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کرد:  پیش بینی  پــول  بین المللی  صندوق 
ایران با کنار زدن سه کشور اسپانیا، عربستان 
و کانادا پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در ســال 

۲۰۲۱ می شود. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین المللی 
پول در پایــگاه داده های آماری خود پیش بینی کرده 
است ایران در سال 2021 با سه پله صعود در جایگاه 

پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار گیرد. 
بر اســاس آمارهای منتشر شده از سوی این نهاد 

بین المللی تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص 
قدرت خرید در ســال 2017 بالــغ بر 1644 میلیارد 
دالر بــوده و ایــران از این نظر در رتبه 18 جهان قرار 

گرفته است.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است ایران 
در ســال های 2018، 2019 و 2020 نیــز همچنان 
هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا باقی بماند اما در ســال 
2021 با پشت سر گذاشتن سه کشور اسپانیا، عربستان 

و کانادا به جایگاه پانزدهم صعود کند.

پیش بینی شده است تولید ناخالص داخلی ایران بر 
اساس شاخص قدرت خرید در سال 2021 به 2095 
میلیارد دالر برسد که بیشتر از تولید ناخالص داخلی 

اسپانیا، عربستان و کانادا خواهد شد.
تولید ناخالص داخلی اســپانیا بر اساس شاخص 
قدرت خرید در ســال 2017 بالغ بر 1773/9 میلیارد 
دالر بوده که پیش بینی شــده است این رقم در سال 
2021 به 2094 میلیارد دالر برســد. تولید ناخالص 
داخلی عربستان نیز از 1773/5 میلیارد دالر در سال 

2017 به 2078 میلیارد دالر در سال 2021 و تولید 
ناخالص داخلی کانادا از 1769 میلیارد دالر در ســال 
2017 به 2073 میلیارد دالر در ســال 2021 خواهد 

رسید.
بر این اساس چین با تولید ناخالص داخلی 23 هزار 
و 159 میلیارد دالری بزرگترین اقتصاد جهان در سال 
2021 را خواهــد داشــت و آمریکا با 19 هزار و 390 
میلیارد دالر و هند با 9459 میلیارد دالر به ترتیب در 
رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار می گیرند.                    

صندوق بین المللی پول:

 ایران در 2021 پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد شد

صاحبان دسته چک فقط تا پایان مرداد ماه 
فرصت تعویض آن و تبدیل به چک های صیادی 
را دارند؛ در غیر این صورت چک قدیمی در سایر 

بانک ها پذیرش نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته اغلب بانک ها 
با ارســال پیامک به مشتریان خود تاکید کرده اند که 
طبق دستورالعمل بانک مرکزی واگذاری چک سایر 
بانک ها با طرح قدیم فقط تــا آخر مرداد امکان پذیر 
اســت؛از این رو برای واگذاری چک های قدیمی با هر 

تاریخی به شعب مراجعه کنند.
ماجرا از این قرار است که در پایان شهریور ماه سال 
گذشته سامانه صیاد به عنوان سامانه صدور یکپارچه 
چک راه اندازی شد تا اصالح رویه و روال صدور دسته 
چک، یکسان سازی مولفه ها و خصیصه های محتوایی 
و امنیتی چک در شبکه بانکی اجرایی شود. از آن زمان 
به مرور بانک ها به سامانه متصل شدند تا مشتریان نیز 
بتوانند همزمان دسته چک های خود را تغییر داده و 

به دسته چک های صیادی تبدیل کنند. 
با توجه به وســعت این طرح، زمان تغییر دسته 
چک ها تا اردیبهشــت ماه ســال جاری اعالم شد؛اما 

طبق دستورالعمل بانک مرکزی

دسته چک های قدیمی فقط تا پایان همین ماه اعتبار دارد 

از آنجایی که در این فاصله هنوز به طور کامل دســته 
چک ها تغییر نکرده بود، بانک مرکزی اعالم کرد که تا 
شهریورماه این زمان تمدید شده است و از آن به بعد 
چک های قدیمی دیگر در شعب سایر بانک ها پذیرش 
نمی شــود و تنها در خود بانــک مربوطه پذیرش آن 
امکان پذیر خواهد بود. بر این اساس با توجه به نزدیک 

شدن به شهریور ماه زمان تغییر دسته چک ها نیز رو 
به پایان است و باید مشتریان بانک ها در اسرع وقت با 
مراجعه به شعب دسته چک های خود را صیادی کنند.
یکــی از ویژگی های مهم چــک های  صیادی به 
کاهش چک های برگشــتی برمی گــردد؛ چرا که در 
استفاده از چک های صیادی امکان استعالم از پیشینه 

فــرد صادرکننده چک وجود داشــته و در این حالت 
دریافت کننده چک با اطمینان بیشــتری آن را قبول 

خواهد کرد.
در دســته چک های صیادی چک هــا به صورت 
متحدالشکل بوده و دیگر مانند دسته چک های قدیمی 
کــه در تعداد، طرح ها، رنگ هــا و اندازه های مختلف 
بودند، نیســتند، چک ها با هدف یکپارچه ســازی و 
استانداردســازی طراحی شده و به عبارتی به چک به 

عنوان یک اوراق بهادار هویت داده می شود.
همچنیــن برای چک های صیادی ســه ســطح 
ویژگی امنیتی تعریف شده است. در سطح اول سری 
و سریال های چک به صورت برجسته چاپ شده که با 
لمس قابل تشخیص است. در سطح دوم ویژگی های 
امنیتی نگاه کردنــی مانند واتر مارک و طرح مخفی 
در برگه چک وجود دارد که این دو ســطح به راحتی 
توسط عموم مردم قابل تشخیص است. در سطح سوم 
نیز ویژگی های امنیتی حرفه ای به چک ها افزوده شده 
که قابل تشخیص توسط ابزارها است و برای بانکداران و 
اشخاصی که استفاده مستمر و مکرری از چک ها دارند 

قابل استفاده است.

دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی گفت: 
با احتســاب نرخ روزانه ارز در سامانه سنا که 
۱۷ مردادماه اجرا شد، قیمت پروازهای داخلی 

۷۰درصد و خارجی ۱۰۰ درصد افزایش می یابد.
مقصود اسعدی سامانی در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس،  با تأکید بر اینکه افزایش قیمت ارز، موجب باال 
رفتن هزینه شرکت های هواپیمایی می شود، بیان کرد: 
بیش از 60 درصد هزینه شرکت های هواپیمایی، ارزی 
است. با توجه به اینکه دالر برای شرکت  های هواپیمایی 
با نرخ سامانه ســنا محاسبه می شود و شرکت ها باید 
بــرای تأمین ارز از بانک ها یا صرافی ها، ارز را با قیمت 
سامانه سنا دریافت کنند، هزینه شرکت های هواپیمایی 

افزایش یافت.

وی درباره افزایش نرخ بلیت پروازهای خارجی اظهار 
داشــت: تا پیش از این نرخ بلیت پروازهای خارجی از 
سوی شــرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان ایرالین کری یر طبق محاســبه تســعیر ارز به 
شــرکت های هواپیمایی اعالم می شد و   شرکت های 

هواپیمایی بر آن اساس تسعیر ارز را انجام می دادند.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی افزود: سازمان 
هواپیمایی کشوری بخشنامه ای را ابالغ کرد که طبق 
تصمیمــات دولت، نرخ ارز از این پس بر اســاس نرخ 
سامانه سنا مربوط به بانک مرکزی  محاسبه شود، در این 
سامانه بر اساس عرضه و تقاضا نرخ ارز طبق بازار ثانویه 
به لحظه اعالم می شــود که این مبنای نرخ های بلیت 
هواپیما قرار می گیرد. در بخشنامه سازمان هواپیمایی 

کشــوری هم اعالم شده است که بر اساس نرخ ارز در 
سامانه سنا، قیمت های بلیت محاسبه می شود.

اسعدی اظهار داشت: البته این نرخ های سامانه سنا 
برای شــرکت های هواپیمایی  مشکل آفرین است، زیرا  
نرخ ارز در این سامانه لحظه به لحظه متفاوت است و 
شرکت ها  نمی توانند بر اساس نرخ لحظه ای دالر عمل 
کنند و بلیت بفروشــند، بلکه بایــد نرخ ثابتی در روز 
 یا هفته در نظر داشــته باشند تا تسعیر خود را انجام 

دهند.
وی ادامــه داد:  طبیعتــاً با افزایــش قیمت دالر، 
محاســبات ایرالین ها که تا پیش از این بر اساس دالر 
4200 تومانی بود، تغییر یافت و بر اساس دالر سامانه 
سنا مثال 9200 تومان محاسبه می شود . طبق اطالعات 

ارزی سامانه سنا، قیمت بلیت شرکت های هواپیمایی 
در برخی شــرایط بیش از 100 درصد افزایش خواهد 
داشــت و بیش از دو برابر می شود. بنابراین پیش بینی 
می شود نرخ بلیت پروازهای داخلی بیش از 70 درصد 
و نــرخ بلیت پروازهای خارجی بیش از 100 درصد با 
احتساب نرخ های سامانه ســنا و تحریم های صنعت 

حمل ونقل هوایی افزایش یابد.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اظهار داشت: در 
حالی که بعد از آزادســازی نرخ بلیت پروازهای داخلی 
شاهد رشد 20 درصدی مسافر  و استفاده اغلب اقشار 
جامعه از این صنعت ایمنی بودیم، به  دلیل شــرایط 
جدید امکان دارد افت شــدید مسافر و افزایش زیان 

شرکت ها  را شاهد باشیم.

 دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی:

نرخ پروازهای داخلی و خارجی تا 100 درصد افزایش می یابد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه همچنان 
به سیاســت های ارزی کشور انتقاداتی مطرح است 
گفت: تولید به عنوان حلقه آخر این سیاست ها، اولین 

گروهی است که قربانی این سیاست ها شده است. 
محمد شریعتمداری با اشاره به خروج یکجانبه آمریکا 
از برجام اظهار داشت: این امر منجر به گسترش انتظارات 

عقالیی منفی در سطح جامعه شد. 
وی با بیان اینکه وضعیت جامعه به مثابه یک گلوله برف 
است، افزود: می توان آن را در همین حد نگه داشت یا آن را 

تبدیل به بهمنی مخرب کرد.  
وزیــر صنعت، معدن و تجارت بــا بیان اینکه گرانی ها 
بخشــی از کاالها را درگیر کرده  اســت، گفت: اگر به فکر 

