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قیمت سکه و ارز ) به تومان(

سهم 5 درصدی دولت از دارایی های بلوکه شده
دنیای اقتصاد

ارگان رســانه ای اقتصاددانان نئوکالسیک درباره ســهم دولت از منابع 
نفتی بلوکه شــده گزارش داده اســت: اعمال تحریم ها در سال های گذشته، 
باعث شد بخش عمده ای از منابع حاصل از فروش نفت امکان ورود به کشور 
نداشته باشد و در اصطالح جزو »منابع بلوکه شده« قرار گرفته است. برخی 
از مقام های خارجی اذعان کرده اند که میزان منابع بلوکه شده ایران بیش از 

100 میلیارد دالر بوده است...
ذخایر بلوکه شــده دو بخش است؛ منابعی که وارد حساب بانک مرکزی 
در خارج از کشور نشده و منابعی که به این حساب واریز شده است. در حالت 
اول، منابع واریز نشــده متعلق به دولت است و در صورت آزادسازی می تواند 
از آن استفاده کند، اما در حالت دوم منابع واریز شده به حساب بانک مرکزی 
متعلق به دولت نیســت که دلیل آن نیز به ســاختار مالی دولت برمی گردد. 
براساس بررسی های صورت گرفته بخش قابل توجهی از منابع بلوکه شده در 
حالت دوم قرار می گیرد و سهم دولت از دارایی های بلوکه شده سهم ناچیزی 

حدود 5 درصد خواهد بود...
بخشی از منابع، سهم ذخایر ارزهای بانک مرکزی از حساب های گذشته 
و خرج شــده در بودجه است، به گفته برخی از مقامات سابق بانک مرکزی، 
در حال حاضر از کل منابع آزاد شده پس از توافق 80 درصد در قالب تعهدات 
گذشته بودجه باید به حساب بانک مرکزی واریز شود. براساس مکانیزم موجود، 
دولت منابع دالری حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی فروخته و منابع 

ریالی دریافت خواهد کرد. 
توافق معجزه نمي کند

اعتماد
این روزنامه اصالح طلب درباره تاثیر توافق هسته ای بر اقتصاد کشور نوشته 
است: هر چند تصورات متفاوتي از فرداي توافق و تحریم در ذهن افکار عمومي 
نقش بسته است و برخي این تصورات را با زبان طنز به تصویر مي کشند اما 

آنچه حقیقت دارد این است که توافق معجزه نخواهد کرد.
شاید بررســي وضعیت اقتصادي ایران در سال هاي پیش از این، قبل از 
تشدید تحریم ها و قبل از آنکه تحریم خود را نشان بدهد، گویاي آن باشد که 
اقتصاد ایران از چه موقعیتي برخوردار است و با چه مشکالتي دست و پنجه 
نرم مي کند. تولید مبتني بر واردات، خام فروشــي، وابستگي به نفت، سطح 
پایین دســتمزدها و بهره وري اندك همگي سبب شده است اقتصاد ایران از 

مشکالت فراواني رنج ببرد... 
کارشناسان در گفت وگو با »اعتماد« بر این نظرند که باید فضا براي فعالیت 
مولد اقتصادي ایجاد شــود و دولت این بار شــرایط را براي آنها که به اقتصاد 
عمق مي بخشــند فراهم کند. خداحافظي با دالالني که در تمامي بخش هاي 
اقتصادي ایران نفوذ کرده اند از جمله این مطالبات است. بخش هایي که قرار 
است بیشترین تاثیر را از توافق و لغو تحریم بگیرند، نفتي ها هستند و وابستگان 
به نفت اما بسیاري معتقدند زمان آن رسیده است که ایران دنیا را با تولیدات 
صنعتي خود آماده کند و به برند سازي روي بیاورد. شاید بیراه نباشد سخن 
گفتن از نگراني برخي کارشناسان براي روزهاي پس از تحریم؛ روزهایي که 
در فشار مطالبه مردم براي بهبود اوضاع و نیاز به تالش مضاعف براي اصالح 
ساختار ممکن است از دست برود. از این رو است که نه فقط نفتي ها که دیگر 
فعاالن اقتصادي نیز بر گفتن این جمله تاکید دارند: »توافق معجزه نمي کند.«

