هر بامداد در سراسر ایران

شاخص به ارتفاع  95هزار واحدی سقوط کرد
شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در پایان معامالت بیست و سومین روز
از اسفند ماه با  ۷۸۸واحد اُفت به پله  ۹۵هزار و  ۵۲۵واحدی سقوط کرد.
به گزارش میزان ،در معامالت دیروز تعداد یک هزار و  ۳۸۲سهم اوراق
بهادار به ارزش  ۲میلیارد و  ۴۷۶میلیون و  ۲۴۱هزار ریال در بیش از
 ۶۷هزار نوبت معامالتی داد و ستد شد.
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تاکنون  ۸۸۸سازمان در راستای پروژ ه ملی انتقال حسابهای دولتی از یک
هزار و  ۶۱سازمان مشمول طرح که فهرست آنها توسط خزانهداری کل کشور در
اختیار بانک مرکزی قرار گرفته ،در این بانک افتتاح حساب کردهاند.به گزارش
تسنیم به نقل از بانک مرکزی،در راستای انتقال حسابهای شرکتهای دولتی
به بانک مرکزی ،تعداد حسابهای مفتوحه نزد این بانک از ابتدای سال جاری
تاکنون ،افزایش  40درصدی داشته است.

سناریوهای محتمل برای بازار مسکن در سال نو

مسکن در انتظار رونقی متعادل و باثبات

موج و نوسانهایی ازایندست در بازار
مسکن زیاد داشتهایم اما هیچکدام
از آنها تــا ابد پایدار نماندهاند بلکه با
تمام شدنتاریخمصرف محرکهایی
که زمینهساز این موجها بودهاند ،بازار
دوباره به حالت تعادل برگشته است
آفتــاب اقتصادی -گــروه صفحه اول:
بازار مسکن که در نیمه دوم سال  1396توانست
رکود  5ســاله را از ســر خود وا کند و با رشد
تعداد معامالت و میانگین قیمت مواجه شــود،
حاال در آســتانه سال جدید کمی کسادتر شده
اما کارشناسان معتقدند این بازار در سال جدید
میتواند رونقی منطقی و متعادل داشته باشد و
رونق با ثباتی را تجربه کند.تنش بازار مسکن در
آستانه «ماه کســادی معامالت» فروکش کرده
است .به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران ،بررسی
آمارها نشان میدهد ،همهساله در فروردینماه،
کمترین تعداد معامالت در بازار مســکن انجام
میشــود و تب قیمتها هــم تا حدی فروکش
میکند؛ اما حاال در آســتانه «ماه کسادی بازار
مسکن» ،با آرام شدن جو بازار ارز و سرد شدن
بحــث افزایش قیمت حاملهای انرژی ،دیگر از
جنبوجوش چند مــاه اخیر خریداران و توهم
قیمتی فروشــندهها خبری نیست.در این میان
گزارشهای بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن
تهران نشان میدهد بخش عمده رونق این بازار
در ماههای اخیــر مدیــون واحدهای کوچک
زیر 80متر و معامــات ارزانتر از 400میلیون
تومان اســت و رکود نسبی هنوز بر بازار امالک
لوکس ،گرانقیمت و بازار مسکن شهرستانها
حکمفرماســت.در این وضعیت به نظر میرسد
صنعت ساختمان که به گواه گزارشهای مرکز
آمار ایران پس از 24فصل متمادی رشد منفی،
بهتازگی طعم رشد مثبت را چشیده ،هنوز برای
رونق مداوم آماده نیست و با کوچکترین تغییر
در سیاســتهای اقتصادی میتوانــد دوباره به
سمت رشــد منفی و رکود عقبگرد کند.البته
در وضعیت فعلی ،هنوز هم کسانی هستند که
فکر میکنند قیمت مســکن در ماههای آینده
رشــد قابلتوجهی را تجربه میکند اما در این
میان مسائلی وجود دارد که میتواند این تفکر را
به چالش بکشد.از یکسو روند صدور پروانههای
ساختمانی از ابتدای ســال جاری بهتدریج در
مســیر صعودی قرار گرفتــه و دورنمای عرضه
واحدهای مســکونی نوســاز به بــازار را بهبود
بخشیده است بهگونهای که طبق گزارش مرکز
آمار ایران ،تعداد واحدهای مسکونی پیشبینی
شده در پروانههای ساختمانی در نیمه نخست
ســال جاری ،در تهــران 2.8درصــد و در کل
کشور 1.3درصد رشــد داشته و حاکی از ورود
تعداد بیشــتری واحد نوســاز در سال آینده به
بازار مسکن اســت.از ســوی دیگر ،رونق بازار
مسکن بهشدت از ثبات سیاستهای اقتصادی
متأثر میشــود .همچنین رئیسجمهور آمریکا