نباشیم کنترل آن دشوار می شود. 
شریعتمداری با بیان اینکه اقتصاد از مشکالت ساختاری 
رنــج می برد، اضافه کرد: هــزار و 600 هزار میلیارد تومان 
نقدینگی در جامعه رقم بســیار بزرگی است و بخش قابل 
مالحظه ای از آن به صورت پول و شبه پول در نظام بانکی 

است. 
به گفته وی، هر کاری که باعث شــود حرکت پول به 
ســمت کاال و خدمات باشــد، حتما موجبات اغتشاش در 
زندگی مردم می شــود، بنابراین همــه باید تالش کنیم با 
حرکت به سمت آرامش در جامعه ایران مسائل و مشکالت 

را از سر راه برداریم. 

خبرگزاری  گــزارش  به 
فارس، وزیــر صنعت، معدن 
و تجارت با بیان اینکه ذخایر 
اساسی  کاالهای  در  کشــور 
ذخایــر قابل قبولی اســت و 
بــدون تردید ما با این ذخایر 
می توانیــم قدم هــای خوبی 
برداریم، گفت: در مورد منابع 
ارزی بایــد بــا احتیاط عمل 

کنیم. شریعتمداری ادامه داد: امروز وضعیت ما از ماه های 
پیش نسبت به منابع ارزی و ذخایر کشور خیلی بد نیست، 

ولی باید با احتیاط و طمانینه حرکت کنیم. 
وی با بیان اینکه محدودیت ها مشــکالتی را به وجود 
می آورد، گفت: من اعتقاد دارم که در مدار جابه جایی قرار 
داریم و در یــک دوره معقولی می توانیم در مدار جدید با 
افزایش دستمزدها به یک تعادل روشن برسیم، اما در فاصله 
این دوره گذار، حرکت به ســمت این نقطه تعادلی جدید 

حتما نیاز به همراهی و همکاری جامعه دارد. 
وی در پاسخ به این سؤال که آیا با شروع تحریم ها نگرانی 
برای تامین کاالهای اساسی بیشتر شده است، گفت: به اندازه 
کافی ذخایر کاالهای اساسی تامین شده و تحریم ها در هیچ 
شــرایطی و در هیچ دوره ای و در هیچ کشوری به سمت و 

سوی کاالهای اساسی نرفته است.

وزیــر صنعــت، معدن و 
دالیل  برشــمردن  با  تجارت 
بــرای کاهش  تصمیم دولت 
نرخ دالر دولتی از چهار هزار 
412 تومان بــه چهار هزار و 
200 تومان گفت: فهرســت 
ارز  دریافت  کاالهای مشمول 
دولتی با بســته جدید ارزی 
دولــت، کاهش یافته و بر این 
اســاس تصمیم بر این شــد که نرخ دالر دولتی نیز برای 
تامین ارزان کاالهای اساســی، دارو و اقالم ضروری مورد 

نیاز خانوارها، کاهش یابد.
به گفته شــریعتمداری، در این میان حتی پیشــنهاد 
برخی از اعضای دولت، اعطای دالر سه هزار و 500 تومانی 
به واردات کاالهای اساسی بود که فعال در این مرحله دولت 
تصمیــم بر این گرفت که نرخ دالر را تا چهار هزار و 200 
تومان که مصوبه دولت در فروردین ماه ســال جاری بود، 
تقلیــل دهد، اما در صورت ضرورت، مجدد این نرخ ممکن 

است کاهش یابد.
وی در پاســخ به پرسش دیگری مبنی بر حرکت کند 
ابــالغ آیین نامه های مرتبط با اجرای بســته جدید ارزی 
و نوســانات قیمتی در بــازار در کنار بالتکلیفی صرافی ها، 
تصریح کرد: همچنان به سیاست های ارزی کشور انتقاداتی 

وارد است و اتفاقا تولید به عنوان حلقه آخر این سیاست ها، 
اولین گروهی اســت که قربانی این سیاست ها شده است و 
تصمیم گیری در رابطه با ارز، مهم ترین اثر را بر روی تولید 

دارد؛ پس تصمیمات می تواند با دقت صورت گیرد.
وزارت صنعت مسئول قیمت گذاری ۲5 کاالی 

اساسی شد
با تصمیم ستاد اقتصادی دولت برای کاالهای ضروری، 
نرخ ارز برای کاالهای اساســی، تا اردیبهشت 1398 تغییر 
نخواهــد کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت این 

کاالها را برای مصرف کننده نهایی اعالم می کند. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه ستاد اقتصادی 
دولت به ریاســت رئیس جمهور؛ بسته های تأمین، توزیع و 

نظارت کاالهای اساسی و دارو ارائه شد. 
بر اساس این بسته ها، 25 کاالی اساسی و ضروری مورد 
نیاز مردم که بــرای تهیه یا تولید آن ها، ارز دولتی به نرخ 
رســمی تأمین می شود، در کلیه مراحل، از ثبت سفارش و 
تأمین ارز تا مراحل ترخیص، حمل و توزیع، مورد نظارت قرار 
می گیرد. همچنین به منظور بهره گیری از نظارت مردمی با 

