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«ایران» از موانع تحقق هدف گذاری تورم  22درصدی گزارش می دهد

ازسرگیری پروازهای ایران به ترکیه

موافقت سازمان بورس با انتشار اوراق رهن ثانویه

ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ،موافقــت اصولــی عرضــه عمومی صکــوک رهنی
بانک عامل بخش مســکن را به ارزش  ۱۰هــزار میلیارد ریال به منظور تأمین منابع
مالی مورد نیاز این بانک برای اعطای تســهیالت جدید صادر کرد .مطالبات رهنی
مبنای انتشار این اوراق تعداد  ۲۴قسط از  ۲۴۳هزار و  ۴۴۹پرونده تسهیالت فروش
اقساطی خرید مسکن است که به نهاد واسط واگذار میشود /.سازمان بورس
ایرنا

گــروه اقتصادی  /برای نخســتین بــار در تاریخ
کشــور ،نــرخ تــورم بــرای ســالجاری از ســوی
بانــک مرکزی هدفگذاری شــد .براســاس این
هــدف نرخ تــورم با دامنه نوســان دو درصدی
 22درصد تعیین شده است.
این هدفگذاری به پشــتوانه اجرایی شــدن
«عملیــات بــازار بــاز» صــورت گرفــت کــه در
روزهــای پایانــی دی مــاه ســال گذشــته بانک
مرکــزی در یــک اطالعیــه رســمی از آغــاز آن
خبــرداده بــود .در عملیات بــازار بــاز با هدف
کنتــرل نــرخ ســود بیــن بانکــی و نقدینگــی و
درنهایت تورم ،بانک مرکزی از طریق خرید و
فــروش اوراق دولتی و با همکاری و مشــارکت
بانکهــا ،نرخ ســود بیــن بانکــی را در کریدور
تعیین شده هدایت میکند.
براین اســاس پس از چندماه که از اجرایی
شدن عملیات بازار باز میگذرد ،طی روزهای
اخیر رئیس کل بانک مرکزی بهصورت رسمی
نــرخ تــورم  22درصــدی را بــا یــک نوســان دو
درصدی بــرای ســالجاری هدفگــذاری کرده
است .پس از اعالم نرخ تورم هدفگذاری شده
توســط بانک مرکــزی ،برخی کارشناســان این
نــرخ هــدف را قابل اجــرا و برخی دیگــر آن را
نشدنی ارزیابی کردند.
در همیــن راســتا روز دهــم خــرداد مــاه در
ادامــه این سیاســت بانک مرکــزی از برقراری
ن بانکی» خبر داد.
«داالن نرخ سود در بازار بی 
این بانک در راستای تکمیل سازوکار عملیاتی
اجــرای سیاســتهای پولــی در چارچــوب
هدفگذاری تورم ،امکان سپردهگذاری بانکها
و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی نــزد خــود و
اعطــای اعتبار در قبال اخــذ وثیقه به بانکها
را در چارچوب اختیارات واگذارشــده از ســوی
شورای پول و اعتبار فراهم آورده است.
بــر اســاس دســتورالعمل «عملیــات بازار
بــاز و اعطــای اعتبــار در قبــال اخــذ وثیقــه
توســط بانک مرکزی» و مصوبــه هیأت عامل
بانــک مرکــزی ،بانکها و مؤسســات اعتباری