حساب  ۸۸۸سازمان دولتی به بانک مرکزی منتقل شد

رئیساتحادیهمشاورانامالک:
در شــرایط فعلــی ،نــاز بهطرف
فروشندهها نیســت و اگر مالکی
واقعــ ًا بخواهد واحد مســکونی
خود را بفروشــد باید بــا خریدار
راه بیاید درحالیکه تا یک ماه پیش،
خریــداران باید دل فروشــنده را
به دست میآوردند که مبادا منصرف
شود .مسکن کاالیی است که باید
مدام با تغییر نیاز و ســلیقه خانوار
متحول شود ،ازاینرو هرگز نمیتوان
با ســاخت نوعی خاص از واحدهای
مسکونی ،فقط از نظر تعدادی بین
نیاز و موجودی مسکن تعادل برقرار
کنیم و بگوییم مشــکل مسکن در
کشور حل شده است
در اردیبهشــتماه آینده مواضع خود در مورد
برجام را اعالم میکند و اگر این مواضع منجر به
تضعیف برجام شود یا سنگی در مسیر مبادالت
ط شــدن
اقتصادی ایران بیندازد ،یقیناً به محتا 
ســرمایهگذاران بازار مسکن و عقبنشینی آنها
منجر خواهد شد.
تاریخ مصرف محرکهای بازار گذشت

گزارشهای میدانی از بنگاههای مشاور امالک
و گفتوگو با کارشناســان حاکی از این اســت
کــه گرچه در یکــی دوماه اخیــر ،ناز بهطرف
فروشندههای مسکن بوده اما حاال دوباره توازن
به بازار برگشته و تغییرات لحظهای قیمت مسکن
متوقف شده است.مصطفیقلی خسروی ،رئیس
اتحادیه مشاوران امالک درباره وضعیت چند ماه
اخیر بازار مســکن میگوید :موج و نوسانهایی
ازایندســت در بازار مســکن زیاد داشتهایم اما
هیچکــدام از آنها تا ابد پایــدار نماندهاند بلکه
با تمام شــدن تاریخمصــرف محرکهایی که
زمینهســاز این موجها بودهاند ،بــازار دوباره به
حالت تعادل برگشــته است.خســروی ،رئیس
اتحادیه مشــاوران امالک ،ایدهآلترین وضعیت
برای بازار مســکن را تداوم رونق بدون جهش
قیمتــی میدانــد و معتقــد اســت :فعــ ً
ا
با فروکش کردن تنشهای ارزی و ســرد شدن
بحث افزایــش قیمت حاملهای انــرژی ،بازار
مسکن نسبتاً آرام شده و اگر اتفاق غیرمنتظرهای
در حوزه اقتصاد رخ ندهد میتواند این وضعیت
آرام را در طول سال آینده نیز حفظ کند.
ً
فعال ناز بهطرف فروشنده نیست

