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توصیف وزیر اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی از آینده اقتصاد ایران

وزیر اقتصاد :دولت منفعتی از بابت افزایش قیمت دالر ندارد و در گرانی آن هم دخیل نیست
گروه اقتصادی

ایرنا

تورم سال آینده کمتر از 20درصد است

قیمتها

رئیسکل بانک مرکزی دلیل رشــد نقدینگی را رشد خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی
میدانــد و میگویــد :بانک مرکزی چند میلیارد دالر ارز خریده اســت و بهخاطر خرید
این ارزها برای افزایش ذخایر بانک ،کمی رشــد نقدینگی از میانگین  50ســال گذشته
باالتر رفته است .برخی بهاشتباه میگویند که رکورد میانگین شکسته شد در حالی که
میانگین رکورد نیست و ماکزیمم رکورد تلقی میشود .رئیسکل بانک مرکزی با تأکید
بر اینکه رشد 28درصدی نقدینگی رکورد نیست ،اظهار میکند :در طول سالهای قبل
خیلی بیشتر از این رشد نقدینگی داشتیم؛ هماکنون در حال کنترل نقدینگی هستیم
و انشــااهلل که مشــکلی پیش نمیآید .وی درباره هدف تعیینشده در این بانک برای
ســال آینده اینطور توضیح میدهد که هدف بانک مرکزی کنترل انحصارات اســت.
هیــچ کــدام از پیشبینیهــای همــکاران بانــک مرکــزی برای ســال آینده تــورم باالی
 20درصد را نشــان نمیدهد ،بنابراین انتظاراتی که برای تورم باال طی رشــد نقدینگی
مطرح میکنند صحت ندارد .رئیس شــورای پــول و اعتبار همچنین تأکید میکند :بر
اساس فاکتورهای موجود هیچ یکی از پیشبینیها از تورم سال آینده باالی  20درصد
نیست بلکه کمتر از  20درصد است.

رئیس شورای پول و اعتبار میافزاید :این روند
نزولــی بــدون تردیــد تــا حــد زیــادی محصول
ثباتبخشــی بــه بــازار و لــذا کاهــش انتظارات
تورمــی بود .اکنون بانــک مرکزی ضمن تالش
برای تداوم ثباتبخشــی بــه بــازار ارز ،در حال
پیادهســازی ابزارهــای نویــن سیاســتگذاری
پولــی برای هدفگذاری تورم اســت و گرچه در
شرایطی دشوار این کار را آغاز کرده است اما به
تدریج این برنامــه را پیش خواهد برد تا نهایتاً

بتواند اقتصاد ایران را به ســمت نرخ تورمهای
پایین پایدار حرکت دهد .آشکار است که توفیق
کامــل در این راه هم مســتلزم همراهی دولت
اســت و هم نیاز بــه زمــان دارد و بانک مرکزی
تصور خیالی و غیرواقعی از کاهش شدید تورم
با شروع سیاستگذاری نوین خود ندارد.
ëëتالشبرایتحققرشداقتصادیباال
همتــی توضیــح میدهــد :در زمینــه اهــداف
سیاســتگذاری پولــی ،بهطــور معمــول هــدف

