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خبركوتاه اقتصاد كالن

طرح مقابله با قاچاق قطعات 
خودرو نهايي شد

امضاي نخستين قرارداد تامين 
مالي پسابرجام

قانون حمايت از اشتغال پايدار 
در روستاها ابالغ شد 

مديركل دفتر صنايع خ��ودرو و نيرومحركه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از نهايي ش��دن دستورالعمل طرح مبارزه با 
قاچاق قطعات خودرو خبر داد. اميرحسين قناتي، در رابطه با 
طرح الصاق كد رهگيري به قطعات وارداتي خودرو، اظهار كرد: 
دستورالعمل طرح مبارزه با قاچاق قطعات خودرو با الصاق كد 
رهگيري نهايي شده و در حال حاضر آماده اجرا است. الصاق 
كد رهگيري قطعات وارداتي خودرو تمام قطعات را ش��امل 
نمي شود و تنها قطعاتي كه بيشترين ميزان قاچاق را در چند 
سال اخير داشته اند، در اين طرح قرار گرفته اند. مديركل دفتر 
صنايع خودرو و نيرومحركه وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
بيان اينكه حدود 16 مجموعه از قطعات خودرو در اين طرح 
قرار دارند، خاطرنش��ان كرد: علت اجرايي نش��دن اين طرح 
تاكنون به دليل آن است كه طرح براي بررسي هاي نهايي در 

ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز است. ايسنا 

بهمن عش��قي، دبيركل ات��اق بازرگاني ته��ران اعالم كرد: 
نخستين قرارداد تامين اعتبار بانكي پسابرجام به ارزش يك 
ميليارد يورو بين 14 بانك ايراني و اوبربانك اتريش امضا شد. 
وي ادامه داد: پيشينه مناسبات دوجانبه ايران و چكسلواكي 
سابق به بيش از 85 سال پيش بازمي گردد و پس از تفكيك 
مسالمت آميز چكسلواكي سابق و تاسيس جمهوري اسلواكي 
در س��ال 1993 تاكن��ون، روابط دوجانبه ايران و اس��لواكي 
مراحل مختلفي را پشت سرگذاشته كه طي يك دهه گذشته 
تا حدودي متاثر از همگامي اس��لواكي با نهادهاي اروپايي و 
فراآتالنتيكي مخصوصا اتحاديه اروپا و ناتو بوده است. وي با 
بيان اينكه معتقدم كه درحال حاضر، در سايه مشاركت هاي 
صنعتي و سرمايه گذاري مشترك مي توان در مسير تقويت 
پيوند دو كشور گام برداش��ت، افزود: با توليد صادرات گرا به 
بازارهاي بين المللي، مي توان توازن تجاري ميان خود را بهبود 
بخشيد. براي دستيابي به اين هدف ضروري است، پيش نيازها 
و سازوكارهاي الزم از جمله فعال سازي روابط بانكي، بيمه  اي 

و حمل و نقل را فراهم آوريم. فارس

معاون اول رييس جمهور آيين نامه اجرايي قانون حمايت 
از توس��عه و ايجاد اش��تغال پايدار در مناطق روستايي و 
عشايري با اس��تفاده از منابع صندوق توسعه ملي را ابالغ 
كرد. در اين آيين نامه كه توسط اسحاق جهانگيري، معاون 
اول رييس جمهور ب��ه وزارتخانه هاي تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، امور 
اقتصادي و دارايي، ارتباطات و فناوري اطالعات، سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري، سازمان 
برنامه و بودجه كش��ور، بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران، معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور و 
نهاد رياس��ت جمهوري ابالغ شده، منابع مالي اجراي اين 
قانون، مع��ادل ريالي يك ميليارد و پانص��د ميليون دالر 
از منابع صندوق توس��عه ملي تعيين ش��ده است. در اين 
آيين نامه عالوه بر تعيين سهم استان ها بر اساس شاخص 
تركيبي جمعيت روس��تايي، نرخ بيكاري و درآمد سرانه 
اس��تان، س��هم بخش هاي هدف نيز به تفكيك مشخص 
شده كه عبارتند از: بخش كشاورزي و منابع طبيعي )45 
درصد(، صنايع و معادن كوچك )10 درصد(، فعاليت هاي 
خدماتي و فن��اوري اطالعات )15 درصد(، گردش��گري 
)10درصد(، صنايع دستي و فعاليت هاي فرش دستباف 
)10 درصد( و سرمايه درگردش واحدهاي توليدي مستقر 
در نواحي صنعتي روس��تايي و شهرهاي زير 10 هزار نفر 
)10 درصد(. همچنين وظايف دس��تگاه هاي بخشي نيز 
در اين آيين نامه به صورت دقيق تعيين ش��ده و در بخش 
ديگري از آيين نامه آمده اس��ت كه دستگاه هاي اجرايي و 
موسس��ه هاي عامل موظفند به طور مستمر گزارش هاي 
عملكرد خود را در س��امانه نظارت و بر اساس ترتيبات و 
زمان بندي كه توسط سازمان برنامه و بودجه اعالم خواهد 
شد، ثبت و ارايه كنند و سازمان برنامه و بودجه نيز موظف 
به ارايه گزارش هاي دوره اي شش ماهه از عملكرد برنامه 
توسعه اشتغال پايدار روستايي به رييس جمهور و مجلس 