غیربانکــی میتواننــد ذخایــر مازاد خــود را در
ک شــبه نزد
نرخ ســود  10درصد و بهصورت ی 
بانک مرکزی سپردهگذاری کنند.
همچنیــن بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری
غیربانکــی میتوانند کســری ذخایر خــود را از
طریــق اعتبارگیری از بانــک مرکزی بهصورت
ک شبه و مشروط به ارائه وثایق کافی ،در نرخ
ی 
سود  22درصد تأمین کنند .این درحالی است
که پیش از این نرخ سود تسهیالت یک شبهای
که میان بانکها برای رفع مشــکالت اعتباری
خود دست به دست میشد به  35درصد هم
رســیده بود .اما با اقدام بانک مرکزی این نرخ
به  22درصد رســیده اســت .با توجــه به اینکه
بــه طور معمول باالترین نرخ ســود در شــبکه
بانکــی مربوط به تســهیالت یک شــبه اســت،
میتوان گفت که هماکنون سقف نرخ سود در
نظام بانکی به  22درصد رسیده است.
ëëبررسی نرخ تورم در  5دهه گذشته
هرچند در سال گذشته بواسطه جهش نرخ
ارز و بازگشت تحریمها ،نرخ تورم اوج گرفت،
ولــی بررســی میانگیــن ســاالنه نــرخ تــورم در
ســالهای گذشته نشــان میدهد که دستیابی
به نرخ  22درصدی تورم برای سالجاری دور
از دسترس نیست .براساس تازهترین گزارش
رســمی مرکز آمــار ایران ،نرخ تورم ســاالنه در
پایان اردیبهشــت ماه به  29.8درصد رســیده
اســت که تنها  7.8درصد از تورم هدف بیشتر
اســت .بدیــن ترتیب میتــوان با فــرض ثبات
شــرایط اقتصــادی و مهــار تدریجــی ویــروس
کرونا تحقق تورم هدف را شدنی دانست.
بررســی نــرخ تــورم از ســال  1350تاکنــون
نشان میدهد که کمترین نرخ تورم دراین بازه
زمانــی با  5.5درصد متعلق به ســال  1350و
باالتریــن نرخ تــورم با  49.4درصــد مربوط به
ســال  1374بوده است .اما جدای از نرخ تورم
ساالنه بررسی تورم میانگین دهههای گذشته
نشــان میدهد که تورم میانگین از سال 1350
تا سال گذشته  17.8درصد بوده است.

طبق نرخهای اعالم شده نرخ تورم ساالنه
توســط بانــک مرکــزی در دهــه  50شمســی
میانگیــن  13.5درصد بوده اســت که این نرخ
در دهــه  60بــه  16.4درصــد افزایــش یافتــه
اســت .در دهــه  70که باالتریــن میانگین نرخ
تــورم را داراســت میانگیــن ایــن شــاخص بــه
 24.3درصــد میرســد .اما در دهــه  80دوباره
شــاهد افت میانگین نرخ تورم به  14.7درصد
هستیم .در دهه  9( 90ساله) هم میانگین نرخ
تــورم به  20.2درصد رســیده اســت که نشــان
دهنده رشد آن نسبت به دهه قبل است.
در سال گذشــته با وجودی که نرخ تورم در
شــهریور ماه با نــرخ  42.7درصد بــه اوج خود
رســید ،اما از مهر ماه با یــک روند نزولی ثابت
این نرخ در اردیبهشت ماه به کانال  29درصد
رسیده است.
 ëëبسترهایی که آماده است
در نــگاه کلــی بخــش عمــدهای از بســترها
برای تحقق تورم هدف آماده شــده اســت .در
بخــش اصلی دولــت با تصویب انتشــار اوراق
بدهی برای تأمین کســری بودجه ســالجاری
بزرگترین محرک رشد نرخ تورم را مهار کرد.
درحالــی کــه دولــت در جریــان تدویــن الیحه
بودجــه  99انتشــار و فــروش  90هــزار میلیارد
تومــان اوراق بدهــی را پیشبینــی کــرده بود،
امــا تنگتر شــدن حلقــه تحریمهــا و مضیقه
در درآمدهــا بــه همــراه شــیوع کرونــا باعــث
شــد تــا فاصلــه میــان درآمدهــا و هزینهها در
بودجــه افزایــش یابد بــه طوری کــه در برخی
از گزارشهــا کســری بودجــه ســالجاری را
در حــدود  150هــزار میلیــارد تومــان ارزیابــی
میکردند .برهمین اســاس دولت با تصویب
انتشــار  150هــزار میلیارد تومــان اوراق بدهی
در شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی طــی
هفتههــای اخیر به طــور کامل کســری بودجه
خــود را تأمین کــرد .بدین ترتیــب درمجموع
 240هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشــر و
به فروش میرسد که از نگاه کارشناسان امکان

