
نگران��ی  و دغدغه از ش��رایط اقتصادی کش��ور ب��ار دیگر 
اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی را به این امر وا داشت تا 
دس��ت به قلم شده و بار دیگر دغدغه های خود را شمارش 
کنند . دغدغه هایی که این بار در یک نامه سرگش��اده 10 
بن��دی خطاب به رئیس جمهور ،رئیس قوه مجریه کش��ور 

نوشته شده است. 
این بار اولی نیس��ت که جمعی از اقتصاد دانان به این باور 
می رس��ندکه هشدارهای الزم را باید بیش ازآنکه دیر شود 
به سمع و نظر رئیس جمهور برسانند .اقتصاددانان تا پیش 
از ای��ن در تاری��خ های 15 مرداد و9 مهر ماه  س��ال 97 و  
ای��ن بار هم در 26 دی ماه     98 با هدف تصویر نمایی از 
آینده اقتصاد  کشور و نگرانی هایی که پیرامون این بخش 
از اقتصاد وجود دارد  ؛با ارایه نامه به رئیس جمهور تصمی 
گرفتن��د تاابعاد تصمیم��ات و اقداماتی که در حوزه اقتصاد 

نمایان شده و یا می شود را هویدا کنند . 
 فرات��ر از تعداد اقتصاد دانان و تحلیلگران اقتصادی که نام 
هریک از آنها را می توان در حاش��یه این نامه ها مش��اهده 
ش��د و  اندک اقتصاد دانی پیدا می ش��ود که  نامش دراین 
نامه ها مش��ترک باشد اما شاید وجه مش��ترک تمام  این 
نامه ها در این مطلب خالصه ش��ود که اقتصاد ایران بیش 
از آنکه از تحریم ؛نامالیمات  سیاسی و اقتصادی رنج ببر از 
س��وءمدیریت مدیرانی ُآیب دیده ومی بیند که  گمان می 
برند با تصمیمات خلق الس��اعه و یک ش��به می توان این 
اقتصاد به گل نشس��ته راهدایت کرد و به سرمنزل مقصود 

رساند.

برآیندی از نامه های اقتصادی 
در نام��ه اخی��ر 24 اقتصاددان ب��ه رئیس��جمهور با عنوان  
»10راهکار برای نج��ات اقتصاد ایران بدون کمک خارجی  
« به تیتر یک خبرگزاری ها تبدیل شدهاست ،به این گفته 
رئی��س جمهور تکیه دارد که گفته اس��ت نمیتوان با تکیه 
بر داخل و بدون کمک خارجی مش��کالت اقتصاد ایران را 

حل کنید.
روحانی در مجمع بانک مرکزی با بیان اینکه از آغاز دولت 
یازدهم در افکار عمومی جامعه و همچنین انتظارات تورمی 
به طور کامل ش��اهد تغییراتی در کش��ور بودی��م، اینگنوه 
عنوان کردکه :» در گزارش 100 روزه اعالم کردم که تورم 
تک رقمی خواهد ش��د و در جلسهای مسئوالن اقتصادی و 
اقتصاددانان به این گفته ای��راد گرفتند و اقتصاددانان باور 
نمیکردند این مهم امکانپذیر باش��د. اما دولت قبل از موعد 

و در اواس��ط دولت یازدهم و نه پای��ان دولت، تورم را تک 
رقم��ی کرد.این روند ادامه یافت و ب��ه امید مردم به آینده 
منجر ش��د که مس��ایل در حال حل و فصل است و گرهها 
یکی پس از دیگری باز میش��ود. شاید کسی تنها درونگرا و 
به اقتصاد در داخل کش��ور فکر کند و معتقد است که اگر 
تمام روابط خارجی تخریب ش��ود، مردم احساس کنند که 
شرایط سختتر میشود، تحریمهای بینالمللی به کشور فشار 
می��آورد و در فروش نفت مش��کل داریم، اما در عین حال، 

