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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

اقتصادی

مالیات برعایدی امالک ضروری است

نتایج یک پژوهش که توسط معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد انجام شده ،بر لزوم اخذ
مالیات بر عایدی امالک برای کنترل و تنظیم بازار مسکن صحه گذاشته است.به گزارش
مهر ،بر اساس این گزارش ،یکی از ابزارهای مهم سیاستی کنترل نوسانات بخش مسکن
ابزار مالیات بر عایدی سرمایه است که بهکارگیری آن نه تنها موجب افزایش قیمت و
اجاره مسکن نمیشود بلکه ابزار بسیار قوی در جهت کنترل قیمت و اجاره است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت:
براساس مصوبه شــورای شهر تهران ،قیمت آب برای
مشــترکان خانگی بیــن  ۱۰تا  ۱۵درصــد افزایش
یافت که تا ســه – چهار ماه آینده این مصوبه اجرایی
خواهد شد.محمدرضا بختیاری در گفتوگو با ایسنا،
با بیان اینکه افزایش قیمت مشترکان پرمصرف در بخش خانگی
زیاد نبوده عنــوان کرد :قیمت آب پرمصرفها تنها  ۸۲تومان در
هر مترمکعب افزایــش یافته که به عبارتی ایــن افزایش حدود

خودرو

قیمت عجیب خودروهای داخلی در بازار
با بــاال رفتن قیمت ارز و ســکه قیمت خودرو
هــم در بازار باال رفته و شــاید اگــر نگاهی به
قیمــت برخی از خودروهــای داخلی بیندازید
برچســپهای قیمتــی که بــر روی برخی از
خودروها ببیند را بــاور نکنید.به گزارش عصر
ایران بررســیها از بازار خودروی تهران نشان
میدهد که قیمت خودروهای داخلی طی  3روز
اخیر با رشد مواجه شد و از جمله خودروهایی

خبر

سهمیهبندیبنزین
ً
فعال مطرح نیست

یک عضو کمیســیون انرژی در مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه دو نرخی شدنبنزین صحت
نداردوفع ً
الافزایشقیمتبنزینهممطرحنیست،
گفت :اگر این کار بخواهد انجام شود باید دولت در
این خصوص از مجلس اجازه بگیرد .به گزارش
ایسنا ،علی بختیار در خصوص احتمال دو نرخی
شدن بنزین ،اظهار کرد :تاکنون چنین موضوعی
در کمیســیون انرژی طرح نشده و حداقل این
است که در قانون بودجه  ۹۷که تصویب کردیم
دو نرخیشدن بنزین و گران کردن آن را به دولت
اجازه ندادیم .سهمیهبندی بنزین هم فع ً
ال مطرح
نشده و هیچ تغییری در ترتیبات قبلی در موضوع
بنزینوحاملهایانرژینداشتیم.

که بیشترین رشد قیمت را تجربه کردهاند نیز
میتوان به ســاندرو اســتپ وی و تندر پالس
اتوماتیک اشــاره کرده که هم اکنون به ترتیب
برچســب قیمتــی  100و  90میلیون تومان
را بر خود دارد.بر اســاس این گزارش با وجود
افزایش قیمت خودروهــای داخلی اما خرید و
حتــی فروش نیز در بــازار راکد بوده و در حد
بسیار کمی انجام میشود.

جدول قیمت سكه و ارز
دوشنبه -قیمت (تومان)
نوع سكه
4501000
سكه تمام امامی
3951000
سكه تمام بهار آزادی
2203000
نیم سكه
1082000
ربع سكه
521000
یك گرمی
321130
هر گرم طالی  ۱۸عیار
نوع ارز
4200
دالر آمریكا
13099
یورو