خبرخوان

سیاستهای پولی در پیچ کرونا
و تصمیمات سیاسی

مقصود اســعدی سامانی ،دبیر انجمن شــرکتهای هواپیمایی از احتمال برقراری
مجــدد پروازهــای ایران بــه مقصد ترکیه تا حــدود دو ماه آینده خبــر داد و گفت :بر
اســاس مذاکــرات صــورت گرفته پروازهــای موردی بــرای بازگردانــدن ایرانیها نیز
از پنــج مقصــد خارجی (از جمله مادرید ،بارســلون ،رم ،مینســک بالروس و کلمبو
سریالنکا) هماهنگ شده است /.ایسنا

جذب آن نیز وجود دارد.
همواره کارشناســان نســبت به پولی کردن
تأمین کســری بودجه هشــدار دادهاند و بدین
ترتیب ،تأمین آن از محل انتشــار اوراق از آثار
منفی روش قبل جلوگیری میکند.
در بخــش دوم مهار محرکهای نرخ تورم
کــه در اختیــار بانک مرکــزی اســت ،اقدامات
دنبالهداری انجام شد .برهمین اساس پساز
تکمیــل عملیات بازار باز ،سیاســتهای پولی
دســتخوش تحول جدی شــد .با اجرایی شدن
این سیاســت جدید اضافه برداشــت از منابع
بانک مرکزی به میزان زیادی کاهش مییابد،
یعنــی همان عاملی که به نرخ تورم باال منجر
میشد.
ëëموانع دستیابی به تورم هدف
هرچند دولت برای دســتیابی به نرخ تورم
هــدف بسترســازی الزم را انجــام داده اســت،
امــا همچنان موانعی در برابــر آن وجود دارد.
یکــی از ایــن موانــع نوســان نــرخ ارز اســت که
همواره بهعنــوان عاملی برای افزایش قیمت
ســایر کاالها و خدمات مطرح اســت .بنابراین
بــا توجه به روند صعودی نــرخ ارز در ماههای
اخیر و عبور آن از میانه کانال  17هزار تومانی،
ایــن نگرانی وجود دارد که تداوم رشــد نرخ ارز
به افزایش قیمت عمومی کاالها منجر شود و
نرخ تورم را افزایش دهد.
مانــع دیگری کــه در برابر تــورم هدف قرار
دارد ،میــزان مانــدگاری بیمــاری کرونــا در
کشــور اســت .هرچند طی هفتههای اخیر آمار
امیدوارکنندهای از کاهش میزان ابتال و مرگ و
میر از این بیماری منتشر شد ،اما شواهد نشان
میدهد که پیک جدیدی در راه است .افزایش

ابتــا در برخــی از اســتانها مانند خوزســتان،
بوشــهر ،کرمانشــاه و ...و ورود تعــداد زیادی از
شــهرها به وضعیت قرمز ،حاکــی از ادامه دار
بودن شرایط کرونایی در کشور است.
این درحالی اســت که ردپــای کرونا در نرخ
تــورم فروردیــن و اردیبهشــت امســال قابــل
مشــاهده اســت .به طوری که در فروردین ماه
نرخ تورم ماهانه به  2.1درصد و در اردیبهشت
ماه به  2.5درصد افزایش یافت و باعث شد تا
پس از ماهها نــرخ تورم نقطهای نیز صعودی
شود .حال در صورتی که این شرایط ادامه یابد
یا شــیوع کرونــا وارد پیک جدی شــود ،ممکن
است که در ماههای آینده نرخ تورم ساالنه نیز
که از مهر پارسال نزولی است ،دوباره به دامنه
افزایش بازگردد.
درکنــار ایــن موانــع ،شــرایط سیاســی و
اجتماعی کشــور نیز میتواند دستیابی به نرخ
تــورم هدف را تحــت تأثیر قــرار دهــد .تجربه
ســالهای گذشــته نیــز نشــان میدهــد ،در
ســالهایی که جو سیاســی و اجتماعــی آرامتر
بــوده اجــرای سیاســتهای اقتصــادی نتایج
مثبت تری به همراه داشته است .این درحالی
است که با وجود اعالم مسئوالن و گزارشهای
آمــاری از کاهنده بــودن نرخ تــورم ،انتظارات
تورمی در جامعه بشدت افزایش یافته است.
متغیــری که تأثیر زیــادی در نرخ تــورم جاری
دارد .انتظار تورم باال از سوی مردم باعث شده
اســت تا نقدینگی ســرگردانی که در سالهای
گذشته در شبکه بانکی پارک شده بود ،دوباره
راه بــازار ارز و طــا را بتدریــج در پیــش گیرد و
بهعنوان یکی از عوامل افزایش شــاخص این
بازارها عمل کند.