اقتصاد کشور مشکلی ندارد که من اینگونه بلد نیستم.«
نکت��ه قابل تامل و تعقل در تم��ام نامه هایی که تاکنون به 
آدرس پاستور ارس��ال شده ،بی شک همین است که تمام 
اقتصاد دانان چه آنها که راهکار اقتصادکش��ور را در دروازه 
های بیرون از کشور جستجومی کنند وچه آنها که  مدعی 
هس��تندکه درمان درد را در ریشه درون جست و برای آن 
مرهم��ی یاف��ت ؛براین مهم متفق القول هس��تند که آنچه 
اقتص��اد ایران را به ش��رایط کنونی دچار کرده مس��اله ای 
فراتر از تحریم و فش��ارهای غربی است و آن چیزی نیست 

جز سوء مدیریت.
مس��اله س��وءمدیریت و در پی آن اتخاذ تصمیم های خلق 
الس��اعه و یا فراموش��ی م��ردم به عنوان اولین قش��ری که 

بیش��ترین تاثی��ر را از هرگونه تصمیم یا  اق��دام اقتصادی 
میگیرن��د ؛موضوعی نیس��ت که دیروز یا ام��روز در اقتصاد 
ایران نمایان شده بود بلکه سالهای سال است که  بر فرآِیند 

کنونی کشور سایه گسترده است. 
نگاه های مشترک 

بررس��ی اجمالی  از هر یک از نامه های ارایه شده از سوی 
کارشناس��ان به خوبی از اش��راف کامل این اقتصاددانان بر 
وضعیت کنونی ش��اخص های اقتصادی کشور از رشد لجام 
گس��یخته نقدینگی گرفته ت��ا کاهش ارزش پول ملی ،نرخ 
ب��االی بهره ک��ه کمر  بنگاه های اقتص��ادی را خم کرده و 
دس��ت آخر فربه ش��دن س��اختار دولتی که به قولی شیره 
جان بخش خصوصی را کش��یده اس��ت؛ دارد. این اش��راف 
کامل و بررس��ی های ص��ورت گرفته به خوبی نش��ان می 
دهد که ریش��هتمام این مشکالت در سوءمدیریت است که 
این سوءمدیریت منجر به اتخاذ تصمیمات  نادرستی شده 
که هیچ مبنا و تحلیل کارشناس��ی ندارد و همین نگاه غیر 
کارشناس��ی و آنی کار را به جایی رس��انده که مردم روز به 
روز بیش��تر کمرش��ان در برابر تورم و گرانی خم شده و به 
جای همراهی با برخی تصمیمات درست وهماهنگی برای 
کاس��تن از هیجانات روانی ؛بدون اعتماد از هر اقدام دولت 

و متولیان مربوطه تالش می کنند تا خود راههای کس��ب 
س��ود ودرآمد و همچنین  حف��ظ ارزش پول و درآمد خود 

را بیابند.
ارزیاب��ی ها صورت گرفته این نکت��ه را نمایان می کند که 
مس��ئولین ذی رب��ط در حل مش��کالتی که تم��ام اقتصاد 
دان��ان  درآن اتفاق نظر دارند ناتوانند و یا اینکه به س��خن 
دیگر تمایلی ندارند تا سیاس��ت های مناس��ب را برای بی 
اثر کردن  مشکالت ناش��ی از شاخص های نامبرده  اتخاذ 
کنن��د و برآیندای��ن نوع نگاه  خود دلیلی بر س��وءمدیریت 

است و بس .

تالش برای جلب اعتماد از دست رفته  
اینک��ه متولیان توجهی به حضور بخش خصوصی به عنوان 
یک ابزار در ش��رایط تحریم ندارند و یا اینکه نمی کوش��ند 
ت��ا نقدینگی را از بازارهای غیرمولد ب��ه بازار مولدی مانند 
س��رمایه هدایت کنند چه دلیلی می تواند جز سوءمدیریت 
داش��ته باشد) البتهنباید دور از ذهن داشت که در ماههای 
اخی��ر  در اکثر س��خنرانی های خود به ب��ورس و اثر های 
مطل��وب آن در اقتص��اد صبحت کرده اند ام��ا در کناراین 
شعارها  تنها ش��اهد حمایت های مقطعی و بعضا نادرست  
تنها در مواردی که این بازار با رکود مواجه شده بودهایم و  
عمال در سیاس��ت ها و دستورهای اعمال شده هیچ نشانی 
از تصمیمات ریشه ای و بنیادی در این بازار به چشم نمی 
خورد و ش��اید همین باشد که اعتماد مردم به این بازار به 
عن��وان بازاری که می تواند صنعت،تولید و اقتصاد کش��ور 
را دگرگون ش��ده ،مقطعی ش��ده و  اکثریت اف��راد تنها به 
کسب سود از آن اعتقاد دارند و هیچ تدبیری برای روزهای 

