
خانه ملت میزبان کمیسیون فاوا 
در آس��تانه انتخابات مجلس، عده ای از کاندیداهای 
ای��ن دوره از انتخابات که س��ابقه فناورانه دارند در 
س��ازمان نظام صنفی و در جمع خبرنگاران حاضر 
ش��ده و درباره اهداف و برنامه های خود در صورت 

ورود به خانه ملت صحبت به میان آوردند.
ب��ه گ��زارش خبرنگار ما رض��ا تقی پور، وزیر س��ابق 
ارتباطات کشور و عضو ش��ورای عالی فضای مجازی 
در ای��ن نشس��ت اعالم ک��رد ش��بکه های اجتماعی 
و پیام رس��انی که تکلیف ش��ان مش��خص است، باید 
فیلتر بمانند. او ادامه داد: »دیتای ش��هروندان ایرانی 
توسط ش��رکت های خارجی به تاراج برده می شود و 
باید قانونمند ش��ود. بحث حفاظت از داده ها و حریم 
ش��خصی مساله مهمی اس��ت که باید آن را پیگیری 
کرد، درس��ت مانند GDPI ک��ه اروپا دارد.«او تاکید 
می کند: »کسب وکارهای فاوایی باید رونق پیدا کنند و 
اقتصاد دیجیتالی باید رشد و توسعه پیدا کند.«رسول 
جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی که اخیرا با 
طرح مسائلی چون ایرانت بر س��ر زبان ها افتاده بود، 
 ICT با اش��اره به س��ابقه ۳۶ س��اله خود در ح��وزه
می گوید که ۴ س��رفصل برای کاره��ای خود در نظر 
دارد و در ای��ن رابطه ادامه می دهد: »پیگیری اجرای 
قوانین موجود، تکلیف تنظیم گری در صنعت آی تی، 
پیگیری کپی رایت در کشور، تشکیل کمیسیون فضای 
مجازی و آی تی در خدمت شفافیت دنبال می کند.«به 
اعتقاد جلیلی مجلس شورای اسالمی برخالف ادعای 
برخی از نمایندگان نمی تواند در مقامی ظاهر ش��ود 
که قطع ش��دن اینترنت با اج��ازه آنها صورت بگیرد. 
او در توضیح بیش��تر این مبحث ادامه می دهد: »اگر 
شرایط مانند آبان ۹۸ رخ بدهد، به طور قطع اینترنت 
جهانی دوباره قطع خواهد ش��د. این موضوع مرتبط 
با  امنیت کش��ور  اس��ت. مجلس برای این کار جای 
مناسبی نیست و این موضوعات به شورای عالی فضای 
مج��ازی برمی گردد.«مهرداد خداوردیان به تعامل دو 
س��ویه مجلش با ش��ورای عالی فضای مجازی تاکید 
ویژه ای دارد و می گوید: »بحث اصالح و س��اماندهی 
پیام رس��ان های اجتماعی را نیز پیگیری خواهم کرد؛ 
موضوعی که جای کار بسیاری دارد. همچنین موضوع 
ح��ق و حقوق ش��هروندی در فضای مجازی و تحقق 
واقعی ش��بکه ملی اطالعات به صورت عملیاتی و به 
دور از هر گونه شعار و بحث نظارتی روی آن از دیگر 

مواردی است که پیگیر آن خواهم بود.«
او در پاس��خ به س��والی در رابطه ب��ا فیلترینگ نیز 
می گوید: »الیه بندی اینترنت برای اقش��ار مختلف و 
دسترس��ی پذیری اینترنت در سطوح مختلف امری 
اس��ت که در زمین��ه فیلترینگ الزم اس��ت. توقعی 
که از مس��ئوالن فاوای کش��ور می رود این است که 
ایج��اد زحمت ب��رای کس��ب وکارها و مردم ش��کل 
نگیرد.«»خلیل بس��طامی« که می گوید سالها برای 
آموزش دانش آموختگان IT تالش کرده، اعتقاد دارد 
که خالهای قانون��ی در زمینه ICT را باید پیگیری 
ک��رد و متولی حوزه فن��اوری اطالعات را در مجلس 
بس��یار بااهمیت می داند. او می گوید کمیسیونی که 
زیرمجموعه کمیسیون صنایع است، پاسخگوی نیاز 
جامعه نیس��ت و باید کمیس��یون فناوری اطالعات 
شکل بگیرد. او همچنین معتقد است نظام آموزشی 
کشور در حال کشتن مساله نوآوری در بچه هاست و 
آنها را با نگاه��ی کارمندی تحویل جامعه می دهد و 
تاکید دارد این مساله را نیز باید در مجلس پیگیری 
ک��رد تا تغییر پیدا کند.او نی��ز در رابط با فیلرتینگ 
می گوید: »پیام رس��ان های و ش��بکه های اجتماعی 
باالخره باید دفتر و یا نماینده ای از خودشان در کشور 
داش��ته باش��ند، مانند همه جای دنی��ا. اگر نگاه آنها 
بیزینسی است و نه سیاسی، این مساله کامال طبیعی 
است و باید پاسخگو باشند و الاقل با ما تعامل جدی 