شوراي اسالمي است. دولت

سايه ابهام بر روابط تجاري 
ايران و اروپا 

دولت يازدهم بعد از روي كار آمدن 
مهم ترين برنامه اي كه در دستور 
كار خ��ود قرار داد تالش براي رفع 
تحريم ها عليه جمهوري اسالمي 
و بازگش��ايي رواب��ط سياس��ي و 
اقتص��ادي ب��ا كش��ورهاي جهان 
ب��ه خص��وص اتحاديه اروپ��ا بود. 
بدين س��بب عمده تالش و وقت و هزينه دولت در جهت 
بازگشايي روابط و از سرگيري ارتباطات بين المللي و رفع 
تحريم ها سپري شد. مجموعه اين تالش ها با بسته شدن 
پيمان برنامه جامع اقدام مش��ترك كه به برجام موس��وم 
ش��د به ثمر نشست، هرچند رس��يدن به شرايطي كه در 
قبل از اعمال تحريم هاي س��ازمان ملل بر كش��ور حاكم 
بود روندي زمان بر است اما اگر با عينك خوشبيني بر اين 
توافق بنگريم، مي توان اميد داش��ت كه چشم انداز آينده 
روابط اقتصادي ميان ايران و اتحاديه اروپا در صورتي كه 
شرايط به س��مت تغييرات نابهنگام پيش نرود، حداقل از 
ثبات و رش��دي روزافزون برخوردار ش��ود.  برجام زمينه 
بازگشت ايران به بازارهاي نفتي كه اقتصاد ايران به شدت 
متاثر از فروش و نوسانات قيمتي اين كاالي استراتژيكي 
كش��ور اس��ت را فراهم كرد، فروش نفت ايران در دوران 
تحريم ها به كمتر از يك ميليون بش��كه رس��يده بود كه 
بعد از برجام س��هم ايران در بازاره��اي جهاني به بيش از 
دو براب��ر افزايش يافت و به حدود 2/5 ميليون بش��كه در 
روز رس��يد. ايران توانس��ت در قالب مذاكره با هيات هاي 
اقتصادي با شركت هاي خارجي تعامالت بين المللي خود 
را افزايش داده و به طور مشخص در صنعت خودروسازي 
و هواپيمايي قرارداده��اي مهمي را منعقد كند به طوري 
كه ايران موفق ش��د امتياز خري��د 200 هواپيماي نو را از 
ش��ركت بويينگ و ايرباس به دست آورد و پس از مدت ها 
تحريم در زمينه هوايي، سرمايه گذاري عظيمي در بخش 
هواي��ي كرد تا ناوگان هوايي خود را به س��مت نوس��ازي 
هدايت كند.  همچنين ايران توانست با شركت هاي طرف 
بيمه وارد مذاكراتي شود تا در حمل و نقل دريايي و بيمه 
كشتي ها دست به انعقاد قراردادهايي بزند. برجام در واقع 
زمينه ورود ايران به بازارهاي بين المللي را مجددا فراهم 
كرد اما مهم ترين دستاوردي كه مي توان از آن ياد كرد در 
حوزه تجارت خارجي اتف��اق افتاد. تجارت خارجي ايران 
با اتحاديه اروپا قبل از اعمال تحريم هاي بين المللي رتبه 
اول مراودات تجاري را به خود اختصاص داده بود اما اين 
روند با تحريم هاي بين المللي جاي خ��ود را به تجارت با 
امارات و چين داد كه به ترتيب تعامالت تجاري در 2016 
با اين كشورها به 23 و 6 دهم درصد و 22 و 3 دهم درصد 
رس��يد و جايگاه اتحاديه اروپا در تعام��الت تجاري ميان 
ايران و اي��ن اتحاديه به رتبه پنج��م تقليل يافت. تجارت 
ايران با اتحادي��ه اروپايي تحت رژيم وارداتي اين اتحاديه 
قرار دارد زيرا ايران عضو س��ازمان تجارت جهاني نيست 
و هي��چ تواف��ق دوجانبه اي مي��ان اي��ران و اتحاديه اروپا 
وجود ن��دارد. مذاكرات براي توافقنام��ه تجارت همگاني 
و غير ترجيح��ي همزمان با مذاك��رات درباره گفت وگوي 
سياسي در باب مبارزه با تروريسم بين سال هاي 2002 و 