تجارت خارجی کشور به  ۷۹میلیارد دالر رسید

اقتصاد کالن

نود و ســومین نشســت شــورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی با محوریت مالیات ،قیمت ارز ،حجم نقدینگی
کشــورو پیشبینــی از وضعیــت آینــده اقتصادی گذشــت.
در ایــن نشســت که فرهاد دژپســند ،وزیر اقتصــاد میهمان
پارلمان بخش خصوصی بود خبرهایی داده شد که برخی از
فعاالن اقتصادی به آینده کسب و کارشان امیدوارتر شدند.
در این نشســت صاحبان صنایع ،تجار و فعاالن اقتصادی،
گالیههایــی از عملکــرد وزارت اقتصــاد و زیــر مجموعه آن
داشتند که با یک دستور قابل حل بود .اما مهمترین خواسته
فعاالن اقتصادی ،شفافسازی قوانین جدید مالیاتی بود،
اینکــه دولت با چه فرمولــی میخواهد درآمدهای مالیاتی
خود را درشرایط تحریم تولید و تجارت افزایش دهد؟ وزیر
اقتصــاد در پاســخ به ســؤاالت اعضای اتــاق بازرگانی ایران
گفت :فعاالن اقتصادی واقعی و همراه که خوشحســاب
و شناســنامهدار هســتند ،نباید نگــران افزایــش درآمدهای
مالیاتی دولت در ســال  99باشــند ،چرا که رویکرد دولت به
هیچوجه این نیست که گروهی از فعاالن اقتصادی را تحت
شــکنجه قرار دهد .دژپسند خاطرنشــان کرد:رویکرد دولت
این است که حتی یک ریال هم خارج از چارچوب قانون از
مؤدیان دریافت نکند ،در واقع دولت بهدنبال تحقق درآمد
مالیاتی با فشار بیشتر به بخش خصوصی نیست.
ëëاصولرازیرپانمیگذاریم
بــه گــزارش پایگاه خبری اتــاق ایــران وی تصریح کرد:
ســازمان امــور مالیاتــی هرگــز بهدنبــال آن نیســت کــه در
مسیر حداکثرســازی وصول مالیات ،اصول را زیرپا بگذارد
بلکه بهدنبال آن هســتیم که مالیات را بــه ابزار اقتصادی
تبدیــل کنیم .مبــارزه بــا فعالیتهــای اختــال زا و ایجاد
تنشهای غیرمنطقی در بازار ارز و ســکه موضوعی اســت
که به کمــک ابزار مالیات دنبال میکنیــم ،این کار به نفع
بخــش خصوصی نیز هســت .وی با بیان اینکه ســال قبل
از نظر تحقق ارز صادراتی خوب بود ولی وضعیت از نظر
برگشــت ارز مناســب نبود ،گفت :بنابرایــن از ابزار مالیات
برای بازگشت ارز نیز استفاده کردیم .وزیر اقتصاد توضیح
داد :میــزان بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات از ابتــدای
امسال تاکنون  ۲۲میلیارد دالر بوده است؛ ضمن اینکه در
ســال گذشته مشکالتی در بازگشت ارز حاصل از صادرات
وجود داشته که تا حدود زیادی حذف شده است؛ بنابراین
دولت تصمیم گرفت تا اســترداد مالیات بر ارزش افزوده
صادرات را موکول به بازگشت ارز حاصل از صادرات کند.
ëëتصمیمنادرستگرفتید
در این بین غالمحســین شــافعی ،رئیس اتاق بازرگانی
ایــران اقدام ســازمان امور مالیاتــی در مورد عدم اســترداد
مالیــات بــر ارزش افزوده تا زمانی که ارز صادراتی به کشــور

برنگشته است را نادرست و غیرمنطقی دانست و تأکید کرد:
ایــن اقدام دولت برای بخش خصوصی مشکلســاز شــده
اســت .امروز که واحدهای اقتصادی با مشکل تأمین مالی
مواجه هستند ،استرداد مالیات بر ارزش افزوده را منوط به
بازگشت ارز کردهاند ،این درحالی است که بازگشت ارز هم
به سختی اتفاق میافتد.
ëëابزاربرایبرگشتارز
وزیر اقتصاد در واکنش به اظهارات شافعی ،یادآور شد:
این سیاست را برای وصول مالیات در نظر نگرفتهایم ،بلکه
برعکــس ،ابــزاری بــرای بازگشــت ارز به چرخــه اقتصادی
است .وقتی میگوییم صادرات موتور رشد اقتصاد است ،به
این معناست که موجب بهبود روشها ،کاهش هزینههای
تولید و رقابتپذیری میشود .وی میزان واردات در  11ماهه
سال  98را  39میلیارد دالر برآورد کرد و گفت :با گذشت ۱۱
ماه از سال و با وجود سختترین تحریمها  ۳۹میلیارد دالر
صادرات و  ۴۰میلیارد دالر واردات صورت گرفته که نسبت
به ســال گذشته رشد خوبی را نشان میدهد .برای برگشت
ارز به چرخه اقتصاد ،فقط روی ســامانه نیما تأکید نداریم.
بلکه هدف ما تأمین ارز الزم برای کشور است و حتی واردات
در مقابل صادرات را نیز میپذیریم.
ëëدولتازافزایشنرخارزبهرهمندنمیشود
به گزارش تسنیم ،در حاشیه نشست شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران
حاضــر شــد و در پاســخ به این ســؤال کــه برخیهــا عنوان
میکنند که دولت از افزایش قیمت ارز بهره منده میشــود
بــه همیــن جهت نســبت بــه دســتکاری قیمــت ارز اقدام
میکنــد ،گفــت :خزانه دولــت از افزایش نــرخ ارز بهرهمند
نمیشــود ،حتــی اگــر ارز دولتی داشــته باشــیم و بخواهیم
بفروشــیم ،این نرخ در بازار نیما تعیین میشــود که ارتباط
زیــادی به بازار آزاد ندارد؛ بنابراین دولت از افزایش قیمت
ارز منتفع نمیشــود .وی با بیان اینکه بهترین شرایط برای
ارز ،ثبــات آن در یک دامنه قابل قبول اســت ،خاطرنشــان
کرد :دولت منفعتی از بابت افزایش قیمت دالر ندارد و در
گرانی آن هم دخیل نیست.
یشود
ëëتسهیالتطبق هبندیم 
بــه گــزارش مهر ،دژپســند با بیــان اینکــه افزایش نــرخ ارز
مشــکالتی را بــرای دریافتکننــدگان تســهیالت از صنــدوق
توســعه ملی به وجود آورده اســت ،افزود :بر این اساس ،مقرر
شــد تــا کارگروهی تشــکیل شــود کــه تســهیالت را طبقهبندی
کرده و مشــخص کند دریافتکنندگان این تســهیالت چه نوع
محصولی را تولید کردهاند؛ به این معنا که اگر محصول تولیدی
آنها تحت نظارت دولت و ستاد تنظیم بازار است یا محصولی
صادراتی باشد در شرایط آن تجدیدنظر خواهد شد.