فرصت طلبی دولت برای گران کردن کاالها
وطن امروز

علی رغم تمایل به تحت الشــعاع قرار گرفتن اخبار گرانی ها زیر ســایه 
مذاکرات، این اتفاق از چشم رسانه ها مخفی نمانده است؛ روزنامه وطن امروز 
درباره چراغ سبز دولت به گران شدن 18 قلم کاالی اساسی نوشته است: ابالغ 
بخشــنامه افزایش 6 درصدی 18 قلم کاالی اساسی آن هم در حساس ترین 
روزهای مانده به توافق هسته ای وین، تنها چیزی را که به ذهن متبادر می کند 
این است که دولت می خواهد از این فرصت به بهترین شکل ممکن برای اجرای 
این بخشــنامه استفاده کند. به طور قطع اهمیت و پیگیری اخبار دریافتی از 
وین برای شــهروندان اکنون نسبت به هر خبر دیگری در اولویت قرار دارد و 
بنابراین دولت می خواهد از این فرصت به بهترین شکل استفاده کند. به تعبیر 
دیگر مذاکرات هسته ای کمک بسیاری کرد تا از شدت و ضرب اخبار افزایش 
قیمــت کاال بکاهد و این خبر را در اولویت چندم قرار دهد؛ بنابراین می توان 
اینگونه نتیجه گرفت که مذاکرات برای گران کردن کاالها فرصت مناسبی بود!
شیوه اعالم این خبر جالب است. ابتدا محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت خبر از افزایش 6 درصدی قیمت کاالهای اساســی براساس 
بخشنامه ابالغی معاون اجرایی رئیس جمهور می دهد و در واقع قبل از هرگونه 
اعالن خبری از ســوی این معاونت و حتی پایگاه اطالع رسانی دولت، توپ را 
در زمین محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهوری می اندازد. با این 
وجود معاونت اجرایی هیچگونه واکنشی در این باره نشان نمی دهد. جالب اینکه 
شــریعتمداری چند روز قبل در صفحه شــخصی خود در یکی از شبکه های 
اجتماعی درباره انتشار اخبار گرانی موضع سختی گرفته بود و به ناشران این 
اخبار نسبت های ناروایی داده و تاکید کرده بود که دولت مجوز گرانی نداده 
است اما او چند روز بعد از این اظهار نظر، بخشنامه گرانی 6 درصدی کاالها 
را ابالغ کرد. در این میان تنها دســتگاه دولتی که پس از اعالم وزیر صنعت، 
 معدن و تجارت به عنوان پرچمدار این اعالم قرار می گیرد، ســازمان حمایت 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سخنگوی این سازمان است.
تنبیه موسسات مالی غیرمجاز با گفتاردرمانی!

آفتاب یزد
عملکرد ضعیف بانک مرکزی حتی صدای این روزنامه که به دفاع تمام قد 
از دولت شهره است را درآورده به طوری که از قول یک نماینده مجلس نوشته 
است: عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با یادآوری اظهارات اخیر رئیس 
کل بانک مرکزی مبنی بر توصیه به سپرده گذاری مردم تنها در موسسات مالی 
مجاز،گفت: این توصیه به مثابه گفتار درمانی بوده و از مقام مسئولی که باید 
عزم خود را برای برخورد با مفاســد جزم کند،بعید است.موسی غضنفرآبادی 
با تاکید بر ضرورت مقابله با موسســات مالی غیرمجاز برای متضرر نشــدن 
مردم از اعتماد به آن ها، افزود: دولت به ویژه بانک مرکزی باید با شناســایی 
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری کند.این 
نماینده مردم درمجلس نهم، با بیان اینکه ابراز چنین سخنانی ازسوی رئیس 
کل بانک مرکزی نشان از عدم توانایی در برخورد با موسسات مالی غیرمجاز 
دارد، تصریح کرد:بانک مرکزی باید با کمک گرفتن از قوه قضاییه ســعی در 

برچیدن بساط تخلف از موسسات مالی کند. 
وی با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری، 
گفت: در خالل تشدید نظارت ها بطور حتم برخورد با موسسات مالی مجازی که 
در برخی مواقع اقدام به تخلف می کنند نیز صورت خواهد گرفت.غضنفرآبادی 
ادامه داد: صرف توصیه به مردم در خصوص عدم سرمایه گذاری در موسسات 
مالی و اعتباری غیرمجاز یعنی واگذاری مســئولیت بانک مرکزی به مردم و 

کنارکشیدن خود از موضوع که این هیچ توجیه منطقی ندارد.
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رئیس بانک مرکزی از اقدام 
بانک مرکزی در انتشار آمارهای 
اقتصادی انتقاد کرد و گفت: نرخ 
مرکزی  بانک  اقتصادی  رشــد 

قطعی نیست.
عادل آذر در حاشــیه همایش 
برنامه ششم توسعه در  برنامه ریزی 
پاســخ به خبرنگاران با اشاره به این 
که مصوبه شــورای عالی آمار تاکید 
بر مــاده )54( قانــون برنامه پنجم 
توســعه مبنی بر معرفی مرکز آمار 
به عنوان مرجع رســمی تهیه تولید 
اعالم و انتشار آمارهای رسمی است، 
اظهار کرد: شورای عالی آمار تصویب 
کرد که شاخص های اصلی آمارهای 
رسمی شامل نرخ بیکاری، نرخ تورم، 
نرخ رشد اقتصادی باید از سوی مرکز 
آمار منتشر شود که در مورد آن نیز 
به توافق رسیدیم، اما دوباره در اعالم 
نرخ تورم خــرداد ماه بانک مرکزی 
نسبت به انتشار آن اقدام کرده است.
آذر به توضیح بانک مرکزی در 
رابطه با انتشار نرخ تورم خرداد ماه 
مبنی بر حفظ سری زمانی تورم اشاره 

کرد و یادآور شــد: بنابراین توضیح 
دیدگاه بانک مرکزی بیشتر استفاده 
کارشناســی از نرخ اعالمی بوده که 
تاکید می کند مرجع رسمی انتشار 
آمار مرکز آمار ایران است، ولی ما به 
منظور حفظ سری بانک مرکزی این 

نرخ را اعالم کردیم.
وی ادامه داد: توقع ما به عنوان 
شورای ملی آمار از بانک مرکزی این 
است که شاخص هایی مثل نرخ تورم 
را اینگونه اعالم نکند، بلکه برای حفظ 
سری زمانی خود آن را محاسبه کنند، 
چرا که اعالم این نرخ موجب تشدد 
در مقادیر آماری شده و شائبه هایی 
را در جامعه ایجاد می کند که به نفع 