شفافیت کامل اطالع رسانی عمومی می شود. 
عالوه بر دستگاه های مسئول تخصصی، سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز با تقویت امکانات 
خود در استان ها، وظیفه بازرسی و نظارت برای جلوگیری 

از سوء استفاده و انحراف منابع را به عهده خواهد گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت : سیاست های ارزی دولت  قابل انتقاد است

رئیس  سازمان ملی استاندارد ایران اعالم کرد: 
از این به بعد در مورد جمع آوری، توقیف و پلمب 
کاالی غیراستاندارد، بازرسان سازمان استاندارد به 

عنوان ضابطان قضایی فعالیت می کنند.
نیره پیروزبخت در گفت وگو با ایســنا، در ارتباط با 
نامه نگاری صورت گرفته با ریاست قوه قضائیه در ارتباط 
با دو ماده قانون تقویت و توســعه نظام استاندارد، اظهار 
کرد: بر اســاس ماده 19 این قانون قرار بر این اســت تا 
آیین نامه ای نوشــته شود تا بر اســاس آن کارشناسان 
ســازمان استاندارد به عنوان ضابطان قضایی عمل کنند 
که آیین نامه ای در ســازمان استاندارد در این خصوص 
در حال تدوین اســت و پس از آن با تشکیل کارگروهی 
که مسئوالن قوه قضائیه نیز در آن حضور دارند به تایید 
می رسد و در صورت لزوم جهت تصویب به دولت رفته و 

یا در شورای عالی استاندارد مصوب می شود.
وی در مورد جمع آوری، توقیف و پلمب اجناس، کاال 
و خدمات واحدهای تولیدی غیر استاندارد، بیان کرد: در 
مورد جمع آوری، توقیف و پلمب اجناس و کاال به ورود قوه 
قضائیه احتیاج داشتیم که با اعمال قانون تقویت و توسعه 
نظام اســتاندارد قرار بر این شده از این به بعد بازرسان 
سازمان استاندارد به عنوان ضابطان قضایی فعالیت کنند.

معاون رئیس جمهور بــا تاکید بر اینکه قصد نداریم 
که نگاه قضایی، پلیســی و جزایی به واحدهای تولیدی 
داشته باشــیم، گفت: قصد داریم به واحدهای تولیدی 
کمــک کنیم تا با همه توان به فعالیت خود ادامه دهند 
و از ظرفیت های خود به نحو مطلوب اســتفاده کنند. در 
بسیاری از کشورهای دنیا نیز این گونه است که بازرسان 
سازمان استاندارد می توانند اقدام به پلمب کنند؛ هرچند 

نمی خواهیم خود را با کشورهای پیشرفته در این رابطه 
مقایســه کنیم، چرا که اســتاندارد در نهایت به عنوان 
ماهیــت وجودی تولید و خدمات تبدیل شــده و اگر به 
چنین مسئله ای توجه نداشته باشند، با جرایم سنگینی 
روبرو می شــوند.پیروزبخت با  اشاره به اینکه در کشوری 
مانند انگلستان تا 50 میلیون پوند جریمه برای واحدهای 
تولیدی متخلف در زمینه اســتاندارد لحاظ شده است، 
گفت: جالب است بدانید در قانون قبلی، جریمه ای که برای 
واحدهای تولیدی در نظر گرفته بودند، معادل 500 هزار 
تومان بود.وی در مورد عملکرد بازرسان سازمان استاندارد 
به عنوان ضابطان قضایی، خاطرنشان کرد: اگر قرار است 
که کارشناسان مربوطه به عنوان ضابطان قضایی معرفی 
شوند، باید مشخص شود که تا چه میزان استقالل عمل 
دارند و از کدام بخش به بعد قرار اســت قوه قضائیه وارد 

عمل شــود که این مسئله بر اساس ضوابط قوه قضائیه 
مشخص می شود و نباید تداخل کاری در این زمینه وجود 
داشــته باشد.رئیس  سازمان ملی استاندارد ادامه داد: در 
مرحله اول شــرایط و ضوابط عملکرد بازرسان سازمان 
استاندارد به عنوان ضابطان قضایی تعیین می شود و پس 
از آن با طرح در کارگروه مربوطه که با حضور مسئوالن 
قوه قضائیه تشکیل می شود، تصمیم نهایی اتخاذ شده و 

پس از آن در مراجع مربوطه مصوب خواهد شد.
پیروزبخــت با بیان اینکه مهم ترین مشــخصه این 
قانون اقدام به پلمب واحدهای تولیدی متخلف از سوی 
ضابطان قضایی اســت، گفت: با استفاده از این ظرفیت 
قانونی می توان جلوی تولید واحدهای تولیدی متخلف را 
در همان لحظه گرفت و بر این اساس به آنها اجازه تولید 

داده نخواهد شد.

پیروزبخت:

بازرسان سازمان استاندارد به عنوان ضابطان قضایی فعالیت می کنند

یک کارشــناس اقتصادی معتقد است مجلس باید به جای 
تصویب لوایح و معاهدات غربی ها که از عواقب آنها اطالع چندانی 
ندارد، خود با ابتکار عمل در این حوزه ها، به قانون گذاری بپردازد.
رحمان حبیبی اظهار کرد: ماهیت درخواست غربی ها برای پیوستن 
ایران به این معاهدات برای شناسایی گلوگاه ها، آسیب پذیرتر کردن ایران 
و تضعیف جریان مقاومت است. بدین ترتیب، با توجه به شواهد موجود 
می توان گفت، تصویب و اجرای چنین درخواست هایی مخاطرات امنیتی 
برای ایران به دنبال خواهد داشــت و این کشورها به دنبال آن نیستند 
که به تسهیل مراودات بانکی خودشان با ایران، باوجود تحریم های ثانویه 

آمریکا بپردازند.
حبیبی ادامه داد: بر این اســاس مجلس شورای اسالمی با توجه به 
وظیفه قانونی ای که دارد باید با ابتکار عمل خود، قوانینی را در حوزه های 
مبارزه با پول شویی و مبارزه با تروریسم وضع نماید. وضع قوانین و تصویب 
طرح ها و الیحه ها باید در راســتای رفع مشکالت درجه اول کشور باشد 
نه اینکه قوانینی وضع شود که نه تنها مشکالت کشور را حل نکند بلکه 
مزید بر مشکل شود. نمونه چنین قوانینی را می توان در الیحه پالرمو و 
سایر لوایح FATF مشاهده کرد که در صورت تصویب، مشکالت کشور را 

دوچندان خواهد کرد.
به گــزارش خبرگزاری مهر، الیحه الحاق به کنوانســیون مبارزه با 
جرائم ســازمان یافته )پالرمو( به خاطر برخی از اشکاالتی که داشت مورد 
تائید شــورای نگهبان قرار نگرفت. این شــورا، الیحه پالرمو را به همراه 
نظر مجمع تشــخیص مصلحت نظام به مجلس ارجاع داده است. اللهیار 
ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس می گوید: »یک جلسه 
در کمیسیون درباره الیحه پالرمو و رفع ایرادات موردنظر شورای نگهبان 
برگزارشــده و مابقی ایرادات را هم در جلسات آتی مرتفع خواهیم کرد، 

ایرادات موردنظر شورای نگهبان اکثراً عبارتی و قابل رفع است«.
تالش مجلس برای تصویب این الیحه در شــرایطی مطرح می شود 
کــه رهبر انقالب در 30 خرداد 1397 در دیدار با نمایندگان و کارکنان 
مجلس شورای اسالمی فرمودند: »این معاهدات بین المللی که به آن در 
لغت فرنگی گفته می شود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه ای پخت وپز 
می شود. یک جایی باالخره چند قدرت بزرگ در مجموعه های هیئت های 
فکری شان- به قول خودشان اتاق فکرشان- می نشینند برای یک منافعی و 
مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت وپز می کنند، 
بعد این را به وسیله  دولت هایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها 

هستند تصویب می کنند«.
ولی متأسفانه نمایندگان مجلس شورای اسالمی به جای قانون گذاری های 
ابتکاری در این نهاد قانون گذاری، این روزها تمام سعی و تالششان بر این 
است که بتوانند لوایح دولت را که برای اجرای درخواست های FATF است، 
تصویب نمایند. یحیی کمالی پور عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و 
حقوقی مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه برخی از نمایندگان راغب 
به تصویب این لوایح در مجلس نیستند، می گوید: »علیرغم این بی رغبتی 
برخــی از نمایندگان، مجلس و دولت همچنان پیگیر تصویب این لوایح 
هستند.« برای نمونه مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس در مورداجرای درخواست های FATF می گوید: 
»امروز قطعاً مشکالت سیستم بانکی داریم و طرف های دیگر می گویند 
برای حل مشکالت بانکی باید به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 
)الیحه درخواســتیFATF ( بپیوندد.« همچنین وی در اظهاراتی مدعی 
شده است که »تصویب الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین 

مالی تروریسم به نوعی مقابله با آمریکا است«!

یک کارشناس اقتصادی با  اشاره به بسته جدید ارزی دولت 
اعالم کرد این بسته در عمل، به تنهایی برای کنترل سوداگری های 

بازار ارز کفایت نمی کند.
وحید شقاقی شهری با بیان اینکه بسته ارزی پیشنهاد شده مشکالت 
بدیهی و آشــکار سیاستگذاری های غلط سه ماه گذشته را برطرف کرده 
است، اضافه کرد: با این حال واقعیت این است که این بسته تنها توانسته 
اســت خطاهای فاحش سیاستگذاری های دو سه ماهه گذشته را جبران 
کند، اما در عمل به تنهایی برای کنترل ســوداگری های بازار ارز کفایت 

نمی کند.
به گزارش خبرگزاری ایســنا، وی با بیــان اینکه تنها با اصالح نظام 
مالیاتی و تعریف پایه های مالیاتی جدید می توان اثرات منفی بسته ارزی 
پیشنهادی را جبران کرد، گفت: از طریق مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات 
بر ثروت و مالیات بر درآمد می توان سوداگری های بازار ارز را کنترل کرد. 
این اقتصــاددان در ادامه با بیان اینکه طبیعتا اصالح نرخ ارز تبعات 
تورمــی دارد، اظهار کرد: این تبعات تورمی مســتقیما متوجه طبقات و 
دهک های پایین جامعه خواهد شــد. بــه همین خاطر هم دولت باید از 
طریق اصالح نظام مالیاتی منابع کافی را برای افزایش درآمد دهک های 

پایین جامعه کسب کند.
شقاقی شهری با بیان اینکه دولت باید یارانه طبقات ضعیف را تا 150 
و 200 هزار تومان افزایش دهد، اضافه کرد که در غیر این صورت قدرت 
خریــد مردم کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر هزینه های تولید هم باال 

خواهد رفت و در نهایت بازار قفل می شود.
وی با بیان اینکه حاال زمان مالیات بستن بر تولید نیست، ادامه داد: در 
شرایط فعلی که تولیدکنندگان اوضاع خوبی ندارند، نباید فشار مضاعفی 

را متوجه آنها کرد. 
این کارشــناس اقتصادی با  اشاره به اصطالح قفل شدن بازار توضیح 
داد: واقعیت این اســت که اقتصاد ایران قدرت کشــش دالر هشت هزار 
تومانــی را ندارد. زمانی که دالر در اقتصاد ما باالی هشــت هزار تومانی 
نرخ گذاری شده و از طرفی میانگین حقوق ها دو میلیون تومان است، در 
چنین شرایطی قدرت خرید کاهش پیدا می کند که باعث می شود خرید 

کاالها پایین آمده و در نتیجه بازار دچار رکود شود. 
سازوکار خرید و فروش ارز در بازار ثانویه اعالم شد

در همین راستا، سامانه جامع تجارت در اطالعیه ای چگونگی خرید و 
فروش ارز برای صادرکنندگان و واردکنندگان را تشریح کرد. 

با گذشت نزدیک به یک هفته از اعالم سیاست های جدید ارزی دولت 
که محور اصلی آن تعمیق بازار ثانویه از طریق افزایش عرضه ارز به این 

بازار بود، چگونگی خرید و فروش ارز در این بازار مشخص شد. 
به گزارش خبرگزاری فارس، در اطالعیه ســامانه جامع تجارت آمده 
اســت پیرو تصمیمات جدیــد ارزی دولت،  از روز سه شــنبه مورخ 16 
مرداد ماه 1397 دسترسی به بازار ثانویه ارز برای کلیه صادرکنندگان و 
واردکنندگان گروه های کاالیی دو و سه )یعنی کاالهای واسطه ای و غیر 

ضروری( برقرار است. 
بدیــن ترتیب تمامی بازرگانان می توانند بــه نرخ توافقی به خرید و 
فروش ارز به صرافی هــای مجاز بانک مرکزی بپردازند. همچنین جهت 
فروش ارز، تمامی صادرکنندگان کاال و خدمات می توانند در ســه دسته 

زیر اقدام به عرضه ارز کنند: 
1- صــادرات قطعی: مربوط به صادرکننــدگان کاال که دارای پروانه 
صادرات هســتند. 2- پیش فروش: برای صادرکنندگان کاال که پیش از 
دریافــت پروانه صادراتی اقدام به عرضــه ارز خودمی کنند. 3- صادرات 

خدمات؛ جهت فروش ارز حاصل از صادرات خدمات. 
همچنین امکان تامین ارز برای واردات کاالهای گروه دو و ســه، به 
صورت های زیر وجود دارد: 1- خرید از ســامانه نیما 2- اســتفاده از ارز 
حاصل از صادرات قطعی کاال 3- استفاده از ارز موجود در سپرده ارزی.

امکان ثبت کاالهای گروه دو و ســه در یک ثبت سفارش وجود دارد 
اما کاالهای گروه یک باید به صورت مجزا ثبت ســفارش شــوند. ضمن 
اینکه ارز کاالهای گروه یک همچنان با نرخ رسمی و از محل منابع بانک 

مرکزی تامین می شود.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان 
تهران گفت: بعد از گذشت ۱۰ سال هنوز قانون 

حمایت از تولید مسکن اجرایی نشده است.
ایرج رهبر عضو هیئت مدیره انجمن انبوه ســازان 
استان تهران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
با بیان اینکه طبق مصوبه قانونی ســال 87 باید دولت 
قانــون حمایــت از تولید و عرضه مســکن را اجرایی 
می کرد، گفت: هم اکنون 10 سال از این مصوبه قانونی 
گذشته و دولت در این ســال ها خالف این مصوبه را 

اجرایی کرده است.
وی ادامه داد: در سه سال گذشته دولت مالیات از 
نقل و انتقاالت مســکن را اجرایی کرده در صورتی که 
اگر عکس این طرح اجرایی می شــد هم اکنون شاهد 

افزایش چند درصدی تولید مسکن در کشور بودیم.
رهبر تأکید کــرد:  اجرای طرح هایی از جمله اخذ 
مالیات از خانه های خالی و زمین های دولتی می تواند 
راهکاری برای بهبود وضعیت بازار مسکن به شمار آید.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران 

تصریح کرد: در ســال های گذشــته عــوارض صدور 
پروانه های ســاخت واحدهای مســکونی و همچنین 
میزان تراکم ســاخت و ساز کاهش یافته که این خود 
نشان دهنده کاهش انگیزه تولیدکنندگان مسکن است.
گفتنی اســت، مدیرعامل بانک مسکن هم درباره 
وضعیت ساخت مسکن در کشور گفت: به منظور حل 
شــکاف عمیق بین عرضه و تقاضای مسکن مورد نیاز 
جامعه هدف از ظرفیت انبوه سازان و سازندگان حرفه ای 
برای ساخت واحدهای مسکونی کوچک متراژ و میان 

متراژ استفاده کنیم که در این رابطه انبوه سازان کشور 
نیز تمایل نشان داده اند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی، 
ابوالقاسم رحیمی انارکی تصریح کرد: واحدهایی که از 
این طریق احداث خواهد شد با اولویت متقاضیان خانه 
اولی و سایر متقاضیان مصرفی به خریداران مسکن که 
قصد استفاده از تسهیالت بانکی دارند و زمان سررسید 
پرداخت تســهیالت به آنها فرا رسیده است معرفی و 

واگذار می شود.

یک کارشناس اقتصادی:

مجلس به جای تصویب معاهده قوانین غربی 
خودش قانونگذاری کند

یک کارشناس اقتصادی: 

بسته جدید ارزی  نمی تواند
سوداگری های بازار را کنترل  کند

عضو انجمن انبوه سازان تهران:

قانون حمایت از تولید مسکن اجرایی نشده است

گروه اقتصادی-
براساس آمارهای بانک مرکزی نقدینگی کشور با افزایش بیش 
از 5۰ هزار میلیارد تومانی در سه ماه نخست سال جاری، به آستانه 

یک تریلیون و 6۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. 
تاکنون بارها و بارها کارشناســان اقتصادی نسبت به افزایش بی رویه 
نقدینگی هشدار داده بودند، اما انگار گوش دولتمردان بدهکار این هشدارها 
نبود تا با افزایش چشمگیر نقدینگی در این دولت، با کمترین تکانه ای شاهد 

بهم ریختگی بازارهایی مانند ارز و سکه باشیم. 
جدیدترین آمار بانک مرکزی که مربوط به خرداد ماه امسال است نشان 
می دهد نقدینگی کشور در پایان خرداد ماه نسبت به پایان اسفند سال قبل 
تقریبا 3/5 درصد رشــد داشته و در همین سه ماه میزان نقدینگی از یک 
تریلیون و 529 هزار میلیارد تومان به یک تریلیون و 582 رسیده است. 

افزایش 53 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در این سه ماه )حدود 90 روز( 
نشان می دهد به طور متوسط روزانه حدود 600 میلیارد تومان به نقدینگی 
کشور اضافه شده که در جای خود رقم قابل مالحظه ای محسوب می شود. 
خطر این افزایش نقدینگی زمانی عیان می شود که با التهاب اندکی در 
یکی از بازارهای ارز، سکه و یا حتی مسکن؛ به طور ناگهانی این سرمایه ها 
به سمت بازارهای مذکور روانه شده و التهاب به وجود آمده را دامن می زند. 
آنطــور که آمارهای بانک مرکزی نشــان می دهــد، حدود 90 درصد 
نقدینگی به شکل شبه پول )سپرده های بلند( بوده و بقیه هم حجم پول 
موجود در اقتصاد را نشان می دهد، متاسفانه دولت با رعایت نکردن انضباط 
پولی باعث شد نقدینگی زیادی در بانک ها به شکل شبه پول انباشت شده و 
در زمان سوداگری سپرده گذاران با بیرون کشیدن پول های خود از طرفی 
باعث شکننده تر شدن بانک ها شده و از طرف دیگر موجبات بهم ریختگی 

بازارهای دیگر را فراهم می کنند. 
در شرایطی که اعالم می شود رشد اقتصادی کشور در سال 96 حدود 
3/7 درصد بوده اســت، می بینیم که نقدینگی به میزان 20 درصد نسبت 
به ســال قبــل افزایش پیدا کرده که در نوع خــود، اختالف قابل توجه و 

محسوسی به شماره می آید.  
افزایش بی رویه نقدینگی در شــرایطی رخ داده که چندی پیش رهبر 
معظــم انقالب هم در دیداری که با اعضای هیئت دولت داشــتند، اعالم 
کردند: »در نظام بانکی و مشکل نقدینگی ای که االن در کشور وجود دارد، 
اگر چنانچه ما می توانستیم با هنِر هدایت این نقدینگی به کارهای سازنده 
و مفید، کشور را پیش می بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ االن یک 
بالی بزرگی است؛ واقعاً یک چیز خیلی خطرناکی است. این رقم نقدینگی 
خیلی رقم فوق العاده ای است؛ هم رقمش خیلی باال است، هم رشدش زیاد 

است؛ هزار و 500 هزار میلیارد یک چیز افسانه ای است.« 

پس از انتشار اخباری درباره سرنوشت مبهم تخصیص ارز دولتی 
در ماه های گذشته، بانک مرکزی بیانیه ای صادر کرد.

بانک مرکزی با انتشار اطالعیه ای  اعالم کرد: یکی از خبرگزاری های داخلی 
در خبری با عنوان »سرنوشــت نامعلوم 9 میلیارد دالر ارز 4200 تومانی« 
به نقل از آقای یوسفیان مال، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح 
کرده اســت که »سرنوشت 9 میلیارد دالر ارزی که با نرخ دولتی داده شده 

است مشخص نیست«.
از تاریــخ 22 فروردیــن 97 مطابق مصوبه هیئت وزیــران انجام ثبت 
ســفارش برای واردات کاال به کشور اعم از ســرزمین اصلی و مناطق آزاد 

الزامی شده است.
ثبت ســفارش های صادره دارای ســه ماه اعتبار بوده و لزوما همه ثبت 

سفارش ها به مرحله تقاضا برای تخصیص ارز نمی رسند.
تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه 
صورت پذیرفته و به معنی تامین و فروش ارز به وارد کننده نیست و صرفا به 
معنی مجوز خرید ارز از بانک مرکزی یا سامانه نیما در صورت تامین ریال 

الزم با اعتبار یک ماهه است.
در صورت تامین ارز، مطابق مقررات ارزی واردکننده حداکثر شش ماه 
فرصت دارد نسبت به ارائه اسناد حمل به بانک عامل و دریافت اعالمیه تامین 

ارز )مجوز ترخیص از گمرک( اقدام کند.
از زمان دریافت اعالمیه تامین ارز )ارایه اسناد حمل( وارد کننده حداکثر 
ســه ماه فرصت دارد نســبت به ارایه پروانه گمرکی ورود کاال مطابق ثبت 
سفارش صادره و اسناد حمل ارایه شده به بانک عامل اقدام کند. )در مصوبه 

جدید دولت این مهلت ها به ترتیب به 3 و 2 ماه تقلیل یافته است(.
نتیجه اینکه آمار ثبت سفارش اعالم شده تا این تاریخ لزوما به معنی ارز 
تخصیص یافته، ارز تامین شده و عدم ورود کاال به کشور نیست و همچنین 
ارز تخصیص یافته لزوما به معنی ارز تامین شــده نمی باشد و نیز ارز تامین 

شده تا این تاریخ نمی تواند به مفهوم عدم ورود کاال به کشور تلقی شود.
درخصوص 9 میلیارد دالر اشاره شده در مصاحبه آقای یوسفیان مال تنها 
در صورتی می توان اظهار نظر قطعی کرد که 3 ماه مهلت ارایه پروانه ورود 
کاال پس از حداکثر 6 ماه مهلت ارایه اسناد حمل، منقضی شده و کاالیی به 
کشــور وارد نشده باشد. مطابق مقررات ارزی با انقضای مهلت های یاد شده 
بانک های عامل مکلفند به پیگیری عودت ارز تامینی و در صورت عدم ایفای 
تعهد ارزی توســط وارد کننده معرفی این دسته از واردکنندگان به سازمان 
تعزیرات حکومتی اقدام کنند.همچنین همان طور که قبال اعالم شده فهرست 
کامل افرادی که طی چهار ماه گذشــته ارز به نرخ رسمی دریافت کرده اند 
به نهادهای نظارتی و گمرک ارسال شده است که قطعا در صورت مشاهده 

هرگونه تخلف با برخورد مراجع نظارتی و قضایی همراه خواهد بود.

رئیس سازمان چای گفت: تاکنون ۱۱۲ میلیارد تومان از مطالبات 
چایکاران پرداخت شده است.

حبیب جهان ساز در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای، اظهار کرد: براساس آخرین آمار 
78 هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر 164 میلیارد تومان از چایکاران 

خریداری شده است.
وی از پرداخت 68 درصد مطالبات چایکاران خبر داد و افزود: تاکنون 
112 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شــد و مابقی به مرور 

پس از تأمین منابع مالی به حساب چایکاران واریز خواهد شد.
به گفته جهان ساز، 37 هزارتن معادل 47 درصد برگ سبز خریداری 

شده درجه یک و 41 هزارتن معادل 53 درصد درجه دو است.
 این مقام مســئول از آغاز برداشــت چین سوم برگ سبز چای خبر 
داد و افزود: در روزهای اخیر همزمان با برداشت چین سوم، 77 کارخانه 
چای سازی مشغول خرید برگ سبز چای هستند به طوری که روزانه 550 

تا 600 تن برگ سبز از چایکاران خریداری می شود.
وی از کاهش 5 درصدی خرید برگ سبز چای نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل خبر داد و گفت: تاکنون 16 هزار و 500 تن چای خشــک از 
مجموع بهای برگ ســبز خریداری شده استحصال شده است که انتظار 
می رود با استمرار بارندگی و بهبود وضعیت جوی میزان خرید برگ سبز 
به باالی 110 هزارتن برسد.وی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش میزان 
تولید بر میزان واردات چای خشک تاثیرگذار خواهد بود، بیان کرد: کاهش 
میزان تولید چندان چشمگیر نیست که بخواهد بر افزایش میزان واردات 
تاثیرگذار باشد و با وجود مانده چای در انبارها رقم واردات تغییری نخواهد 
داشــت.رئیس سازمان چای درباره آخرین وضعیت کیفیت چای خشک 
تولیدی، گفت: کیفیت چای تولیدی را باید در پایان فصل برداشت ارزیابی 

کرد و هم اکنون نمی توان پیش بینی دقیقی دراین باره داشت.

بانک مرکزی:

سرنوشت 9 میلیارد دالر ارز دولتی 
مشخص است

آمارهای رسمی نشان داد

افزایش 50 هزار میلیارد تومانی 
نقدینگی در سه ماه نخست امسال

یک مسئول:

۶۸ درصد مطالبات چایکاران 
پرداخت شده است


