اقتصاد

۱۴
در حاشیه دولت

رشد چند صد درصدی
پرونده های تعزیرات
هادی محمدی  -اگر یکی از شاخص های رونق
تولیدمیزانصدورجوازتاسیسیاپروانهبهرهبرداری
باشد  ،رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت
معتقد است این شاخص طی امسال رشد داشته
است  .وی توضیح می دهد جواز تأسیس واحدهای
تولیدی  ۱۶درصد و پروانه بهرهبرداری واحدهای
تولیدی  ۸درصد رشد کرده که در مجموع بیانگر
رشدحرکتبهسمتتولیددرکشوراست.ویدرباره
اقدامات این وزارتخانه برای کنترل قیمتها پس از
افزایشقیمتبنزینخاطرنشانکرد:پیشبینیما
این بود که افزایش نرخ بنزین اثر واقعی و همچنین
روانی داشته باشد و عدهای هم دنبال سوءاستفاده
باشند.البتهاثرواقعیدربیشترکاالهایاوجودندارد
یا آن قدر ناچیز است که میتوان آن را نادیده گرفت
اما در حوزه خدمات اثر واقعی وجود داشته است که
ماهمنظارتداشتهایموتاجاییکهتوانستهایممانع
افزایش قیمتها شدهایم .وی ادامه داد :در همین
مدت پروندههایی که به تعزیرات فرستادهایم رشد
چندصددرصدیداشتهاست.
▪آغــاز تشریفات اداری دریافت وام از روسیه
تاکمترازیکماهدیگر

وزیرنیروهمخبرهایخوشیازافتتاحطرحهاووام
روسیه داد .رضا اردکانیان با اشاره به این که تا پایان
سال در  ۹استان کشور طرحهای آب و برق افتتاح
میشود ،اظهار کرد :امیدواریم  ۲۲۷طرح وعده
داده شده با سرمایهگذاری  ۳۳هزار میلیارد تومان
تاپایانسالمحققشودوهمچنین ۳۰۰۰مگاوات
ظرفیت جدید را به مدار بیاوریم .وی درباره آخرین
وضعیت وام دریافتی از روسیه تصریح کرد :مجلس
در سال  ۹۵مجوز دریافت وام  5میلیارد دالری از
روسیه را داد که طرحهای مربوط به 2.2میلیارد
دالر آن به تأیید طرف روس رسیده بود .برای 2.8
میلیارد باقی مانده نیز طرحهای مختلفی بررسی
و پیشنهاد شد که در نهایت به تصویب ایران رسید
و طرف روس هم موافقت خود را با آن اعالم کرد که
درابتدایسالمیالدیتشریفاتاداریوتنظیمات
قراردادها باید انجام شود.
▪ثبتنام بیش از  ۱۰۰هــزار نفر در طرح ملی
مسکن

امــا همچنان مهم ترین موضوعی که وزیــر راه و
شهرسازیبایددرخصوصآنگزارشدهدموضوع
طرح ملی مسکن است  .رضا اسالمی این هفته نیز
درباره این طرح بزرگ ملی اظهار کرد :آمار ثبت نام
شدگان در طرح ملی مسکن بیش از ۱۰۰هزار نفر
بوده و همچنان ثبت نام این طرح در  ۱۷استان و
 ۲۱۸شهردرحالانجاماست.ویگفت:دربرخی
شهرهامیزانپیشبینیماازتقاضاکمتربودهاست
ومابایدزمینهایجدیدیراپیشبینیکنیم.البته
ما دنبال زمینهایی هستیم که امکانات زیربنایی
الزمراداردتاتجربهمسکنمهرتکرارنشود.اسالمی
خاطرنشان کرد :البته حدود  ۴۰درصد از ثبت نام
کنندگان شرایط را رعایت نکرده و فرم آنها قرمز
استوسایتوبقیهرادچارمشکلمیکند.تقاضای
ماایناستکسانیکهازامکاناتمسکنپیشازاین
استفادهکردهانددرسایتثبتنامنکنندتامابتوانیم
بهسایرمردمخدماتارائهکنیم.

اولین سوت زنی تشکلها در
واکنش به دعوت وزیر اقتصاد
فــارس  -تعدادی از تشکلهای دانشجویی پس
از فراخوان سوتزنی دژپسند وزیر اقتصاد برای
مقابله با فساد و رانت ،اولین سوت را در حوزه صدور
مجوزهای کسب و کار زدند .در بیانیه این تشکل ها
آمده است :آقای دژپسند در ماه های گذشته گفتید
 90درصد مصوبات این هیئت اجرا نمی شود .مگر
مجری این مصوبات کیست؟ غیر از خود این هیئت
کهریاستآننیزبرعهدهشماست؟

نرخ ارز
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دالریکشبههزارتومان
سقوطکرد

همتی :دالالن توانایی بانک مرکزی را دست کم نگیرند

نرخ دالر پس از چند روز صعود مالیم و تند تا بیش
از  14هزار تومان ،دیروز سرانجام فروریخت و
نشان داد که اظهارات مسئوالن بانک مرکزی
در خصوص ثبات قریب الوقوع بازار ارز بی دلیل
نبوده است .نشانه های این افت قیمت از دو شب
قبل و زمانی که بازارهای رسمی تقریب ًا تعطیل
بودند آشکار شد و در نهایت دیروز بعداز ظهر،
هر دالر آمریکا با سقوط هزار تومانی ،تا محدوده
 13200تومان عقب نشست .در این زمینه،
رئیسکلبانکمرکزیدرحاشیهنشستهیئت
دولــت با بیان این که مشکالت دو هفته اخیر
در بازار ارز به علت مسائل سیاسی ،جو روانی
و تبلیغاتی در بــازار ایجاد شده ،اظهار کرد که
این مسائل حل شده و به زودی ثبات الزم ایجاد
می شــود .رئیس کل بانک مرکزی با هشدار
به دالالن و نوسان گیران ارزی گفت :دالالن
و نوسانگیران بــازار ارز ،توانایی این بانک را
دستکم نگیرند؛ بانک مرکزی توانایی الزم را

دارد تا هر زمان که اراده کند با حضور در بازار و
نقشآفرینی در عرضه و تقاضا ،تعادل را برقرار
کند .وی با بیان این که بــازار ارز تحت کنترل
است،بانکمرکزیدربازارحضورقاطعوتوانایی
و ذخایر اسکناس کافی دارد ،به مردم توصیه کرد
کهداراییخودرادرمعرضریسکخریدوفروش
ارز قرار ندهند زیرا در یک روز ،نرخ ارز هزار تومان
باال می رود یا هزار تومان کاهش مییابد .همتی
خاطر نشان کرد :مسائل رخ داده در بازار ارز به
مسائلی که در فضای مجازی مطرح میکنند -
مانندتورموانتظاراتوپیشبینیها-هیچربطی
ندارد .رئیس کل بانک مرکزی خبری هم درباره
بازار متشکل ارزی داد .همتی در خصوص تاخیر
در راه اندازی این بازار گفت :تست گرم این بازار
درحالانجاماست.انواعتستهایبازارمتشکل
ارزی انجام شده یا در حال انجام است .زمان
راهاندازی این بازار را اعالم نمیکنم اما به طور
قطع ،امسال تحقق مییابد.

بانکهابایدنسخهایازقراردادرابهوامگیرندگانبدهند
بانک مرکزی در اطالعیهای تأکید کرد بانکها موظف هستند پس از انعقاد و امضای قرارداد اعطای
تسهیالت بانکی نسخه ای از آن را در اختیار تسهیالتگیرنده قرار دهند و این موضوع طی مکاتبات و
بخشنامههای متعدد بانک مرکزی بارها به بانکها اعالم شده است .این بانک از هموطنان خواسته
در صورت مواجهه اشخاص با هرگونه تخلفی از این امر ،موضوع را به مدیریت کل نظارت بر بانکها و
مؤسساتاعتباریاینبانکمنعکسکنند.بهگزارشخراسان،نکتهجالبتوجهاطالعیهبانکمرکزی
ایناستکهپلارتباطیمشخصیبرایشکایتشهروندانازبانکهایمتخلفدراینزمینهاعالمنشده
است .همچنیندرسایتبانکمرکزیهیچشمارهتلفنمستقیمیاایمیلیازاینبخشوجودندارد.البته
شاید تماس با دایره ارتباطات مردمی روابط عمومی این بانک به شماره تماس  29954855یا ستاد
خبری اداره حراست بانک مرکزی به شماره تماس پیامگیر  ،22257171دورنگار به شماره تماس
 29952554ومکاتبهازطریقپستالکترونیکیبهنشانی  setad.khabar@cbi.irراهگشاباشد.

نیم سکه

ربع سکه

15.000.000 24.000.000

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

92/315

68.140

شاخص

گزارش مرکز پژوهش ها از ریشه های چهارگانه ایجاد
بدهی  600هزار میلیاردی دولت

روش های جدید دولت برای چاپ پول
افزایش تعداد شعب بانکی در
ایران برخالف روند جهانی

اگرچهمسئوالندولتتاکیددارندکهبههیچ
عنوان به سمت استقراض از بانک مرکزی یا
همان چاپ پول پرقدرت نمی روند ،اما رشد
روزافــزون شاخص پایه پولی در این باره ،به
معماییتبدیلشدهاست.بااینحال،گزارش
مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که
اینمسئلهبههمراهرشدروزافزونبدهیهای
دولتچطوراتفاقافتادهاست.
بــه گــــزارش خ ــراس ــان ،بــررســی آمــارهــای
بدهی دولت نشان می دهد که این نهاد به
طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی
خصوصی،دولتیوعمومیغیردولتیبدهکار
است .رقم این بدهی ها طبق آمار سازمان
برنامه و بودجه در پایان سال  ،96بیش از
 565هــزار میلیارد تومان اســت .طبیعی
است این میزان از بدهی ،مشکالت متعددی
را بــرای هر فرد حقیقی و حقوقی که طرف
حساب دولت بوده ایجاد می کند .گزارش
اخیر مرکز پژوهش هــای مجلس با عنوان
«شناسایی مجاری ایجاد بدهی دولت» ،مهم
ترین این بخش ها را سازمان تامین اجتماعی،
صندوق های بازنشستگی ،بانک مرکزی،
بانک های دولتی و خصوصی سازی شده،
دارندگان اوراق بهادار دولتی و پیمانکاران
بخش خصوصی اعــام می کند .طبق این
گزارش ،با وجود تاکید مسئوالن دولت مبنی
برعدماستقراضازبانکمرکزی،شرکتهای
دولتی به طرق مختلف از منابع بانک مرکزی
استفاده کرده و بدهی قابل توجهی را رقم
زده اند .بدهی هایی که عمدت ًا از محل صدور
ضمانت دولت برای گشایش اعتبار اسنادی
برای شرکت های دولتی ایجاد می شود ،با
این حال ،این شرکت ها اعتبار دریافت شده
را بازپرداخت نمی کنند و سازمان برنامه نیز
اعتباری برای تسویه این بدهی ها در قوانین
بودجهدرنظرنمیگیرد.لذانتیجهاینبدهی،
درعملهماناستقراضازمنابعبانکمرکزی

خواهد بود.این گزارش در ادامه مسیر دیگر
رشــد بدهی هــای دولــت را نشان می دهد.
مسیری که باز منتهی به همان استقراض از
منابع بانک مرکزی خواهد شد .بر این اساس،
بررسی ها نشانگر این است که دولت در موارد
بسیاری بــرای تامین هزینه ها یا تسهیالت
مــورد نیاز ،دست به جیب بانک های عامل
دولتی شده و در بسیاری از موارد ،این بانک ها
توان مالی الزم برای اجرای دستورات دولت
را نداشته و در عمل ،باز متوسل به استفاده
از منابع بانک مرکزی شده اند .این مسئله
جــدای از رشد پایه پولی ،منجر به تضعیف
ترازنامه این بانک ها و کاهش قدرت وام دهی
آن ها شــده است.مسیر ســوم ایجاد بدهی
برای دولــت ،به بار مالی مصوبات آن بر می
گردد .بر این اساس ،دولت با پرداخت نکردن
کامل و به موقع تعهدات خود به صندوق های
بازنشستگی و ایجاد بار مالی از طریق مصوبه
های قانونی نظیر بازنشستگی زودتر از موعد و
تخفیف های مختلف ،ضمن بدهی زایی برای
دولت ،موجب فشار بر منابع این صندوق ها و
ایجاد مشکالت متعدد برای آن هاشده است.
مسیر چهارم ایجاد بدهی برای دولت نیز ناظر
به بدهی به بنگاه هاست که به طرق مختلف
بودجه ای و تغییر شرایط پروژه های دولتی به
خصوصناشیازتغییراتتورمونرخارزرخمی
نماید و تاکنون برای بنگاه های زیادی مسئله
ساز شده است.
این گــزارش در پایان با بیان این که کسری
بودجه دولت در سال های مختلف به شکل
بدهی های غیر سیال در ترازنامه بانک ها،
بانکمرکزی،شرکتهایپیمانکارخصوصی
وصندوقهایبازنشستگیظاهرشدهاست،
تاکیدکردهکهروشصحیحتامینمالیدولت
از محل بدهی ،انتشار اوراق بدهی در بازار
است.موضوعیکهشفافوقابلکنترلبودهو
اختاللیدرفعالیتخریداراننخواهدداشت.

با توجه به گسترش بانکداری الکترونیک،
بیشتر کشورهای توسع ه یافته یا درحالتوسعه
تعداد شعب بانکی خود را کاهش دادهاند ولی
همچنان شاهد افزایش تعداد شعب بانکی
در ایـــران هستیم کــه موجب کاهش قــدرت
تسهیالتدهی بانکها میشود .تعداد شعب
بانکی در ایــران در  14سال اخیر  34درصد
افزایش یافته است .این در حالی است که در
اتحادیه اروپا طی  10سال اخیر سرانه تعداد
شعببهجمعیتاز 34به 21شعبهبهازای100
هزار نفر جمعیت رسیده است .در واقــع ،بین
سالهای 2009تا 33،2018درصدازتعداد
شعببانکیاتحادیهاروپاکاستهشدهاست.

بازار خبر

رئیس کل گمرک :برخی
واردکنندگان ارزش کاالها را
کیلویی اظهار می کنند
مهر  -رئیس کل گمرک با بیان این که قیمت
پایههای کاالهای وارداتــی باید اصالح و واقعی
شود ،گفت :برخی واردکنندگان ارزش کاالها
را کیلویی اظهار میکنند .مهدی میراشرفی
در جــمــع فـــعـــاالن اق ــت ــص ــادی در پــاســخ به
انتقادات اعضای اتاق بازرگانی تهران درباره
ارز  ۴۲۰۰تومانی گفت :تا وقتی ارز تکنرخی
نشود ،نمیتوان از سودجویی رهایی یافت.
برخی اعضای اتاق از ارز  ۴۲۰۰تومانی به عنوان
«ارز لعنتی» نام بردند.

فروشازدمقسطاموالمازادبانکها
دربورسطییکماهآینده
تسنیم  -مدیرکل امور بانکی وزارت اقتصاد
از فراهم شدن زمینه عرضه امالک مازاد بانک
ها از طریق بورس طی یک ماه آینده خبر داد و
گفت :در تالشیم تا در روزهای آینده این اجازه
را به بانک ها بدهیم که این کار را با دریافت پیش
پرداخت کمتر و حتی از دم قسط انجام دهند.

