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محاسبات جديد از اوضاع اقتصاد ايران؛

رشد اقتصادي  4/6درصدي براي سال 96

نمايه

رشد اقتصادي سال  ۹۶به ميزان  4/6درصد برآورد شد؛ در عين حال رشد
بخش كشاورزي حدود  3/8درصد ،نفت  3/1درصد ،صنعت  4/6درصد ،آب،
برق و گاز 1/8درصد ،ســاختمان منفي  2/4درصد و خدمات نيز  5/9درصد
عنوان شد.
به گزارش ايبنا بر اســاس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس كه با عنوان
تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران (عملكرد رشد اقتصادي شش ماهه اول و
پيشبيني سال  )۱۳۹۶منتشر شده ،در سال  ۱۳۹۶شاهد يكسانسازي سال
پايه حسابهاي ملي بانك مركزي و مركز آمار ايران هستيم.
اين موضوع گام مناســبي در راستاي كيفيت آمارها و هماهنگي بيشتر
آمارهاي دو نهاد بانك مركزي و مركز آمار ايران است .با اين حال گزارش آمارهاي

گروه اقتصــادي -ســونامي افزايش
قيمتها در بازار ارز و ســكه ســوژه هر روز
رسانهها شده است .فروش در بازار بار ديگر
متوقف شده و تابلوي معامالتي صرافيها از
اعالم قيمتهاي روز بازار خالي شده است.
سياســتهاي غلط دولت هــم راه به جايي
نميبرد و قيمتها در بازار تخته گاز به جلو
حركت ميكند.
در اين بازار نابســمان ارزي هر بار يكي
از مقامات لب به سخن ميگشايد و با اعالم
اينكه قيمتها به زودي كاهشي ميشود به
التهابات بيشــتري در بازار دامن ميزند .در
گوشهاي از اين ادعاهاي مقامات دولتي ،هفته
گذشته حسن روحاني در نشست خبرياش
به فعاالن بازار ارز اطمينان داده بود كه ذخاير
كافي براي ارز داريم و قيمت  4800دالري
براي ارز صحت ندارد.
البته روحاني قبلتر هم به مردم اطمينان
داده بود كه خيالشان راجع به دالر راحت باشد
و به نظر ميرســد از زماني كه روحاني خيال
مــردم را براي دالر راحت كرد ،نرخ دالر بيش
از  200تومان گران شده است .روز گذشته اما
جوالن قيمتها نرخ دالر را به  4850تومان نيز
رساند و به نظر ميرسد خيال مقامات زماني
بهطور كامل راحت ميشود كه قيمت دالر تا
 5000تومان نيز باال برود.
رييس كل بانك مركزي نيز در تازهترين
اقدام خود دســت به دامان سازمان مالياتي
شده است .ولياله سيف در نامهاي به رييس
كل سازمان امور مالياتي كشور ضمن معرفي
خريــداران عمده ارز به همــراه ميزان دالر
خريداري شــده از ابتداي سالجاري تا ۱۷
ديماه ،خواســتار رسيدگي به مبادالت اين
اشــخاص و اقــدام الزم در خصوص وصول
مالياتهاي متعلقه شده است.
رييس كل بانك مركزي در اين نامه آورده
است با توجه به لزوم اســتقرار ثبات در بازار
ارز ،اســتمرار روند معرفي خريداران موصوف
در راســتاي اجراي سياستهاي كنترل بازار
ارز و با هدف جلوگيري از اقدامات سوداگرانه
و فعاليتهاي داللي كه منجر به كتمان درآمد
واقعي و فرار مالياتي ميشــود ،بانك مركزي
به منظور ارتقاي ســطح تعامالت خود با آن
ســازمان تا سرحد امكان و شناسايي و وصول
دقيق درآمدهاي مالياتي دولت ،ضمن رديابي و
تشخيص دالالن ارزي ،اقدام به استخراج و ارائه
اطالعات اين اشخاص كرده است.
به نظر ميرســد حال كه اقدامات قبلي
دولت با درهاي بســته مواجه شده ،اين بار
مقامــات ميخواهند با اهرم ماليات به ثبات
برسند ،ثباتي كه قصد ندارد به اين زوديها
در چهره اقتصاد كشور ظاهر شود.
در چنين شرايطي جاي اين پرسش خالي
است كه دولتمردان ما تا كجا ميخواهند به
اين ادعاهاي بياســاس خود در بازار ادامه
دهند و هدف واقعي ايــن مقامات از تكرار
چند باره اين ادعاها چيست؟
 هجوم مردم به بازار
به نظر ميرسد دولتمردان سعي داشتهاند
همانند سالهاي گذشته با افزايش يك باره

سال  ۱۳۹۵و شش ماهه  ۱۳۹۶اين دو نهاد نشان ميدهد كه اختالف آمارها
همچنان قابل توجه و تامل است به نحوي كه اين دو نهاد به خصوص در سطح
بخشها دو تصوير متفاوت از اقتصاد ايران ارائه ميدهند.
براساس نتايج اين گزارش ،با در نظر گرفتن جديدترين آمار و اطالعات
در دسترس ،برآورد وزارت جهاد كشاورزي از توليد محصوالت كشاورزي،
برآورد هزينههاي عمراني و جاري دولت تا انتهاي ســال  ،۱۳۹۶تحوالت
مورد انتظار از توليد و صادرات نفت تا انتهاي سالجاري و برآورد شركتها
و تشــكلهاي مرتبط با صنايع مختلف شــامل خودروسازي ،محصوالت
پتروشــيمي و ...راجع به ميزان توليدات محصوالتشــان در انتهاي سال
 ،۱۳۹۶رشد ارزش افزوده بخشهاي كشاورزي در سال  ۱۳۹۶حدود 3/8
درصد ،نفت 3/1درصد ،صنعت  4/6درصد ،ساختمان منفي  2/4درصد و
خدمات  5/9درصد برآورد ميشود.
از مهمترين چالشهايي كه در سالجاري رشد اقتصادي را محدود كرده،

سطح پايين سرمايهگذاري دولتي و خصوصي است .اين عامل در سالجاري
رشــد منفي بخش ساختمان را موجب شده و در سالهاي آتي رشد محدود
ساير بخشها را منجر خواهد شد.
برآورد مركز پژوهشها از رشد اقتصادي سال  ۱۳۹۶در حدود  4/6درصد
و برآورد قبلي مركز پژوهشها براي رشد سال  ۱۳۹۶حدود  3/7درصد بوده
است .عمدهترين دليل افزايش برآورد رشد به بخشهاي خدماتي به خصوص
حملونقل و خدمات عمومي مرتبط بوده است.
برآورد رشد بخش نفت هم به دليل افزايش رقابتهاي جهاني براي افزايش
ســهم بازار و كاهش صادرات نفت ايران در ماههاي اخير به خصوص به اروپا
كاهش يافته است.
صندوق بينالمللــي پول و بانك جهاني نيز در آخرين گزارشهاي خود
رشــد اقتصادي كشور در سال  ۲۰۱۷را به ترتيب  4/2و  ۴درصد پيشبيني
كردهاند.

بانك مركزي دالالن ارز را از مالیات می ترساند؛

سیاست های نا امیدانه

قيمتها منبع درآمدي جديدي براي روزهاي
منتهي به پايان ســال براي خود بسازند اما
اين بار شــرايط عوض شد و درآمد حاصل
از افزايش قيمتها بيشــتر از آنكه به جيب
دولت برود به جيب دالالن و سوداگران بازار
رسيده است.
از طرفي به دليل نزديك شدن به روزهاي
پاياني ســال تمايل به خريد ارز از سوي مردم
از هر زمان ديگري بيشــتر شــده اما بازار از
خريد و فروشها خالي اســت .هجوم مردم به
صرافيها براي تامين ارز شب عيد بيشتر شده
و همين مهم خود به تشديد بيشتر تقاضا در
است اما نكته مهم اين است كه
بازار دامن زده 
صرافيها باز هم درهاي خود را روي خريداران
خرد ميبندد و دالرهايشــان را در پستوهاي
خود براي روز مبادا پنهان ميكنند .از طرفي
در بازار روز گذشــته ارز ،تمامي صرافيها بر
اســاس دســتور بانك مركزي و كنترل بازار
ارز ،از فــروش دالر بانكي به دالالن خودداري
كردند؛ براســاس گزارشها چنين اقدامي از
سوي مقامات براي جلوگيري از افزايش بيشتر
قيمتها بوده است.
در اين بين تعبيرهــاي متفاوتي از بازار
ارز از ســوي صرافان شــده است؛ عدهاي از
فعاالن بازار ارز معتقدند افزايش قيمت دالر
از ســوي صرافيهاي بانكي مهمترين عامل
افزايش قيمت دالر در اين بخش است؛ حضور
نمايندگان پتروشيميها در روزهاي اخير نيز
قيمتها را باال برده كه با نرخي نزديك نرخ
كف بازار به عموم مردم دالر ميفروشند.
 استقبال سرد از پيشفروش سكه
به اعتقــاد يكي از صرافهــاي بازار ارز
افزايش نرخ دالر از سوي بانك مركزي چند
دليل دارد كه نخســتين دليل آن پراكنده
كردن مردم از صفهاي طوالني خريد دالر
است ،چراكه اگر اختالف دالر دولتي با آزاد
كم باشــد مردم تمايلي به حضور در صف و
انتظار چندين ساعته براي خريد دالر ندارند.
يكي ديگر از داليل اين است كه وقتي بازار
ميل به خريد دارد بانك از قيمت باال تزريق
را شــروع ميكند و ســومين دليل هم اين
اســت كه قيمت بانك واقعيتر و به قيمت
بازار نزديك شود.
يكــي از فعاالن بازار ارز نيز ميگويد :اگر
بانــك مركزي در طرح پيشفروش ســكه
قيمت نهايي را اعالم ميكرد مردم به جاي
اينكه بــراي خريد دالر صف بكشــند بايد
در شــعب بانك ملي تجمع ميكردند ولي
پيشفروش براي مردم جذاب نبود و به خاطر
همين كماكان شوق خريد دالر باالست.
 كاهش سپردهگذاري در بانكها
در اين خصوص كامران ندري ،كارشناس
اقتصــادي نيــز اعتقاد دارد كاهش ســود

سپردههاي بانكي ،شهروندان را ناچار به تغيير
ماهيت گرايش داراييهاي خود كرد .با اين
كاهش ،بيشتر سپردهگذاران سرمايه خود را
از بانك خارج ميكنند و به سمت كارهايي
ســوق ميدهند كه بيشترين سود ممكن را
داشته باشد .يكي از اين بازارها بازار ارز بود.
بنابراين تغيير ماهيت دادن دارايي شخصي
از ســپردهگذاري بانكي به سمت خريد ارز
را ميتوان از مهمترين داليل گراني كنوني
دانست و به عبارتي در شرايط كنوني مردم
از خريد ارز به عنوان افزايش سرمايه و كسب
سود بيشتر نام ميبرند.
در چنين شــرايطي راهي جــز انتقاد از
سياستهاي غلط دولتمردان باقي نميماند.
اما سوال اينجاســت كه اين مقامات تا كي
ميخواهنــد در قبال اين نابســامانيها در
بازار ســكوت كنند يا با ادعاهاي بياساس
خود در بازار ،كام خريداران خرد در بازار را
تلخ كننــد .گويي دولتمردان ما اعتقادي به
آيندهنگري ندارند و فراموش كردهاند ادامه
چنين نابسامانيهايي ميتواند اقتصاد را به

يكباره زير و رو كند .به عبارتي اگر برنامهاي
از ســوي مقامات براي اصــاح نظام ارزي
طراحي نشود ،به زودي ميتوانيم شاهد اين
باشيم كه دالر به كانال پنج هزار تومان نيز
وارد شود .در چنين شرايطي نيز بايد باز هم
پرسيد كه آيا خيال مقامات باز هم نسبت به
آينده نامطمئن بازار راحت است؟
از طرفي بازار معامالت سكه روز گذشته
قيمت يك ميليون و  565هزار توماني را به
ثبت رساند كه به نظر ميرسد سياستهاي
دولت در بازار ســكه نيز تنها چوب حراج به
ذخاير مالي كشور بوده است چراكه بر اساس
اعالم بانك ملي بيش از  43هزار قطعه سكه
از ســوي بانك ملي پيشفروش شده است.
اين اقدام با هدف به تعادل رساندن بازار بوده
است اما افزايش نزديك به  30هزار توماني
قيمت ســكه نشان از آن دارد كه اين اقدام
نيز به جايي نرسيده است.
بنابرايــن در توضيــح چنين شــرايطي
بايــد گفــت اگر دولت بــاز هم بــر تكرار
سياستهاي شكستخورده خود در گذشته

اصرار ميورزد ،بهتر آن اســت كه به جاي
عرضههاي قطرهچكاني ،دست به عرضههاي
گستردهتري در بازار بزند و دست دالالن را
از بازار كوتاه كند؛ چه آنكه قفل شدن خريد
و فروشها در بازار ارز و ســكه نشان از آن
دارد كه فضا براي حضور چندباره دالالن باز
شده و چنين ناآراميهايي در بازار تنها كام
سوداگران بازار را شيرين ميكند.
 طال هم ركورد زد
در همين رابطه رييس اتحاديه سازندگان
و فروشــندگان طالوجواهر اظهــار كرد :با
توجه به شــرايط فعلي پيشبيني بازار طال
ميسر نيست اما به هر حال نميتوان انتظار
بازگشت قيمت طال به رقمهايي مانند ۱۱۰
تا  ۱۱۵هزار تومان را داشت.
محمد محمدولي در ارتباط با قيمت طال
كه اين روزها به باالترين رقم خود رســيده
است ،افزود :موضوعاتي مانند نوسانات شديد
نرخ ارز در قيمــت طال هم تاثير ميگذارد.
از ســوي ديگــر قيمت هر اونــس طال در
بازار جهاني نيــز در قيمت طالي  18عيار
تعيينكننده است.
وي ادامه داد :البته ممكن است نوسانات
جهاني نســبت بــه قيمت طــا در ايران
كمرنگتر باشــد اما به هــر حال اين موارد
تاثيرات خاص خود را بر جا ميگذارد.
رييس اتحاديه ســازندگان و فروشندگان
طال و جواهر همچنين موضوعات سياســي
و همســايگان ايران را در قيمت طال بيتاثير
ندانســت و اظهار كرد :عالوه بر ركودي كه از
گذشته در بازار طال حاكم بود ،اكنون با شرايط
پيشآمده اين وضعيت تشديد شده است.
ن به حباب سكه باشد
  حواستا 
محمدولــي بــا تاكيد بر تشــديد ركود
بــازار طال در روزهاي گذشــته اظهار كرد:
مــردم نميدانند كه بايد طال بخرند يا خير.
اميدواريم شرايط هر چه زودتر به ثبات برسد
تا همكاران ما هم با راحتي بيشتري بتوانند
فعاليت كنند و براي خود تصميم بگيرند.
وي در رابطه با اينكه آيا كاهش مجدد قيمت
طال امكانپذير اســت ،تصريح كرد :نميتوان
وضعيت بازار را بهطور  ۱۰۰درصدي پيشبيني
كر د اما هر گاه نوســانات حالت صعودي پيدا
ميكند پس از مدتي ممكن اســت كمي هم
شيب نزولي پيدا كند اما اينكه بخواهيم انتظار
داشــته باشيم تغيير قيمتها بهگونهاي باشد
كه به عنوان مثال طالي  ۱۵۰هزار توماني به
گرمي  ۱۱۰تا  ۱۱۵هزار تومان بازگردد ،بعيد
به نظر ميرسد .اما به هر حال اميدواريم تعادل
در بازار ايجاد شود.
رييس اتحاديه سازندگان و فروشندگان
طال و جواهر به موضوع پيشفروش سكه نيز
اشاره و اظهار اميدواري كرد :برنامهريزيها
بايد به گونهاي باشد كه امكان واگذاري اين
ســكهها در زمان مقرر وجود داشــته باشد.
محمدولي در پايان اضافه كرد :ثبتنامهاي
صورتگرفته ميتواند در تنظيم بازار داخلي
موثر باشــد اما بايد توجه كرد كه شــرايط
بهگونهاي پيش نرود كه بازار ســكه حالت
حبابي پيدا كند.

گزارش2

طبق اعالم بانك مركزي منابع و مصارف بودجه دولت و
نقدينگي در شش ماهه نخست سال  ۱۳۹۶به ترتيب رشد
 14/3و  23/8را رقم زده است.
به گزارش ايبِنا ،پيمان قرباني ،معاون اقتصادي بانك مركزي
در يادداشتي آورده است :حسب اتخاذ و پيگيري سياستهاي
انضباطگرايانه مالي و پولي از سوي دولت و بانك مركزي در
چهار سال اخير ،اقتصاد ايران از روندهاي منفي پيشين فاصله
گرفته و روند رو به رشــد آن كه از فصل چهارم سال ۱۳۹۴
آغاز شــده ،با استمرار در تمام فصول سال  ،۱۳۹۵در شش
ماهه نخست سال  ۱۳۸۶نيز با عملكرد قابل مالحظهاي تداوم
يافت بهطوريكه در اين دوره ،ارزش افزوده تمام بخشهاي
اقتصاد با رشد مثبت همراه بوده است.
بر اساس ارقام مقدماتي ،در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶
توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي ثابت سال  ۱۳۹۰از رشد
 4/5درصدي برخوردار شد .مروري بر عملكرد رشد اقتصادي
محققشده در شش ماهه نخست سال  ۱۳۹۶نشان ميدهد
در اين دوره ،ارزش افزوده فعاليتهاي «نفت»« ،حملونقل،
انبارداري و ارتباطات»« ،بازرگاني ،رســتوران و هتلداري»،
«صنعت» و «برق ،آب و گاز» به ترتيب با سهمي برابر با ،1/3
 0/5 ،0/5 ،0/5 ،0/7واحد درصد از رشد توليد ناخالص داخلي،
نقش موثري در تحقق رشد اقتصادي اين دوره داشتهاند .با
وجود آنكه همچنان بيشترين سهم از رشد اقتصادي محقق
شده در شش ماهه نخست سال  ۱۳۹۶به رشد ارزش افزوده
بخش نفت اختصاصي داشته است.
  تجزيه و تحليل سياستهاي اقتصادي
بانك مركزي از ابتداي فعاليــت دولت يازدهم با پايش
مســتمر نرخ تورم و تالش به منظور كنترل و حفظ آن در

وضعيت  ۶ماهه منابع و مصارف دولت؛

پيشبيني نرخ تورم در دامنه تكرقمي

محدوده تكرقمي ،مجموعهاي از سياســتها و اقدامات را
با محوريت تقويت انضباط پولي ،تامين مالي سالم اقتصاد،
حفظ ثبات بازار ارز و كنترل انتظارات تورمي در دستور كار
خود قرار داده است.
اين اقدامات شرايط مناسبي را براي كاهش نرخ تورم به
سطوح تكرقمي فراهم آورد بهطوريكه در سال  ۱۳۹۵پس
از  ۲۶سال نرخ تورم (در پايه سال) تكرقمي شد .با اين وجود
نرخ تورم در يك دوره زماني سه ماهه (خرداد ،تير و مرداد)
خــارج از محدوده تكرقمي باقي ماند كه بار ديگر با اتخاذ
تمهيدات مناسب و موثر ،در ماههاي بعد در سطوح تكرقمي
پايدار ماند .با وجود توفيقات به دست آمده ،نرخ تورم در 12
ماهه منتهي به آذرماه سالجاري نسبت به دوره مشابه سال
پيشين به  10/0درصد افزايش يافت.
تجربــه اقتصاد ايران از عملكرد رشــد متغيرهاي كالن
«نقدينگي»« ،شــاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي» و
«توليد ناخالص داخلي» در دهههاي اخير به خوبي نمايانگر
آن است كه حل معضالت توليد صرف از طريق ابزارهاي پولي
و بدون توجه به ريشههاي اصلي تنگناهاي مالي بنگاههاي
توليدي ،نهتنها به حل اين مشكالت منتهي نميشود بلكه در
برخي موارد به دليل آثار و تبعات منفي انبساط متغيرهاي
پولي ،زمينهساز افزايش سطح عمومي قيمتها در دورههاي
آتي شده كه اين امر به نوبه خود كاهش رفاه آحاد مختلف
جامعه و آســيبپذيري بيشتر فعاالن اقتصادي را به دنبال
خواهد داشت.

 تحوالت بخش اسمي اقتصاد
بر اســاس آخرين آمار موجود ،حجم نقدينگي در پايان
شــهريور  ۱۳۹۶به  13899/5هزار ميليارد ريال رسيد كه
نســبت به پايان شهريور سال  ۱۳۹۵به ميزان  23/8درصد
رشد داشت .رشد نقدينگي در  ۱۲ماهه منتهي به شهريور
 ۱۳۹۶در مقايسه با رشد اين متغير در  ۱۲ماهه منتهي به
شهريور ســال  28/6( ۱۳۹۵درصد) برابر  4/8واحد درصد
كاهش داشــت .همچنين نقدينگي در شش ماهه نخست
سال  ۱۳۹۶از رشدي برابر  10/9درصد برخوردار شد كه در
مقايسه با رشد دوره مشابه سال  10/4( ۱۳۹۵درصد)0/5 ،
واحد در صد افزايش نشان ميدهد.
پايه پولي در پايان شهريور سال  ۱۳۹۶با رشدي برابر 9/3
درصد نسبت به پايان اسفند  166/6( ۱۳۹۵هزار ميليارد ريال
افزايش) به  1964/9هزار ميليارد ريال رســيد كه نسبت به
رشد دوره مشابه در سال ( ۱۳۹۵برابر  7/9رصد) 1/4 ،واحد
درصد افزايش نشان ميدهد .مطالبات بانك مركزي از بانكها
با  10/1درصد افزايش نسبت به پايان سال  ۱۳۹۵به 1097/1
هزار ميليارد ريال رسيد كه با سهمي فزاينده برابر  5/6واحد
درصد ،مهمترين عامل فزاينده رشد پايه پولي در شش ماهه
نخست سال  ۱۳۹۶بوده است.
 تحوالت بودجه عمومي دولت
منابع و مصارف بودجه دولت در شش ماهه نخست سال
 ۱۳۹۶به حدود  1270/0هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت
به دوره مشابه سال پيشين 14/3،درصد افزايش نشان ميدهد.

درآمدهاي عمومي دولت در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶
مبلغ  567/8هزار ميليارد ريال بود كه نسبت به مدت مشابه
ســال  3/7 ،۱۳۹۵درصد كاهش و نســبت به رقم مصوب
بودجه ۶۴ ،درصد تحقق داشت .سهم درآمدهاي مالياتي از
كل منابع بودجه عمومي دولت در اين دوره 34/0 ،درصد بود.
در اين دوره ،منابع حاصل از واگذاري داراييهاي سرمايهاي
به  448/9هزار ميليارد ريال رسيد كه  35/3درصد از منابع
بودجه عمومي دولت را تشكيل داد.
 جمعبندي
رشــد قابل توجه بخش حقيقي اقتصاد در سال ۱۳۹۵
و شــش ماهه نخست ســال  ۱۳۹۶و نيز آخرين اطالعات
منتشرشده در خصوص شاخصهاي مختلف قيمتي ،عمدتا
حاكي از ثبات نسبي و روند رو به بهبود اقتصاد كالن كشور
است .پيشبيني ميشود نرخ تورم تا پايان سال  ۱۳۹۶از دامنه
نرخهاي تكرقمي فاصله چنداني نداشته باشد ،از اينرو الزم
است به منظور حفظ نرخ تورم در بازارهاي مطلوب و نيز صيانت
از توفيقات به دست آمده در اين زمينه ،كنترل رشد نقدينگي
از طريق تقويت انضباط در سياستهاي پولي و مالي كشور
در دستور كار قرار گيرد.
افزون بر اين در شرايطي كه توان تسهيالتدهي شبكه
بانكي كشــور به دليل بروز تنگناي اعتباري ناشي از وجود
برخي مشــكالت ترازنامهاي همچون حجم باالي مطالبات
غيرجاري ،مطالبات بانكها از بخش دولتي و رسوب بخشي
از منابع بانكها در داراييهاي غيرمالي تحت تاثير قرار گرفته
است ،اصالح نظام مالي كشور به منظور بهبود و تقويت تامين
مالي اقتصاد از مهمترين الزامات تحقق رشد هدفگذاريشده
در برنامه ششم توسعه كشور قلمداد ميشود.

خبر

مديركل مقررات بانك مركزي مطرح كرد؛

 4/7تريليون دالر منابع فينتك در معرض خطر

مديركل مقررات بانك مركزي گفت :براساس برآوردها 4/7،تريليون دالر منابع
در معرض ريسك در حوزه فينتك وجود دارد كه ب ه وسيله فناوريهاي نظارتي
ميتوان كمك كرد تا اين منابع در معرض خطر قرار نگيرند.
ك در
عبدالمهدي ارجمندنژاد در گفتوگو با ايبِنا ،با اشاره به كاربردهاي رگت 
مباحث بازرسي ،نظارت و تطبيق در نظام بانكي ،اظهار كرد :سابقه و تجربه تاريخي
ما نشان داده است كه بسياري از مباحث از بخش حاكميتي جريان و تسري پيدا
ميكند و به بخش خصوصي وارد ميشود و ممكن است بخش خصوصي انگيزه
الزم را براي پيگيري مسايل حاكميتي نداشته باشد .وي افزود :رگتك ،كاربردي
نظارتي دارد كه در وهله اول دغدغه بخشهاي حاكميتي است و پيش از بخش
خصوصي ،اين حاكميت است كه ميخواهد نظارت كلي روي شبكه بانكي و بازار
پول و ارز داشته باشد بنابراين طبيعي است كه در وهله نخست ،بخشهاي دولتي
وارد اين حوزه شوند تا مطمئن باشند سياستهاي مصوب حاكميت در چارچوبي
صحيح جلو ميرود .ارجمندنژاد بيان كرد :خوشبختانه رگتك اين پتانسيل را
دارد كه از روشهاي مختلف اين اطالعرساني را براي افراد انجام دهد كه آنها در
عمليات روزمره دچار خطا نشوند و اگر جايي حدود مقرراتي و نظارتي را نقض
كردند ،سيستم به آنها اخطار دهد و پيشگيري و مصونسازي ايجاد كند .وي يادآور
شد :بر اساس برخي برآوردها ،بعد از بحران سال  ۲۰۰۸در حوزه فينتك بهدليل
رعايت نكردن قوانين و مقررات يا ريسكهايي كه متحمل شدهاند ،حدود ۲۰۰
ميليارد دالر جريمه پرداخت شده است .ارجمندنژاد ادامه داد :رگتك اين امكان
را فراهم ميكند كه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در بازار پول و سرمايه فعاليت
دارند ،گرفتار ريسك شهرت نشوند.

آخرين وضعيت مالي دولت؛

 40هزار ميليارد تومان از منابع محقق نشد

بررسي وضعيت مالي دولت در  ۹ماهه سالجاري حاكي از عدم تحقق بيش
از ۴۰هزار ميليارد تومان از منابع پيشبيني شده است ،با اين حال ارقام نشاني از
كسري بودجه ندارد .به گزارش ايسنا ،دولت در سال مالي خود از سه منبع اصلي
درآمدها (شامل ماليات و ساير درآمدها) و همچنين درآمد ناشي از فروش نفت و
فرآوردههاي آن (فروش دارايي سرمايهاي) و درآمد حاصل از واگذاري داراييهاي
مالي كه عمده آن انتشار اوراق است ،در قالب منابع عمومي كسب درآمد ميكند.
براي سالجاري حدود  ۳۴۶هزار ميليارد تومان منابع عمومي و به همين ميزان
مصارف در قالب قانون بودجه  ۱۳۹۶پيشبيني شده است .بر اين اساس مصوب
شــده بود تا حدود  ۱۷۴هزار ميليارد تومان از محل درآمدها ،تا مرز  ۱۱۹هزار
ميليارد تومان از محل فروش نفت و فرآوردههاي آن و همچنين بالغ بر  ۵۳هزار
ميليارد تومان از محل واگذاري داراييهاي مالي منابع خود را تامين كند .گزارشي
كه به تازگي بانك مركزي از عملكرد مالي دولت در پايان  ۹ماهه امسال منتشر
كرده نشــان داد از درآمدهاي پيشبيني شــده حدود  ۹۵هزار و  ۳۰۰ميليارد
تومان ،درآمدهاي ناشي از فروش نفت  ۶۴هزار ميليارد تومان محقق شده است.
در اين بخش درآمدهاي نفتي نسبت به پيشبيني ۹ماهه حدود ۲۶هزار ميليارد
تومان و درآمدها نيز تا  ۳۶هزار ميليارد تومان عدم تحقق دارد .براي سالجاري
مصوب شده بود تا حدود  ۲۵۳هزار و  ۸۰۰ميليارد تومان هزينههاي جاري۷۱ ،
هزار ميليارد تومان بودجه عمراني و همچنين ۲۱هزار ميليارد تومان براي تملك
داراييهاي مالي اختصاص پيدا كند .عملكرد دوره از اين حكايت دارد كه دولت در
بخش جاري  ۱۶۳هزار و  ۵۰۰ميليارد تومان هزينه كرده كه نزديك به  ۳۰هزار
ميليارد تومان كمتر از رقم مصوب است .همچنين در بودجههاي عمراني تحقق
كامل وجود ندارد و تا  ۲۳هزار ميليارد تومان كمتر از مصوب  ۹ماهه تخصيص
داده شده است .در كل با وجود عدم تحقق درآمدها به دليل كسر هزينهها ،ظاهرا
در  ۹ماهه امسال دولت با كسري بودجه مواجه نبوده است.

 ۹۰۰هزار نفر به جمعيت يارانهبگير اضافه شدند

بر اساس گزارش ديوان محاسبات كشور تا آبانماه امسال نسبت به مدت مشابه
سال قبل ،بيش از  ۹۰۰هزار نفر به جمعيت يارانهبگيران كشور افزوده شدهاند.
به گزارش تسنيم ،بررسي عملكرد هشت ماهه سازمان هدفمندي يارانهها
حكايت از آن دارد كه در هشت ماهه منتهي به پايان آبان سالجاري ،كل منابع
حاصــل از اجراي هدفمندي يارانهها  31/4هزار ميليارد تومان و مصارف قانون
مذكور  31/8هزار ميليارد تومان بوده اســت .بر اين اساس  30/5هزار ميليارد
تومان از مصارف مذكور (بالغ بر  95درصد) صرف پرداخت نقدي و غيرنقدي به
خانوارها 865 ،ميليارد تومان در بخش بهداشت و  448ميليارد تومان در بخش
حمايت از توليد مصرف شده است .بر اساس گزارش ديوان محاسبات كشور در
آبانماه سالجاري 76/3 ،ميليون نفر يارانه نقدي دريافت كردهاند كه نسبت به
اسفند سال  901 ،95هزار نفر به صورت خالص به جمعيت يارانهبگيران اضافه
شدهاند .با توجه به رشد جمعيت كشور و كندي در حذف يارانه افراد غيرنيازمند،
در صورت ادامه روند كنوني اعطاي يارانه تا پايان سال از سقف پيشبيني شده براي
اين موضوع( 33/5هزار ميليارد تومان) تجاوز خواهد كرد و منابع پيشبينيشده در
تبصره  14نيز كافي نخواهد بود.

مديرعامل بانك تجارت اعالم كرد؛

اعتماد مشتريان ،سرمايه شاخص بانك تجارت

حضور بانك تجارت در عرصه اقتصادي كشور ثمره اعتماد و حمايت مشتريان،
سهامداران و ساير ذينفعان اين بانك است.
بهگزارش«جهانصنعت»بهنقلازروابطعموميبانكتجارت،رضادولتآبادي،
مديرعامل بانك تجارت بر اهتمام كاركنان اين بانك براي تداوم ارائه خدمات بهينه
به مشتريان و جلب رضايت ذينفعان بانك تاكيد كرد.
وي با اشاره به گذشت قريب چهار دهه از پيروزي انقالب اسالمي يادآور شد:
بانكتجارتطيساليانگذشتهوباوجودمشكالتومحدوديتهايموجودبهويژه
در دوران هشت سال دفاع مقدس و تحريم كشور ايران از سوي كشورهاي غربي
همواره به عنوان خدمتگزار در پيشبرد اهداف نظام فعاليت كرده و در اجراي تعداد
زيادي از مهمترين طرحها و پروژههاي عمراني كشور مشاركت داشته است.
مديرعامل بانك تجارت در ادامه و با توجه به شرايط نظام مالي كشور پايبندي
بانك تجارت به سياستهاي ابالغي بانك مركزي در خصوص يكسانسازي نرخ
سود سپردهها را مورد اشاره قرار داد و گفت :بانك تجارت از شهريورماه سالجاري
كليه سپردههاي مشتريان خود را با نرخ سودهاي جديد ابالغي بانك مركزي افتتاح
كرده و با وجود كاهش سود سپردهها ،ماندهسپردههاي بانك تجارت طي سالجاري
در مقايسه با پايان سال 95رشد 11درصدي را نشان ميدهد كه اين مهم همچنان
بيانگر اعتماد مشتريان و هموطنان به نظام بانكي بهويژه بانك تجارت است.
قیمت سکه و طال ( فروش به تومان )

طرح جدید

1565000

ربع بهار آزادی

461000

طرح قدیم

1523000

سکه یک گرمی

308000

نیم بهار آزادی

767000

هر گرم طالی  18عیار

151050

نرخ ارز ( فروش به تومان )

دالر آمریکا

4850

پوند انگلستان

6683

یورو

6040

درهم امارات

1309