پایگاه خبری اتاق ایران

سرنوشت شاخصهای مهم اقتصادی در سال
 1399چــه خواهد شــد؟ تورم بیشــتر میشــود
یــا کمتر؟ رونــد قیمتی دالر افزایشــی اســت یا
وقت آن رســیده که ترمز بکشــد و حتی روندی
معکوس داشــته باشد؟ ســال آینده نقدینگی
کــه آن را به شمشــیری دولبه تشــبیه میکنند،
به چقدر خواهد رســید؟ این روزها مردم بویژه
آنهایی که دســتی در اقتصاد دارنــد ،مدام این
ســؤاالت را از یکدیگر میپرســند تــا تصویری از
آینده داشته باشند.
صحبتهــای رئیــسکل بانــک مرکــزی در
همایش روز گذشــته میتواند بــه برخی از این
ســؤاالت پاسخ دهد .چرا که عبدالناصر همتی
در ششــمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی
از رونــد آتی تــورم گفت؛ دربــاره تأثیر تصمیم
اجالس  FATFصحبت کرد؛ بــرآورد خود را از
وضعیت نقدینگی و آینده دالر مطرح کرد و به
رابطــه نظام بانکی و تولید کــه عنوان همایش
بود ،نیز پرداخت.
ëëریسک در بازار ارز
برخــی میگوینــد کــه ســد مقاومــت دالر
14هزارتومانی شکسته شده است و احتماالً این
روند ادامه خواهد داشــت امــا رئیسکل بانک
مرکزی با تأکید بر اینکــه بانک مرکزی نظارت
کامل و کافی در بازار ارز دارد ،توضیح میدهد:
ظــرف یک ســال قبل  3بــار این ســد مقاومت
شکســته شــد ولی باز با مدیریت بانک مرکزی
تعــادل بــه بازار برگشــت و بــاز هم ایــن اتفاق
میافتد.
به گزارش ایرنا ،همتی به افرادی که قصد ورود
بــه بــازار ارز را دارند توصیه میکند که ریســک
داراییهای خود را هم در نظر بگیرند.
همتی در پاســخ به این ســؤال که آیا سوداگران
دیگــر نبایــد منتظر دالر بــاالی  20هــزار تومان
باشند ،میگوید :آرزو بر جوانان عیب نیست!
وی تأکید میکند :اجازه ادامه تالطم در بازار ارز
را نمیدهیم .قبالً هم گفتهام که این نوسانات
ادامهدار نخواهد بــود .برخی بهخاطر اجالس
آتــی افایتــیاف تــاش میکننــد التهابی در
بــازار ارز ایجــاد کننــد ولی همانطــور که گفتم
تصمیم اجــاس افایتیاف تأثیر معناداری
در بازار ارز نخواهد داشت.
ëëافایتیاف و روابط تجاری ایران
«ســرانجام افایتیاف هنوز معلوم نیست».
همتــی بــا بیــان این جملــه توضیــح میدهد:
احتمال این هست که بگویند ایران وارد لیست
سیاه شود ولی احتمال قویتر این است که این
کار را انجام ندهند چون بعید اســت خودشان
وارد این مسیر شوند.
رئیــس شــورای پــول و اعتبــار ادامــه میدهــد:
قبالً هم گفتــهام هر اتفاقی درباره افایتیاف
بیفتد از آنجایی که  90درصد معامالت تجاری
مــا از مســیرهای تحریمناپذیر انجام میشــود
نمیتوانــد تأثیــری در این مقطع در بــازار ارز و
روابط تجاری ما داشته باشد.
رئیسکل بانــک مرکزی با طرح این ســؤال که
«آیا فکر میکنید بانکهای دنیا با ما همکاری
میکنند؟» بیان میکند :بهخاطر تحریم امریکا
و فشــاری کــه امریــکا به کشــورهای دوســت ما
وارد میکنــد خیلــی از بانکهــا با مــا همکاری
نمیکننــد ولــی چگونــه از ابتدای ســال 35.5
میلیارد دالر تأمین ارز برای واردات انجام شده
است؟ همین مسیر را باز هم ادامه میدهیم.
وی تأکید میکند :تأثیری که همه فکر میکنند
با تصمیم اجالس افایتیاف اتفاق نخواهد
افتــاد هرچنــد هنــوز هــم فکــر نمیکنــم ایــن
تصمیم اشتباه را بگیرند ولی باید صبر کنیم.
ëëرشد 28درصدینقدینگی
رئیسکل بانک مرکزی در پاســخ به این سؤال
که برنامه بانک مرکزی برای جلوگیری از تأثیر
افزایــش نقدینگی بر تورم چیســت؟ میگوید:
رشــد نقدینگــی  28درصــد بــوده و طبــق آمار
غیررســمی تا آخر بهمنمــاه نیز همین حدود
بوده است.
وی با بیان اینکه میانگین رشد نقدینگی در 50
ســال گذشــته 25 ،درصد بوده اســت ،توضیح
میدهد :البته این خوب نیســت ولی ما تالش
میکنیــم رشــد نقدینگــی را مدیریــت کنیــم،
ضمــن اینکه نقدینگــی در مجمــوع  3درصد
نسبت به میانگین 50ساله رشد داشته است.
همتــی در پاســخ بــه این ســؤال کــه مهمترین
چالش اقتصاد مقاومتی چیست و نظام بانکی
چه کمکــی میتواند بکند؟ توضیــح میدهد:
اقتصــاد مقاومتی یعنی تــابآوری اقتصاد در
برابــر شــوکهای بــرونزا به حداکثر برســد ،بر
همیــن اســاس سیســتم بانکی در چنــد محور
میتواند کمک کند.
وی محور اول را کنترل تورم میداند و میگوید:
تــورم عامــل خیلی از مشــکالت کشــور اســت،
اگــر ســرمایهگذاری بلندمدت خوبــی نداریم و
انتظــارات تورمی داریم بهخاطر این اســت که