نظام آماری و حاکمیت نیست.
وی با اشــاره به اینکه در ماده 
54 قانون برنامه پنجم توســعه به 
آمارهای رسمی و آمارهای تخصصی 
مورد توجه قرار گرفته است، توضیح 
داد: این در حالی است که آمارهای 
پولی و مالی جزو آمارهای تخصصی 
بانک مرکزی اســت کــه بنابر بند 
»ب« ایــن ماده نیز دســتگاه های 

مربوطه می توانند آمارهای تخصصی 
را محاسبه و منتشــر کند، این در 
حالی اســت که حتی اگر تردیدی 
در مــورد برخــی شــاخص ها و یا 
رســمی بودن آنها وجود دارد، همه 
بر رســمی بودن سه شاخص اصلی 
نرخ تورم، رشــد اقتصــادی و نرخ 
بیکاری هستند اجماع دارند و کسی 
در این مورد شک ندارد بنابراین این 
آمارها دارای حوزه تخصصی در یک 
مرجع باالتر از دستگاه های اجرایی 

و تخصصی هستند.
رئیس مرکــز آمار همچنین در 
مورد این که از لحاظ کارشناسی و 

محاسبات، مرکز آمار و بانک مرکزی 
کــدام یک در ســطح باالتری قرار 
دارند، یادآور شــد: با توجه به اینکه 
بانک مرکزی از سال های دور سری 
زمانی را برای تورم حفظ کرده است، 
ما هم معتقدیم کــه باید به عنوان 
گنجینه اطالعاتی ارزشمندی حفظ 

مانده  و نباید ترد شود.
بنابرایــن همان طور که مصوبه 
شورای عالی آمار بانک مرکزی را از 
محاسبه آمارهای رسمی منع نکرده 
است، می تواند به آن ادامه دهد، ولی 
انتشار آمار مورد تاکید است، چرا که 
منطقی نیست در هر ماه چند نرخ 
تورم داشــته باشــیم و کسی آن را 
نمی پذیرد از این رو وقتی قانون به 
صراحت و شفاف رسمیت را به مرکز 
آمار می دهد دیگــر دلیلی بر ادامه 

انتشار از سوی سایر مراجع نیست.
رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: 
بانک مرکزی برای توجیه حفظ سری 
زمانی در محاسبات با منعی روبه رو 
نیســت و می تواند برای اســتفاده 
داخلی خود به آن ادامه دهد و حتی 

اگر کارشناســان، نخبگان و مراجع 
دیگر آمارها را درخواســت کردند 
در اختیارشــان قــرار دهد، ولی در 
اعالم باید چشم پوشی کند، چرا که 
ما تاکید داریم که بانک مرکزی در 
این موارد باید اصول را رعایت کند.

وی همچنین در این رابطه که 
فکر نمی  کنید عملکــرد مرکز آمار 
در انتشــار آمار موجب اقدام بانک 
مرکزی برای اعالم آمارهای رسمی 
شده است، به گونه ای که در یکسال 
گذشته بانک مرکزی چهار بار نرخ 
رشد اقتصادی را اعالم کرد اما مرکز 
آمار به عنوان مرجع رســمی هیچ 
اقدامــی در این مورد نکرد، توضیح 
داد: از آنجایــی که مرکــز آمار در 
نظــر دارد، نرخ قطعی را اعالم کند 
همچنان هم اگر کسی به ما نسبت به 
عدم انتشار آمار آن ایرادی وارد کند، 
معتقدیم که ما مرجع هستیم و فعال 
نرخ رشد بانک مرکزی اعالم شده و 
نرخ دیگری اعالم نمی کنیم تا نرخ 
قطعی مشخص شود. در عین حال 
که نرخ های رشد اقتصادی اعالمی 

برآورد بوده و قطعی نیست، بنابراین 
برای این که یک عدد برای رشــد 
اقتصادی داشــته باشیم مرکز آمار 
نســبت به انتشار نرخ های برآوردی 

اقدام نکرد.
وی توضیــح داد: واقعیــت این 
اســت که در حال حاضر عددی که 
تحلیل ها را دچار تعارض کرده نرخ 
تورم است و شــورای ملی آمار هم 
در مورد تــورم تمرکز دارد چرا که 
نرخ های متفاوت در این بخش جامعه 
را دچار سردرگمی کرده است، باید 
توجه داشت که ما در مرکز آمار در 
سوم هر ماه نرخ تورم را حتی زودتر از 
بانک مرکزی آن را نیز اعالم می کنیم 
و تاخیــر زمانی در این مورد نداریم 
و درمورد نرخ بیکاری هم مشــکلی 

وجود ندارد.
رئیس مرکز آمار ایران در مورد 
زمان اعالم رشــد اقتصادی از سوی 
مرکز آمار نیز یادآور شــد: به زودی 
آن را اعالم می کنیم و تالش ما بر این 
است تا عددی قابل اعتماد و کامل را 

منتشر کنیم.

رئیس مرکز آمار ایران:

نرخ رشد اقتصادی بانک مرکزی قطعی نیست

بازار ســرمایه  فعــال  یک 
وضعیت بورس در روزهای آینده 

را پیش بینی کرد.
کارگزاری  مدیرعامــل شــرکت 
»امین آوید«، در گفت وگو با نســیم 
اعالم داشت که بخشی از اثرات روانی 
به نتیجه رســیدن مذاکرات در بازار 
ســرمایه در روزهای اخیر رخ داده و 
پس از اعالم نتیجه توافقات نیز بخش 
دیگری از ایــن اثرات به وقوع خواهد 

پیوست.
محسن شــهیدی تاکید کرد که 
افزایش شاخص ها، ناشی از جو روانی 

حاکم بر بازار سهام است.
بــه گفتــه وی، با نهایی شــدن 
توافقات و افزایش شاخص ها، قیمت ها 
حبابی نخواهد شــد زیرا در اینصورت 

حقوقی ها نسبت به عرضه سهام اقدام 
خواهند کرد.