2005 برگزار ش��د اين مذاكرات با تغيير برنامه هسته اي 
ايران متوقف ش��د و تاكنون نيز برنامه اي براي باز ش��دن 
اين مذاكرات وجود ندارد. مهم ترين محور هاي همكاري و 
موضوعات مطرح شده ميان ايران و اتحاديه اروپا تاكيد بر 
همكاري هاي انرژي، تجارت و سرمايه گذاري و حقوق بشر 
است.  تجارت با ايران در سال 2016 به 2 ميليارد و 700 
ميليون دالر مي رسيد كه اين رقم بعد از برجام رشدي قابل 
توجه را داش��ت به طوري كه اتحاديه اروپا در سال 2016 
بي��ش از 8 ميليارد و 200 ميليون دالر كاال به ايران صادر 
كرد عمده اين صادرات تجهيزات و ماش��ين آالت حمل و 
نقل به ارزش 2 ميليارد و 800 ميليون دالر يعني 42 و 2 
دهم درصد، مواد شيميايي يك ميليارد و 800 هزار يورو 
و مع��ادل 22 و 2 دهم درصد و كاالهاي توليدي به ارزش 
700 ميلي��ون يورو كه 8 و 8 ده��م درصد از صادرات اين 
اتحاديه به اي��ران را به خود اختصاص داد. در همين دوره 
ميزان واردات اتحاديه اروپا تقريبا چيزي حدود 5 ميليارد 
و 500 هزار دالر رسيد، اكثر واردات اين اتحاديه از ايران 
مربوط به انرژي هستند، سوخت هاي معدني 4 ميليارد و 
200 ميليون يورو معادل 77 درصد از واردات به اروپا را به 
خود اختصاص داده اس��ت. مواد غذايي صادراتي ايران به 
اروپا چيزي حدود 300 ميليون يورو است كه اين معادل 
6 و 8 دهم درصد درسال 2016 است. در اين سال واردات 
از ايران 344 و 8 ده��م درصد افزايش و صادرات اتحاديه 
اروپا به ايران رشدي 27 و 8 دهم درصدي را تجربه كرد.  به 
نظر مي رسد رسيدن به شرايط مطلوب در تعامالت تجاري 
ميان اي��ران و اتحاديه اروپا كه در واقع محور مناس��بات 
اقتصادي ميان اين دو است در نبود استراتژي مشخصي 
از ط��رف اين اتحاديه با روندي كن��د و رو به تاخير مواجه 
است. سه دليل عمده براي عدم تدوين اين استراتژي در 
طرف اتحاديه اروپا مي توان ياد ك��رد؛ تهديدهاي امريكا 
علي��ه بانك ها، عدم صدور ضمانتنامه ه��اي دولتي كافي 
براي پروژه هاي اروپايي، ع��دم آگاهي از وضعيت موجود 
ايران به عنوان س��ه دليل اصلي تاخي��ر در همكاري هاي 
ايران و اروپا در پسا برجام، اما با وجود اينها سرمايه گذاران 
در تالش  هس��تند ت��ا راه خ��ود را براي س��رمايه گذاري 
در بازار هاي اي��ران پيدا كنند لذا اگرچه ايران به ش��دت 
عالقه مند اس��ت تا راه را براي ورود سرمايه هاي اروپايي 
به كش��ور باز كند اما زمينه س��ازي ب��راي ورود اتحاديه 
اروپا در بخش س��رمايه گذاري خارجي تنها به مشكالت 
خارج��ي و تهديد هاي امريكا علي��ه بانك ها بر نمي گردد 
بلكه عمده مسائل در داخل ايران و قوانين ايران در بحث 
مالكيت خصوصي، عدم ش��فافيت مالي، ميزان سود دهي 
س��رمايه براي شركت هاي خارجي است كه منجر شده تا 
سرمايه گذاري ها در بخش زير س��اختي و تكنولوژيك به 
تعويق افتد و صرفا اين كش��ورها به دنب��ال صدور كاالها 
براي بازارهاي مصرفي در ايران باش��ند. بنابراين حركت 
در جه��ت س��رمايه گذاري نيازمن��د تدوين اس��تراتژي 
دوجانبه اي در طرفين اس��ت تا در يك برنامه ميان مدت 
بتوان عالوه بر افزايش س��هم تعامالت تجاري، در فرآيند 
س��رمايه گذاري بخش غير دولتي و زيرساختي نيز شاهد 