و دقیقی داشته باشند.«

اخبار

درآمدمالیاتی؛ خانه ای روی آب 
سیاست روز نگاه  خوشبینانه دولت برای اخد مالیات را بررسی میکند؛

گزارش

 روز گذشته وزیر اقتصاد و دارایی کشور به عنوان سکاندار 
اصلی اقتصاد کشور از تالش گسترده متولیان  برای استفاده 
ازمالیات  به عنوان ابزار سیاست گذاری اقتصادی  در یکسال  
اخیر خبر داد و  براین مس��اله تاکید کرد که » باید از کوچ 
نقدینگی به فعالیت های اختالل زا و نوسانات غیر منطقی و 
غیر اصولی در بازارهای ارز، طال و کاال جلوگیری کنیم که 
در این زمینه از مالیات به عنوان ابزار اقتصادی برای مقابله 
ب��ا فعالیت های اختالل زا در اقتصاد کش��ور که برای بخش 

خصوصی سم است، به خوبی استفاده شد.«
 دژپس��ند  با تش��ریح  برنامه های دولت به منظور استفاده 
از مالی��ات در جها درآمدزایی این مس��اله راعنوان کرد که 
رویک��رد دولت و به خصوص وزارت اقتصاد این نیس��ت که 
کاهش درآمدهای نفتی و تأمین مالی خزانه از طریق فشار 
بر بخش خصوصی خوش حساب، منضبط، و شناسنامه دار 
جبران ش��ود؛ بلکه افزایش درآمده��ای مالیاتی را از طریق 
تعریف پایه های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و 

ساماندهی معافیت های مالیاتی در حال پیگیری هستیم.
 وی همچنی��ن از اتاق ه��ای بازرگان��ی، صنای��ع، معادن و 
کشاورزی، اصناف، تعاون و ... در سراسر کشور که در بطن 
اقتصاد کش��ور فعالیت دارند، درخواست داشته و داریم که 
برای مبارزه با فراریان مالیاتی و همچنین تعریف پایه های 

جدید مالیاتی و سایر حوزه های مربوطه با ارائه پیشنهادات 
مشخص به وزارت اقتصاد کمک کنند.

 سال سخت 
 صحبت های وزیر اقتصاد در خصوص برنامه های متولیان 
و ب��ه ویژه دولت در خصوص کس��ب درآم��داز مالیات  در 
ش��رایطی صورت گرفته که  هیچ مرجع و نهادی  نتوانسته 
و یا نخواس��ته اس��ت تا رقم دقیق فرار مالیاتی رابه عنوان 
ی��ک مرجع رس��می اعالم کند و با این وج��ود دولت برای 
سال آینده چه درالیحه بودجه ۹۹  و چه در تمام سرفصل 
هایی که برای س��ال آینده خود ترسیم کرده  ،درآمدهای 
مالیات��ی را در صدر درآمدهای خود لح��اظ کرده و براین 
اعتقاد است که  سال سخت ۹۹ را با وجود همه مشکالتی 
که در س��ال جاری هم بوده  و درآن س��ال بیشتر می شود 
را میتوان با درآمدهای مالیاتی ترس��یم شده در این برنامه 

ها سپری کرد. 
  کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی براین باورند که  تمرکز 
دولت و متولیان امر بر روی منابعی که هنوز محل اخذ آن 
در هاله ای از ابهام قرار دارد ؛ سرابی بیش نبوده و جادارد 
تا دس��ت اندرکاران با توجه به مشکالت اقتصادی پیش رو 

نگاه واقع بیننانه تری به موضوع داشته باشند. 