شهیدی تصریح کرد که با وجود 
رشد شاخص ها بروز پدیده سندرم شی 

درخشان بسیار بعید است.
»ســندرم شــئی در خشــان به 

عارضــه ای اطالق می شــود که یک 
فرد یا افراد یک سازمان، چنان مقهور 
پدیده سیاسی و اجتماعی می شوند که 
فرامــوش می کنند که قرار بوده برای 
سازمان خود هدفگذاری و برنامه ریزی 
کنند و سازماندهی و کنترل عملیات 

داشته باشند.«
به نظر می رســد، این واژه بعد از 
آن به عرصه بازار ســرمایه کشور راه 
یافته که تعدادی از فعاالن بازار سهام 
به مبحث مذاکرات هســته ای بیش 
از حد الزم وزن قائل شــده اند که در 
اینصورت، موضوع مذاکرات هسته ای 
در بازار سهام به شئی درخشان تبدیل 

شده است.
مدیرعامل شرکت کارگزاری امین 
آویــد، با بیان اینکه پس از توافقات و 

بازگشت حالت عادی به بازار سرمایه، 
افت و خیزهایی در بازار ســهام وجود 
خواهد داشت، اذعان داشت که البته 
سیر نزولی شاخص ها همانند گذشته 

تکرار نخواهد شد.
شــهیدی، با تاکید بر اینکه پس 
از توافقات بایــد متن توافقنامه مورد 
بررســی قرار گیرد تــا موانع پیش رو 
بهتر مورد نقد قرار گیرد، گفت که در 
اینصورت اثرات واقعی این توافقات بر 

بازار سرمایه هم معلوم خواهد شد.
وی، درباره تاثیر آزادسازی ارزهای 
بلوکه شــده بر بازار سرمایه هم گفت 
کــه این ارزها در شــریان های اصلی 
اقتصاد کشــور به جریان خواهد افتاد 
اما نمی توان تاثیر آن را بر بازار سرمایه 

رد کرد.

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده

عضو کمیسیون اقتصادی در 
بانک ها  کارکنان  اسالمی  مجمع 
گفت: گرچه خود قانون بانکداری 
بدون ربــا ملغمه ای از بانکداری 
اما همین  ربوی و اسالمی است، 
قانون ناقص هم در شبکه بانکی 

به درستی اجرا نمی شود.
به گــزارش فــارس، محمدرضا 
پورابراهیمی در مراسم افطاری مجمع 
اسالمی کارکنان بانک ها که دوشنبه 
شــب در کانون اسالمی انصار برگزار 
شــد، اظهار کرد: قانــون بانکداری 
اســالمی ایــراد دارد و ترکیبــی از 
بانکداری اسالمی و غربی است و در 
مرحله اجرا به مراتــب بدتر از متن 

قانون اجرا شد.

وی ادامه داد: در اقتصاد اسالمی 
عقود مالی اسالمی مطرح است، ولی 
به درســتی اجرا نمی شود، به عنوان 
مثال مشــارکت در ســود و زیان در 
پروژه های مشارکتی به درستی اجرا 
نمی شــود و بانــک می گوید، کاری 
به ســود و زیان طرح نــدارد و برای 
تســهیالت، وثیقه محکــم دریافت 

می کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
با بیان اینکه صکوك اســالمی را ما 
ایرانیها طراحی کرده ایم، اما مالزی ها 
بــه نام خود ثبت کردنــد، گفت: در 
اجرای قانون بانکداری اســالمی قرار 
بود سود سپرده ها علی الحساب باشد 
و بعــد از راه اندازی طرح ها بررســی 

شــود و ســود قطعی بــه صاحبان 
ســپرده پرداخت شود، اما حدود 20 
ســال همان ســود علی الحساب به 
سپرده گذار پرداخت می شد و کم کم 
به سمت آن رفتند که اوراق مشارکت 
طرح ها را ارزیابی کنند و سود قطعی 
بدهند اولین سود قطعی در طرح های 
مشارکت مربوط به طرح نواب بود و 

بعد از آن هم چیزی ندیدم.
پورابراهیمــی تصریح کرد: برای 
بانــک بیــن اوراق مشــارکت ایران 
خودرو و اوراق مشارکت حلبی سازی 
حسن آباد فرقی نیســت، چون نرخ 
یکسان است و مشارکت در بانکداری 
فعلی معنا ندارد و بانک می گوید برای 
من فرقی ندارد که سرمایه گذار سود 

یا زیان کرده است، فقط تعهد از پنج 
انگشت می گیرد که پولش برگردد.

