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براساس نماگرهای بانک مرکزی؛

نمایه

نقدینگی به  ۱۳۹۰تریلیون تومان رسید
حجم نقدینگی در پایان شهریورماه با  10/9درصد رشد نسبت به اسفندماه
سال  ،95به  1389هزار و  950میلیارد تومان بالغ شد.
به گزارش فارس ،براساس آمارهای متغیرهای پولی و بانکی بانک مرکزی،
حجم نقدینگی در پایان شهریورماه امسال با  10/9درصد در شش ماهه اول
امسال به  1389هزار و  950میلیارد تومان معادل حدودا  1390تریلیون تومان
رسیده است .این رقم نسبت به شهریورماه سال قبل  23/8درصد ( 267هزار
و  240میلیارد تومان) رشد داشته است .حجم نقدینگی اضافه شده در شش
ماهه امسال  136هزار و  560میلیارد تومان است .سهم پول از نقدینگی 186

گروه اقتصادی -در طول ماههای گذشته،
مقولهارزهای دیجیتال و تمایل برای خرید
و فــروش آنهــا رواج بیشــتری یافت و در
حالی که در بازار ایران سوداگریهایی برای
سرمایهگذاری در این ابزار مالی جدید ایجاد
شــده و برخی صرافیها و ســایتها مردم
را به ورود ســرمایههای خود بــه این بازار
تشــویق میکنند ،اما بانک مرکزی در برابر
آن موضعگیری کرده و با هشــدار به مردم
درباره ریسک باالی سرمایهگذاری در ارزهای
دیجیتال از جملــه «بیتکوین» ،قصد دارد
روندی محتاطانه برای فعالیت در این عرصه
در پیش گیرد.
این در حالی است که بانک مرکزی فعالیت
ارزهای دیجیتال در کشور را نه قانونی میداند
و نــه غیرقانونی و در حال بررســی موضوع
است ،اما ریسک باالی این بازار و چالشهای
رصدپذیری آن ،باعث شده تهیه و تنظیم سند
سیاستهای بانک مرکزی درباره این نوع ارزها
چن د ماه زمان به خود اختصاص دهد.
هرچند تاکنــون ابزارها و شــرکتهای
بسیاری در زمینه فناوریهای نوین مالی شکل
گرفتهاند و بانک مرکزی نیز به دنبال حمایت
و تسهیل امور آنهاست ،اما خطر فعالیتهای
غیرقانونی و ورود شرکتهای هرمی به این
پدیده ،باعث شده هیچ یک از ارزهای دیجیتال
در ایران پشتوانهسیاستگذار مالی را نداشته و
به رسمیت شناخته نشده باشند .با این حال
بانکهای مرکزی دنیــا در مورد پدیدههای
نوظهور مالی روشهــای مختلفی را به کار
میگیرند و برخی به کل آن پدیده را ممنوع
و برخــی به کل آزاد و برخی نیز روشهای
میانهای را انتخاب میکنند.
در این میان بیتکوین که به عنوان یکی از
اصلیترین ارزهای دیجیتال شناخته میشود
به هیچ بانک و دولتی متصل نیست و همانند
پول نقد به کاربران اجازه میدهد به صورت
ناشناخته به دریافت و پرداخت پول بپردازند
و یــا همانند دیگر ســرویسهای پرداخت
آنالین ،امکان معاملــه از طریق اینترنت را
فراهــم میکند .با این وجــود بیتکوین به
خوبی میتواند تجارت آزاد در فضای آنالین
را تســهیل کند و این فرصتی است که برای
شــرکتهای فعال در اینترنت بسیار جذاب
است.
ورود بیتکوین به بازار کشــور نیز تا به
امــروز از طریق مبادی مجازی رخ داده و در
حال حاضر در فضای مجازی برخی سایتها
به کاربــران ایرانی بیتکوین ارائه میدهند،
ضمن این که تعدادی از صرافیها نیز به این
بازار داخل شــدهاند و این امر نشان از نفوذ
استفاده از این فناوری در کشور دارد ،هرچند
تنها در مقیاسهای کوچک ،مبادالتی با این
ارز دیجیتــال صورت میگیــرد اما احتمال
زیادی مبنی بر گستردهتر شدن استفاده از
آن به مرور زمــان وجود دارد و از همین رو
ب ه منظور جلوگیری از ضررهای احتمالی در
آینده لــزوم ورود بانک مرکزی به این حوزه
اجتنابناپذیر است.
در همیــن رابطه یک مقام مســوول در
بانک مرکزی با هشدار به مردم درباره وجود
سوداگری و ریسک باال برای سرمایهگذاری در
ارزهای دیجیتال از جمله «بیتکوین» اعالم
کرد :بانک مرکزی سیاستهای کلی خود را در
حوزه کسب و کارهای نوین مالی و فینتکها
در شش سند تنظیم و تا پایان نیمه نخست
سال آینده اعالم خواهد کرد.
 تهیه  6سند در حوزه فین تک
ناصر حکیمــی ،معاون فناوریهای نوین
بانــک مرکزی با اشــاره به تهیه اســناد و
سیاستهای مختلف بانک مرکزی در حوزه
کســب و کارهای نوین مالی و تالش برای
تسهیل امور فینتکهای مالی گفت :بانک
مرکزی سیاستهای کلی خود را در عرصه
فناوریهای مالی مشــخص کرده اســت تا
عالقهمندان به ســرمایهگذاری و فعالیت در
این عرصهها مسیر خود را بدانند.
وی بــا بیــان اینکه این سیاســتها در
شش سند تنظیم میشــود که تاکنون دو
ســند آن تهیه و ابالغ شــده و یکی دیگر تا
روزهای آینده به نظام پولی و مالی کشــور
ابالغ میشــود ،اضافه کرد :تاکنون ســند
«پرداخت ســاز» و «پرداختیاران» منتشر
شــده و ســند «پرداختبان» نیز در دست
ابالغ اســت .وی افزود :سند پرداختبان به
فینتکهایی اختصاص دارد که پرداختهای