خســروی با اشــاره بــه اینکه اخیــرا ً برخی

به دنبال ادعــای برخی واردکنندگان خــودرو درباره وقوع
تخلف و فســاد در ثبت ســفارش و واردات این محصول در
ماههای گذشته ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت اطالعیهای
صادر و اعالم کرده که مدعیان تخلف ،خودشان در تعزیرات
پرونــده داشــته و با این ســخنان ســعی در پنهان کردن
تخلفــات خود دارند.به گزارش ایســنا ،این اطالعیه به این
شرح است":نخســت در باب ادعای طرح شده از سوی این
افراد و ارائه اعداد و ارقامی عجیب از قبیل یک هزار میلیارد
تومان فساد باید گفت اظهارنظر بدون پایه و اساس و بدون
مستندات کافی نمیتواند حائز توجه باشد .بهتر است آقایان
همزمان با طرح ادعای خود مدارک و مســتندات مربوط به

فروشــندهها بهواســطه توهمــی کــه درباره
جهش قیمت مســکن داشــتند ،از معامالت
عقب میکشیدند ،میگوید :در شرایط فعلی ،ناز
بهطرف فروشندهها نیســت و اگر مالکی واقعاً
بخواهد واحد مســکونی خود را بفروشد باید با
خریدار راه بیایــد درحالیکه تا یک ماه پیش،
خریــداران بایــد دل فروشــنده را به دســت
میآوردند کــه مبادا منصرف شــود.به عقیده
او مسکن کاالیی اســت که باید مدام با تغییر
نیاز و ســلیقه خانــوار متحول شــود ،ازاینرو
هرگــز نمیتوان با ســاخت نوعــی خاص از
واحدهای مســکونی ،فقط از نظر تعدادی بین
نیاز و موجودی مســکن تعــادل برقرار کنیم
و بگوییم مشــکل مســکن در کشور حل شده
است.خســروی میگوید :از یکسو باید شرایط
مساعد برای تولیدکنندگان مسکن فراهم شود
تا براســاس نیازی که در بــازار وجود دارد به
تولید بپردازند و از ســوی دیگــر باید برای به
گردش درآوردن ســرمایههایی کــه در قالب
خانههای لوکس با ساختمانهای نیمهتمام در
بازار مسکن رسوب کردهاند ،تمهیداتی اندیشید.
احتمال رشد متعادل قیمت مسکن

خسروی درباره پیشبینی وضعیت بازار مسکن
در سال آینده ،میگوید :متولیان حوزه مسکن
پیشبینی کردهاند که تغییرات قیمتی این بازار
در ســال آینده 2درصد باالتر از نرخ تورم باشد
و با وضعیــت فعلی بازار نیز احتمال تحقق این
پیشبینی زیاد است؛ اما اگر سیاستگذاریهای
حوزه اقتصادی مانند افزایش نرخ ارز یا افزایش
قیمت حاملهای انرژی دوباره در دســتور کار
قرار بگیرد ،قیمت مســکن بیش از این میزان

بازار مسکن  97به کام تولید

هادی حقشــناس ،کارشــناس اقتصاد مسکن
معتقد است :افزایش قیمت مسکن در ماههای
اخیــر توانســته اســت دورنمای ســودآوری
ساختوســاز واحدهــای مورد تقاضــای بازار
را مثبتتــر و ســازندگان را بــه تولید ترغیب
کند که این مســئله میتواند تــوازن عرضه و
تقاضای مســکن در سال آینده را تضمین کند.

خودتان پرونده دارید؛ فرافکنی نکنید!
رقــم ادعایی تخلفات را نیز ارائه دهند.دوم اینکه سیاســت
وزارت صنعت ،معدن و تجــارت در دولت دوازدهم مبتنی
بر شفافسازی و برخورد قاطع با هرگونه تخلف است .شاهد
این مدعی دستورات اکید محمد شریعتمداری وزیر محترم
صنعت ،معدن و تجارت در خصــوص برخورد با تخلفات و
البته اطالعیه قاطع مرکز حراست این وزارتخانه است که از
هرگونه گزارش درست تخلفات استقبال و حتی پاداش هم