نوسانی و  کم بازده آن  ندارند(.
 در تفسیر تمام مواردی که ریشه در سوءمدیریت و یا شاید 
نابل��دی برخی مدیران و متولی��ان دارد همه نکته بس که 
متولیان باید بژذیرند درگام اول بپذیرند مش��کالت حاصل 
ش��ده مربوط به دیروز و امروز نیس��ت و سالها سوءتدبیری 
در مدیریت پش��ت آن نهفته است و پس از آن می بایست 
بکوش��ند  تا با ب��ه حداقل رس��اندن تاثی��رات منفی  این 
مش��کالت و ریشه آن،سایر تصمیم ها و  اقدامات خود را با 
بهره گیری از تحلیل های درس��ت کارشناس��ی و  منطقی 
لحاظ کنند و درنهایت با ش��فاف س��ازی و جلب اعتماد به 
ش��کلی عمل کنند که با همراهی و کمک بخش خصوصی 
و مردم بتوانیم از بحران هایی که س��الهای س��ال است بر 

اقتصاد کشور سایه گسترده رهایی یابیم. 

افزایش ۴ برابری صادرات گازوئیل ایران  
صادرات گازوئیل ایران در س��ه ماهه پایانی س��ال 
2019 به حدود 95 هزار بش��که در روز رسیده که 
بیش از 80 درصد نسبت به سه ماهه قبلی و حدود 
4 برابر نس��بت به سه ماهه نخس��ت سال افزایش 

نشان می دهد.
  آمارهای صنعتی نش��ان می دهد ایران برای دور 
زدن تحریم های آمریکا، گازوئیل تولیدی خود را از 

طریق همسایگانش به فروش می رساند.
ف��رآورده های نفت��ی ایران نظیر نف��ت خام هدف 
تحریم دولت آمریکا ق��رار دارد، اما دولت ایران در 
ماه های اخیر صادرات گازوئیل به برخی کشورهای 
همس��ایه از جمله عراق و س��وریه را به میزان قابل 

توجهی افزایش داده است.
آمارهای موسس��ه مش��ورتی اف جی ای نشان می 
ده��د، صادرات گازوئیل ایران در س��ه ماهه پایانی 
سال 2019 به حدود 95 هزار بشکه در روز رسیده 
ک��ه بیش از 80 درصد نس��بت به س��ه ماهه قبلی 
و حدود 4 برابر نس��بت به س��ه ماهه نخست سال 

افزایش نشان می دهد.
این آمارها بر پایه برآوردهای انجام شده از گازوئیل 
صادراتی ایران از طریق دریا و زمین به کشورهایی 
همچون عراق، افغانس��تان، پاکستان و سوریه تهیه 
ش��ده اس��ت. بر خالف نفت خام که مصرف کننده 
نهایی یک پاالیش��گاه اس��ت، ف��راورده هایی نظیر 
گازوئی��ل م��ی توانند راه خود را به س��مت هزاران 
مصرف کننده صنعتی و ش��هری خرد پیدا کنند و 
همین مس��ئله ردیابی این محموله ها را دشوار می 

سازد. تسنیم 
 

واردات ۳۵ تن ماشین خشکشویی به کشور
  بر اس��اس آمار گمرک در س��ال 97 بیش از ۳5 
تن ماشین خشکش��ویی از کشور های مختلف وارد 

ایران شده است.
  آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی س��ال 97 
نش��ان می دهد ک��ه در این مدت بی��ش از ۳5 تن 
ماش��ین خشکشویی از کش��ور های مختلف جهان 