هزار و  240میلیارد تومان ،سهم شبهپول  1221هزار و  710میلیارد تومان و
حجم اســکناس و مسکوک در دست اشخاص  34هزار و  470میلیارد تومان
بوده اســت .در شش ماهه اول امسال شــبهپول  12درصد و پول  3/2درصد
رشد کرده است.
در عین حال ،سهم وامها و سپردههای بخش دولتی نیز  575/3هزار میلیارد
ریال است که از این رقم ،سهم دولت  ۵۲۹هزار میلیارد ریال و سهم شرکتها و
موسسات دولتی  ۴۵هزار میلیارد ریال است.
همچنین ضرباهنگ تغییر سرمایهگذاری کوتاهمدت به بلندمدت در بانکها
در این آمار قابل مشاهده اســت؛ به گونهای که سرمایهگذاری کوتاهمدت در
شــهریورماه سالجاری نسبت به اسفندماه  8/9 ،۱۳۹۵درصد کاهش یافته و
ســرمایهگذاری بلندمدت در همین بازه زمانی  35/4درصد رشد داشته است.

آنگونه که در خالصه داراییها و بدهیهای سیســتم بانکی در گزارش بانک
مرکزی آمده اســت :میزان داراییهای خارجی بانک مرکزی در شــهریورماه
امسال به  ۶۱۷۰هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته
شش درصد رشد را نشان میدهد؛ همچنین میزان بدهیهای بخش دولتی نیز
شامل بدهی دولت و شرکتها و موسسات دولتی به  ۲۳۷۳هزار میلیارد ریال
رسیده که هشت درصد رشد را نشان میدهد .در این میان میزان بدهیهای
بخش دولتی  ۲۰۸۹هزار میلیارد ریال و بدهی شرکتها و موسسات دولتی نیز
 284/6هزار میلیارد ریال است .همچنین بدهی بخشهای غیردولتی نیز ۹۹۱۵
هزار میلیارد ریال است و در عین حال ،سایر داراییهای دولتی نیز به ۹۰۳۱
هزار میلیارد ریال است .میزان وامها و اعتبارات دریافتی از خارج و سپردههای
ارزی به  ۳۶۷۳هزار میلیارد ریال رسیده است.