حضور سرمايه گذاران و شركت هاي اروپايي باشيم. 
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انتش��ار گزيده آماره��اي اقتصادي 6 ماهه 
نخست سال جاري نشان مي دهد وضعيت 
بودجه اي دولت چندان مناس��ب نيس��ت و در نيمه اول 
سال جاري كسري بودجه به رقم 18 هزار ميليارد تومان 
رسيده و از 36 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني مصوب، 
تنها هف��ت هزار و 800 ميليارد تومان آن محقق ش��د. با 
اين وضعيت به نظر مي رس��د دولت كار س��ختي را براي 
به پايان رساندن س��ال جاري در پيش داشته باشد، زيرا 
نه درآمدهايش به اندازه كفايت اس��ت و نه امكان عمل به 
وعده هاي خود را دارد. اين در ش��رايطي است كه افزايش 
اختالف��ات منطق��ه اي و جدال هاي لفظي ميان س��ران 
دولت هاي حاش��يه خليج فارس و ايران، موجب ش��ده تا 
بس��ياري از كارشناس��ان وضعيت اقتصادي در نيمه دوم 

سال جاري را سخت تر از نيمه اول پيش بيني كنند. 
براس��اس گزارش منتشر ش��ده از س��وي بانك مركزي، 
ميزان نقدينگي تا پايان ش��هريورماه سال جاري 1389 
هزار ميليارد تومان اعالم ش��ده اس��ت. اين رقم نسبت به 
اسفند ماه س��ال گذش��ته 10/9 درصد و نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 23/8 درصد افزايش داشته است. به 
طور كلي نقدينگي كش��ور نسبت به خرداد 92 به صورت 
چشمگيري رو به افزايش بوده و نسبت به رقم 472 هزار 
ميليارد توماني آن سال س��ه برابر افزايش را تجربه كرده 
است. اين افزايش در حالي رخ داد كه در همين مدت چهار 
سال و سه ماه نرخ تورم كاهش��ي بوده و نهايتا تك رقمي 
شد. به نظر مي رس��د دليل عدم افزايش قيمت ها به نرخ 
تورم باال در سه سال نخست دهه 90 بر مي گردد. همچنين 
به دليل عوارض تورم در آن س��ال ها و رسيدن آن به نرخ 
35 درصدي در س��ال 1392 توزيع درآمد در كش��ور را 
مختل كرده و به همين دلي��ل افزايش نقدينگي به دليل 

ش��كاف درآمدي و طبقات��ي به تمام بخش ه��اي جامعه 
نرسيده است و همين امر سبب پايين ماندن سطح تقاضا 
ش��ده اس��ت؛ پايين بودن س��طح تقاضا ركود را استمرار 
مي بخش��د و به همين دلي��ل برخي از كارشناس��ان باور 
دارند با آغاز دوره رونق در بخش هاي اصلي اقتصاد مانند 
 مس��كن و صنعت، احتمال بازگشت تورم دو رقمي بسيار 

محتمل است. 
با اين حال، نگران��ي بابت افزايش نرخ نقدينگي به همين 
نكته خالصه نمي ش��ود چراكه سهم پول از كل نقدينگي 
كش��ور تنها 168 هزار ميليارد تومان است و مابقي يعني 
1221 هزار ميليارد تومان از نقدينگي كش��ور متعلق به 
بخش شبه پول است. شبه پول بخش خطرناك نقدينگي 
اس��ت، چرا كه ش��به پول عبارت اس��ت از س��پرده هاي 
غير ديداري )مدت دار( مانند سپرده هاي سرمايه گذاري 
كوتاه مدت و بلندمدت و حساب هاي پس انداز، اوراق قرضه 
و اسناد خزانه. به بيان ديگر تمام بخش سرمايه گذاري هاي 
پولي كه به ش��كل خودبه خودي نرخ س��ود به آنها تعلق 
مي گي��رد در اين بخش اس��ت و اگر تا س��ال آينده هيچ 
افزايشي هم در اين بخش نباش��د، به دليل نرخ سود 15 
درصدي بانك ها و نرخ س��ود حدود 20 درصدي اس��ناد 
خزانه، اين بخش حداقل رش��دي بي��ش از 15 درصد را 

تجربه خواهد كرد. 