تورم در کشور بهصورت سنتی باالست.
 3ëëدرصد تورم در 3دهه
«میانگیــن ســه دهــه تــورم حدود ســه درصد
بوده اســت ».همتی بــا بیان ایــن آمار توضیح
میدهد :باید تورم کنترل شود و رشد اقتصادی
افزایش یابد .کنترل تورم هدف اصلی و کمک
بــه ثبات اقتصــادی هدف دیگــر بانک مرکزی
اســت کــه در چارچوب اقتصــادی مقاومتی در
دستور کار قرار دارد.
رئیــسکل بانــک مرکــزی هــدف دیگــر بانک
مرکزی را تالش برای حفظ کوتاهمدت اقتصاد
کالن میدانــد و میگویــد :تعمیق و گســترش
نظارت بــر بانکها خیلی بــرای بانک مرکزی
اهمیــت دارد بانکهــا نبایــد وارد داراییهــای
ریسکدار بشوند چرا که باعث عدم تعادل در
کشور و لطمه به اقتصاد مقاومتی میشود.
ëëنگاهیبهاقتصاد،ازدهه70
همتــی در ایــن همایــش بــه نکاتــی دربــاره
وضعیت نظام بانکــی و مؤلفههای بلندمدت
اقتصاد اشاره کرد.
بــه گزارش تســنیم ،رئیــس کل بانــک مرکزی
میگوید :همه میدانند که اقتصاد ایران دچار
دشــواریهای مزمنی اســت که بهطور خالصه
خــود را در متوســط تــورم باال و متوســط رشــد
اقتصادی پاییــن نمایان میکند ،به گونهای که
از ابتدای دهه  1370تاکنون متوســط نرخ تورم
حدود  20درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی
هم حدود  3.5تا  4درصد است و در ضمن در
همین دوران  3شــوک تورمی و ارزی شــدید را
هم تجربه کرده اســت که هر کدام آسیبهای
جدی به اقتصاد و همچنین به اعتماد عمومی
وارد ســاخته اســت .گرچه بخش مهمی از این
مشکالت هم منشأ خارجی داشته است.
وی ادامــه میدهــد :محقــق ســاختن اهــداف
موجــود در نظریــه اقتصــاد مقاومتــی نیازمند
انجام اقداماتی هماهنگ از ســوی بخشهای
مختلف دستگاههای قانونگذاری ،دستگاههای
سیاســتگذاری و اجرایــی و حتی قضایی اســت
و بــدون انجام مجموعــه اقدامات هماهنگ و
ســازگار امکان توفیق قابل توجه و پایدار وجود
ندارد .همتی میگویــد :بانک مرکزی از طریق
دو رکن سیاستگذاری پولی و نظارت بر بانکها
و مؤسســات اعتباری در تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتی قدم برداشته و همچنان تمام انرژی
و ظرفیــت خــود را در ایــن زمینــه بــکار خواهد
بست.