هشدار بانک مرکزی به مردم درباره ارزهای دیجیتال؛

«بیتکوین» رسمی نیست

تبعات مبادالت دیجیتالی

کامران ندری*« -بیت کوین» تاکنون به عنوان یک ارز رسمی مورد حمایت بانک مرکزی قرار نگرفته است که البته میتوان
آن را اقدامی صحیح و بجا تلقی کرد .زیرا در حال حاضر این نوع ارز دیجیتال به عنوان «پول» مورد حمایت بسیاری از کشورها
قرار نگرفته و اگرچه بانک مرکزی ایران در مورد آن ممنوعیتی ایجاد نکرده اما نسبت به ریسک باالی خرید و فروش این ارز هشدار
داده است.
در همین راستا شخصی که قصد استفاده از این ارز دیجیتال را دارد و در معامالت خود از آن بهره میگیرد ،باید تبعات مثبت و
منفی این معامالت را بپذیرد و ریسک آن را متحمل شود تا مسوولیتی متوجه بانک مرکزی نشود .البته این امر به این معنا نیست
که مردم از خرید و فروش آن منع شوند ،بلکه این هدف دنبال میشود که در مورد ریسک ناشی از نوسانات باالی مثبت و منفی آن آگاهی کافی
ایجاد شود.
گفتنی است همانطور که این ارز تا به امروز رشد باالیی را تجربه کرده ،اما از سوی دیگر در برخی بازههای زمانی کاهش یا افت قابل مالحظهای
نیز داشته است و در همین رابطه بانک مرکزی نسبت به این نوسانات جدی هشدار داده است؛ این نوسانات به قدری شدید بوده که در یک مقطع
زمانی یکباره شاهد افت هزار و  500دالری ارزش آن و حرکت از مرز نزدیک به هشت هزار دالر تا محدوده شش هزار و  400دالر بودهایم .به طوری
که این پدیده با نوسانات هیچیک از ارزهای رسمی دنیا قابل مقایسه نیست.
در این میان ،مساله هشدار و آگاهی دادن به مردم است و همانطور که اشاره شد نمیتوان مردم را از مبادالت مورد نیاز خود با ارزهای دیجیتال
منع کرد و در حالی که بسیاری از معامالت کنونی با چنین ارزهایی انجام میشود باید نسبت به پرریسک بودن فعالیتهای این حوزه هشدار کافی
داده شود.
هرچند باید توجه داشت که خرید و فروش پولهای الکترونیکی و دیجیتال با فعالیت شرکتهای هرمی متفاوت است و این امر مورد پذیرش
بسیاری از مردم دنیا نیست.مقول ه شرکتهای هرمی از منظر شرعی نیز نکوهیده شده و مورد انتقاد جدی از سوی مراجع عظام تقلید و علمای دینی
بوده است ،با این حال در مورد خرید و فروش ارزهای دیجیتال تاکنون فتوایی صادر نشده و از لحاظ شرعی اشکالی در آن دیده نشده است.
با این حال آنچه باید مورد توجه جدی قرار گیرد عدم آگاهی عدهای نسبت به ریسک موجود در چنین مبادالتی است و بانک مرکزی باید بتواند
نسبت به این وظیف ه خطیر در زمین ه آگاهیرسانی و نظارت بر فعالیتهای این حوزه تمرکز باالیی داشته باشد.
*عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

ریز را انجام میدهند و مصادیق آن شــامل
پول خرد است.
عضو هیات عامل بانک مرکزی ادامه داد:
سند چهارم حوزه فناوریهای مالی که اواخر
دیماه منتشر میشود« ،حسابیار» نام دارد
که در اسناد بینالمللی نیز به آن اشاره شده
و به فینتکهایی اختصاص دارد که با چند
بانک همکاری میکنند.
حکیمی از «ارزهــای رمزینه» به عنوان
پنجمین سند در دست تهیه بانک مرکزی نام
برد و گفت :با توجه به اینکه ارزهای رمزگذاری
شده و دیجیتال در سطح بینالملل به ویژه
در ماههای اخیر فراز و نشــیبهای زیادی
داشتهاند ،تالش میکنیم این سند تا پایان
نیمه نخست امسال تهیه و جمعبندی خود
را ارائه کنیــم .وی افزود :در این زمینه ابتدا
ضوابط و چارچوبها بــرای ارزهای رمزینه
نظیر بیتکوین که اکنون رایج هستند ،تدوین
میشود و سپس به این بحث ورود میکنیم
که اگر داخل کشــور بخواهیم ارز رمزینه را
بومیسازی کنیم ،چگونه باید ورود کرد.
عضو هیــات عامل بانک مرکزی ســند
ششم را مربوط به فینتکهایی دانست که
در حــوزه تخصیص مصــارف کار میکنند
و توضیح داد :ایــن بخش ،حوزههایی چون
تامین مالی انبوه ،قرض نفر به نفر و نظایر آن
را در بر میگیرد.
  بازاریابی هرمی در ارزهای دیجیتال
حکیمی با بیان اینکه رویکرد اصلی بانک
مرکزی درباره ارزهای دیجیتال در دســت
تدوین است ،گفت :در همه بانکهای مرکزی
جهان این ارزها وجود دارد و دامنه وســیعی
از دیدگاهها شامل ممنوعیت کامل تا امکان
استفاده از آن را دربرمیگیرد .وی با اشاره به
نوسان شــدید این نوع ارز اظهار داشت :این
ارزها یک عدم اطمینان و ریســک باال را به
وجود آورده و سبب شده بانکهای مرکزی