نماینده کرمان در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه با همکاری برخی 
نمایندگان طرحی برای اصالح قانون 
بانکداری اســالمی تهیه کرده است، 
گفت: این طــرح را برای اظهار نظر 
کارشناسی ارائه می کنیم البته هنوز 
اظهارنظر نهایی دولت دریافت نشده 
است، ولی ما کارشناسان نظام بانکی 
را دعوت می کنیــم که در مورد این 

طرح نمایندگان مجلس نظر بدهند.
پورابراهیمی ادامــه داد: البته با 
توجه به سال پایانی کار مجلس اکثر 
نماینــدگان دنبال جمــع آوری رای 
حالل هستند و امسال برای بررسی 

الیحه قانون برنامه ششم حداقل سه 
ماه و برای بررسی بودجه سال آینده 
هم حداقل ســه ماه زمان الزم است 
و آخرین جلسه صحن مجلس در 7 

خرداد 95، برگزار می شود.
وی افزود: تجربه نشــان می دهد 
معمــوال در هر انتخابات دو ســوم 
نماینــدگان تغییر می کننــد و اگر 
اصالحات قانــون بانکداری بدون ربا 
را هم تهیه کنیم معلوم نیست، حتما 
مجلس آینده آن را تصویب کند، چه 
بســا از نو طرحی برای اصالح نظام 

بانکی تهیه کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
با اشــاره به اینکه برخی مؤسســات 
مالی و اعتباری غیرمجاز، 30 ســال 

است فعالیت می کنند ادامه داد: باید 
حدود 15-10 سال قبل جلوی این 
موسســات گرفته می شد اما حاال با 
وجــود تبلیغــات تلویزیونی و اینکه 
برخی از بانک ها حــدود دو میلیون 
سپرده گذار دارند، برخورد سخت شده 
اســت. برخی از این موسسات اجازه 
دسترســی به کامپیوترشان را هم به 

بانک مرکزی نمی دهند.
پورابراهیمی افزود: شورای عالی 
امنیــت ملی، قوه قضائیه و شــورای 
تامین مواجهه بــا دو میلیون نفر را 
ســخت می دانند اما باید بدانند که 
اگر جلوی این موسسات گرفته نشود 
فردا مواجهه با سه میلیون سپرده گذار 

سخت تر خواهد شد.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه برخی تشنه تسهیالت واردات 
کاال هستند خواستار مدیریت دولت بر این مسئله شد.

به گزارش تسنیم، یحیی آل اسحاق درباره وضعیت اقتصادی در دوره پساتحریم 
اظهار کرد: امروزه برخی، تشنه تسهیل واردات کاال هستند تا در دوره پساتحریم 
اقدام کنند. وی افزود: دولت باید برای مدیریت اقتصادی و تجاری پســاتحریم، 

برنامه ریزی هوشمندانه داشته باشد.
وی ادامه داد: در صورتی که مذاکرات هسته ای به نتیجه و جمع بندی برسد 
منابع مالی دولت در خارج از کشــور فرصتی برای واردات بیشــتر خواهد بود که 
امیدواریم دیگر دولت به فکر واردات بی رویه نباشد بلکه از این منابع و همچنین 

دیگر شرایط مثبت در جهت رونق تولید استفاده کنیم.
عضــو اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر واردات مدیریت نشــود با تعمیق رکود 

اقتصادی همچنان معضالت بیکاری و تورم حل نشــده باقی خواهد ماند و نباید 
اجازه دهیم عطش صادرات و عطش واردات، فرآیندی غیر منطقی و غیر اقتصادی 

طی کند.
آل اسحاق افزود: تجربه های گذشته هم نشان می دهد زمانی که منابع مالی 
دولت به شدت افزایش یافته واردات هم روند جهشی پیدا کرده است اما در دوره 

جدید نباید اجازه دهیم این مشکل دوباره تکرار شود.
وی تصریح کرد: سرنوشت اقتصادی ما را سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
رقم می زند و نباید سرنوشــت اقتصادی خود را به محیط بیرونی و در ساختاری 

آسیب پذیر گره بزنیم.
وزیر اسبق بازرگانی گفت: رشد 8 درصدی اقتصادی رقم بسیار باالیی است 
و بیشتر کشورها در بهترین شرایط رشد 2 یا 3 درصدی را هدفگذاری می کنند 

و ما اگر واردات را مدیریت نکنیم به این هدف نمی رسیم.
آل اسحاق تصریح کرد: البته اقتصاد ایران ظرفیت باالیی دارد و شرایط بسیار 
مهیاست و دسترسی به رشد 8 درصدی اقتصاد موضوعی دور از ذهن نیست، از 
نظر ذخایر نفت و گاز دومین در جهان هســتیم و از نظر معادن و ذخایر معدنی 
تقریبــاً تمام عناصر موجود در جدول مندلیف )جدول عناصر شــیمیایی( را در 

کشورمان داریم.
وی اظهار داشت: ده میلیون فارغ التحصیل و پنج میلیون دانشجو با رده سنی 
کمتر از 30 ســال در ایران داریم که مزیتی برای توســعه اقتصادی است و رشد 
اقتصادی 8 درصدی منوط به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است. وی افزود: 
مدیریت واردات، توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه درون زا در کنار دوری از خام 

فروشی معدنی و نفتی و گازی سرنوشت اقتصادی ما را رقم می زند.

عضو اتاق بازرگانی تهران:

دولت جلوی تشنگان واردات بایستد

عضو سابق اتاق بازرگانی گفت: اکثر تولیدکنندگان دستشان 
به وام های کالن بانکی نمی رسد.