وارد ایران شده است.
بر اس��اس واردات این حجم ماشین خشکشویی به 
کش��ور، 486 هزار و 86 دالر ارز از کشور خارج شد 
که رقم ریالی آن بالغ بر 20 میلیارد و 640 میلیون 
و 74۳ ه��زار و 870 ری��ال در آمار گمرک به ثبت 
رسیده است.الزم به ذکر است که این حجم ماشین 
خشکش��ویی از کش��ور های ایتالیا، ترکیه، بلژیک و 

اتریش وارد ایران شده است.  میزان

 برگشت ۳۶ میلیارد دالر ارز صادراتی 
رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: از تاریخ 22 
فروردین 97 تا پایان آذرماه امسال، ۳6 میلیارد 
دالر ارز صادراتی به کشور بازگردانده شده است.

محمد الهوتی درباره میزان ارز برگش��ت داده شده 
از س��وی صادرکنندگان اظهار ک��رد: از تاریخ 22 
فروردی��ن 97 تا پایان آذرماه امس��ال، ۳6 میلیارد 
دالر ارز صادرات��ی ب��ه کش��ور بازگردانده ش��د که 
بیش از 70 درصد از تعهد صادرکنندگان را ش��امل 

می شود.
رئیس کنفدراس��یون صادرات افزود: این 70 درصد 
بر اس��اس فرمول ها و معافیت هایی اس��ت که بانک 

مرکزی در نظر گرفته است.
وی گفت: این میزان بازگش��ت ارز، ش��رایط مورد 
قبول برای بانک مرکزی است و مسئوالن این بانک 
هم تاکید داشتند که صادرکنندگان ارز را به چرخه 
اقتصادی ب��ر گرداندند به همین دلیل تا پایان دی 
ماه را تمدید کرد تا افرادی بتوانند کف تعیین شده 
را واریز کنند تا بتوانند از معافیت مالیاتی و استرداد 

مالیات بر ارزش افزوده خود استفاده کنند.
الهوت��ی ادامه داد: با پای��ان دی ماه، بانک مرکزی 
اس��امی را در اختی��ار س��ازمان ام��ور مالیاتی قرار 
خواهد داد و این س��ازمان بر اس��اس این لیس��ت 
نس��بت به معافیت صادراتی و اس��ترداد مالیات بر 

ارزش افزوده اقدام خواهد کرد.  مهر

اخبار

معاون وزیر اقتصاد گف��ت: در حال حاضر در بانک های 
دولتی 14 هزار ملک مازاد وجود دارد، بنابراین پیشنهاد 
می ش��ود برای شروع، بانک های دولتی چند ملک را از 
طریق بورس واگذار کنند ت��ا چالش های احتمالی کار، 
شناسایی شود و پس از آن شاهد رشد عرضه ها باشیم.

جواد فالح مدیر مطالعات اقتصادی و س��نجش ریس��ک 
ب��ورس کاالی ایران گفت: هدف از راه اندازی بازار فرعی 
بورس کاالی ای��ران، معامله اموال غی��ر منقول، معامله 
محصوالتی که پذیرش آن ها در بازار اصلی بورس تعلیق 
می شود و همچنین محصوالتی است که شرایط پذیرش 
در بازار اصلی بورس کاال را ندارند، بوده است که در حال 
حاض��ر به جز معامله اموال غی��ر منقول، دو هدف دیگر 

بازار فرعی محقق شده است.
به ش��رایط پذیرش اموال غیر منقول در بورس کاال اشاره 
کرد و افزود: طبق مصوبه هیات پذیرش، اموال و کاالهایی 
می توانند در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار بگیرند 
که دارای ارزش ریالی حداقل 2.5 میلیارد ریالی باش��ند، 
همچنین مال مش��اع نباش��د و این اموال به موجب سند 
رسمی در مالکیت مطلق عرضه کننده باشد. همچنین در 
صورت پذیرش عرضه اموالی که صرفا در قالب عقد اجاره 
در اختیار دیگری اس��ت، اجاره نامه رس��می ارائه و افشا 

شود و اش��خاص حقیقی و حقوقی ثالث، اعم از دولتی و 
غیر دولتی حقی در مورد ملک نداشته باشند.