جهان از جمله ایران را دچار تردید کند که آیا
میتوان ذخایر را در قالب این ارزها نگهداری
کرد یا خیر.
عضو هیات عامل بانک مرکزی ادامه داد:
مقداری سوداگری در بازار ارز دیجیتال وجود
دارد و حتی بازاریابی هرمی را در این زمینه
شاهدیم که در فضای مجازی دیده میشود.
حکیمی به مردم هشــدار داد :با توجه به
نوسان شدید ارز دیجیتال ،هنوز این ارز به طور
رسمی از سوی بانک مرکزی شناخته نشده و
ریسک خرید این نوع ارزها باالست .این مقام
مســوول افزود :با توجه به اینکه سیاستگذار
به جمعبندی برای شناختن آن به عنوان ارز
رسمی نرسیده است ،ریسک آن برای خرید
و سرمایهگذاری باالست .ضمن آنکه امکان
فریب سرمایهگذار وجود دارد.
وی افزود :برخی افراد و شبکهها ابزارهایی
ایجاد کردهاند که کوپن و ژتون ارز دیجیتال را
عرضه میکنند اما بانک مرکزی در این زمینه
پیشنهاد نمیکند که در این زمینه ورود کنند.
حکیمی تاکید کــرد :ذات ارزهای دیجیتال
مبتنی بر یک نرمافزار است و حتی اگر فیلتر
شود ،از مسیر دیگری فعالیت میکند .از این
رو به مردم هشــدار میدهیم که ریسک آن
باالست و درباره آن احتیاط کنند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در
عین حال با تاکید بر اینکه این نهاد ناظر در
حال رصد بازار ارز دیجیتال است ،گفت :یکی
از مشکالت این بخش این است که بازاریابی
هرمی و شبکهای برای آن در حال انجام است
که البته دســتگاههای ذیربط در برخورد با
شبکههای هرمی ،باید به آن ورود کنند.
حکیمی خاطرنشان کرد :هرچند ارزش ارز
دیجیتال در یکسال گذشته  10برابر شده اما
نوسان رو به پایین آن نیز زیاد است.
 فعالیت غیررسمی صرافیها
معاون فناوریهــای نوین بانک مرکزی

اظهار داشــت :این روزها شــاهدیم برخی
در شــبکههای مجازی مدعیاند به ارزهای
دیجیتال وصل بــوده و در ازای پولی که از
مردم میگیرند ،کوپن میفروشن د لذا مردم
تا زمان اعالم سیاست رسمی ،با احتیاط با ارز
دیجیتال برخورد کنند و همه سرمایه خود را
وارد این حوزه نکنند.
حکیمــی درباره اینکه اکنــون برخی از
صرافیهــا به این حوزه ورود کردهاند ،گفت:
بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال هنوز ارز
رسمی از ســوی بانک مرکزی پذیرفتهشده
نیســت و باید بخش نظارتی بــا این موارد
برخورد کند.
وی ادامه داد :البته هماهنگیهایی نیز در
این زمینه با سایر دستگاهها در جریان است
اما یادآوری این موضوع خالی از لطف نیست
که در زمان فعالیت موسســههای غیرمجاز،
بانک مرکزی مرتب اطالعرسانی میکرد ولی
در نهایت عدهای از مردم سرمایه خود را در
این موسسهها از دست دادند.
حکیمی افــزود :واقعیت این اســت که
ارز دیجیتال فقط از طریق نرمافزار اســت و
اینگونه نیســت که همه آنها را فیلتر کنیم.
نباید فقــط در بخش عرضــه آن متمرکز
شــویم هرچند با نهادهای قضایی و نظامی
هماهنگیهــای الزم را داریــم .وی اضافه
کرد :باید تقاضا برای ارزهای دیجیتال را نیز
مدیریت کرد زیرا تا زمانی که تقاضای موثر
نباشد ،عرضه هم رشد نمیکند.
معاون فناوریهــای نوین بانک مرکزی
اظهار داشــت :از نظر فنی و تکنولوژی ،ارز
دیجیتال پایههــای ریاضی محکمی دارد و
امکان تقلب در آن بسیار کم است اما نوسان
آن نیز زیاد است .وی افزود :در فضای مجازی
روی رشد سریع ارزش این ارز تبلیغ زیادی
میکنند در حالی که ممکن است به یکباره
ارزش آن نیز ریزش کند.