قیمت آب برای مشترکان پرمصرف تا  ۱۵درصد افزایش یافت

۱۰۰۰تومان در هر ماه میشــود.وی با بیان اینکه
کل افزایــش قیمت یک واحد مســکونی در طول
یک ماه حدود ۱۰۰۰تومان خواهد شــد ،گفت :این
در شرایطی است که پرمصرفها باید  ۲۰۰۰تومان
اضافهتر پرداخت کنند ،یعنی باید گفت که افزایش
قیمت به میزان بســیار کمی صورت گرفته است.وی با تاکید بر
اینکه این مصوبه باید به تایید فرمانداری نیز برســد ،اظهار کرد:
پیش بینی میشود که اجرای این برنامه در ماههای آینده باشد ،اما

باید به این مسئله توجه کرد که قیمت آب در تهران منطقی نیست.
به گفته بختیاری ،هر بطری آب معدنــی  ۱۰۰۰تومان فروخته
میشود ،در حالی که برای هر لیتر آب تنها شش ریال از مشترکان
دریافت میشــود و این در شــرایطی است که کیفیت آب شرب
تهران به مراتب از آب معدنی باالتر است .قیمت تمام شده آب در
شهر تهران حدود  ۱۲۰۰تومان است در حالی که به طور میانگین
 ۶۰۰تومان از مردم دریافت میشــود که در مناطق پایین شــهر
۴۰۰تومان و در مناطق شمال تهران این عدد  ۹۰۰تومان است.

رواج یک شایعه تلخ در رسانهها :دولت به دنبال چاپ پول است

درب کارخانه چاپ اسکناس را سه قفله کنید

آفتاب یزد -گروه اقتصــادی :نقدینگی آفتی
اســت که به گواه کارشناسان و فعاالن اقتصادی
در ســالهای اخیر به جان اقتصاد ایران افتاده و
تا زمانی که کنترل نشــده و کاهش نیابد ،اوضاع
بــه همین منوال و بلکه بدتــر خواهد بود .حجم
نقدینگی در اقتصاد ایران اکنون به رقمی حدود
 1500هزار میلیارد تومان رســیده که نســبت
به شش سال پیش تقریبا ســه برابر شده است.
این در شــرایطی اســت که هر روز در بازارهای
مالی کشــور رخدادهای عجیــب و تازهای اتفاق
میافتد که منجر به رشــد سرسام آور نرخ همه
چیز از جمله طال ،سکه ،ارز و ...میشود .در میان
انتقادهای گسترده به روند کنونی اقتصاد کشور
که حتی زندگی روزمره را برای مردم دشوار کرده
اســت ،همواره لزوم مهار نقدینگی مطرح است و
گفته میشــود که با این اقدام میتوان به آینده
اقتصاد کشــور امید داشــت .با این همه ،نه تنها
در کشــورمان خبری از کاهش میزان نقدینگی
نیست ،بلکه در کمال تاسف خبرها حاکی از عزم
دولت برای افزایش آن اســت! گفته میشود که
بانک مرکزی در نظر دارد ،اقدام به چاپ اسکناس
کند و پرواضح اســت که این پــول وارد چرخه
اقتصاد بیمار کشــور خواهد شد و بر شدت این
بیماری خواهد افزود .از سوی دیگر ،این سیاست
پولی قبال توســط کشــورهای دیگری در جهان
اجرا شده و با شکســت مواجه شده است .نمونه
بارز آن ونزوئالست که به دلیل افزایش چشمگیر
نقدینگی و کاهش شــدید ارزش پول ،این کشور
اخیرا قرار است پنج صفر از واحد پول خود حذف
کند .اکنون پرسش اینجاست که آیا ایران ،ونزوئال
خواهد شد؟!

بازار پول و تعادل در ترازنامه بانکها ،دســتیابی
به نرخهای رشــد نقدینگی در ســطوح پایینتر
کامال امکانپذیر است .در این میان ،حتی برخی
کارشناسان معتقدند ،این میزان نقدینگی بیشتر
مختص عدد و رقمی اســت که فقط روی کاغذ
بوده و در اصل پولی در کار نیست.
خبرهای ناخوش از چاپ اسکناس!