میدهد.ســوم ،برخی تخلفات صورت گرفته در حوزه ثبت
سفارش خودرو توســط خود وزارتخانه اطالعرسانی شده و
این تخلفات و توقف ثبت ســفارش خودرو مربوط به دوره
قبلی این وزارتخانه بوده اســت و بــا توجه به جدیت آقای
شــریعتمداری برای برخورد بی چون و چرا و بدون اغماض
با مفاســد ،در این زمینه تاکنون برخی از متخلفان برکنار و
موضوع توسط مرکز حراست در حال پیگیری برای رسیدگی

خریدوفروش با چاشنی احتیاط

روایــت بانک مرکزی از تحوالت بازار مســکن
تهــران در بهمنماه 1396حاکی از این اســت
کــه موج صعودی معامالت مســکن در اینماه
متوقف شده و تعداد معامالت 3.2درصد نسبت
به دیماه کاهش یافته اســت امــا باوجوداین،
بازهم میانگین قیمت هر متر زیربنای مسکونی
در اینماه رشــد داشــته و 5.1درصد نســبت
بهماه قبل بیشــتر شده اســت.در ادامه ،آنگونه
که مشــاوران امالک از وضعیت معامالت بازار
مســکن در اسفندماه میگویند ،بهاحتمالزیاد
در اینماه نیز سیر نزولی معامالت مسکن ادامه
دارد و قیمتهــا در بهترین حالت ،در محدوده
قیمتهایمــاه قبــل باقی میمانند.ســالمی،
مشــاور امالک محدوده طالقانی به خبرنگار ما
میگوید :فع ً
ال بازار نسبت به ماههای قبل کساد
شــده و کمتر معاملهای در آن انجام میشود؛
اما هنوز قیمتهــا تغییر نکردهاند و در بهترین
حالت بهصورت توافقی بــا تخفیفهای جزئی
همراه میشوند.او معتقد است نامشخص بودن
چشمانداز اقتصاد در سال آینده به کسادی بازار
منجر شــده و این مسئله هر دو طرف خریدار و
فروشنده را محتاط کرده است.

قضایی است.اما نکته چهارم فرار رو به جلو و به نوعی فرافکنی
برخی مدعیان این بخش اســت .دقیقا کسانی که از تخلف
صحبت میکنند و با آمارســازیهای عجیب سعی در القای
ناامیدی در جامعه دارند ،خود پروندههای تشــکیل شده در
تعزیرات دارند.اگر دغدغه ،مبارزه با فســاد است پس چگونه
است که خودشان پرونده تخلف دارند ،گویا برخی آقایان از
این شیوه برای پنهان کردن تخلفاتشان استفاده میکنند و
قائل به این شــعارند که "هیچ دفاعی بهتر از حمله نیست".
وزارت صنعت ،معدن و تجارت به دور از هیاهو برخورد عملی
در مبارزه با مفاســد داشــته و دارد و در این خصوص بدون
اغماض بر اساس موازین قانونی عمل خواهد کرد".

اظهارنظر جالب آخوندی یک روز بعد از جلسه استیضاح

اعتماد،کلیدیترینسیاستنظاممالیاتیاست

محســن پورکیانی درباره پیش بینی خود از رشد ضریب
نفوذ بیمه در یکی دو سال آینده ،گفت :با توجه به شرایط
کنونی اقتصاد ،در یکی دو ســال آینده ،ضریب نفوذ بیمه
در کشور رشد آنچنانی نخواهد داشت.
مدیرعامــل بیمه ایران با بیان این نکته که در  10ســال
گذشته متوسط رشد صنعت بیمه ،حدود  25درصد بوده
اســت ،تصریح کرد :بعید می دانم کــه حتی به آنچه در