وی افزود: این ش��رایط از س��وی هی��ات پذیرش بورس 
کاالی ایران مورد تصویب قرار گرفته است اما قابل تغییر 
اس��ت و می توان با رویکرد و روش دیگری که منجر به 
بهبود شرایط  و مدیریت ریسک شود، جایگزین کرد اما 
بهتر اس��ت این بازار با همین ش��رایط آغاز به کار کند و 

رونق بگیرد و در صورت نیاز تغییراتی اعمال شود.
وی اف��زود: فرآین��د پذیرش به این صورت اس��ت که از 
طری��ق مش��اور پذیرش درخواس��ت ارائه ش��ده و مورد 
بررسی قرار می گیرد و مدارک به سازمان بورس ارسال 
می ش��ود که اگر س��ازمان بورس در این خصوص اعالم 
نظر کرد به معنی رد درخواس��ت پذیرش اس��ت در غیر 

این صورت، امیدنامه در سایت بورس منتشر می شود.
فالح تصریح کرد: همچنین کارگزار فروشنده در صورتی 
مجاز به عرضه خواهد ب��ود که ۳ درصد ارزش محصول 
م��ورد معامله بر اس��اس قیم��ت پایه در ص��ورت نقد یا 
ضمانت نامه بانکی بدون قید ش��روط از فروش��نده اخذ 
ش��ود؛ سپس اطالعیه عرضه حداقل 5 روز کاری قبل از 
عرضه  که شامل تاریخ عرضه، قیمت پایه و نحوه تسویه 

وجه معامله است، منتشر شود.  سنا 

معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد؛
بانک های دولتی؛ دارنده  ۱۴ هزار ملک مازاد 

یک کارش��ناس اقتصادی الیحه بودجه 99 را عملیاتی و 
برنامه مح��ور توصیف کرد و گفت: زمانی که درآمدها در 
بودجه، مالیات درنظر رفته می ش��ود، محقق شدن آن با 
تاخی��ر اتفاق می افتد و بهترین مناب��ع برای درآمدزایی، 

سرمایه گذاری خارجی و انتقال سرمایه است.
کمیل طیب��ی اظهار ک��رد: الیحه بودجه س��ال 1۳99 
نسبت به سال های گذشته عملیاتی تر است و تا حدودی 
توانس��ته قالب برنامه محور بودن خود را پیدا کند. دلیل 
این دیدگاه نس��بت به الیحه این اس��ت ک��ه نگاه دولت 
در الیح��ه بودجه  1۳99 به درآمدهای واقعی اس��ت و 
این باعث ش��ده سازوکارهای خرید و فروش اوراق بهادار 
یا عملیات بازار آزاد را در دس��تور خ��ود قرار دهد تا به 

عملیاتی شدن بودجه در این شرایط کمک کند.
وی ادامه داد: با توجه به رکود و تورم اقتصادی در کشور، 
مق��داری نگاه دولت به الیحه بودجه  1۳99، انبس��اطی 
اس��ت تا تورم را کاهش دهد. هم��واره پیش بینی درباره 
عملیاتی  ش��دن درآمدها در بودجه، 100 درصد محقق 
نخواهد شد یا به ویژه زمانی که درآمدها مالیاتی باشند، 
محقق شدن درآمدها در بودجه با تاخیر اتفاق می افتد.

طیبی با بیان اینک��ه درآمدهای دولت در بودجه با یک 
وقف��ه زمانی اتف��اق می افتند مثال ممکن اس��ت تحقق 

درآمدهای س��ال بعد برای س��ال دیگ��ری اتفاق بیفتد، 
افزود: محقق ش��دن مناب��ع درآمدزایی در الیحه بودجه 
1۳99، بس��تگی به سیستم مالیاتی و درآمد شرکت های 
دولتی دارد ام��ا با توجه اینکه دولت مقداری زمینه های 
خصوصی سازی و واگذاری را فراهم کرده، این امر موجب 
می ش��ود درآمدهای درنظر گرفته شده در الیحه بودجه 