با وجود اخبار دردناکــی که از افزایش نقدینگی
نقدینگی در دولتهای مختلف
منتشر میشــود ،گفته میشود که بانک مرکزی
میزان رشد نقدینگی از متغیرهای مهم و کلیدی
در صدد چاپ اســکناس اســت .در این راســتا،
در اقتصاد هر کشوری است .اقتصاد ایران در چند
رئیس کنفدراســیون صــادرات اتــاق بازرگانی
دهه اخیر دارای نوسانات زیادی در نقدینگی بوده
ایران تصریح کرد« :در حالیکه حادترین موضوع
اســت .آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد طی
ی است ،خبرهایی مبنی
اقتصاد ،افزایش نقدینگ 
ســالهای  1376تاکنون نقدینگــی از  13هزار
بر چاپ اســکناس به گوش میرســد که بسیار
میلیارد تومان به حدود  1500هزار میلیارد تومان
نگرانکننده است .زیرا قیمت کاالها را افزایش و
رســیده است .اما میزان رشد نقدینگی در دوران
ارزش پول ملی را کاهش خواهد داد و باعث ورود
فعالیت دولتهای مختلف ،متفاوت بوده است.
بــه بخشهای ارز و طال
طبق آماری که از سوی
میشود».
بانک مرکزی ایران اعالم
محمــد الهوتــی ،عضو
شده ،میزان نقدینگی از
هیئت نماینــدگان اتاق
 ۱۳هزار میلیارد تومان
بازرگانی ایــران در این
۱۶۴
در سال  ۱۳۷۶به
بــاره معتقد اســت که
هــزار میلیــارد تومان
نقدینگی یــک موضوع
در ســال  ۱۳۸۶رسید.
کلی است که در دولت
پــس از آن ،نقدینگــی
غالمعلی جعفرزاده :طبیعتا چاپ پول
یازدهــم نیــز توســط
طی سالهای  ۱۳۸۶تا
در این شــرایط اقدامی بسیار اشتباه
وزیر اقتصــاد وقت بارها
 ۱۳۹۶از میــزان ۱۶۴
به آن اشــاره شــد .اما
اســت و ما در مجلس آن را نخواهیم
هــزار میلیــارد تومان
سودهای ســپرده ،خود
پذیرفت .چون بهانــدازه کافی حجم
به حــدود  ۱۵۰۰هزار
از عوامل جدی افزایش
نقدینگی ما باال هست و در این شرایط،
میلیارد تومان رســیده
نقدینگیهــا ب ه صورت
تزریق ریال به بازار ،هم حجم نقدینگی
است .آخرین آمار اعالم
ماهانه اســت و ســاالنه
را بیجهــت افزایــش میدهد و هم
شــده از ســوی بانک
نزدیک به  ۲۰درصد به
موجبات کاهش شدید ارزش پول ملی
مرکزی نشــان میدهد
مجموع نقدینگی کشور
نقدینگــی در پایــان
کند
ی
م
فراهم
را
اضافه میشود.
بهمن ماه ســال ۱۳۹۶
وی بــه ایســنا گفــت:
به  ۱۴۸۹هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
«از سوی دیگر خبرهایی مبنی بر چاپ اسکناس
مقایسه روند نقدینگی در دوران فعالیت دولتهای
به گوش میرسد که بســیار نگرانکننده است.
مختلف نشــان میدهد که بیشترین میزان رشد
تــا زمانی که بانک مرکزی بــا هر دلیل همچون
نقدینگــی در دولت اول اصالحــات رخ داده که
ی نســبت به چاپ
پرداخــت بدهیهــای بانکــ 
نسبت
نقدینگی در سال پایانی فعالیت این دولت
اســکناس اقدام کند ،برای اقتصاد کشــور مضر
درصد
۱۸۶
به ســال آغازین فعالیت این دولت،
اســت .زیرا قیمت کاالهــا را افزایش و همچنین