مسکن 97؛ ادامه وضع موجود

مدیر علمی طرح جامع مســکن معتقد اســت
توصیفی که میتوان از بازار مسکن در ماههای
آینده داشــت ،ادامه وضع موجود است.فردین
یزدانــی میگویــد :افزایش صــدور پروانههای
ســاختمانی و وجود تعداد زیــادی از خانههای
خالی در ســطح کشور ،عرضه مسکن متناسب
بــا تقاضا را در ســال آینــده تضمین میکند
و مانــع افزایش بیرویه قیمتهــا خواهد بود.
به اعتقاد یزدانــی ،بهدلیل بهبود نیافتن قدرت
خرید متقاضیان بازار مســکن ،این بازار کشش
افزایش قیمت قابلتوجهــی را ندارد و اگر هم
طرف عرضه قادر باشــد به هر شیوهای قیمت
مسکن را افزایش دهد ،این کار چیزی جز رکود
دوبــاره برای این بازار بــه ارمغان نخواهد آورد.
به گفته او ،فع ً
ال بازار مسکن روند مالیم صعودی
را آغاز کرده و سرنوشت این بازار در سال آینده
نیز بهاحتمالقوی ادامه وضع موجود خواهد بود.

پاسخ وزارت صنعت به ادعای واردکنندگان خودرو:

تقوی نژاد:

رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور گفت :جایگاه اطالعات
در تعالی نظام مالیاتی و تحقق اهداف این ســازمان بســیار
مهــم بوده و پایــه و مبنای تحــول آن به شــمار میآید.
ی نژاد در نشست هماندیشی اعضای شورای عالی
سید کامل تقو 
اطالعات مالیاتی ضمن تقدیر و تشکر از تالشهای مدیران
و کارکنــان نظام مالیاتی که با وصول مالیات ،گام مهمی در
جهت پیشرفت و توسعه کشــور برمی دارند ،اظهار داشت:
اولویت نخســت ســازمان در ســال آینده ،تمرکز و اتکا بر
«اطالعــات» خواهد بود تا زمینه برقــراری عدالت مالیاتی،
رضایتمندی مردم و شفاف سازی اقتصادی در کشور بیش از
گذشته فراهم گردد.وی با بیان اینکه اغلب کشورهای دنیا به
سمت نظام مالیاتی مدرن حرکت و از امتیازات و ظرفیت های
آن بهره مــی گیرند ،تصریح کرد :تدوین قوانین و مقررات،
اصالح فرایندهای تشخیص تا وصول ،داشتن نیروی انسانی
متخصــص و بهکارگیری ابزار ،امکانــات و تجهیزات مدرن
از جمله اقدامات موثری هستندکه ضمن کارآمدسازی نظام

رشــد خواهد کرد ضمــن اینکه اگــر مواضع
رئیسجمهــور آمریــکا در اردیبهشــتماه به
تضعیف برجام منجر شود ،میتواند تأثیر منفی
بر بازار مسکن بگذارد و این بازار را کساد کند.

حقشــناس بهترین اتفاق برای بازار مسکن در
سال 97را تعدیل انتظارات فروشندگان مسکن
عنــوان میکنــد و میگویــد :در این وضعیت
قیمت مســکن نهایتاً 2درصد بیش از نرخ تورم
افزایــش خواهــد یافــت و رونــق فعلــی را
ادامــه خواهد داد امــا اگر خالف ایــن اتفاق
رخ دهــد ،احتمــال وقــوع رکــود دوبــاره
در بازار مسکن دور از تصور نخواهد بود.

مالیاتی ،زمینه تامین منافع تمام ذینفعان و رضایتمندی آنان
را فراهم میســازند.تقوی نژاد ،نظام مالیاتی کشورمان را در
مقایسه با شــاخص های نظام های مالیاتی پیشرو ،مطلوب
توصیف کرد و گفت :از منظر قوانین و مقررات مالیاتی اعم از
مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده ،وضعیت مناسبی
داریم و دیدگاههای مجامع بینالمللی در خصوص عملکرد
نظام مالیاتی ایران ،موید این مطلب است و من معتقدم در
بخش مالیات بر ارزش افزوده حتی سریعتر از برخی کشورها
عمل کردهایــم ضمن اینکه هر جا هم نیــاز بوده از طریق
تدوین آیین نامه ،بخشنامه و دستورالعمل به شفافیت موضوع
کمک کردهایم.تقوی نژاد نوع نگرش به مردم و اصالح رفتار
را از موضوعات مهم نظام مالیاتی خواند و تصریح کرد :ایجاد
اعتماد میان دستگاه مالیاتی و مودیان ،کلیدیترین سیاست
نظام مالیاتی است و هر جا سازمان به مودیان اعتماد کرده،
نتیجه مثبت و بازخورد خوبی را دریافت کرده است که این
روند باید استمرار یابد.

