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تاکید 2رئیساسبقبانکمرکزیبر
اصالحطرحتحولبانکیمجلس
حسین بــردبــار -ابراهیم شیبانی و طهماسب
مظاهری،دورئیسکلاسبقبانکمرکزیدیروزدر
همایشیباعنوانشکلدهیآیندهسیاستگذاری
پولی و مالی بر ضــرورت ایجاد اصالحات در طرح
فعلی مجلس شورای اسالمی برای اصالح قانون
بانکی و ایجاد یک قانون مادربانکی بــرای کشور
تاکیدکردند.
به گــزارش خراسان ،طهماسب مظاهری ،رئیس
کل اسبق بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد با
بیان این که طبق طرح مجلس قرار است که قانون
بانکداریمادرجدیدیبهجایسهقانونیکهفعال
حاکم بر نظام بانک داری ماست ،جایگزین شود،
گفت :ترکیب شورای پول و اعتبار در این طرح هم
اکنون از افــرادی است که مشتری پول هستند و
منافعی رابرای بخش یا همکاران خودشان دنبال
میکنندوشورایاینچنینینمیتواندکاریبرای
سیاستهایپولیبکند.
مظاهری با یــادآوری این که ترکیب شــورای پول
و اعتبار در طــرح جــدیــد مجلس بــدتــر هــم شده
اســت ،گفت :در کشورهای پیشرفته ایــن چنین
قوانین مــادری توسط مجلس مصوب نمی شود
بلکه خبرگانی از خود دولــت ها به این کار خطیر
میپردازند؛ این طرح توسط تعدادی از نمایندگان
درحال بررسی و آماده سازی است که بعضا دانش
آکادمیک مرتبط با این حوزه یا سابقه کار اجرایی در
بانکراندارند.
ابراهیمشیبانی،دیگررئیسکلاسبقبانکمرکزی
نیز در این همایش با بیان این که در طرح جدید،
رئیسکل توسط رئیسجمهور با مشورت اعضای
غیراجرایییااقتصاددانانانتخابمیشوند،گفت:
اگرچهاینکارهاظاهرخوبیداردامادرعملاتفاق
مثبتینیست.ضمن ًااعضایهیئتعاملنیزنبایدبه
صورتقرعهتغییرواعضایغیراجراییهمبایدقانون
تضاد منافع را امضا کنند و در هیچ یک از مؤسساتی
که زیرمجموعه بانک مرکزی اســت ،عضو هیئت
عاملنباشند.
وی افزود :اگر رئیسکل قرار باشد عزل شود باید
دالیلی به صورت کتبی به مجلس اعالم شود ضمن
اینکهضرباالجلهایتعریفشدهدربانکمرکزی
عــادی نیست به طــوری که باید افــراد در زمــان سه
هفته تعیین شوند .شیبانی اظهار کرد :بودجه 99
نگرانکنندهاستوباخواندنآنسردردمیگیرم.

با توجه به رشد قابل توجه و شرایط
هیجانی بازار سرمایه مطرح شد:

 ۵توصیه رئیس سازمان بورس
به سهامداران
رئیس سازمان بورس با اشاره به این که شاخص کل
بورسبهتازگیرشدقابلتوجهیداشتهوکسانیکه
درفضایهیجانیبعدازترورسردارسلیمانیاقدام
بهفروشسهامخودکردندمتضررشدند،پنجتوصیه
کاربردیبرایفعاالناینبازارمطرحکرد.
بــه گـــزارش پایگاه خــبــری بـــازار سرمایه (سنا)
و خــبــرگــزاری مهر ،شــاپــور محمدی بــا اشـــاره به
شرایط بازار گفت که مردم باید در شرایط کنونی
بــازار سرمایه ،به خصوص بعد از هیجاناتی که در
هفتههای گذشته بر بــازار حاکم شده بــود ،حتم ًا
تــاش کنند بــه طــور غیرمستقیم و در پوشش
صندوقهای سرمایهگذاری ،وارد بــازار سرمایه
شوند.ویتصریحکرد:دومیننکتهآناستکهحتم ًا
باید سرمایهگذاران در بازار سرمایه ،آموزشهای
الزم را ببینند و با آموزش کافی وارد بازار معامالت
سهم شوند.محمدی همچنین به مردم توصیه کرد
تا حتم ًا در سهمها و دارایـیهــای متنوع و متعدد
سرمایهگذاریکنندوروییکداراییمشخصویک
سهامخاصتمرکزنکنند.سخنگویسازمانبورسو
اوراقبهاداربااشارهبهرشدچشمگیرشاخصبورس
طی روزهای گذشته و زیان دیدن کسانی که بعد از
ترور سردار حاج قاسم سلیمانی در فضایی هیجان
زده اقدام به فروش سهام خود کردند ،خاطرنشان
کرد:نکتهحائزاهمیتآناستکهمردمدرنوسانات
بازارسرمایه،بهشایعاتتوجهنکنند.
آخرین توضیح محمدی نیز این بود که افــراد افق
سرمایهگذاریمناسبیرامدنظرداشتهباشند.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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رانتگمرکی 50هزارمیلیاردی بهواردکنندگان!

محاسبه تعرفه های گمرکی با ارز ،4200به میزان 50هزار میلیارد تومان
از درآمد دولت می کاهد و به نفع واردکنندگان می شود
دولت به دلیل کنترل تورم کاالهای
واردات ــی شرایطی را فراهم کرده
اســت کــه واردکــنــنــدگــان عــاوه بر
دریافت ارز یارانه ای  4200تومانی
ب ــرای کــاالهــای اســاســی ،بــه طور
عمومی از پرداخت حقوق ورودی
گمرک نیز به صورت یارانه ای بهره
مند می شوند .محاسبات منعکس
شده در خبرگزاری فارس نشان می
دهد که دولت به این ترتیب از حدود
 50هزار میلیارد تومان درآمد طی
امــســال چشم پوشی کــرده اســت.
ضمن ایــن که نتیجه مــورد انتظار
بــرای کاهش قیمت کاالها نیز در
بازار حاصل نشده است.
به گــزارش خــراســان ،عمده درآمــد
دولــت بابت واردات کــاال ،مربوط
به حقوق ورودی گمرک ،مالیات
ارزش افزوده است که از ارزش ریالی
کاالهای وارداتی دریافت می شود.
در این میان ،این نکته قابل اهمیت
می شود که ارزش یک کاالی وارداتی
با چه نرخ ارزی محاسبه شــود؟ ارز
 4200تومانی ،نیمایی یا آزاد؟
در این باره گزارش فارس که پیشتر
نیز بــه نقل از یــک کارشناس امــور
گمرک منعکس شــده ،نشان می
دهد دولــت پس از نوسان ارزی در
سال  ،97ارزش کاالهای گمرکی
را بر اساس نرخ ارز  4200تومانی
محاسبه می کند و مبلغ حاصل را
مبنای محاسبات بعدی برای اقالم

یادشده قرار می دهد .بدین ترتیب
اگر نرخ ارز بازار را حدود  12تا 13
هزار تومان در نظر بگیریم ،مالحظه
می شود که ارزش کاالهای وارداتی
به یک سوم کاهش می یابد.
محاسبات ایــن گ ــزارش در نهایت
نشان می دهد -1 ،با فرض گرفتن
مابه التفاوت نرخ ارز  8500تومان
نیمایی با نرخ ارز  4200تومانی،
 -2فرض گرفتن حجم واردات 42
میلیارد دالری طی امسال مانند
سالقبلو-3اختصاص 14میلیارد
دالر ارز  4200تومانی طی امسال،
درآمدهای دولت در مجموع سه قلم
حقوق ورودی ،مالیات ارزش افزوده و
مالیات علی الحساب  4درصدی و به
دلیلافتارزشمحاسباتیکاالهای
وارداتــــی ،جمع ًا ح ــدود  50هــزار
میلیارد تومان ،کاهش خواهد یافت.
ایــن در شرایطی اســت که بررسی

نمایشگاه های بهاره ،عرضه 53هزار تن سیب و پرتقال و رصد
اطالعاتی بازار در دستور کار
سخنگوی ستاد تنظیم بازار جزئیات مصوبات
این ستاد برای تنظیم بازار شب عید را اعالم
ک ــرد .به گــزارش ایسنا ،محمدرضا کالمی
در جمع خبرنگاران گفت :ستاد تنظیم بازار
جزئیات طرح ویژه تأمین و توزیع کاال و سامان
دهی بازار شب عید را مصوب کرد که بر اساس
آن،مقررشدهعالوهبربرگزارینمایشگاههای
بهاره که با مسئولیت کارگروه تنظیم بازار در
استانهاوباریاستاستاندارانبرگزارمیشود،
فروشهایفوقالعادهنیزبرگزارشود.بهگفته
کالمی ،بر اساس مصوبات امروز ستاد تنظیم
بــازار ،عرضه  ۳۰هــزار تن پرتقال و  ۲۳هزار
تن سیب که به منظور تنظیم بــازار شب عید
خریداری شده ،در انبارهای استانهای مبدا
موجود است و در ایام پایان سال و عید نوروز در
اختیار مردم قرار می گیرد .به گفته وی ،نرخ
میوهشبعیددرپایانسالمتناسبباهزینهها
ونرخبازار،تعیینخواهدشد.

وی بــا بــیــان ایــن کــه در ایـــام پــایــانــی ســال،
برنج ،شکر ،روغــن ،مــرغ و گوشت قرمز در
نمایشگاههای عرضه مستقیم کاال و بهاره با
نرخ مصوب عرضه خواهند شد ،افزود :قیمت
شکر،گوشت،مرغوبرنجنیزمشخصومصوب
ستاد تنظیم بــازار است و بر این اســاس ،تناژ
اقــام اساسی و قیمت عرضه بــرای توزیع در
نمایشگاهها ،متعاقب ًا از سوی دبیرخانه تنظیم
بازارابالغخواهدشد.کالمیگفت:بهموازات
تأمیناقالماساسی،کاالهاوخدماتپرمصرف
در ایام عید نیز در دستور طرح تشدید نظارت
قرار گرفته اند.همچنین تسنیم گزارش داد:
مصوبات ستاد تنظیم بــازار نشان میدهد،
وزارتاطالعاتموظفشدازاینپسبهصورت
ماهانه گزارشی را از وضعیت تأمین ،قیمت،
پیشبینیازشرایطبازارو...کاالهایاساسی،
ضروریومهمدرسبدمصرفیخانواربهجلسه
کارگروهتنظیمبازارارائهکند.

14.600.000 24.600.000

93/062

73.560

اتمام مهلتکارتخوانی
برای۱۵صنف

شاخص

باوجودآنکهمهلت 15گروهبراینصبکارتخوانتمام
شده،پزشکانهمچنانمهلتمیگیرند

های صــورت گرفته نشان می دهد
برخی کاالها که هزینه های گمرکی
آن ها با ارز  4200تومانی محاسبه
شده ،عم ً
ال در بازار خرده فروشی در
قیمتی نزدیک به قیمت متناسب با
هزینه های گمرکی با نرخ نیمایی
معامله می شود.
علتاینمسئلهایناستکهبهعنوان
مثال ،فروشنده و خریدار کاالهای
نهایی تولید شــده از نــهــاده های
وارداتی ،بی توجه به آن که نهادههای
وارداتــی مــورد استفاده در تولید از
تخفیف گمرکی استفاده کرده است
یا خیر و با توجه به درصد افزایش نرخ
ارز اقدام به خرید و فروش کرده اند.
بنابراین باید گفت هدف دولت برای
کاهش قیمت کاالهای وارداتی نیز
محقق نشده و این خود ،برگ سیاه
دیگری در کارنامه ناموفق ارز4200
تومانی است.

جزئیاتبرنامههایتنظیمبازارشبعید

نیم سکه

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

پزشکان اولین گروهی بودند که با توجه به فرار مالیاتی گسترده،
مشمول طرح اجبار نصب کارت خوان و اتصال آن به سامانه مالیاتی
شدند و بعد از آن چندین صنف دیگر نیز مشمول این طرح شدند .دیروز
مهلت ثبت نام 15صنف از جمله وکال ،برای ثبت کارت خوان در سامانه
مالیاتی تمام شد اما پزشکان که تاکنون به طور کامل زیر بار این تکلیف
قانونی نرفته ،دو روز پیش نیز مهلت جدیدی گرفته اند.
به گزارش خراسان روز یک شنبه ،رئیس سازمان مالیاتی اعالم کرد که
تاکنون تنها  43درصد پزشکان اقدام به نصب کارت خوان و اتصال آن به
سامانه مالیاتی کرده اند .پارسا درباره پزشکانی که از این قانون تمکین
نکنندبهاعمالمجازاتهایمواد274تا277قانونمالیاتهایمستقیم
برای آن ها اشاره کرد .به گفته وی 57درصد باقی مانده پزشکان تا تاریخ
 30بهمنامسالمهلتدارندتادرسامانهپایانهفروشگاهیثبتنامکنند.
گفتنی است پزشکان تا 23مرداد امسال برای این منظور مهلت داشتند
که به دلیل همکاری نکردن این صنف (مشاغل پزشکی ،پیراپزشکی،
داروسازی و دام پزشکی) و رایزنی های صنفی متعدد ،این مهلت چند بار
تمدیدشد.بهتازگینیزدرجلسهایبیننظامپزشکیوسازمانمالیاتی،
اینفرصتمجددیکماهتمدیدشد.باوجوداینتمدیدها،ثبتناماینقشر
پردرآمدهنوزبه 50درصدهمنرسیدهاست!ایندرحالیاستکهفراخوان
برایثبتنامدیگراصنافومشاغلدرسامانهپایانهفروشگاهیبسیاردیرتر
ازپزشکانودرشهریورامسالانجامشدودیروزهمبهپایانرسید.تاکنون
خبریدربارهتمدیداینمهلتمنتشرنشدهاست.موضوعیکهنشانمی
دهدپزشکانقدرتالبیوچانهزنیباالییدارند.
طبق اعالم علیزاده ،معاون سازمان امور مالیاتی ،وکال ،مشاوران حقوقی
و مشاوران خانواده ،دفاتر اسناد رسمی ،مشاوران امالک ،مراکز اقامتی
از قبیل هتل ها ،هتل آپارتمانها ،مهمان پذیرها ،مهمان سراها ،مهمان
خانهها ،مسافرخانهها ،باغ ویالها ،اقامتگاههای بین راهی و متلها،
نمایشگاههاوفروشگاههایوسایطنقلیهموتوری(بهاستثنایماشینآالت
راه سازی ،ساختمانی و کشاورزی) و آرایشگاههای مردانه و زنانه از جمله
اصنافی هستند که بعد از پزشکان و مشاغل پزشکی ،مشمول قانون نصب
اجباریکارت خوانشدند.مهلتاینگروههابرایثبتنامدیروزتمامشد.

پایان عمر رمز دوم ثابت
تراکنش های زیر  100هزار تومان فعال نیازی به رمز دوم پویا ندارند
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد که فع ً
ال تراکنش های زیر  100هزار تومان نیازی به رمز دوم پویا
ندارند .به گزارش تسنیم ،پیشتر بانک مرکزی ،اول دی ماه را زمان اجباری شدن رمز پویا اعالم
کرده بود ولی به دلیل آماده نبودن بانک ها و فعال نکردن رمز پویا از سوی برخی مشتریان بانکی،
این مهلت تمدید و در اطالعیه ای اعالم شد ،استفاده از سرویس پیامک برای دریافت رمز دوم پویا
از هفته دوم دی آغاز و به تدریج با اتصال بانکها تا انتهای دی به انجام میرسد و در این فاصله
کسانی که رمز دوم پویا را فعال نکردهاند همچنان میتوانند از رمز ایستا استفاده کنند .دیروز نیز
باتوجه به پایان دی ماه ،برخی از منابع خبری اعالم کردند که از امروز دیگر امکان استفاده از رمز
ایستا وجود ندارد و مشتریان باید با رمز پویا خریدهای اینترنتی خود را انجام دهند.

دلیل تاب آوری نرخ ارز
در  2هفته پرماجرا چه بود؟

نرخ دالر که سال گذشته تا محدوده  19هزار
تومانراهمتجربهکردهبود،طیدوهفتهاخیرو
باوجودرشدقابلتوجهتنشهاینظامیواخبار
و تحوالت سیاسی درخصوص مهلت ،FATF
گام نهایی در کاهش تعهدات و همچنین طرح
موضوع فعال شدن مکانیزم ماشه ،در نهایت در
کانال  13هزار تومان تثبیت شده است .دلیل
اصلی این سطح از تاب آوری را باید در برنامه
های بانک مرکزی ،بهبود منابع و از همه مهم
تر کانال های ارزی ایجادشده جست وجو کرد.
اگرزیرساختاقتصادیضعیفبود،اثرتحوالت
سیاسیونظامیبربازاربسیاربیشترازاینبود.

بازار خبر

ادعای تالش وزارت اقتصاد
برای واردات کاالهای لوکس
فــارس  -وزارت اقتصاد در نامههایی جداگانه
خواستار تعیین تکلیف واردات حدود  70میلیون
دالرکاالیلوکسوممنوعهبهکشورشدکهنشاناز
نقشفعاالنهاینوزارتخانهبرایوارداتدارد!تالطم
ارزیسال 97باعثشدامکانثبتسفارش،تامین
ارز و ورود اقالمی که لوکس ،مصرفی و تجملی
محسوبمیشدند،ممنوعشود.

هشداربانکمرکزیبهدارندگان
بیشاز ۲۰فقرهچکبرگشتی
تسنیم  -بانک مرکزی بخشنامهای را به بانکها و
موسساتاعتباریبراینظارتبیشتربرافراددارای
بیش از  ۲۰فقره چک برگشتی ابالغ کرد .در این
بخشنامهآمدهاست:مطابقبابندجماده 35قانون
پولی و بانکی کشور ،هر بانک در مقابل خسارتی که
براثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود ،مسئول
و متعهد جبران خواهد بود .براین اساس بانک ها
ملزم هستند فهرست اشخاص دارای بیش از 20
فقرهچکبرگشتیرابانظارتواحدبازرسیآنبانک
تکمیلوبهطورمستمربهمنظوراتخاذتدابیرمقتضی
بهاینمدیریتکلارسالکنند.