1۳99 در همان سال مالی اتفاق بیفتد.
این کارش��ناش اقتصادی ب��ا تاکید بر اینک��ه اگر منابع 
درآمدزایی در نظرگرفته ش��ده درس��ت مورد اس��تفاده 
ق��رار بگیرند می توان گفت که تا حدودی محقق ش��دن 
آن ه��ا امکان پذیر اس��ت، گفت: طبیعتا وقت��ی این نوع 
مناب��ع، جایگزین درآمدهای نفتی می ش��وند، می توانند 
تامین کننده بخش عمرانی بودجه هم باش��ند تا امیدوار 
باش��یم زمینه ب��رای ایج��اد زیرس��اخت ها و پروژه های 
عمرانی فراهم شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: بهترین 
مناب��ع ب��رای درآمدزایی، آن هایی هس��تند که از جانب 
س��رمایه گذاری همچون سرمایه گذاری خارجی و انتقال 
س��رمایه اتفاق می افتند؛ اما ب��ا توجه به محدودیت هایی 
که وجود دارد، اگر نگرش منطقه ای و توس��عه صادرات 
براساس اقتصاد منطقه ای شکل بگیرد می تواند به محقق 

شدن این امر کمک کند.  ایسنا 

 ارزیابی ها نمایان کرد؛
تاخیر در تحقق درآمدهای مالیاتی بودجه 99

مدیریت دولتی منهای مردم؛ آفت اقتصاد
سیاست روز  دغدغه های کارشناسان در نامه به رئیس جمهور را بررسی می کند؛

گزارش
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مدیرعامل فرابورس تشریح کرد؛
آخرین وضعیت واگذاری سرخابی ها  

 مدیرعامل فرابورس به تشریح آخرین وضعیت 
واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به 
بخش خصوصی و عرضه سهام این دو باشگاه 
در فرابورس پرداخت و گفت: تالش می شود 
س��هام دو باشگاه اس��تقالل و پرسپولیس تا 

پایان سال در فرابورس عرضه شود.
امی��ر هامونی با بی��ان اینکه جلس��ات برای 
واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به 
بخش خصوصی به صورت مستمر ادامه دارد، 
اظهار کرد: این جلسات بین فرابورس، وزارت 
ورزش و جوانان و س��ازمان خصوصی سازی 
هر هفت��ه ادامه دارد و ای��ن موضوع درحال 

پیگیری اس��ت تا چنانچه موانع برطرف شود 
شاهد ورود باشگاه ها به بازار سرمایه باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا طبق وعده 
مسئوالن دو باشگاه استقالل و پرسپولیس تا 
پایان س��ال جاری واگذار می ش��وند یا خیر؟ 
پاس��خ داد: تالش این است که این واگذاری 

تا پایان سال جاری صورت بگیرد.
 در این راس��تا، مدیرعام��ل فرابورس چندی 
پیش در پاسخ به س��والی در مورد واگذاری 
دو باش��گاه ورزشی پرسپولیس و استقالل، با 
اش��اره به اینکه ما پی��ش از این صورت های 
مال��ی از این دو باش��گاه دریافت کرده ایم اما 
تاکنون درخواس��ت رس��می ب��رای ورود به 
فرابورس از سوی این باشگاه ها مطرح نشده 
اس��ت، گفت: در قانون بودجه، وزارت ورزش 
و جوانان مکلف شده است سهام باشگاه های 
پرس��پولیس و اس��تقالل را از طری��ق ب��ازار 
پایه فرابورس واگذار کند و س��ازمان بورس، 
بازار س��رمایه و فرابورس ایران به طور کامل 
آمادگی بررسی ش��رایط این دو باشگاه برای 
ورود به فرابورس را دارد که به محض دریافت 
درخواست رسمی، شرایط آن ها برای ورود به 

فرابورس را بررسی می کنیم.   ایسنا 

رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد؛
رونمایی ازسازوکار جدید 

سیاستگذاری پولی
رئیس کل بانک مرکزی بااش��اره به رونمایی 
س��ازوکار جدی��د سیاس��تگذاری پول��ی ب��ا 
آغ��از عملی��ات بازار ب��از گفت:ب��ه تدریج با 
خریدوفروش اوراق اسالمی منتشره از طرف 
خزان��ه دولت،این ابزار مهم به کار گرفته می 