کار ما تازه شروع شده است

وزیر راه و شهرســازی یک روز بعد از جلسه استیضاح خود
در جمع کارکنان وزارت راه و شهرســازی اظهارنظر جالبی
بیان کرد.به گزارش ایسنا ،عباس آخوندی در جمع مدیران
و کارکنان وزارت راه و شهرســازی گفت :میگویند مرحوم
بازرگان وقتــی از زندان آزاد شــد و در روزگاری که رئیس
دانشــکده فنی دانشــگاه تهران بود هنگام ورود به دانشگاه
دانشجویان به استقبال او آمدند .مهندس از همه تشکر کرد و
گفت ممنون هستم که آمدید اما این مسئله برای شما نمره
نمیشود و باید درس بخوانید .در همین خصوص باید عرض
کنم که من از همه شما متشکر هستم اما باید برویم کارکنیم
و آنچه مهم اســت "کار است و کار اســت و کار" و درواقع
همــه برمیگردد به این که چقدر برای ملت کار انجام دهیم
و به آنها خدمت کنیم .او همچنین با اشــاره به ایام نوروز
و برنامههای این وزارتخانه و شــرکتهای تابعه در این روزها
گفت :نکته آخر این است که در آستانه عید نوروز هستیم و
همه به دنبال استراحت و تفریح هستند .بااینحال همکاران

پورکیانی خبر داد

رشد ناچیز ضریب نفوذ بیمه
برنامه ششــم توسعه پیش بینی شــده است دست پیدا
کنیــم و در حالت خوشــبینانه ،شــاید  50درصد آن را
محقق کنیم.وی اصالح وضعیــت بیمه ایران را منوط به

انجام چهار اقدام شــامل اصالح ســاختار سازمانی ،ایجاد
سیســتم یکپارچه فنی ،ایجاد سیســتم یکپارچه مالی و
اصالح منابع انسانی شــرکت دانست و تاکید کرد :بدون

من تازهکارشــان شروع میشــود و در شرایط سخت چه در
جادهها ،راهآهن ،هواپیمایی و بندرها حجم کار بســیار باال و
نوبتهای متعددی خواهند داشت تا حضوری مؤثر درصحنه
داشته باشند .از همکاران خودم خواهش میکنم که یکلحظه
سستی را به خودمان راه ندهیم و برای خدمت و تالش بیشتر
آماده بشویم .افزون بر بحثهای شب عید ما به مردم و تمام
جمهوری اسالمی وامدار هستیم و باید تمام برنامههایی که
اعالم کردیم را آغاز کنیم و آماده بشویم در سال  ۹۷با جدیت
و شــور بیشتر و همراه با تعهد بیشتر کارها را انجام دهیم.او
همچنین در خصوص جلسات پرسش و پاسخ خود در مجلس
شورای اسالمی گفته است :نکته مهمی که در همه موارد مهم
است صداقت ،درســتی و صمیمیت است .من در همه این
موارد چه در هنگام رأی اعتماد و چه در بحث اســتیضاحها
هیچوقت تالش نکردم امر غیرواقعی بگویم و مطلب خالفی را
عرض کنم .همیشه از موضع صداقت و صمیمیت و درستی
چه با نمایندگان مردم و چه با ملت ورود کردم.