حکیمی درباره اینکه چرا تهیه این سند
 9ماه طول میکشــد ،گفــت :موضوع ارز
دیجیتال در ماههای اخیر بسیار داغ شده و
تالش ما این است که تا پایان سال این اصل
را تعیینتکلیف کنیم که بیتکوین یا هر ارز
دیجیتال را بپذیریم یا خیر.
  پولشویی ،خط قرمز بانک مرکزی
معاون بانک مرکزی در پاســخ به سوالی
مبنــی بر احتمال پولشــویی و تامین مالی
ل گفت :اولویت
تروریسم از طریق ارز دیجیتا 
ما در استفاده از ارزهای دیجیتال این است که
استفاده از این ابزار محملی برای پولشویی و
تامین مالی تروریسم نباشد و تطبیق با مقررات
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در
اولویت ماست.
حکیمــی تاکید کرد :یکی از رویکردهای
بانک مرکزی در تدوین ســند ارز دیجیتال
این اســت که به هیچ عنوان شــبکه بانکی
خود را در مظان اتهام پولشــویی قرار ندهد
و ســامت نظام بانکی و پولی کشــور برای
ما اولویت دارد .وی گفت :تا زمانی که بانک
مرکزی موضع خــود را اعالم نکند ،بانکها
نمیتوانند به حوزه ارز دیجیتال ورود کنند
و با آنها برخورد میشود.
ی مهمترین چالش
معــاون بانک مرکــز 
ارزهای دیجیتال را رصدپذیری آن دانســت
و گفت :این نوع ارزها ذاتا رصدپذیر نیست و
اینکه چطور میتوانیم آن را با مقررات مبارزه با
پولشویی و تامین مالی تروریسم تطبیق دهیم،
مشکل اصلی است که باید حل کرد.
عضو هیــات عامل بانک مرکزی در ادامه
با تاکید بر اینکه ابتدا باید در ســند ارزهای
رمزینه ،ماهیت آن برای ما مشــخص شود،
گفــت :ابتدا باید چارچــوب ارزهای رمزینه
را طراحی و سیاســتها را مشــخص کرد و
سپس مشخص کنیم که اگر کسی نوآوری
داشت و ارز بومی طراحی کرد ،با آن چگونه
برخورد کنیم.
حکیمی تاکید کرد :حتی ممکن اســت
به این نتیجه برســیم که ارز دیجیتال مثل
اسکناس در انحصار باشد اما تا زمان تدوین
نشدن سیاســتها هنوز نمیتوان درباره آن
اظهار نظر کرد.
وی درباره اینکه برخی کشورها برای خود
ارزهای دیجیتال طراحــی کردهاند ،گفت:
طراحی ارزهای دیجیتال بومی به مبادالت
تجاری کشورها نیز بستگی دارد .برای نمونه
چین تجارت با بیتکوین را ممنوع کرده است
اما از آنجا که این کشور بزرگترین صادرکننده
کاال به جهان است ،میتواند ارز دیجیتال خود
را طراحــی و اجرا کند و احتمال پذیرش آن
هم در دنیا وجود دارد.
 بیتکوین؛ کاال یا ارز؟
حکیمی گفت :حساسیت درباره ارزهای
دیجیتال در قوه قضاییه ،شورای عالی فضای
مجازی و دیگر دستگاهها باالست اما باید گفت
بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال اول از همه
بحث پولی است و باید در بانک مرکزی ابتدا
تعیینتکلیف شود.
وی تاکید کرد :در حال هماهنگی با سایر
نهادها هستیم که در حوزه وظایف خود با این
مساله برخورد کنند.
وی بــا بیان اینکه میزان گردش مالی ارز
دیجیتال در داخل کشــور قابلاندازهگیری
نیســت ،اظهار داشــت :اگر ارز دیجیتال در
ایران قانونی شــود ،میتواند به ابزاری برای
پرداختهای بینالمللی تبدیل شود و برای ما
نیز کاربری آن برای پرداختهای بینالمللی
مدنظر است.
معاون فناوریهــای نوین بانک مرکزی
درباره خرید و فروش ارز دیجیتال در کشور
و اینکه در اتحادیه طال درباره آن اعالم نرخ
میشود ،اظهار داشت :اگر ارز دیجیتال کاال
به حساب بیاید ،میتواند در صنف طال خرید
و فروش شــود اما اگر آن را نوعی ارز قلمداد
کنیم باید در شــبکه صرافیهــا و بانکها
عرضه شود.
وی افزود :البتــه در کل دنیا یک الگوی
مشــخصی درباره کاال یا ارز بــودن ارزهای
دیجیتال وجود ندارد زیرا درباره آن بحثهای
مختلفی وجود دارد که مهمترین آن رصد و
جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم
است.
حکیمی همچنین گفت :باید در کنار اعالم
سیاســتها ،ابزار و لوازم آن را نیز در اختیار
مردم قرار دهیم.