اکنون درباره رقم فرار مالیاتی اظهارنظرهای متفاوتی انجام 
ش��ده است. اختالف نظر مس��ئولین در مقدار فرار مالیاتی 
ناشی از شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی در کشور است. 
در واقع بر خالف کشورهای پیشرفته دنیا در ایران سازوکار 
مشخصی برای رصد جریان پول و کاال وجود ندارد و همین 
امر باعث می شود که نتوان مقدار واقعی مالیات را مشخص 

کرده و از مودیان مالیاتی اخذ کرد.

 فرار از جنس مالیات
به عقیده بس��یاری از مسئولین دولتی میزان فرار مالیاتی در 
کش��ور حداکثر ۴۰ هزار میلیارد تومان است. به گفته فرهاد 
دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بین ۲۵ تا ۴۰ هزار فرار 
مالیاتی داریم که مبلغ بسیار بزرگی است.همچنین امیدعلی 
پارس��ا، رییس س��ازمان امور مالیاتی اعتقاد دارد: بر اس��اس 
برآورده��ا حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلی��ارد تومان فرار مالیاتی 
داریم که رقم بسیار بزرگی است و تنها راه مقابله با آن فراهم 
شدن زیرساخت های الکترونیکی و انتقال اطالعات اقتصادی 

همه افراد حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی است.
 در همین راس��تا  محمدرضا پورابراهیمی در آخرین اظهار 
نظ��ر خود تیرماه ۹۸ حجم ف��رار مالیاتی را ۵۰ تا ۶۰ هزار 
میلی��ارد  اعالم کرد  و در اواخر نیمه اول س��ال نیزرئیس 
قوه قضایی��ه گفته بود :»تصور من این بود که فرار مالیاتی 
در کش��ور حدود 1۰۰ هزار میلیارد تومان اس��ت، هرچند 
ارقام اعالم شده توسط مسئولین نیز عدد بزرگی به حساب 
می آید اما برخی گزاره های اقتصادی حاکی از این است که 
رقم فرار مالیاتی در کشور بسیار بزرگتر از این ارقام است.

براس��اس آنچه سازمان مالیاتی مدنظر قرار داده و با علمبه 
آن بخش اقتصاد زیر زمینی که هیچ گاه درمحاسبات  این 
س��ازماننیامده ونمی آید ؛صرف نظر از برخی معافیت های 
گسترده و بی ضابطه مالیاتی ؛فرار مالیاتی در کشور بسیار 
بیش��تر از رق��م 1۰۰ هزارمیلیارد توم��ان یعنی حدود ۲۵ 

درصد از کل بودجه عمومی کشور است. 
 وزی��ر اقتاد و دارایی در حالی از فعاالن درخواس��ت کمک 
برای کس��ب درآمدهای مالیاتی دارد که عمده این افراد به 

حس��اب و کتاب های دولت در الیحه بودجه ۹۹ برای اخذ 
مالیات اعتقادی نداش��ته و ندارند و اساا عملیاتی شدن آن 

را در هاله ای از ابهام می دانند .

ابهام در افزایش رقم مالیاتی
 در ای��ن میان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران 
با بیان اینکه  اقتصاد ایران دو سال است که در رکود به سر 
می برد، بنابراین افزایش رقم مالیاتی بودجه را با ابهام روبه رو 
می کند ؛تحق��ق درامدهای مالیاتی را مبه��م ترین نکته م 
یئداند و درکنار آن برخی اعضا اتاق با مبنا قرار دادن میزان 
فرار مالیاتی در کس��ب وکارهای مختلف می گویند؛ با روند 
فعلی دولت هیچ وقت نخواهد توانس��ت جلوی این فرارهای 
مالیاتی را بگیرد. البته رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران نیز  
اخذ مالی��ات  از منابع مدنظر دولت را اتفاقی خوش��بینانه 
برش��مرده و می گوید:» خوشبینانه اس��ت که بتوان گفت 
وضعیت اقتصادی آنچنان خوب می شود که بتوان این مقدار 
مالیات را افزایش داد؛ مگر اینکه بگوییم فرار مالیات ها را نقد 
کنیم. واال این اقدام دولت در حقیقت فشار به بخش تولید و 
قسمت های شفافی که مالیاتشان را می دهند، خواهد بود که 
نمی تواند مطلوب باشد و باید دید که در سال ۹۹ سرنوشت 