انجام این چهار اقدام ،بهبــود وضعیت بیمه ایران امکان
پذیر نخواهد بود.
مدیرعامل بیمه ایران با اشــاره به این نکته که سیســتم
یکپارچه مالی به تدریج به بهره برداری می رســد ،گفت:
سیستم یکپارچه فنی هم مراحل نهایی خود را طی می کند
و مشــکل منابع انســانی هم به بحث ساختار برمیگردد
که امیدواریم زودتر رفع شود.

یادداشت

بازار اوراق بدهی دولتی؛
ضربهگیر بازار ارز

سعید بیات = کارشناس پولی و بانکی

 ۳۰ماه از تشــکیل بازار اوراق بدهی دولتی و انتشار
اسناد خزانه اسالمی میگذرد و زمان مناسبی است
تا مبتنی بر آمارهای به دست آمده از بازدهی اسناد
خزانه اسالمی ،عوامل موثر بر نرخ بازدهی این اوراق
شناسایی شــده و رابطه بازار اوراق بدهی دولتی با
شبکه بانکی (به عنوان بزرگترین بخش بازار مالی
کشــور) و همچنین بازار ارز مشــخص شود .بازار
اوراق بدهــی دولتی به منظــور بازپرداخت بدهی
دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و تامین بخشی
از هزینههای جــاری دولت ،فعالیت خود را در مهر
ماه  ۱۳۹۴و با انتشــار اسناد خزانه اسالمی مرحله
اول (اخــزا  )۱آغاز کرد و تــا امروز ۱۱ ،مرحله اخزا
(اخزا  ۱تا  ۷ ،)۱۱مرحله اسناد خزانه اسالمی بانکی
(ســخاب  ۱تا ســخاب  ۲ ،)۷مرحله اسناد خزانه
اسالمی کوتاهمدت (سخا  ۱و  )۲و  ۱۵مرحله اسناد
خزانه بودجه  ۱۳۹۶منتشر شده است.مطابق قانون
بودجه ســال  ،۱۳۹۶دولت اجازه دارد تا پایان سال
جاری تا سقف  17/5هزار میلیارد تومان اسناد خزانه
اسالمی با سررسید  ۱تا  ۳ســاله برای بازپرداخت
طلب پیمانکاران و هزینههای جاری خود منتشــر
کند .این  ۱۵مرحله اسناد خزانه بودجه جمعا 22/5
هــزار میلیارد تومان ( ۵هزار میلیارد تومان بیش از
قانون بودجه  )۱۳۹۶اوراق جدید را در فاصله مرداد
تا اسفند سال جاری وارد بازار بدهی دولتی کرده که
سررســید برخی از آنها یک ساله و برخی دو ساله
است .با انتشار اسناد خزانه بودجه ،عمق بازار اوراق
بدهی دولتی که در نیمه اول سال جاری به شدت
کاهش یافته بود ،بار دیگر افزایش یافته است.
در طــول این  ۳۰ماه ،دولت عالوه بر اســناد خزانه
اسالمی انواع دیگری از اوراق را نیز از طریق فرابورس
منتشر کرده تا بتواند از ظرفیت موجود در بازار سرمایه
استفاده الزم را ببرد .برای نمونه اوراق اجاره دولتی
(با نماد آجاد) ،اوراق مرابحه گندم ،اوراق مشــارکت
دولتی و اوراق مرابحه تعاون از این دســت هستند.
جدیدترین نوع اوراق دولتی ،بــا نام اوراق منفعت
نیز در اسفند ماه سال جاری برای بازپرداخت اصل و
سود اوراق دولتی سررسید شده سال  ۱۳۹۶و با نرخ
سود  ۲۰درصد منتشر شد.
در این دوره  ۳۰ماهه ،بازار اسناد خزانه اسالمی فراز
و فرود و انبساط و انقباضهای زیادی را تجربه کرده
است .مواقعی بوده که حجم بزرگی از اوراق موجود
در بازار سررسید شده اند ،بدون اینکه اوراق جدیدی
منتشر شود و مواقعی هم تجربه شده که حجم نسبتا