شود.
عبدالناصر همتی با بی��ان اینکه  همزمان با 
پنجاه و نهمین مجمع عمومی بانک مرکزی، 
سامانه معامالتی »عملیات بازار باز« رونمایی 
و بر اس��اس وعده ای ک��ه در ابتدای حضورم 
در بان��ک مرک��زی داده بودم، ب��ه حول قوه 

الهی، س��ازوکار جدید سیاس��تگذاری پولی 
رسماً رونمایی شد گفت:عملیات بازار باز بنا 
به تعریف مت��داول آن، خرید و فروش اوراق 
قرضه ی��ا بدهی دولت و به ویژه اوراق بدهی 
کوتاه مدت از قبیل اسناد خزانه با بانک ها و 

مؤسسات اعتباری است.
وی افزود:به طور معم��ول، امروزه بانک های 
مرک��زی عملیات بازار باز ی��ا خرید و فروش 
اوراق را برای دستیابی به اهداف اقتصاد کالن 
خود یعنی کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادی 
انجام می دهند و برای آنکه قادر باش��ند نرخ 
تورم و س��طح تولید را در جه��ت مطلوب و 
موردنظر خود تحت تأثیر قرار دهند، احتیاج 
به یک واس��ط یا هدف میانی دارند که امکان 
کنترل قابل توجه آن را داشته باشند. متغیری 
که امروزه بانک های مرکزی به عنوان واسطه 
و هدف میانی برای دستیابی به تورم و تولید 
مطلوب از آن استفاده می کنند، نرخ سود بازار 
بین بانکی اس��ت. همتی تصری��ح کرد:بانک 
مرکزی نیز از این پس و به تدریج با خرید و 
فروش اوراق اسالمی منتشره از طرف خزانه 
دولت، این ابزار مهم سیاستگذاری پولی را به 

کار خواهد گرفت.  ایرنا 

تا پایان خرداد99 انجام می شود؛
فروش اقساطی  مسکن مهر  

در حال��ی مقام مس��ئول وزارت راه از فروش 
اقس��اطی واحدهای مسکن مهر تا پایان بهار 
س��ال آینده خب��ر داده که به نظر می رس��د 
تحویل ناق��ص برخی پروژه های طرح مذکور 

نیز در همین راستا انجام می شود.
  پروانه اصالنی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با 
اعالم اینکه با 21 استان در خصوص تکمیل، 
تحویل و فروش اقساطی واحدهای مسکونی 
مهر جلس��اتی جداگانه برگزارش��ده است از 
ارایه گزارش های وضعیت واحدهای مسکونی 
تکمیل، نیمه تمام یا فروش اقس��اطی شده و 

نشده در جلسه شورای عالی مسکن خبر داد.
وی افزود: مقررشده است تا تمامی پروژه هایی که 
تکمیل شده اما فروش اقساطی نشده اند تا ۳0 
اسفند فروش اقساطی شوند. همچنین، آن پروژه 
هایی نیز که تکمیل نشده و فروش اقساطی نیز 
نشده اند نهایتا تا پایان خرداد 99 فروش اقساطی 
ش��وند.   این در حالی اس��ت که طی هفته های 
اخیر، متقاضیان مس��کن مهر ب��ه خصوص در 
برخی شهرهای جدید از تحویل ناقص واحدهای 
خود گالیه داش��ته اند. اما این سؤال مطرح می 
ش��ود که چرا ش��رکت عمران شهرهای جدید 
ایران اجازه تحویل ناقص واحدهای مسکن مهر 
را می دهد؟ این احتمال وجود دارد که فشارهای 
ناشی از سوی بانک عامل برای فروش اقساطی 

دلیل بروز این اتفاق باشد.
پی��ش از این مدیرعامل بانک مس��کن گفته 
ب��ود:  تع��داد واحده��ای این طرح ت��ا امروز 
بی��ش از 2 میلیون و ۳80 هزار اس��ت که از 
ای��ن تعداد یک میلی��ون و 926 هزار فروش 
اقساطی شده است. همچنین 89 هزار واحد 
تعیین تکلیف شده مس��کن مهر داریم و در 
مجموع  حدود ۳7۳ هزار واحد مس��کن مهر 

باقی مانده است.    تسنیم 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر


