توانند نمونه هاي 

توسعه شاخص هاي محيط زيستي باشد. براي توسعه چه بايد كرد؟ 
براي مثال كشور ما ساالنه نزديك به ۱0 ميليارد دالر واردات نهاده هاي دامي 
و برخي محصوالت كشاورزي دارد. براي توسعه در اقتصاد و بخش كشاورزي 
و توليد غذا قصد دارد اين ۱0 ميليارد دالر را كاهش دهد. مثاًل در خصوص 
گندم و ذرت و برنج به خودكفايي برسد. براي اين كار مي تواند با كشت برنج 
تراريخته باعث افزايش 20 تا 30 درصدي توليد محصول برنج شود. اين يعني 
بدون مصرف آب بيشتر و نابودي جنگل كمتر مي توان تمام نياز به برنج را 
برطرف كرد، اما به دليل جو رواني حاكم بر محصوالت تراريخته نمي توان با 
اين روش به امنيت غذايي رسيد. پس بايد به دنبال افزايش مصرف آب و زمين 

حركت كرد كه در هر دو مشكل منابع دارد. 
 كشور به سبب توسعه،  نيازمند انرژي بيشتر است. مثالً برنامه ريزي شده براي 
توسعه حمل و نقل و شاخص هاي محيط زيست شهري 2 ميليون تاكسي 
برقي در كش��ور توليد و اس��تفاده كند. براي توليد و مصرف اين 2 ميليون 
خودروي برقي بايد توان شبكه توليد برق كش��ور به ميزان 2هزار مگاوات 

افزايش يابد. براي اين منظور كشور سراغ انرژي برقابي مي رود. 
 با ساخت و تكميل س��د بختياري مي توان اين رقم انرژي را توليد كرد، اما 
كنشگران محيط زيستي و عده اي در كشور مقابل اين موضوع مي ايستند. 
انرژي هسته اي مورد توجه نمي تواند باشد چون مشكل تأمين سوخت دارد. 
در گام آخر بايد به دنبال حل مش��كل با انرژي حرارتي برويم كه آن هم به 
سبب تعهد خانم ابتكار در معاهده پاريس براي كاهش گازهاي گلخانه اي 

عمالً غير قابل اجرا است. 
در اين ميان، مي ماند انرژي بادي و خورشيدي كه بايد براي توليد انرژي 
با هر كدام آنها تنها به مدت 20 تا 30 سال 3۴ ميليارد دالر هزينه كرد. در 
واقع راهي جز رها كردن پروژه هاي توسعه اي در كشور نمي ماند، اما چه 
شد كه ما به اينجا رسيديم. در كشورهاي در حال توسعه امروز با تغيير 
مفهوم توسعه رو به رو هستيم. اين تغيير مفهوم كه با تبليغات بسيار زياد 
در خصوص تكنولوژي ها همراه بوده باعث فاصله گرفتن كش��ور از اين 

تكنولوژي ها مي شود. 
اين موض��وع در نهايت باعث عقب ماندگي كش��ور و افزاي��ش هزينه اداره 
كشور خواهد ش��د. يكي از اصلي ترين عوامل ايجاد فضاي مسموم كنوني 
در سطح جامعه و مديريت كالن كنشگري محيط زيست مي باشد. مبارزه 
با نمادهاي تكنولوژي و دانش بش��ري از يك س��و و آرايش عقب ماندگي و 
واپس گرايي از س��ويي ديگر باعث شده مردم كش��ور قضاوت صحيحي از 

توسعه نداشته باشند. 
مفهوم توسعه پايدار اولين بار توسط نخس��ت وزير كشور نفتي نروژ به كار 
برده شد؛ واژه اي كه توسط كنشگران محيط زيست كاماًل تحريف شده و به 
منجالب كشيده شده است. كمي از نروژ بخوانيم. كشور نروژ 96 درصد از 
انرژي خويش را از برقابي تأمين مي كند. برنامه آينده اين كشور نيز دقيقاً 
براس��اس همين گونه انرژي پايه گذاري شده است. بيش از يك چهارم كل 
خودروهاي موجود در نروژ الكتريكي هستند. در نروژ نه محصوالت تراريخته 
بلكه ماهي تراريخته پرورش داده مي شود و استفاده از محصوالت تراريخته 