ëëاهمیتکاهشنرختورم
رئیــس کل بانک مرکزی میگوید :بدون تردید
یکــی از الزامــات کلیدی و اساســی برای تحقق
اهداف اقتصاد مقاومتی کاهــش پایدار تورم و
دســتیابی به نرخ تورم پایین در راستای چیزی
اســت که اقتصاددانان برای حداکثرسازی رفاه
اجتماعی بهینه میدانند .همتــی افزود :تورم
باال نقش کلیدی در خنثی کردن اقدامات نظام
برای افزایش عدالت و برابری دارد و میدانیم
کــه تورم بــاال و نوســانپذیری آن نقش کلیدی
در ایجــاد عــدم اطمینــان و لذا محــدود کردن
ســرمایهگذاری بلندمــدت و بــه تبــع آن پایین
ماندن رشد اقتصادی دارد.
رئیــس شــورای پــول و اعتبــار اظهــار میکنــد:
میدانیــم کــه تــداوم تــورم باال حتی در شــکل
دادن بــه اخــاق در انجــام فعالیتهــای
اقتصــادی و درگیــر کردن کل آحــاد جامعه در
خریــد و فــروش و فقــدان آرامــش نیــز نقــش
اساســی دارد .در آن صورت ،سیاســتگذار پولی
همــواره و تحت هر شــرایطی ،کاهش و کنترل
تورم را امری واجب و بسترســاز تحقق اقتصاد
مقاومتیمیداند.
همتــی ادامه میدهــد :در طول یکســال و نیم
گذشــته نیز با وجود انتظارات شدید تورمی که
شــکل گرفته بود و با وجود شــدت و مؤثر بودن
تحریمهــا در مقایســه بــا دورههــای قبلــی و با
وجود انباشته شدن نیروی تورمی بسیار شدید
ناشــی از تداوم رشــد باالی نقدینگــی ،اولویت
اساسی بانک مرکزی جلوگیری از شدت یافتن
تورم بوده است.
همتی عنوان میکند :بانک مرکزی در شرایطی
کــه ابــزار متعــارف سیاســتگذاری پولــی بــرای
کنتــرل نرخ تورم را در اختیار نداشــت تصمیم
گرفــت که عامــل محــرک انتظــارات تورمی و
التهــاب شــدید در بــازار کاالهــا و خدمــات را از
کار بینــدازد و بر همین اســاس نیز به مدیریت
متفــاوت بازار ارز با اســتفاده از منطق اساســی
حفــظ ذخایــر ارزی ،حــذف رانــت اســتفاده از
منابع ارزی ،کاهش امکان ســفته بازی در بازار
ارز ،ایجــاد مشــوق برای برگشــت ارز حاصل از
صــادرات و همچنین برگشــت ارزهای خانگی
به بازار کرد .با همین شیوه بود که بانک مرکزی
ضمــن برگرداندن نــرخ ارز به محــدودهای که
قابــل کنتــرل باشــد و از نــرخ مبتنی بــر عوامل
بنیادی فاصله چشــمگیری هم نداشته باشد،
توانست مسیر نرخ تورم را وارونه کند.