دولت
در
نقدینگی
رشد داشته است .میزان رشد
ارزش پول ملی را کاهش خواهد داد».
اول محمــود احمدینژاد  ۱۵۵درصد و در دولت
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران
دوم او به میــزان  ۱۷۱درصد بوده؛ همچنین در
اظهار کــرد« :منابع پولی در هر کجا ب ه خصوص
دولت اول حسن روحانی رشد نقدینگی به میزان
بازار ارز ،سکه و ...قرارگیرد ،اقتصاد را تحت تاثیر
۱۳۳درصد بوده است.
جدی قرار میدهد و تهدیدکننده است .بنابراین
به نظر میرسد از موضوعات مهم و حاد اقتصاد،
 ۱۵۳۰هزار میلیارد تومان سرگردان در ایران!
بحــث نقدینگیها و هدایت آن اســت .بهترین
آخرین آمارها نشــان میدهد که حجم نقدینگی
مکان برای هدایت نقدینگی ،تولید و ارائه ســهام
در پایان ســال گذشــته تا  ۱۵۳۰هزار میلیارد
واحدهای تولیدی در بورس اســت اما در فضای
تومان افزایش یافته است و اکنون عدد باالتری را
کسب و کار حال حاضر ،شرایط برای هدایت این
تجربه میکند .این رقم بیش از  ۲۸۰هزار میلیارد
دست منابع پولی به بخش تولید بسیار کم است.
تومان افزایش را نســبت به ابتدای پارسال نشان
ب وکار را
دولت باید تالش کند شرایط محیط کس 
میدهد .همچنین روند رو به رشد نقدینگی طی
بهبود ببخشد و جذابیت را در بخش تولید افزایش
ســالهای گذشته در سال جاری نیز تکرار شد و
دهد».
سرگردانی آن موجب حرکت به سمت بازارهای
مجلس بیاطالع از احتمال چاپ اسکناس
غیرمولد از جمله ارز و سکه شد که در نتیجه آن
التهاب در بازار و تورم را ایجاد کرد.
آفتاب یزد صحت یا سقم این مسئله را از مجلس
در خصوص علت افزایش نقدینگی ،دستاندرکاران
شورای اسالمی پیگیری کرد .کمیسیون اقتصادی
بــازار هریک نظراتی مختلف دارند و میگویند تا
مجلس درباره احتمال چاپ اسکناس توسط بانک
کنون الگوهای اقتصادی مناسبی برای جذب آن
مرکزی اظهار بیاطالعی کرد.
تعریف نشده اســت .برخی سودهای کم بانکی و
از ســوی دیگــر ،غالمعلــی جعفــرزاده ،عضو
برخی دیگر مشــکالت تولید و خروج سرمایه از
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی
بخش صنعت و تولید را علت افزایش نقدینگیها
درباره این موضــوع به آفتاب یزد گفت« :من در
میدانند.
جریان این مسئله نیســتم اما طبیعتا چاپ پول
البته یکی از دالیل رشد نقدینگی در سال گذشته
در این شــرایط اقدامی بســیار اشتباه است و ما
افزایش شدید بدهی بانکهای خصوصی به بانک
در مجلس آن را نخواهیم پذیرفت .چون بهاندازه
مرکــزی و اعطای خط اعتباری  20هزار میلیارد
کافــی حجــم نقدینگی ما باال هســت و در این
تومانی بانک مرکزی برای بازپرداخت سپردههای
شــرایط ،تزریق ریال به بازار ،هم حجم نقدینگی
سپردهگذاران موسســات غیرمجاز بوده است .به
را بیجهت افزایش میدهد و هم موجبات کاهش
نظر میرســد درصورت وجــود انضباط مالی در
شدید ارزش پول ملی را فراهم میکند».