تقاضای واقعی برای خرید خودرو وجود ندارد

ســعید مؤتمنی ،رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو با بیان اینکه روند کاهشــی
قیمــت خودرو آغاز شــده و تقاضــای واقعی برای خرید خودرو وجــود ندارد ،گفت:
قیمت خودروهای داخلی بیش از  42میلیون تومان کاهش یافته است/.مهر

ورود  14میلیون ایرانی به بازارهای مالی

رضا باقری اصل ،رئیس شــورای اجرایی فناوری اطالعات گفت :با مهیا شدن بستر
دولــت الکترونیکــی توســط وزارت ارتباطــات و غیرحضــوری انجــام شــدن کارهای
مربوط به سهام عدالت ۱۴ ،میلیون ایرانی به بازارهای مالی اضافه شدند/.ایرنا

شرایط فروش خودروهای احتکاری

عباس تابش رئیس ســازمان حمایــت درخصوص نحوه فــروش خودروهای احتکاری که
اخیــراً توســط تعزیرات و پلیس مورد شناســایی قرار گرفته اســت ،گفت :قرار بر این شــده
نخست خود مالک خودروها را با قیمتی مصوب به فروش برساند .برای ما مهم این است
که خودرو فقط با قیمت مصوب به فروش برسد ،حال مالک میتواند آن را به هر کسی که
میخواهد بفروشد .وی با بیان اینکه در حالت دوم اگر مالک نسبت به این موضوع امتناع
کرد ،طبق قانون این خودروها اموال تملیکی محســوب شــده و توسط خودروساز در قالب
قرعه کشی و طرحهای فروش با قیمت مصوب به فروش خواهد رسید /.تسنیم

آخرین مهلت برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی پایان مرداد

معاون ســازمان امور مالیاتی گفت :صاحبان مشــاغل (اشــخاص حقیقی) تا پایان
مردادمــاه فرصت دارند ،اظهارنامه مالیاتی عملکرد ســال  ۱۳۹۸خود را بهصورت
الکترونیکی به ســازمان مالیاتی تســلیم کنند .محمد مســیحی اعــام کرد :ضروری
است مؤدیان از هر گونه مراجعه غیرضرور به ادارات مالیاتی اجتناب کنند /.ایسنا

قیمت نهایی  8خودرو مشخص شد

رئیــس شــورای رقابت از ابالغ دســتورالعمل قیمتگذاری  ۸خــودرو خبر داد و گفت:
خودروهــای پژو پارس اتومات  ،tu5هایما  S۵و  ،S۷ســورن بنزینــی ،پژو  ۲۰۷دندهای
و اتوماتیــک ،دنــا و دنــا پــاس از  ۴تــا  ۴۸درصد و متوســط  ۲۳درصد گران شــد .رضا
شــیوا در خصــوص تعییــن دســتورالعمل قیمــت خودروهــای غیــر مشــمول قیمــت
گذاری ،اظهار داشــت :در محاســبات انجام شده مالک ما قیمت  97سازمان حمایت
مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان بود .وی بــا اعالم اینکه اجرای این دســتورالعمل از
طریق ستاد تنظیم بازار به خودروسازان ابالغ خواهد شد گفت :خودروساز مجاز است
که این افزایش قیمتها را در محصوالت خود بهصورت متوسط اعمال کند/.تسنیم