این اعداد به کجا خواهد رسید.«

 حرف آخر
 در ای��ن میان اما صحبت قابل توجه و مهم  آن اس��ت که 
دولت ب��ا توجه به نگاه بخش خصوص��ی و ابهاماتی که در 
مسیر کسب درامد مالیاتی داردچگونه  می تواند بر منابعی 
که هنوز مشخص و معلوم نیست تمرکز کرده  و در کناراین 
نگاه رویایی خود توقع داش��ته باشد تا بخش خصوصی که 
این نوع نگاه را غلط و نادرست میخواند با وی همراه شود. 
آنچه مسلم است با مبنا قرار دادن شرایط کنونی اقتصاد و 
آنچه که در سالهای آتی پیش روی اقتصاد ترسیم می شود 
؛ای��ن منایع نمی توانداتکای مطلوب و پایداری باش��د و جا 
دارد متولیان نگاه  واقع بینانه تری به  اینمس��اله به عنوان 

راهکاری برای حل مشکالت پیش رو داشته باشند. 
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در یازده ماهه امسال ثبت شد؛
  39 میلیارد دالر صادرات در مقابل  

40 میلیارد دالر واردات 
رئیس کل گمرک جمهوری اس��المی ایران 
گفت: در یازده ماهه امسال ۳۹ میلیارد دالر 
ص��ادرات و حدود ۴۰ میلی��ارد دالر واردات 

داشته ایم.
مهدی میراشرفی گفت: اگر تجارت در کشور 
تس��هیل ش��ود، می توان س��هم بیشتری در 
تجارت دنیا داش��ت. این در حالی اس��ت که 
قرن فعلی قرن آسیاست و باید از این فرصت 
به خوبی استفاده ش��ود.  رئیس کل گمرک 
جمهوری اسالمی ایران گفت: ایران هیچ گاه 
نقشه تجاری نداشته در حالی که کشورهایی 
که به آبه��ای آزاد راه دارند، امکان بالقوه ای 
در بهره از تج��ارت خارجی دارند. وی اظهار 
داش��ت: در ی��ازده ماهه ابتدای امس��ال ۳۹ 
میلی��ارد دالر صادرات و ح��دود ۴۰ میلیارد 
دالر واردات داشته ایم، این در حالی است که 
تنها کشوری که دو کریدور شمال - جنوب و 

شرق - غرب در آن قطع می شود ایران است 
و باید از این موقعیت به نفع تجارت خارجی 
کشور استفاده شود.  میراشرفی اظهار داشت: 
بیش از 1۵۰ میلی��ون تن صادرات در یازده 
ماهه ابتدای امسال انجام شده، در حالی که 
س��خت ترین ش��رایط را برای ص��ادرات کاال 

داریم و به عبارتی شرایط فوق حاد است. 
میراشرفی در رابطه با ذرت های آلوده گفت: در 
دنیا ه��ر امر واحد یک مرجع واحد دارد و اگر 
بحث سالمت در کشور دنبال می شود، باید یک 
مرجع واحد آن را بررسی کند، در حالی که در 
حوزه ذرت های آلوده چهار سازمان اعمال نظر 
می کنن��د که بعضا اختالف نظر هم دارند.  وی 
همچنین بیان داشت:  تعدد قوانین و مقررات 
معضل اصلی تجارت محسوب می شود ضمن 
اینکه اتوماسیون نیز باید انجام شود زیرا جعل 

در زمان کاغذبازی رخ می دهد. 
رئیس کل گمرک جمهوری اس��المی ایران 
اظه��ار داش��ت: گمرک تح��ت بدترین آماج 
حمایت از س��وی وب س��ایت ها قرار گرفته، 
مبن��ی ب��ر اینکه چ��را ب��ه دنب��ال واردات 
خودروه��ای لوکس و کااله��ای غیرضروری 
اس��ت، در حالی که ما به دنبال این هستیم 
که اگر حقوق مکتسبه ای ایجاد شده و کاالیی 
ثبت سفارش شده، مسیر طبیعی خود را طی 
کن��د، در حالی که واردکنن��ده گناهی ندارد 
که وقتی کاال به گمرک رسیده، اولویت ثبت 
س��فارش اگر ۲ بوده به ۴ تغییر یافته است. 