مجیدرضا حریری فعال اقتصادی و رئیس ســابق کمیسیون واردات 
اتــاق بازرگانی ایران در گفت وگو با نســیم در خصوص کاهش 10 هزار 
میلیاردی معوقات بانکی اظهار کرد: کاهش معوقات بانکی ناشــی از یک 
عملیات حسابداری اســت زیرا بدهکاران بانکی بدهی خود را به صورت 
اقساط جدیدی به بانک پرداخت خواهند کرد بنابراین این بدهی به بدهی 

جدیدی در بانک ها تبدیل شده است.
وی بیان کرد: بنابراین این بدهی از ســتون بدهی معوقه به ســتون 
بدهی جاری در حال پرداخت رفته است و جالب اینجاست که بدهکاران 
بدهی های جدید را هم پرداخــت نکرده اند و احتماال پرداخت ها در حد 

یک یا دو قسط بوده است.
رئیس سابق کمیسیون واردات اتاق بازرگانی گفت: وقتی تمامی مقامات 
مملکت اعم از سخنگوی قوه قضائیه و دادستانی بر این نکته تاکید دارند 
که بین 60 تا 70 درصد از بدهی بانکی در اختیار افراد معدودی از جامعه 

است، مشخص است که این افراد توسط جایی حمایت می شوند.
حریری خاطرنشــان کرد: دســت مردم عادی و دارندگان بنگاه های 
کوچک و متوســط که اکثریت تولید کشــور را در اختیار دارند به این 
وام های کالن نمی رسد و اگر برسد آنقدر وثایق معتبر نزد بانک دارند که 

بانک نگران سوخت سوز پولشان نیستند.
وی با اشاره به ترکیب معوقات بانکی عنوان کرد: از این بدهی اعظم 
بانکی که پارسال اعالم شد کمتر از 13 درصدش مربوط به صنایع است، 
که در بین آنها هم قسمت اعظمی مربوط به خودروسازان و شرکت های 
دولتی و نیمه دولتی تحت مدیریت دولتهاســت.حریری تصریح کرد: ما 
بارها از بانک مرکزی خواسته ایم که بگویند بخش خصوصی واقعی یعنی 
دارندگان صنایع و تولیدکنندگان چقدر به بانک ها بدهکارند، زیرا مشاهدات 
میدانی نشان می دهد که بدهی آنها چیزی در حدود 5 درصد بیشتر نیست.
وی افــزود: بــا آنها که پولها را بردند و در کانادا برج ســاختند، باید 
برخورد شود، اما با کسانی که به دلیل سه برابر شدن نرخ ارز، مشکالت 
ناشی از تحریم و یا رکود بدهکار بانکی شده اند باید تعامل شود.این عضو 
ســابق اتاق بازرگانی گفت: اما به کسی که 10 هزار میلیارد وام گرفته و 
پس نداده و به جای استفاده در تولید، ملک خریده و یا پولها را از کشور 
خارج کرده نباید رحم کرد، زیرا اینها باعث و بانی بدبختی مردم و کوچک 

شدن سفره آنها هستند.

یک فعال اقتصادی:
اکثر تولیدکنندگان 

دستشان به وام های کالن بانکی نمی رسد

طبق اعالم مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها، یارانه 
نقدی تیر ماه جمعه قابل برداشت است.

به گزارش ســازمان هدفمندسازی یارانه، اکبر ایزدی مدیرعامل این 
سازمان، مبلغ این یارانه را 45 هزار و 500  تومان اعالم کرد.

وی اضافه کرد: پنجاه و سومین مرحله یارانه نقدی مربوط به تیر ماه 
سال جاری ساعت 24 روز پنجشنبه مورخ 94/4/25 به حساب سرپرستان 

خانوارها واریز و از بامداد جمعه قابل برداشت خواهد بود.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی:
یارانه نقدی تیر ماه

جمعه قابل برداشت است

معاون اقتصادی بانک مرکزی 
در واکنش به انتقاداتی که نسبت 
به افزایش 300 هزار میلیارد تومانی 
نقدینگی از ابتدای دولت یازدهم 
تاکنون مطرح شده گفت: مقایسه  
میزان نقدینگی باید براساس رشد 

آن باشد نه مقدار ریالی!
پیمــان قربانی با بیــان این که 
نقدینگی متغیر اسمی است و مبادالت 
اقتصادی هم به طور اســمی افزایش 
می یابد، اظهار کــرد: بنابراین نباید 
بررسی نقدینگی مقداری باشد، چرا 
که موجب خطا خواهد شد؛ بلکه باید 
مقایســه  تغییرات دوره ای نقدینگی 
براساس مقادیر رشد آن انجام شود. 

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به 
متوســط رشد ساالنه 22/6 درصدی 
نقدینگی در دولت یازدهم گفت: این 
رشد نســبت به دوره های قبل کمتر 
است به طوری که متوسط رشد ساالنه 
نقدینگی در دولت پنجم و ششم 25/6 
درصد، دولت هفتم و هشــتم 24/9 
درصــد و در دولت نهم و دهم 27/1 
درصد بود که البته برمبنای میانگین 

حسابی محاسبه شده است. 
وی همچنین به اهمیت پوشش 
آمــاری بانک ها و موسســاتی که در 
سال های گذشته مجوز فعالیت را از 
بانک مرکزی گرفته اند به تغییر میزان 

نقدینگی اشاره کرد و گفت: در حالی 
از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال 
1393 میــزان نقدینگی حدود300  
هزار میلیارد تومان افزایش یافته که 
28 درصد آن یعنی بالغ بر 81 هزار 
میلیارد تومان مربوط به پوشش آماری 
شش بانک و چهار موسسه اعتباری 
است که تحت نظارت بانک مرکزی 