وسیعی از اوراق در فاصله زمانی اندک به بازار تزریق
شده است .متوسط نرخ بازدهی ماهانه اسناد خزانه
اسالمی گاهی تا مرز  ۲۹درصد پیش رفته و گاهی
به نرخ سود مصوب شبکه بانکی ( ۱۵درصد) بسیار
نزدیک شده است .حال پرسش اساسی قابل طرح
این است که نرخ بازدهی اسناد خزانه اسالمی تحت
تاثیر چه عواملی است؟ به بیان دیگر ،چنانچه نرخ
بازدهی سرمایهگذاری در سایر بخشهای مالی کشور
(نظیر نرخ سود بانکی ) تغییر کند ،آیا بازدهی اسناد
خزانه اسالمی هم دستخوش تغییر میشود؟
نتایج به دســت آمده نشان میدهد که نرخ بازدهی
اسناد خزانه اسالمی از نرخ سود شبکه بانکی و تحوالت
بازار ارز به صورت مستقیم تاثیر میپذیرد؛ اما از نرخ
تغییرات شاخص کل بورس تاثیر نمیگیرد .در واقع،
هرگاه کاهشی (افزایشی) در نرخ سود بانکی پدید آید،
به کاهش (افزایش) نرخ بازدهی اسناد خزانه اسالمی
منجر میشــود .نمونه بارز این موضوع ،سقوط نرخ
بازدهی اسناد خزانه اسالمی از مهر ۱۳۹۶به بعد است
که در واکنش به ابالغیه بانک مرکزی مبنی بر کاهش
نرخهای سود شبکه بانکی به وقوع پیوست .اما با انتشار
اوراق گواهی سپرده با نرخ  ۲۰درصد که اخیرا اتفاق
افتاد ،نرخ سود اسناد خزانه اسالمی روند صعودی به
خودگرفت.همچنینواکنشنرخبازدهیاسنادخزانه
اسالمی به تغییر در نرخ رشد قیمت دالر در بازار آزاد
ی که افزایش
نیز مشابه با نرخ سود بانکی است؛ به طور 
نرخ دالر در بازار آزاد در  ۲ماه گذشته با افزایش نرخ
بازدهی در اسناد خزانه اسالمی مقارن شده است .در
واقع به نظر میرسد دارندگان اخزا تصمیم گرفتهاند
اوراق خود را در بازار اوراق بدهی عرضه کنند تا بتوانند
نقدینگی الزم جهت سپردهگذاری در اوراق گواهی
سپرده و همچنین تقاضا در بازار ارز را فراهم کنند که
این امر به افزایش بازدهی اسناد خزانه اسالمی منجر
شده است .در بیان علت این یافت ه میتوان گفت چون
بازار اوراق بدهی دولتی به اندازه کافی بزرگ نیست،
هنوز جایگاه مناسبی بین سوداگران بازار سرمایه و بازار
داراییها پیدا نکرده است .بنابراین به محض اینکه نرخ
سود سپرده و نرخ ارز با افزایش مواجه میشوند ،بازار
اوراق بدهی فورا واکنش نشان داده و خروج سرمایه از
این بازار اتفاق میافتد.
اهمیت این یافته در این است که دولت باید بکوشد
تا با گسترش ابعاد بازار اوراق بدهی و افزایش انتشار
انواع مختلف اوراق بدهی از یکسو و رفتار معتبر در
بازپرداخت اصل و ســود این اوراق از ســوی دیگر،
سوداگران را به بازار اوراق بدهی کشانده و بدهیهای
اوراق محور خود را تامیــن مالی کند .این موضوع
اهمیت فراوانی دارد؛ چرا که جذب نقدینگی به بازار
اوراق بدهی دولتی از یکسو میتواند به تامین مالی
بازار محور دولت کمک کرده و بار کســری بودجه
دولت را از روی ترازنامــه بانک مرکزی بر دارد و از
ســوی دیگر میتواند به عنوان ضربهگیــر بازار ارز
عمــل کرده و تا حدی جلو رشــد ســفته بازانه
نرخ ارز را بگیرد /.منبع :ایبنا