 اتاق بازرگانی تهران

وزیر راه و شهرسازی خبرداد؛
 مهار ثروت اندوزی برخی سفته بازان 

در بازار مسکن  
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مسیر 
طی شده سال های گذش��ته برای راه اندازی 
س��امانه ملی امالک و اس��کان درست نبود، 
گفت:در چند ماه گذشته تالش کرده ایم این 
مس��یر را اصالح کنیم و امروز ب��ا راه اندازی 
سامانه ملی امالک، تالش خواهد شد حباب 

مسکن مدیریت شود.
محمد اس��المی با بیان اینکه در س��ال های 
گذشته مس��یری که برای راه اندازی سامانه 
مل��ی امالک و اس��کان طی ش��د، مس��یری 
نادرس��تی بود، گفت:  م��ا در دوره جدید آن 
مس��یر را اصالح کردیم و س��ازمان هایی که 
قرار اس��ت اطالعات خود را در این س��امانه 
وارد کنند، اطالعات خود را بدهند تا سازمان 
امور مالیاتی کشور مطابق قانون از اطالعات 
این س��امانه برای اخذ مالی��ات از خانه های 

خالی از سکنه استفاده کنند.

وی ب��ا بیان اینکه به هر حال تمام بانک های 
اطالعاتی در اختیار وزارت راه نیست، گفت: 
امیدواریم بتوانی��م به صورت دیتاماینینگ ) 
پردازش داده های بزرگ( شناسایی ها را انجام 
دهیم و ثروت اندوزی برخی از س��فته بازان را 

در بازار مسکن مهار کنیم.
ب��ه گفته وی س��امانه ملی ام��الک می تواند 
حباب مسکن را مدیریت کند و همانطور که 
وعده داده بودیم این س��امانه تا پایان امسال 

راه اندازی شد.
وی ادامه داد: خانه دار ش��دن مردم بر اساس 
قانون وظیفه دولت اس��ت و سیاست های ما 
باید از جنس تس��هیل کننده ب��رای خانه دار 
ک��ردن مردم باش��د. وی ادام��ه داد: وظیفه 
داری��م از بیت المال و اراضی دولت محافظت 
کنیم، ام��ا این بدان معنا نیس��ت که عرضه 

زمین برای تولید مسکن را تسهیل نکنیم.
وی گف��ت: بعد از انتخابات مجلس ش��ورای 
اسالمی مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی آغاز 
خواهد ش��د و در راستای طرح ملی خانه دار 
کردن مردم تعرفه سازمان نظام مهندسی در 

برخی از شهرها باید به حداقل برسد.
وی گفت:  امروز با امضای تفاهم نامه با سازمان 
نظام مهندس��ی تهران و ب��ازار تهاتر ایرانیان 
تالش خواهی��م کرد، مصالح س��اختمانی با 
تخفی��ف در اختیار س��ازندگان ط��رح ملی 
مس��کن قرار بگیرد. موضوعی که می تواند با 
تخفی��ف ۲۰ درصد مردم را راحت  تر خانه دار 

کند. فارس 

 تا پایان سال انجام می شود؛
اجرای مرحله دوم تخصیص منابع 

مالی  راه آهن از محل تبصره 18  
رئیس ام��ور راه و ترابری س��ازمان برنامه و 
بودج��ه اظهار امی��دواری ک��رد: مرحله دوم 
تخصیص منابع مالی شرکت راه آهن از محل 
تبص��ره 1۸ قان��ون بودجه را تا پایان س��ال 

جاری عملیاتی کنیم.
اکب��ر رحمان��ی در بازدید از مرک��ز تعمیرات 
اساسی واگن های مسافری شرکت  رجا، بیان 
کرد: یک میلیارد دالر از محل صندوق توسعه 
ملی برای اجرای تبصره 1۸ قانون بودجه برای 
اش��تغال زایی و تولی��د در کش��ور پیش بینی 
شده اس��ت و دولت در نظر دارد از این محل 
منابع مالی مناسبی را برای حوزه های مختلف 
اقتصادی از جمله حمل و نقل ریلی اختصاص 
دهد و متناسب با پیشرفت کار باید این منابع 