خبر

زلزله به بازار طال و ارز رسید
قیمت طال و ارز یک روز پس از زلزله کرمانشــاه ،باال رفت و سکه به
یک قدمی یک میلیون و 400هزار تومان رسید و دالر هم چهار هزار و
 100تومان شد.
قیمت سکه تمام بهار آزادی روز گذشته  23هزار تومان افزایش یافت و
به یک میلیون و 390تومان رسید .همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی
طرح قدیم با  ۱۱هزار تومان رشد ،یک میلیون و  ۳۰۸هزار تومان معامله
شد .نیم سکه با سه هزار تومان افزایش قیمت  ۶۹۰هزار تومان شد.
قیمت هر قطعه سکه گرمی نیز با  ۸۰۰تومان افزایش  ۲۵۷هزار و ۴۰۰
تومان و هر گرم طالی  ۱۸عیار با یک هزار و  ۷۵۰تومان رشد ۱۲۶ ،هزار
و  ۲۰۰تومان تعیین شده بود.
صرافیهای پایتخت نیز هر دالر آمریکا را با  ۲۰تومان افزایش چهار
هزار و  ۱۱۳تومان میفروختند .همچنین قیمت داد و ستد هر یورو با ۴۶
تومان رشد چهار هزار و  ۸۶۵تومان و هر پوند با  ۲۱تومان افزایش پنج
هزار و  ۵۱۱تومان تعیین شده بود.

جزییات نشست کرباسیان با نمایندگان مجلس؛

بازنگری در معافیتهای مالیاتی گمرکی
نایبرییس فراکسیون مستقلین والیی مجلس محورهای جلسه این
فراکسیون با وزیر اقتصاد را تشریح کرد.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از خانه ملت ،غالمعلی جعفرزاده
ایمنآبادی ،در تشریح نشست فراکسیون مستقلین والیی با حضور وزیر
اقتصاد ،اظهار داشت :در این جلسه نمایندگان پیشنهاداتی را در موارد
مختلف به وزیر ارائه کردند.
نایبرییس فراکسیون مستقلین والیی با بیان اینکه از جمله پیشنهاد
نمایندگان میتوان به اینکه حقوق مســووالن بعد از پرداخت حقوق و
مطالبات مردم باشد اشاره کرد ،گفت :دیگر پیشنهادات نمایندگان شامل
تقاضای تالش در جهت تراز مثبت صادراتی و انتقاد از واردات بیرویه ،تالش
برای اجرای بودجه عملکردی ،حل قطعی مشکل مالباختگان موسسات
مالی و اعتباری و پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی بود.
نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به اینکه مطابق تبصره ۱۳بودجه
سالجاری مقرر شده بود تسهیالت زلزلهزدگان استمهال شود که تقریبا در
چ کجا از کشور این مساله اجرایی نشده ،ادامه داد :نمایندگان پیشنهاد
هی 
بازنگری در معافیتهای مالیاتی گمرکی ،رفع مشکل تسهیالت به جوانان
و تقاضا برای فعالتر شدن شورای پول و اعتبار را ارائه کردند.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در
این جلسه وزیر اقتصاد ضمن تشــکر از رای اعتماد اعضای فراکسیون
مستقلین والیی به وی ،عنوان کرد :وزیر اقتصاد از نمایندگان درخواست
کرد تا مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی هرچه زودتر مسترد شود
و تقاضای سرعت بخشیدن به الیحه ارزش افزوده و به حداقل رسیدن
موارد پیشنهادی را از مجلس داشت.