قرار گرفتند.
تالش معاون بانک مرکزی برای 
توجیــه افزایش 300 هــزار میلیارد 
تومانی این دولت تنها در 2 سال در 
حالی اســت که اوال؛ همواره یکی از 
انتقاداتی که از سوی مسئوالن دولت 
کنونی به دولت قبل وارد می شــد، 
تغییــر در نحــوه محاســبه و اعالم 
آمارهــای اقتصادی مانند اعالم تورم 
نقطه به نقطه در کنار تورم ســاالنه 
یا نحوه محاســبه اشتغال بوده است. 
ثانیاً؛ براســاس آمار بانک مرکزی در 
همین دولت، رشــد نقدینگی طی 2 
ســال اخیر ماهانه بیش از 14 هزار 
میلیارد تومان بوده در حالی که این 
رقم در دو دولت قبلی کمی بیش از 
4 هزار میلیارد تومان بوده است. ثانیاً 
براساس آمار بانک مرکزی در همین 
دولت، رشــد نقدینگی طی 2 سال 
اخیر ماهانه بیش از 14 هزار میلیارد 
تومــان بوده در حالی که این رقم در 

دو دولت قبلی کمی بیش از 4 هزار 
میلیارد تومان بوده است.

افزایش 300 هزار میلیاردی  
نقدینگی خطرناک است

اما عبــور نقدینگی در کشــور 
از 800 هــزار میلیــارد تومــان با 
واکنش هایی در جامعه دانشــگاهی 
کشور مواجه شــد. پیش از این یک 
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در 
خصوص دالیل و تبعات رشد نقدینگی 
در دو سال گفته بود: رشد 300 هزار 
میلیاردتومانی نقدینگی برای اقتصاد 
کشور خطرناك است و دولت باید آن 

را مدیریت کند.
حســن ســبحانی با اشــاره به 
ارتباط میان افزایش رشد پایه پولی 
و نقدینگی با تورم بیان کرد: رشــد 
نقدینگی و پایــه پولی بر تورم موثر 
هستند، اما تنها متغیرهای اثر گذار 

نیستند.
همچنیــن محمدقلی یوســفی 
عضو هیئت علمی دانشــگاه عالمه 
طباطبایــی نیز گفت: دولت در حال 
حاضر قیمت ها را ســرکوب کرده و 
نقدینگی را به جای تولید به ســمت 
واسطه گری و داللی سوق داده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه 
طباطبایی نیز با انتقاد از افزایش 300 
هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو 

سال اخیر اظهار داشت: استقراض از 
بانک مرکزی در هر شرایطی نقدینگی 
را بــاال می برد و دولــت یازدهم هم 
متاسفانه مانند دولت قبل همین روش 

را دنبال می کند.
محمد قلی یوســفی افزود: این 
دولت در اســتقراض از بانک مرکزی 
مانند دولت قبل عمل می کند با این 
تفــاوت که روش را تغییر داده و این 
بار با استقراض غیرمستقیم و کمک 

بانکها به نقدینگی دامن می زند.
ایــن اقتصاددان با بیــان اینکه 
دولــت در اقتصاد به مــردم آدرس 
غلطی می دهــد، تصریح کرد: دولت 
یازدهــم همانطــور کــه از صندوق 
توسعه ملی برداشت کرد و یا در حوزه 
بانکی، وام های صنایعی که  معوقات 
در بازپرداخت مشکل داشتند تمدید 
کرده و به عنوان وام های جدید تلقی 
کرد، در افزایش نقدینگی هم به مردم 
آدرس غلــط می دهد و غیرشــفاف 

برخورد می کند.
یوسفی خاطرنشان کرد: با توجه 
به وضعیت رکود تورمی که در اقتصاد 
ایــران وجــود دارد و رکودی که در 
صنعت و کشــاورزی و تورمی که در 
بخش خدمات داللی و واسطه گری 
به کار گرفته شده است اقتصاد ایران 

دورنمای خوبی ندارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی به انتقادهای اصناف درباره ارقام 
جدید مالیاتی واکنش نشان داد.

علی عســگری در حاشیه اولین جلسه عمومی اعضای ستاد برنامه و 
شوراهای برنامه ریزی برنامه ششم گفت: مشکلی که برای دریافت مالیات 
اصناف در سال جاری وجود دارد، همزمانی آخر تیر ماه با عید فطر است.
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی اظهار داشــت: از 5 میلیون مودی 
مالیاتی تا بعدازظهر دوشــنبه، 2 میلیون و 31 هزار مودی اظهارنامه های 

مالیاتی خود را ارائه داده اند.
وی ادامه داد: البته مقرر شده تا روز پنجشنبه و جمعه ادارات مالیاتی 
نسبت به تحویل اظهارنامه های مالیاتی اقدام کنند و در صورتی که عید 
فطر روز شــنبه باشد، از روز یکشــنبه نیز مجدداً اظهارنامه های مالیاتی 

تحویل گرفته خواهد شد.
عســگری در خصوص تسویه حساب مؤدیان مالیاتی در سال گذشته 
اظهار داشت: بیش از 90 درصد مودیان و بیش از 85 درصد شرکت ها، برگ 
تشخیص دریافت کرده اند. براساس تجربه سال های گذشته، اکثر مودیان 
در روزهای پایانی اقدام به اظهارنامه مالیاتی می کنند و در صورتی که در 

طول سال این اقدامات انجام شود، منجر به تأخیر در امور نخواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد درباره گالیه اصناف از میزان مبالغ در نظر گرفته 
شده مالیاتی در شرایط رکود گفت: رکود تعریفی دارد. وقتی گفته می شود 
رشد اقتصادی کشور 3 درصد افزایش یافته، در این صورت رکود تعریفی 
ندارد. سال گذشته یک تریلیارد ریال گردش مالی در کشور صورت گرفته 
و این توســط همین اصناف عملیاتی شده است که گردش فعالیت مالی 

را به جریان انداخته اند.
وی افزود: ممکن است اصناف انتظار دیگری داشته باشند ولی ما به 
میزان گردش مالی نگاه می کنیم و اگر شرایط ایده آل را در نظر بگیریم، 
رکودی که از سوی آنان اظهار می شود، با توجه به مالیات دریافتی عددی 

به حساب نمی آید.