مجلس اجازه چاپ پول را نمیدهد

جعفــرزاده افزود« :بنابراین بدون شــک مجلس
با این اقدام مخالف اســت و امیدواریم که چنین
تصمیمی در دولت گرفته نشــود .اگر هم دولت
بخواهد اقدام به چاپ اسکناس کند ،مجلس اجازه
چنین کاری را نخواهد داد».
نماینده مردم رشــت در مجلس شورای اسالمی
تصریح کرد« :با این حال ،بعید اســت که چنین
اتفاقی بیفتد .زیرا در شــعارهای انتخاباتی دولت
آقای روحانی در نقد دولت گذشته ،چاپ اسکناس
برای تامین هدفمندی یارانهها بسیار مورد انتقاد
قرار داشت».
نظارت مجلس بر بانک مرکزی دقیقتر میشود

جعفرزاده درباره این پرســش که آیا احتمال دارد
بانک مرکزی و دولت بدون اعالم رســمی و علنی
اقدام به چاپ اسکناس کنند ،اظهار داشت« :خیر.
چــون مجلس در بانک مرکــزی ناظرینی دارد و
بــا توجه به اخبار مربوطه ،تاکید خواهیم کرد که
همکاران ناظر ما در بانک مرکزی دقت بیشــتری
در بحث نظارت داشته باشند».
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه
خاطرنشان کرد« :اما بعید است که چنین اتفاقی
بیفتد .زیرا یکــی از دالیلی که دولت قبلی مورد
ســرزنش قرار گرفت ،چاپ بیرویه اســکناس و
رســاندن حجم نقدینگی به قریــب هزار میلیارد
تومــان بود که اکنــون حــدود  50درصد دیگر
نقدینگی به آن اضافه شده است .همچنین یکی
از عوامل مشکلساز در بازارهای طال ،ارز ،مسکن،
خودرو و ...همین پولهای سردرگردان در جامعه
است .بنابراین خیلی ناراحت کننده است اگر خبر
چاپ اسکناس صحت داشته باشد».

کارخانه سهشیفت چاپ اسکناس در دولت قبل!

به دلیل اهمیت این مسئله ،خبرنگار ما نظر یک
کارشناس بانکی و اقتصادی را نیز درباره احتمال
چاپ اسکناس از سوی دولت و بانک مرکزی جویا
شد.
حیدر مستخدمین حسینی در این راستا به آفتاب
یزد گفت« :چاپ اســکناس ،یکی از وظایف بانک
مرکزی اســت .یکی از مواردی که دامان اقتصاد
فعلی مــا را دربرگرفته ،کارخانه چاپ اســکناس
در دولت قبلی بود که به صورت ســه شیفت کار
میکرد .مــا آن زمان انتقــاد میکردیم که تنها
کارخانهای که سه شــیفت کار میکند ،کارخانه
چاپ اســکناس بانک مرکزی است .این اتفاق در
دولت محمود احمدینژاد میافتاد و این درحالی
بود که واحدهای صنعتی یکی یکی رو به تعطیلی
و افول میرفت! این مسئله ،یکی از دالیل افزایش
نقدینگی شــد و از آنجا که چاپ اسکناس بدون
پشــتوانه تولید بود ،نقدینگی کــه اکنون حدود
 1600هزار میلیارد تومان اســت ،بســیار نگران
کننده است».
عدم تناسب نقدینگی با رشد تولید

مستخدمین حسینی افزود« :درواقع اگر نقدینگی
و چاپ اسکناس متناسب با رشد تولید باشد ،جای
نگرانی وجود ندارد .مشکل از اینجا حاصل شد که
چاپ اســکناس و افزایش نقدینگی که عمدتا از
دوطریق نظام بانکی و کسری بودجه دولت شکل
گرفت ،با رشــد تولید همتراز نبود .به طور نمونه،
رشد تولید بســیار پایین و در بهترین شرایطش
تکرقمی بود اما رشــد نقدینگی به طور متوسط
در سالهای اخیر حدود  30درصد بوده است».
خطر قرار گرفتن اقتصاد ایران در داالن بحران