ی سامانه هوشمند برای مبارزه با
راهانداز 
قاچاق کاال
معاون اول رییسجمهور گفت :زمینه بروز قاچاق کاال باید هم از راههای
اقتصادی و هم از روشهای بازدارنده نظیر ایجاد و راهاندازی سامانههای
هوشمند از بین برود.
جلســه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاســت معاون اول
رییسجمهور و با حضور معاون اول قوه قضاییه و نایبرییس اول مجلس
شورای اسالمی برگزار شد .اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به
گزارش ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در خصوص پروژهها و
برنامههای مرتبط با مبارزه هوشــمند با قاچاق کاال ،پدیده قاچاق را از
دغدغههای اصلی مقام معظم رهبری و سایر مسووالن کشور برشمرد و
گفت :با توجه به آسیبی که قاچاق به اقتصاد کشور وارد میکند ،مبارزه
با قاچاق کاال و ارز همواره مورد اهتمام مسووالن کشور بوده و نسبت به
آن حساسیت داشتهاند و تالش شده است که این پدیده زشت از اقتصاد
کشور برطرف شود.
توپاگیر و هزینههای اداری
معاون اول رییسجمهور افزود :مقررات دس 
در امر تجارت شرایطی را ایجاد کرده که برخی سوءاستفادهگران به دنبال
واردات کاال از راههای غیررسمی و غیرقانونی باشند که باید زمینه بروز
اینگونه تخلفات هم از راههای اقتصادی و هم از روشهای بازدارنده نظیر
ایجاد و راهاندازی سامانههای هوشمند از بین برود.
وی با اشــاره به تفاوت دیدگاههای دستگاههای اجرایی در خصوص
آمار و میزان قاچاق و نیز راهکارهای مقابله با این پدیده ،از دبیرخانه ستاد
خواست جلساتی را با دستگاههای مرتبط برگزار کند تا همه دستگاههای
ذیربط به تفاهم و اجماع در خصوص پدیده قاچاق و میزان واقعی آن
دست پیدا کنند تا بتوان راهکارهای موثری برای از بین بردن قاچاق کاال
و ارز تدوین کرد.
محسنیاژهای ،معاون اول قوه قضاییه نیز در این جلسه اقدامات انجام
شــده در راستای ایجاد و راهاندازی سامانههای هوشمند را خوب و موثر
دانست و با تاکید بر اینکه این مسیر همچنان باید ادامه پیدا کند خواستار
رفــع نواقص و اختالف دیدگاهها در خصوص آمار مربوط به قاچاق کاال
و ارز شد.

صدور ضمانتنامه اجرایی توافق
بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک چین
هیات وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد به نمایندگی
از سوی دولت برای الزماالجرا شدن موافقتنامه مالی مربوط به پروژه برقی
کردن راهآهن تهران -مشهد بین بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک چین،
ضمانتنامه مربوط را صادر کند.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از پایگاه اطالعرسانی بانك صنعت
و معدن ،صدور مجوز ياد شــده در راستای تجهیز و تدارک منابع مالی
خارجی مورد نیاز در چارچوب احکام برنامههای توسعه و قوانین بودجه
سنواتی انجام يافت.
چارسوق

قیمت سکه و طال
طرح جدید

( فروش به تومان )

1399000

ربع بهار آزادی

طرح قدیم

1307000

سکه یک گرمی

258000

نیم بهار آزادی

693000

هر گرم طالی  18عیار

126550

نرخ ارز

393000

( فروش به تومان )

دالر آمریکا

4130

پوند انگلستان

5520

یورو

4870

درهم امارات

1123