در اختیار شرکت راه آهن قرار گیرد.
رئیس امور راه و ترابری سازمان برنامه و بودجه 

ضمن ابراز رضایت از روند بازسازی واگن های 
مس��افری رجا تاکید کرد: تاکنون ۲۰ درصد 
از منابع مالی از این محل برای دس��تگاه های 
اجرایی و ش��رکت راه آهن اختصاص یافته و 
انتظار داریم تا اسفند ماه سال جاری، متناسب 
با پیش��رفت کار، مرحله دوم این منابع برای 
برای نوس��ازی و بازسازی ناوگان ریلی کشور، 

به شرکت راه آهن اختصاص یابد.
این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه 
یادآور شد: هم اکنون با استفاده از منابع مالی 
تبصره 1۸ قانون بودجه، تعدادی از واگن های 
مسافری رجا بازس��ازی شده و بخشی دیگر 
نیز در حال بازس��ازی اس��ت و امیدواریم تا 
خ��رداد ماه س��ال آین��ده تع��داد واگن های 
مسافری بازسازی ش��ده از محل منابع مالی 
این تبصره، به بیش از ۲۶ دس��تگاه افزایش 
یابد. رحمانی با بیان اینکه همه دستگاه های 
اجرای��ی می توانن��د از این ظرفی��ت قانونی 
اس��تفاده کنند، اظهار داشت: هنوز عملیات 
بازسازی ریل باس ها و ترن ست ها آغاز نشده 
است، اما فرآیند بازسازی واگن های مسافری 
در این س��ایت فعال اس��ت و مقرر ش��ده در 
راس��تای اجرایی ش��دن این ظرفیت قانونی، 
۴۰۰ دستگاه واگن مسافری با عمر باالی ۴۰ 
س��ال از منابع مالی تبصره 1۸ قانون بودجه 
پس از بازس��ازی و انجام تست های الزم وارد 
شبکه ریلی کشور ش��وند که در این صورت 
1۰ س��ال دیگر می توانن��د در خطوط ریلی 

سیر کنند.   وزارت راه وشهرسازی

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از راه اندازی فروش 
اس��تقراضی در چهارم اسفندماه خبر داد و اعالمکرد که 
این س��ازمان آمادگ��ی دارد اوراقی منتش��ر کند که به 
تضمین بانکی نیاز نداشته باشد و مبتنی بر سهام باشد.

ش��اپور محم��دی ب��ا تاکید بر ای��ن که اگ��ر در اقتصاد 
کش��ور تامین مالی وجود نداش��ته باشد بهره وری هم به 
تنهایی تاثیرگذار نیست، اظهار کرد: بخش مالی اقتصاد 
یک کش��ور تابع بخش واقعی اقتصاد اس��ت. اگر بنگاه ها 
س��ودآور باشند بازار مالی هم س��ودآور خواهد بود و اگر 
تامین مالی در بازارهای مالی خوب انجام شود در بخش 

واقعی رشد اقتصادی خواهیم داشت.
وی با بیان این که تامین مالی یکی از کارکردهای اصلی 
بازار مالی اس��ت، افزود: بازار س��رمایه در سال های اخیر 

نقش خود را در تامین مالی پررنگ کرده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد حجم اوراق 
منتش��ره در بازار سرمایه گفت: حجم این اوراق در سال 
۹۴ معادل 1۴ هزار میلیارد تومان بود که امروز به 1۴۰ 
هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت در واقع حجم اوراق 
منتشره در بازار سرمایه 1۰ برابر شده است این در حالی 

است که هیچ متغییر اقتصادی 1۰ برابر نشده است.
محمدی ادامه داد: این آمار نشان دهنده عزم  و اراده در 
بازار سرمایه برای توس��عه و تنوع بخشی ابزارهای مالی 
اس��ت، البته اگر این میزان را با تسهیالت بانکی مقایسه 
کنیم هنوز کم است اما نسبت به چهار سال گذشته خود 