ëëجلوگیریازکوچنقدینگی
به گزارش ایسنا وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه
طی یک ســال اخیر تــاش کردیم از مالیات بهعنــوان ابزار
سیاســتگذاری اقتصادی اســتفاده کنیم ،گفت :باید از کوچ
نقدینگی به فعالیتهای اختاللزا و نوسانات غیرمنطقی
و غیر اصولــی در بازارهای ارز ،طال و کاال جلوگیری کنیم که
در این زمینه از مالیات بهعنوان ابزار اقتصادی برای مقابله
با فعالیتهــای اختاللزا در اقتصاد کشــور که برای بخش
خصوصی َسم است ،به خوبی استفاده شد.
ëëپیشنهادبرایفراریانمالیاتی
وی ادامــه داد :از اتاقهــای بازرگانی ،اصنــاف ،تعاون و
ســایر بخشها کــه در بطن اقتصاد کشــور فعالیــت دارند،
درخواست داشته و داریم که برای مبارزه با فراریان مالیاتی
و همچنین تعریف پایههای جدید مالیاتی و سایر حوزههای
مربوطــه با ارائه پیشــنهادات مشــخص بــه وزارت اقتصاد
کمککنند.
ëëرونقتولیداززباندژپسند
وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره بســته رونق تولید بیان
داشــت :این بســته در حال عملیاتی شــدن است؛ بنابراین
یکی از اقدامات در این خصوص این بود افرادی که مالیات
معــوق دارند را حمایت کنیم ،این سیاســت باعث شــد ۱۰
هزار میلیارد تومان درآمد ما در زمینه مالیات افزایش یابد و
همچنین دغدغه تولیدکنندگان و مؤدیان مالیاتی حل شد.
 FATFëëوارزربطیبههمندارند
دژپسند در مورد تأثیر  FATFبر افزایش قیمت ارز گفت:
جلســه  FATFامروز (چهارشنبه) برگزار میشود و افزایش
قیمت ارز هیچ ربطی به این موضوع ندارد.