در اين كشور هيچ منعي ندارد. 
 در كشور ما كه به هر طرح بزرگ عمراني زيرساختي برچسب توهم توسعه زده 
مي شود، در همان كشور نروژ دولت طرح هاي پرهزينه عمراني نظير اتوبان زير 
درياي ساحلي به ارزش ۴7 ميليارد دالر ايجاد مي كند. دقيقاً اين كشور را كه 
نمونه واقعي توسعه پايدار است با كشور خودمان مقايسه كنيم. ما با سرعت 
فزاينده اي به سمت عقب ماندگي در تمام عرصه هاي صنعتي و زيرساختي 
در حال حركت هس��تيم. متهم رديف اول و دوم ايجاد اين فضاي مسموم 
كنشگري محيط زيست و كنشگران محيط زيست در كشور هستند كه بايد 

نسبت به عملكردشان در تغيير مفهوم توسعه جوابگو باشند. 
* فعال اكومدرنيست

شاخص كل بورس از 2 میلیون واحد هم گذشت
ش�اخص كل ب�ورس اوراق به�ادار ته�ران در پاي�ان معام�الت 
روزگذش�ته با افزايش 49 ه�زار و ۸70 واحد روبه رو شده اس�ت 
و ب�ه كان�ال 2 ميلي�ون واح�دي رس�يد و از آن ه�م عب�ور كرد. 
به گزارش فارس، بورس اوراق بهادار تهران اين روزها به مدد س��رمايه هاي 
سرگردان بازار و اس��تقبال بي نظير مردم از يك طرف و همچنين به خاطر 
افزايش نرخ دالر و تجديد ارزيابي دارايي هاي ش��ركت هاي بورس��ي رونق 
گرفته اس��ت و مرتب رشد مي كند.  ش��اخص كل با معيار هموزن ۸ هزار و 
759واحد رشد كرده و به رقم 526 هزار و ۸۸6 واحد رسيد. ارزش روز بازار در 
بورس اوراق بهادار تهران به بيش از 7 ميليون و 527 هزار ميليارد تومان رسيد. 
گرچه كارشناسان نسبت به رشد بي رويه و ركوردشكني پياپي شاخص بورس 
ابراز نگراني مي كنند، اما در مقابل برخي نيز مي گويند بازار بورس در سال هاي 
قبل رشد كافي پيدا نكرده بود و اكنون فرصت رشد يافته است.  به هر حال، 
 روز گذشته در پايان معامالت بورس اوراق بهادار تهران شاخص كل با جهش 

۴9هزار و ۸70 واحدي به رقم 2 ميليون و ۱۱ هزار و ۴92 واحد رسيد. 
معامله گران بورس بيش از ۱3/5 ميليارد سهام، حق تقدم و اوراق مالي در 
قالب 2/5 ميليون نوبت معامله و به ارزش 23 هزار و 557 ميليارد تومان داد 

و ستد كردند. 
همچنين در فرابورس ايران معامله گران 5هزارو960 ميليارد تومان داد و ستد 
كردند كه مجموع ارزش معامالت بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران به بيش 
از 29 هزار و 5۱7 ميليارد تومان رسيد كه اين رقم از معامالت كه ظرف چهار 
ساعت انجام شده، رقم حيرت انگيزي است كه البته تنها ۱0 درصد از اين رقم 
يعني حدود 3 هزار ميليارد تومان پول جديدي است كه وارد بورس شده و به 

احتمال زياد چند ماهي در بورس مي ماند. 

بررس�ي وضعي�ت بده�ي دول�ت ب�ه بانك 
مرك�زي در س�ال هاي  9۱ ت�ا خرداد م�اه 99 
نش�ان مي دهد كه اين بدهي از رقم ۱3 هزار 
و ۱6۱ ميليارد تومان به 96 هزار و 970 ميليارد 
تومان رسيده است، اين در حالي است كه در 
واقع بدهي دولت به بانك مركزي در هفت سال 
اخير با رشد 326 درصدي همراه شده است. 
به گزارش فارس، بدهي دولت به بانك مركزي 
در پايان خرداد پس از كسر تنخواه بودجه 99، 
مالي��ات 9۸00 ميلي��ارد تومان��ي بودجه 97 و 
۱0 ه��زار و 5۸0 ميليارد تومان اس��ناد به تعهد 
دولت، در مجموع به 56 هزار و 60 ميليارد تومان 
مي رسد كه نسبت به سال 9۱ معادل 326 درصد 

افزايش داشته است. 
اما در اين رشد ارقام بدهي دولت به بانك مركزي 
چند نكت��ه بايد م��ورد توجه قرار گي��رد كه در 
صورت لحاظ كردن اين نكات ميزان رشد واقعي 

بدهي دولت تغيير مي كند. 
از مجم��وع كل بدهي دولت ب��ه بانك مركزي، 
۱0 ه��زار و 570 ميليارد توم��ان از اي��ن رق��م 
اس��ناد به تعهد بوده اس��ت. طبق تعريف بانك 