عسگری: مالیات دریافتی از اصناف 
رقم ناچیزی است

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: زمان آزمون استخدامی 
آموزش و پرورش معلوم نیست.

به گزارش ایسنا، علی صفدری در مورد زمان برگزاری آزمون و دستورالعمل های 
استخدام 5000 نفری آموزش و پرورش عنوان کرد: هنوز زمان قطعی آن مشخص 
نیســت، ولی هماهنگی هایی با وزیر آموزش و پرورش انجام شــده تا متناسب با 

برنامه ریزی آنها بتوان آزمون را برگزار کرد.
معاون منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین درباره استخدام در 
2000 دستگاه اجرایی گفت: هنوز بحث استخدام مطرح نیست و موضوع انتخاب 
است. نظامی در حال طراحی است که افرادی که در سطحی از ویژگی های تحصیلی 
و تجربی هســتند بتوانند به مدیریت کشور کمک کنند اما هنوز به مرحله اجرا 
نرسیده است. وی در رابطه با تمدید مجدد اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات 
کشوری یادآور شد: بررسی ها برای دائمی شدن این قانون در کمیسیون های دولت 

در حال انجام بوده و برخی از مفاد آن نیازمند اصالحات است.

معاون سازمان مدیریت:
زمان آزمون استخدامی آموزش و پرورش 

معلوم نیست

واکنش بانک مرکزی به انتقادات:

افزایش نقدینگی را ریالی حساب نکنید !

تسلیت

معاون اقتصادی وزیر نیرو با انتقاد از رشد شهرنشینی گفت: 
21 درصد جمعیت کشور ساکن استان تهران هستند.

بــه گزارش فارس، علیرضا دائمی در ســتاد ملــی بازآفرینی پایدار 
محدوده ها و محله های هدف گفت: در گذشته اشتباهات زیادی داشتیم که 
باید سعی کنیم این اشتباهات را تکرار نکنیم، بنابراین یکی از راهکارهایی 
که می تواند اشتباهات ما را کاهش دهد این است که همزمان با سکونت 
جمعیت در ســکونت گاه های غیررســمی آب، برق، گاز و سیســتم های 

جمع آوری فاضالب ایجاد شود تا مشکالت کمتر شود.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: باید تالش کنیم مسیر مهاجرت هایی که از 
روستا به شهرها و سپس به کالنشهرها صورت می گیرد را برعکس کنیم، 

با این نگرش می توانیم جلوی مهاجرت ها را بگیریم.
دائمی افزود: 21 درصد جمعیت کشور در استان تهران ساکن هستند 
که همین موضوع مشــکالت عدیده ای را ایجاد می کند. پس باید بتوانیم 
برای تامین آب، برق، گاز، کاهش آلودگی های زیســت محیطی و تامین 

حمل و نقل سمت مهاجرت را تغییر دهیم.
وی اظهار امیدواری کرد: با برگزاری جلســات ســتاد ملی بازآفرینی 
پایدار محدوده ها و محله های هدف مشــکالت کشور را در این محالت و 

این محدوده ها کاهش دهیم.
وزیر راه و شهرسازی هم در حاشیه جلسه ستاد فوق گفت: جمعیت 
شــهری رو به گسترش است در حالی که 30 درصد جمعیت شهری در 
فقر شهری به سر می برد که در این راستا الزم است به موضوعاتی نظیر 
کیفیت نازل زندگی، امنیت اجتماعی و بافت های آسیب پذیر توجه شود.

عباس آخوندی بیان کرد: 4 دســته بافت داریم که شامل بافت های 
غیررســمی، روستاهای ملحق شده به شــهرها، بافت های داخلی درون 

شهر است.
وی ادامه داد: بخش عمده ای از زندگی شــهری و مســکن در همین 
بافت ها قابل پاسخگویی است و نباید پاکسازی و امحا شود و مسکن سازی 

درون این بافت ها امکان پذیر است.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: الزم است ستاد بازآفرینی شهری در 
کشور ایجاد کنیم و در این باره باید اولویت در محله محوری باشد و هزینه 

نیروهای محلی را در دستور کار قرار دهیم.
آخوندی اظهار داشــت: به دنبال این هســتیم که پروژه هایی نظیر 
بیمارستان ها، مدرسه ها، راه ها، پایانه های مسافرتی، ایستگاه های ریلی و 
از این قبیل در نهادهای محلی و ستادهای بازآفرینی شهری مدیریت شود.

معاون وزیر نیرو:
21 درصد جمعیت کشور 
ساکن استان تهران هستند

عضو کمیسیون اقتصادی:

قانون بانکداری بدون ربا اجرا نمی شود

همکار محترم جناب آقای نادر پرستار
مصیبت درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و 
از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران و رحمت واســعه 
الهی و برای شــما و دیگر بازمانــدگان محترم صبر و اجر 

مسئلت می نمائیم.
سرپرست، مدیران و کارکنان مؤسسه کیهان