و وظیفــه اول سیاســتگذار پولــی ،کنتــرل تورم
و ثبــات قیمتهــا ذکــر میشــود و بــه عنــوان
اهــداف بعدی نیز صحبــت از ثبات تولید یا به
بیان دقیقتر ثبات رشــد اقتصادی میشود .به
عبارت دیگــر اگر هم وظیفهای در زمینه رشــد
اقتصادی برای بانک مرکزی ذکر میشود ،این
وظیفه ثبات رشــد تولید اســت ،بــه این معنی
که سیاستگذار پولی مانع از انحراف محسوس
رشد اقتصادی از روند بلندمدت آن شود.
وی ادامه میدهد :اگر در طول سه دهه گذشته
بسترســازی رشــد اقتصــادی منجــر بــه رشــد
متوســط حدود  5/3تا  4درصد شــده اســت ،با
خلــق اعتبــار و نقدینگی امــکان افزایش رشــد
اقتصــادی وجود نداشــته و به همیــن دلیل نیز
رشــدهای بــاالی نقدینگی ،خــود را در تورم باال
منعکس کرده است و به همین دلیل بهتر بود
با این بسترسازی رشد پایین ،رشد نقدینگی هم
بســیار پایین میبود .حال اگر بسترســازی رشد
اقتصــادی منجر بــه رشــد اقتصادی حــدود 8
درصد شود ،آنگاه نیاز به خلق اعتبار و نقدینگی
بیشــتر خواهد بــود و به تبــع آن اصرار بر رشــد
نقدینگی خیلی پایین مناسب نخواهد بود.
به گفته همتی ،بانک مرکزی در طول یک سال
و نیم گذشــته با وجود آنکه دغدغه اول خود را
تورم میدانسته است ،غافل از بخش حقیقی
اقتصــاد و غافــل از تــاش بــرای جلوگیــری از
تعمیــق رکــود و اعاده رشــد مثبــت اقتصادی
نبــوده اســت .بخشــی از تــاش بانــک مرکزی
بــرای کاهش انتظارات تورمــی ،در واقع تالش
بــرای کاهــش عــدم اطمینــان و لــذا افزایــش
انگیزه تولید کاالها و خدمات بوده است و همه
میدانند که کاهش انتظارات تورمی مانند یک
شوک مثبت عرضه عمل میکند.
وی با بیان اینکه مجموعه اقدامات بانک مرکزی
برای جلوگیری از تعمیق رکود مؤثر بوده اســت،
اظهار میکند :با وجود آنکه در سال  1397هیچ
بخشــی از اقتصاد رشد مثبت را تجربه نکرد ،در
ســال  1398بخــش کشــاورزی و بخش صنعت
در جهت بهبود حرکت کردهاند و در شش ماهه
اول سال نیز رشد بخش غیرنفتی اقتصاد مثبت
شده اســت .گرچه این رشد نیم درصدی مثبت
بخــش غیرنفتــی آن چیزی نیســت که مطلوب
بانک مرکزی تلقی شود.
ëëمراقبیم که اثرات خارجی منفی برای اقتصاد
نداشتهباشیم
رئیس شــورای پول و اعتبــار توضیح میدهد:
آنچــه بیــش از هرچیــزی برای بانــک مرکزی
در امــر نظــارت و در راســتای اهــداف اقتصاد
مقاومتــی حائزاهمیــت اســت ،آن اســت کــه
کســب و کار بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری
سبب ایجاد اثرات خارجی منفی برای اقتصاد
و انباشــت ریســک سیســتمی نشــود .تجربــه
تلخ یــک دهه گذشــته نشــان داد کــه چگونه
عــدم اعطای قــدرت کامل نظارتــی به بانک
مرکــزی و همچنیــن عــدم بکارگیــری قدرت
نظارتــی موجــود و البتــه متأثــر از مشــکالت
بیمــاری هلندی ،ســبب شــد بانکهــا منابع
حاصــل از ســپردهها را تبدیل بــه داراییهای
کم بازده یا بــدون بازده از نوع دارایی منجمد
و موهومــی کنند(گرچــه تقلــب و فســاد نیز با
آن همراه اســت) و برای جلوگیــری از تحرک
ســپردهها و لذا دچار کســری ذخایر نشدن ،به
افزایش نرخهای ســود و تشــدید ناترازی خود
بپردازند و ریســک بزرگی را بــرای کل اقتصاد
انباشــت کنند که خود را به بدترین شکل رشد
نقدینگی تاریخ اقتصادی کشور نمایان سازد.
آنگاه که فشــارهای خارجی بر کشور آغاز شد،
همــان نیروی انباشــته شــده (ناشــی از رشــد
باالی نقدینگی ناشــی از نرخ ســود باال ناشــی
از ناتــرازی بانکها ناشــی از تقبل ریســک باال
توســط بانکها و مؤسســات اعتباری ناشی از
فقــدان قــدرت نظارتی یا فقــدان آن) ،تبدیل
به نیرویی برای کاهش تابآوری اقتصاد و لذا
کمک به دشمن خارجی باشد.
ëëدســتور عــزل مدیــران بانکی متخلــف صادر
میشود
رئیس کل بانک مرکــزی میگوید :با وجود اینکه
در چنــد روز اخیر دســتور پیگیری مبــدأ پولهای
انتقالــی بــاالی یک میلیــارد تومان صادر شــده،
اما برخی رئیســان شــعب در ایــن زمینه تخلف
میکننــد که اســامی آنهــا را گرفتــه و از مدیران
عامــل بانکها میخواهم که آنــان را عزل کنند.
وی تصریــح میکنــد :برنامــه بانک مرکــزی آن
اســت کــه با بهبــود نظــارت اجــازه ندهــد منابع
بانکها و مؤسســات اعتباری در مســیر انباشــت
ریســک ،در مســیر فســاد و پولشــویی و در مســیر
گسترش نابرابری تخصیص داده شود که حرکت
در جهت عکس اهداف اقتصاد مقاومتی است.
همچنین به گفتــه همتی برنامه بانک مرکزی
آن است که با بهبود نظارت اجازه ندهد منابع
بانکها و مؤسسات اعتباری در مسیر انباشت
ریســک ،فساد و پولشویی و گســترش نابرابری
تخصیــص داده شــود کــه حرکــت در جهــت
عکس اهداف اقتصاد مقاومتی است.

رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتی
ایران و ســفیر هند با اشاره به لزوم
تســریع در رونــد قانونــی تصویب
اخــذ مالیــات مضاعــف بیــن دو
کشــور ،تأکیــد کردنــد :اجــرای این
موافقتنامــه عــاوه بــر جلوگیــری
از فــرار مالیاتــی به توســعه روابط
تجاری دو کشور کمک میکند.
امیــد علــی پارســا در دیــدار «قدم
درمنــدرا» ،ســفیر هنــد در تهران،
خاطرنشــان کــرد :نظــام مالیاتــی
ایران در سالهای گذشته گامهای
مؤثــری در زمینــه پیادهســازی
مالیــات الکترونیــک در کشــور
برداشته است.
وی افــزود :اکنــون ،تالشهــا
بــرای اجــرای نظــام مالیــات
هوشــمند از طریــق دســتیابی بــه
تمامــی اطالعــات اشــخاص نــزد
دستگاههای مختلف ادامه دارد.
پارســا بــا بیــان اینکــه الیحــه
موافقتنامــه اجتنــاب از اخــذ
مالیــات مضاعــف و جلوگیری از
فــرار مالیاتی بین دو کشــور ایران
و هنــد ،در دی مــاه امســال بــه
تصویب مجلس شورای اسالمی
رســیده ،ولــی از ســوی شــورای
نگهبــان چند ایراد شــکلی به آن
وارد شد.
به گفتــه وی ،انتظار میرود پس از
رفع ابهامــات و ایرادات یادشــده،
اوایل ســال آینده ،شــاهد تصویب
موافقتنامه در مجلس باشیم.
پارســا تصریــح کــرد :اجــرای ایــن
موافقتنامــه ،منجــر بــه ارتقــای
مناســبات اقتصــادی و تبــادل
تجــاری بین دو کشــور خواهد شــد
و تجــار و بازرگانــان دو کشــور در
وضعیــت ایدهآلتری بــه تجارت
خواهند پرداخت.
وی پیرامون موضوع اجرای قانون
نصــب ،راهانــدازی و اســتفاده از
پایانههــای فروشــگاهی توســط
اصناف کشــور توضیح داد :اجرای
این قانون ،یکی از اقداماتی اســت
که بــه مدرنســازی و تحقق نظام
مالیاتی هوشــمند در کشــور کمک
قابل توجهی میکند.
ســفیر هنــد نیــز در ایــن دیــدار ،با
اشــاره بــه روابــط دیرینه تجــاری و
اقتصــادی بیــن دو کشــور گفــت:
ایــران یکــی از شــرکای ارزشــمند
هند محسوب میشــود و تصویب
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات
مضاعف ،مــراودات اقتصادی دو
کشور را توسعه میبخشد.
«قــدم درمنــدرا» ،بــا بیــان اینکــه
الیحــه موافقتنامه اجتنــاب از اخذ
مالیــات مضاعــف بیــن دو کشــور
ایــران و هنــد به تصویــب مجلس
این کشــور رســیده ،افــزود :اجرای
ایــن موافقتنامه عــاوه بر اینکه به
جلوگیــری از فــرار مالیاتــی کمک
میکنــد ،بــه توســعه صنعــت
حملونقــل دریایــی و هوایــی و
تقویت روابط بین دو کشور خواهد
انجامید/.ایرنا
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گسترشمبادالتتجاری
ایران و هند

روغنموتور،صدرنشین
تخلفات

معــاون بازرســی و رســیدگی
بــه تخلفــات ســازمان حمایــت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
ضمن تشریح نتایج بازرسیهای
ایــن ســازمان ،منجملــه انبــار و
سردخانه ،مصالح ســاختمانی،
الســتیک ،لبنیــات ،برنــج ،میوه،
گوشــت قرمــز و مــرغ ،تخم مرغ
و قندوشــکر را از جملــه کاالهــا
و خدماتــی عنــوان کــرد کــه طی
۱۰ماهــه امســال در اولویــت
نظارت این ســازمان قرار گرفتند
که روغن موتور در صدر بیشترین
تخلفات قرار گرفته است.
ســید جواد احمــدی با اشــاره به
اهمیــت حفظ تعادل بــازار بعد
از اجــرای طــرح اصــاح قیمــت
بنزیــن و تشــدید نظارتهــا بعد
از ایــن طــرح از ســوی ســازمان
حمایــت ،گفــت :بررســی نتایــج
بازرســیها نشــان میدهــد کــه
واحدهــای مربــوط بــه روغــن
موتــور ،گوشــت قرمــز ،میــوه و
امــاک بــا  ۶.۳ ،۶.۳ ،۶.۵و ۵.۷
درصد تخلف بیشترین تخلفات
را داشتند.
همچنیــن بخــش انبــار و
ســردخانه ،شــوینده و لــوازم
خانگــی بــا  ۱.۷ ،۰.۴و  ۲.۷تخلف
کمتریــن تخلفــات را بــه خــود
اختصاص دادهاند/.ایسنا