اقدامی اشتباه
وی اظهار داشت« :بنابراین اگر در این مقطع نیز
شود!
ی
م
ونزوئال
رکورد
شکستن
که منجر به
بانک مرکــزی اقدام به چاپ اســکناس خارج از
روال قانونــی و وظیفه خــود بکند ،قطع به یقین
جعفرزاده تاکید کرد« :بایــد از این اقدام برحذر
به تورم دامن بیشتری خواهد زد و همانطور که تا
بود ،چون خطای بســیار بزرگی است .اگر چاپ
اینجا افزایش نقدینگی نتوانسته شرایط اقتصادی
اسکناس در شــرایط کنونی انجام شود ،باید در
را بهبود بخشــد ،قطعا اقتصاد را از آن که هست
انتظار ســقوط مجدد ارزش پول ملی کشورمان
بدتر خواهد کــرد و آن را به داالن بحران خواهد
باشــیم و احتمــاال بتوانیم رکــورد ونزوئال را در
کشــید .هنوز ما در داالن بحران به معنی مطلق
اینباره بشــکنیم و رکورد جدیدی برای خودمان
اقتصادی قرار نگرفتهایــم ،اما اگر بانک مرکزی و
ثبت کنیم!»
ریاست جدید این بانک
نماینده رشت در مجلس
چنین اقدامی انجام دهد
شورای اســامی ادامه
این اتفاق خواهد افتاد».
داد« :شــرایط اقتصادی
ایــن کارشــناس بانکی
کشور ،متاسفانه شرایط
خاطر نشــان ســاخت:
نامطلوبی است و من فکر
«با همه اینها باید گفت
نمیکنــم انتخاب آقای
به نظر نمیآید ریاســت
همتی در بانک مرکزی
جدیــد بانــک مرکزی
انتخــاب درســتی بوده
مســتخدمین حســینی :اگر در این
(عبدالناصــر همتــی)
باشــد .چرا کــه بهجای
مقطع نیز بانک مرکزی اقدام به چاپ
بخواهد اقــدام به چاپ
ایشان باید فردی الیقتر
اسکناس خارج از روال قانونی و وظیفه
اســکناس و افزایــش
از آقای ســیف قرار داده
خود بکند ،قطع به یقین به تورم دامن
نقدینگــی کنــد .چون
میشــد .از همین ابتدا
بیشــتری خواهــد زد و همانطور که
ایشــان اقتصاد خوانده
نیز کــه آقــای همتی
تا اینجا افزایش نقدینگی نتوانســته
اســت ،با ساز و کار مقام
به یک بنبســت بزرگ
شــرایط اقتصادی را بهبود بخشــد،
ناظــر بیگانه نیســت و
برخــورد کــرده و مردم
قطعا اقتصاد را از آن که هســت بدتر
نظــام بانکی را نیز درک
بــه شــدت از افزایش
خواهد کــرد و آن را به داالن بحران
میکنــد .بنابراین بعید
قیمتهای اخیر ناراحت
اســت که بانک مرکزی
هســتند .بنابراین دولت
خواهد کشید .هنوز ما در داالن بحران
بدون چارچــوب قانونی
بایــد به جــای اقدامات
بــه معنی مطلــق اقتصــادی قرار
و ضوابــط اجرایی و تنها
غیرکارشناسی به سوی
نگرفتهایــم ،اما اگر بانــک مرکزی و
براســاس گفتــه دولت،
راهکارهای کارشناســی
ریاست جدید این بانک چنین اقدامی
چــاپ اســکناس را در
برود و برای نجات اقتصاد
انجام دهد این اتفاق خواهد افتاد
کشور تدابیر الزم را اتخاذ
برنامه خود داشته باشد».
اکنون در شــرایطی که
کند».
تقریبــا همــه صاحبنظران و فعــاالن اقتصادی،
جعفرزاده در پاســخ به این پرسش که چرا دولت
برای کنترل نقدینگی هیچ برنامه مدونی ندارد و
به شــدت با افزایش نقدینگی در جامعه مخالف
هستند ،باید دید که باز هم دولت و ریاست جدید
همه چیز در حد حرف اســت ،گفت« :این سوال
بانک مرکزی چاپ اسکناس را در دستور کار خود
خود ما از دولت است و این موارد را با دولت مطرح
قرار خواهد داد؟ در این صورت در کمال تاسف به
میکنیم که برنامه اقتصادیاش چیست و وعده و
وعیدهای خود را چه زمانی قرار است عملی کند».
وضعیتی بدتر از کشور ونزوئال دچار خواهیم شد.