مركزي »اس��ناد به تعهد دولت، اسنادي است 
كه باب��ت مطالبات بان��ك مرك��زي از دولت از 
طرف وزارت امور اقتص��ادي و دارايي به وثيقه 
جواهرات ملي تعهد ش��ده و ب��ه موجب ماده ۸ 
قانون پولي و بانكي كشور )مصوب سال ۱35۱( 
 به عن��وان پش��توانه اس��كناس هاي منتش��ره 

منظور شده است. 
بخش��ي ديگر از اس��ناد به تعهد دولت مربوط 
به س��فته هايي است كه از س��وي بانك مركزي 
و ب��ه نياب��ت از دول��ت جمه��وري اس��المي 
ايران به عن��وان س��هميه دولت ن��زد صندوق 
بين الملل��ي پول ب��ه امانت گذارده مي ش��ود. « 
بنابراي��ن اين ۱0 ه��زار و 570 ميلي��ارد تومان 
 صرف هزينه هاي دولت و هزينه هاي بودجه اي 

نشده است. 
همچنين در چارچوب قانون بودجه س��ال97 
دول��ت 3۴ ه��زار ميلي��ارد توم��ان از بده��ي 
خود ب��ه بانك ها را ب��ا بدهي بانك ه��ا به بانك 
مركزي تهات��ر كرد. پيگيري ما نش��ان مي دهد 
در س��ال 9۸ ه��م ح��دود 3 هزار  ميليارد تومان 
از بده��ي بانك ه��ا به بان��ك مركزي ب��ا بدهي 

دولت به بانك ها تهاتر شده اس��ت. ب��ا اين اقدام 
37 هزار ميليارد تومان از بدهي بانك ها به بانك 
 مركزي به حساب بدهي دولت به بانك مركزي 

منظور شد. 
تومان�ي  ميلي�ارد   9۸00 مالي�ات    

بانك مركزي
در قالب قان��ون بودجه 97 بان��ك مركزي بابت 
مابه التف��اوت نرخ خري��د و ف��روش ارز و تغيير 
نرخ ارز از حدود 3700 تومان به ۴200 تومان، 
موظف به پرداخت 9۸00 ميليارد تومان ماليات 
به دولت شد. اين تصميم باوجود مخالفت بانك 
مركزي به تصويب نهايي رس��يد و در س��ال 97  
بانك مركزي 9۸00 ميليارد تومان به حس��اب 
دولت واري��ز كرد. ام��ا بانك مرك��زي در پايان 
س��ال 97 اين رقم را به عنوان بده��ي دولت به 
بانك مركزي در حس��اب خود درج كرده است. 
در واقع اين رقم، رقم اختالفي بين دولت و بانك 

مركزي است. 
طبق قانون محاسبات عمومي، دولت مي تواند 
هر س��ال 3 درصد از كل بودج��ه عمومي را در 
قالب تنخواه از بان��ك مركزي دريافت و تا پايان 

سال تس��ويه كند و در مواقع خاص اين تنخواه 
تا 6 درص��د كل بودجه قابل افزايش اس��ت. در 
سه ماهه اول امس��ال هم بدهي دولت به بانك 
مركزي به خاطر تنخواه بودجه معادل 20 هزار و 
5۴0 ميليارد تومان افزايش يافته است. با توجه 
به اينكه دولت موظف اس��ت تا پايان س��ال كل 
تنخواه را تسويه كند، در ارزيابي ها مورد استناد 

قرار نمي گيرد. 
بنابراين در صورتي كه اين مورد باال را از ميزان 
بدهي دولت به بانك مركزي كس��ر كنيم، كل 
بدهي دول��ت به بانك مركزي ب��ه عدد ۱9 هزار 
و 60 ميليارد تومان مي رسد كه نسبت به پايان 
س��ال 9۱ ح��دود 5900 تومان افزايش نش��ان 

مي دهد. 
اما در بررس��ي رفتار دولت يازده��م و دوازدهم 
مشاهده مي ش��ود كه دولت براي تأمين منابع 
در موارد متعددي متوسل به بانك ها شده است. 
در اين موارد به طور مش��خص دولت به س��راغ 
بانك هاي دولتي مي رفت. به همين دليل بانك ها 
هم براي جبران قرضي كه ب��ه دولت داده اند، از 

بانك مركزي اضافه برداشت مي كردند. 

رشد 84هزار ميليارد توماني بدهي دولت به بانك مركزي در 7 سال اخير!
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