رشد چشمگیری داشته است.
وی در ادام��ه با بیان این ک��ه یکی از ابزارهای در تامین 
مالی اس��تفاده می ش��ود اسناد خزانه اس��ت، گفت: این 
اس��ناد حدود چهار سال است که وارد بازار سرمایه شده 

است اما در قوانین به خوبی جایابی شده است.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: از ابتدای 
سال تاکنون ۳۹ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسالمی 

منتشر شده است که برای اقتصاد ما عدد کمی نیست.
محمدی در مورد ابزارهای مختلف در بازار سرمایه گفت: 
اکن��ون صکوک داری��م، همچنی��ن اوراق منفعت، اوراق 
مراحب��ه، اوراق جعاله، اوراق وکال��ت، اوراق خرید دین، 
اوراق س��لف موازی و غیره در بازار وجود دارد که مبتنی 
بر دارایی هستند. همچنین باید گفت بورس انرژی جزو 

بورس های پر رشد کشور بوده است. سنا 

رئیس سازمان بورس خبر داد

راه اندازی فروش استقراضی تا ۴ روز دیگر 
رئیس کل بانک مرکزی گفت: تجربه تلخ یک دهه گذشته 
نشان داد که چگونه عدم اعطای قدرت نظارتی به بانک 
مرکزی س��بب ش��د بانک ها منابع حاصل از سپرده ها را 
تبدی��ل به دارایی ه��ای کم بازده یا بدون ب��ازده از نوع 
دارایی منجمد کنند و به افزایش نرخ های سود و تشدید 
ناترازی خود بپردازند که خود را به بدترین ش��کل رشد 

نقدینگی تاریخ اقتصادی کشور نمایان کند.
 عبدالناص��ر همتی اظهار داش��ت: اقتصاد ای��ران دچار 
دش��واری های مزمنی اس��ت که به طور کلی خود را در 
متوسط تورم باال و متوسط رشد اقتصادی پایین نمایان 
م��ی کند، به گونه ای ک��ه از ابتدای دهه 1۳7۰ تاکنون 
متوس��ط نرخ تورم حدود ۲۰ درصد و متوسط نرخ رشد 

اقتصادی هم حدود ۳.۵ تا ۴ درصد است.
وی افزود: در همین دوران ۳ شوک تورمی و ارزی شدید 
را هم تجربه کرده اس��ت که هر کدام آسیب های جدی 
ب��ه اقتص��اد و همچنین به اعتماد عمومی وارد س��اخته 
اس��ت. گرچه بخش مهمی از این مش��کالت هم منش��ا 
خارجی داشته است. رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد : 
امکان ناپذیر اس��ت که اقتصاد ای��ران به تورم های پایین 

و رش��دهای اقتصادی باال دست یابد، اما همچنان دچار 
مش��کالتی از قبیل کس��ری بودجه ش��دید، نابرابری در 

توزیع درآمد و مواردی از این دست باقی باشد.
رئیس ش��ورای پول و اعتبار تصریح کرد: محقق ساختن 
اهداف موج��ود در نظریه اقتصاد مقاومتی نیازمند انجام 
اقداماتی هماهنگ از س��وی بخش های مختلف دستگاه 
های قانون گذاری، دستگاه های سیاستگذاری و اجرایی 
و حت��ی قضایی اس��ت و بدون انج��ام مجموعه اقدامات 
هماهنگ و س��ازگار ام��کان توفیق قابل توج��ه و پایدار 
وجود ندارد. همتی عنوان کرد: بانک مرکزی از طریق دو 
رکن سیاستگذاری پولی و نظارت بر بانک ها و موسسات 
اعتباری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قدم برداش��ته 
و همچن��ان تمام ان��رژی و ظرفیت خود را در این زمینه 

بکار خواهد بست.
رئی��س کل بان��ک مرکزی ادامه داد: ب��دون تردید یکی 
از الزامات کلیدی و اساس��ی ب��رای تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومت��ی کاهش پای��دار تورم و دس��تیابی به نرخ تورم 
پایی��ن در راس��تای آنچه اس��ت که اقتصاددان��ان برای 

حداکثرسازی رفاه اجتماعی بهینه می دانند.

رئیس کل بانک مرکزی؛

دسترسی به تورم های پایین ممکن نیست  


