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کاهش  38هزار میلیارد تومانی
بدهی بانک ها به بانک مرکزی

رشد 20درصدینقدینگی
در 9ماه

طبق گــزارش بانک مرکزی ،نقدینگی در آذر
امسال به «دو هزار و  »262هزار میلیارد تومان
رسیده است .همزمان وضعیت متغیرهای پولی
و بانکی کشور حکایت از تداوم رشد بدهی دولت
به بانک مرکزی و کاهش بدهی بانک ها به این
بانک دارد.
به گزارش خراسان ،مقایسه رقم  2262هزار
میلیاردی نقدینگی کل کشور نسبت به آذرماه
گذشته حکایت از رشــد  28.2درصـــدی و
نسبت به اسفند گذشته حکایت از رشد 20.2
درصــدی دارد .همزمان مجموع بدهی بانک
ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در آذر
ماه امسال به  111هزار و  390میلیارد تومان
رسیده که نسبت به آذر ماه سال گذشته  38هزار
و  400میلیارد تومان یعنی حدود  25.6درصد
کاهش یافته است.
بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به نظام
بانکی نیز  9.5درصد و به بانک مرکزی 13.5
درصد کاهش یافته است .در یک سال گذشته
سپرده های کوتاه مدت  19.8درصد و سپرده
هــای بلندمدت  27درصــد رشــد کــرده است.
موضوعی که نشان می دهد سپرده های بانکی
بلندمدت اندکی کمتر از نقدینگی رشد کرده
است اما رشد سپرده های کوتاه مدت بسیار
کمتر از رشد نقدینگی بوده است.
▪رشد دارایی های خارجی بانک مرکزی

بــه گ ــزارش ف ــارس ،بــراســاس آمــارهــای بانک
مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی در پایان آذر
ماه ،داراییهای خارجی بانک مرکزی در پایان
این ماه به  494هــزار و  510میلیارد تومان
رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13.9
درصد و در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته6.3
درصد رشد داشته است.
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با 16.2
درصد افزایش در  9ماه امسال و رشد 57.2
درصدی در یک سال منتهی به آذر ماه به عدد
 111هزار و  330میلیارد تومان رسیده است.
بخش زیادی از این رشد بدهی در بازه  12ماه
منتهی به آذر  98مربوط به اجرای بند و تبصره
 5قانون بودجه سال  97است که براساس آن
بخش از بدهی دولت به بانکها با بدهی بانکها
به بانک مرکزی تهاتر شد.
▪ افزایش  20درصدی بدهی دولت به بانک
مرکزی

بنابراین این میزان رشد بدهی ،رشد واقعی
بدهی دولت به بانک مرکزی نبوده و رشد واقعی
صرفا همان  16درصــدی اســت که در  9ماه
امسال افزایش یافته است .البته دولت طبق
قانون میتواند  3درصد از کل بودجه را از بانک
مرکزی تنخواه دریافت کند اما باید این مبلغ را
تا پایان سال تسویه کند.

همتی:دولتظرفیتخوبی
برایتامینکسریبودجهدارد

رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام
خود نوشت :میزان درصــد بدهی دولتها به
تولید ناخالص داخلی نشان میدهد دولت
ظرفیت خوبی بــرای تامین کسری بودجه به
وسیله اوراق بدهی با حفظ پایداری مالی دارد.
به گــزارش ایــرنــا «عبدالناصر همتی» دیــروز
(جمعه) در این پست اینستاگرامی افزود :ورود
بانک مرکزی در معامالت بــازار ثانویه اوراق
دولتی و اعمال سیاست پولی منضبط ،به طور
قطع می تواند بسیار کارآمدتر از روش ناکارآمد
و تورم زای پولی کردن کسری بودجه در چند
دهه گذشته باشد.
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دولتبهدنبالمالیاتاز سوداگرانخودرو

شاخص

ترمز دالالن بازار خودرو کشیده خواهد شد؟

اظهارات یک منبع آگاه در گفت وگو با ایسنا حاکی از این است
کهدریافتمالیاتازخریدوفروشخودروبرایکاهشتقاضای
سوداگرانه در دستور کار قرار دارد .با این حال ،به نظر می رسد
اقداماتدیگرینیزبرایکنترلفعالیتهایداللیدربازارباید
مدنظرقرارگیرد.
به گزارش خراسان ،در هفته های اخیر ،بازار خودرو بیش از
پیشخبرسازشدهاست.ازیکسوخودروسازان،ثبتنامهای
خودرو (به شیوه مشارکت در تولید) را افزایش داده اند اما از
سویدیگر،قیمتهادربازارتحتتاثیرعواملیهمچونتوقف
تولید برخی خودروها و نیز کمبود کلی عرضه خودرو نسبت
به تقاضا ،روند صعودی داشته است .کار تا جایی در روزهای
گذشته پیش رفت که اعتراض رئیس دستگاه قضا در روزهای
گذشته را در پی داشت .با این حال ،به نظر می رسد کماکان
جای سیاست گذاری فعال در بازار خودرو خالی است .چرا
که در شرایط کنونی ورود تقاضاهای سوداگرانه به بازار ،هم از
نظرثبتناموهمازنظرتامینتقاضایواقعی،کاررابرایدیگر
مصرف کنندگان سخت کرده است .اگر چه تاکنون ،سیاست
هایی نظیر حذف قیمت در سایت های آگهی خودرو ،محدود
کردن ثبت نام برای افرادی که در ماه های اخیر ثبت نام کرده
اندیاایجادمحدودیتبرسرفروشمجددخودروهایثبتنامی

اجرا شده است ،اما به نظر می رسد باید با ابزارهای جدی تری
جلوی سفته بازی روی خودروهای ثبت نامی خودروسازان را
گرفت .یکی از این ابزارها ،مالیات بر عایدی سرمایه است .این
پایهمالیاتیدرزمانیکهکاالهایمصرفیمانندملکیاخودرو
هدف هجوم سفته بازان و دالالن قرار می گیرد ،مورد استفاده
قرارمیگیرد.برایناساس،معاملهگران،بایددرصدیازسود
حاصل از خرید و فروش خودرو را مالیات بدهند و هر چه میزان
نگهداریخودروتوسطفردبیشترشود،نرخمالیاتآنکاهش
خواهد یافت.با وجود اهمیت این پایه مالیاتی ،در الیحه جدید
قانون مالیات های مستقیم ،تنها به مالیات عایدی سرمایه در
بخشامالکپرداختهشدهاستامابهنظرمیرسداتفاقاترخ
دادهاخیر،نگاهسیاستگذارانرابهسویاینپایهمالیاتیجلب
کرده است .به طوری که خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع
آگاه گفت دریافت مالیات از خرید و فروش خودرو برای کاهش
تقاضایسوداگرانهدردستورکارقراردارد.اینمنبعآگاه،یکی
ازمهمتریندالیلالتهابکاذبدربازارخودرورااختالفقیمت
درکارخانهوبازاردانستهوافزودهاست:فقدانچنینابزارهای
سیاستی (مناسب) به ایجاد بازدههای یک ساله باالی ۱۰۰
درصدی در واسطهگری داراییهایی مانند سکه ،طال ،خودرو
ومسکننسبتبهفعالیتهایمولدنظیرفعالیتهایصنعتی،

عقب ماندگی نظام مالیاتی
در ایران
کشاورزی،تجاریو...منجرشدهاست.بااینحالبایدگفتدر
صورتاجرایچنینپایهمالیاتی،بایدمنتظرتحولدرترکیب
متقاضیانخودروبودهرچندمسائلاساسیبازارخودرونظیر
کمبودعرضهونیزمدلقیمتگذاریهنوزبرسرجایخودباقی
است.درزمینهقیمتگذاریبازارخودرومیتوانفرایندعمل
بانکمرکزیدربازارارزرامثالزدکهباتعیینقیمتنزدیکنرخ
واقعیبازار،عم ً
الهمراهرابرایسوداگریدراینبازاربستوهم
بهکاهشقیمتارزدربازارانجامید.اینموضوعسالگذشتهنیز
در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت ،اما تاکنون راه به جایی
نبردهاستوقیمتگذاریخودرودربازارکماکانبهشیوهکام ً
ال
دستوری پیشمیرود.

با وجود این که بررسی های کارشناسی نشان
می دهد مالیات در ایــران نظام هدفمندی
ندارد ،آمارها از ضعف مفرط عملکرد مالیاتی
نیز خبر می دهند .به طوری که سهم مالیات
ها از تولید ناخالص داخلی کشور هم اینک 8
درصد است که از رقم مشابه ذکر شده در سند
برنامه ششم توسعه و نیز عملکرد کشورهای
در حال توسعه و توسعه یافته به مراتب کمتر
اســت .بــه نظر مــی رســد عمده ایــن مسئله
مربوط به نبود پایه های مالیاتی مناسب نظیر
مالیات بر مجموع درآمد ،عایدی سرمایه و ...
بر می گردد.

همزمانباپایانکارالجیوسامسونگدرایران وآغازساموجیپالس

لوازم خانگی بدون شناسه از امروز قاچاق
محسوب می شود
در حالی که شرکت های کره ای با تبعیت محض
از تحریم های غیرقانونی آمریکا ،همکاری خود
را با شرکت های ایرانی و تامین قطعات را متوقف
کردند ،مسئوالن صنفی لوازم خانگی از پایین
کشیدن آخرین تابلوهای این شرکت ها در شهر
خبر دادند و توضیح دادند که این تحریم موجب
برکتشدهاستوشرکتهایایرانیبابرندسامو
جیپالسجایگزینمیشوند.آخرینآماررسمی
همنشانمیدهدکهتولیدلوازمخانگیدر 9ماه
اولامسالرشدکردهاست.
▪تولید تلویزیون شروع شد ،لباس شویی از
سال99

در این زمینه «سیدعلیرضا موسویمجد» رئیس
هیئتمدیرهانجمنلوازمصوتیوتصویریایران
بهایرناگفت:پایینآوردنتابلوهایشرکتکرهای
سامسونگ از مغازه ها چند وقتی است آغاز شده
است و در هفته های آینده نخستین محصوالت

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

جایگزینسامسونگبابرندسامواردبازارمیشود.
بهگفتهاینمقامصنفی،اکنونکارهایمقدماتی
انجام و تولیدات آزمایشی آغــاز شده است و تا
پایان سال تلویزیون و مانیتور و از سال  ۹۹لباس
شوییویخچالتولیدیاینشرکتبهبازارعرضه
خواهدشد.
▪کارگراندوبارهمشغولکارشدند

مــوســویمــجــد خــاطــرنــشــانکــرد :مشتریان
محصوالت سامسونگ نگرانی نداشته باشند،
زیراخدماتگارانتیراتا ۱۸ماهپسازتاریخنصب
و خدمات پس از فروش را تا ۱۰سال پس از خرید
دریافتخواهندکرد.بهگفتهوی،زیرساختهای
تولیدهمانیاستکهدرزمانهمکاریباکرهای
ها استفاده می شد و اکنون با شروع مجدد تولید
 30درصد از تعدیل نیروهای انجام شده بعد از
تبعیت کره ای ها از تحریم ها ،در حال بازگشت
به کار هستند .وی تاکیدکرد :هرچند حرکت
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بازار خبر

خروج از ایران برای رنوی
فرانسه گران تمام شد!
کرهایها خوب نبود ،اما برکت آن برای کشور
حرکتدرمسیرخودکفاییوارتقایداخلیسازی
بود«.سیدمرتضی میری» رئیس اتحادیه صنف
توزیعکنندگان لوازمخانگی ایــران نیز در این
زمینهبهایرناگفت:پایینکشیدهشدنتابلوهای
سامسونگ و ال جی ،پیشنهاد این اتحادیه بود
که در پی حرکت ناجوانمردانه کرهایها و تحویل
ندادن جنس و مواد اولیه به شرکتهای ایرانی
اتفاقافتاد.بهگفتهوی،قطعهمکاریازیکسال
قبلو پایینکشیدنتابلوهاازهشتماهقبلشروع
شده و اکنون آخرین تابلوها در حال حذف است.
گفتنیاستطبقآماروزارتصمت،در 9ماهاول
امسال تولید یخچال  3.9درصد و ماشین لباس
شویی  24.2درصد رشد و تولید تلویزیون 8.8

درصدافتکردهاست.
میریدرگفتوگوبافارسنیز،بااشارهبهمقدمات
الزم بــرای اجــرای طرح مبارزه با لــوازم خانگی
قاچاقافزود:ازشنبه 26بهمن، 98عرضهلوازم
خانگی فاقد شناسه کاال و بدون رسید اتحادیه
درباره کاالهای فاقد شناسه ممنوع است و لوازم
خانگیفاقدشناسهکاالقاچاقمحسوبمیشود.
بهگفتهویوبراساساعالمستادمبارزهباقاچاق
کاال و ارز از هر سه قلم کاالی لوازم خانگی دو قلم
قاچاق است .میری با استناد به آمار این ستاد
گفت:گردشمالیلوازمخانگیدرسال1397
 3.3،میلیارددالربودهکهازاینرقم 2.2میلیارد
دالر قاچاق است بنابراین فقط 1.1میلیارد دالر
تولیدداخلیبودهاست.

ایسنا -شرکت خودروسازی رنوی فرانسه تحت
تاثیر خروج از بازار ایران و رسوایی یکی از مدیران
اتحاد رنو -نیسان نخستین کاهش سودآوری این
برند را در  ۱۰سال گذشته رقم زد.

صدور ۵۲۰۰پروانهبهر هبرداری
صنعتیتاپایاندیماه
ایرنا -بررسی آمــارهــای منتشر شــده وزارت
صنعت ،معدن و تجارت حاکی از صدور پنج هزار
و  ۲۱۲فقره پروانه بهرهبرداری صنعتی از آغاز
امسال تا پایان دیماه است .این در حالی است
که مجموع پروانههای بهرهبرداری صنعتی صادر
شده در سال گذشته شش هزار و  ۲۶۲فقره با
سرمایهگذاری  ۶۲هزار و  ۲۱۸میلیارد تومانی و
لزایی  ۱۰۷هزار و  ۶۰۰نفری بود.
اشتغا 