بدهي رو به افزايش دولت به بانك ها
مجموع بدهي بخش دولتي به بانك ه��ا با افزايش 16/3 
درصدي نسبت به سال گذشته به 237 هزار ميليارد تومان 
افزايش يافت. بدهي موسس��ات دولتي 28 هزار ميليارد 
تومان است كه نسبت به سال گذشته 10/9 درصد كمتر 
ش��ده ولي بدهي دولت با افزاي��ش 21/3 درصدي 208 
هزار ميليارد تومان محاس��به شد. همچنين بدهي بخش 
غير دولتي نيز 991 هزار و 500 ميليارد تومان اعالم شد. 

در عي��ن حال، س��هم وام ها و س��پرده هاي بخش دولتي 
ني��ز 57 هزار و 530 ميليارد تومان اس��ت كه از اين رقم، 
س��هم دولت 52 هزار ميليارد تومان و س��هم شركت ها و 
موسس��ات دولتي 4 هزار ميليارد تومان است. همچنين 
ضرباهنگ تغيير سرمايه گذاري كوتاه مدت به بلندمدت 
در بانك ها در اين آمار قابل مشاهده است؛ به گونه اي كه 
س��رمايه گذاري كوتاه مدت در ش��هريورماه سال جاري 
نس��بت به اس��فندماه 1395، 8/9 درصد كاهش يافته و 
سرمايه گذاري بلندمدت در همين بازه زماني 35/4 درصد 

رشد داشته است. 

 بودجه پروژه هاي عمراني 
همچنان پيش خور مي شوند

بخش مالي گزارش بانك مركزي حاوي نكاتي اس��ت كه 
به خودي خود مي توانند براي آينده نگران كننده باش��د. 
بايد مدنظر داش��ت در نيمه نخست سال جاري وضعيت 
سياسي منطقه و جدال هاي ميان دولت هاي گوناگون به 
اندازه اي افزايش پيدا كرد كه تنها با گذشت يك ماه و نيم 
از نيم��ه دوم، انتظار ماه هاي س��خت تري تا پايان س��ال 
مي رود. اين در حالي است كه افزايش تنش ها در منطقه و 
رقابت هاي سياسي به روند رشد اقتصادي آسيب مي زند 
و به همين دليل انتظار نمي رود تا پايان سال اوضاع چندان 
بهبود يابد. در روزهاي گذشته مرتضي ايماني راد، رييس 
موسس��ه مطالعاتي بامداد افزايش قيم��ت ارز را تا پايان 
سال جاري محتمل دانست و در نشست روز يكشنبه اتاق 
ايران نيز مهدي بركچيان، اس��تاد دانشگاه با اعالم اينكه 
وضعيت اقتصادي كشور خوب نيست، پيش بيني كرد تا 
پايان سال جاري نرخ رش��د به كمتر از سه درصد كاهش 
و نرخ تورم تا 12 درص��د افزايش يابد. درنتيجه نگراني از 
بي انضباطي هاي مال��ي و بودجه اي در حال حاضر به يك 

ترس واقعي تبديل شده است. 

»سند سياست هاي بانك مركزي درباره ارزهاي ديجيتال 
از جمله »بيت كوين« تا پايان نيمه نخس��ت سال آينده 
تهي��ه و اعالم مي ش��ود« اينها بخش��ي از اظه��ارات روز 
گذش��ته ناصر حكيمي، معاون فناوري ه��اي نوين بانك 
مركزي است. وي البته رس��ما در خصوص ريسك باالي 
سرمايه گذاري و البته سوداگري هاي موجود در اين ارزها 
هش��دار داد. روز گذش��ته معاون فناوري هاي نوين بانك 
مركزي هم زمان با گسترش بحث ها در خصوص افزايش 
استفاده از ارزهاي ديجيتال همچون »بيت كوين« به جمع 
خبرنگاران آمد تا آخرين موض��ع بانك مركزي را در اين 
خصوص اينگونه اعالم كند:  »اين روزها ش��اهديم برخي 
در ش��بكه هاي مجازي مدعي اند كه به ارزهاي ديجيتال 
وصل ب��وده و در ازاي پولي كه از م��ردم مي گيرند، كوپن 
مي فروش��ند؛ لذا مردم تا زمان اعالم سياس��ت رسمي، با 
احتياط با ارز ديجيتال برخورد كنند و همه سرمايه خود 
را وارد اين حوزه نكنن��د. اكنون برخي از صرافي ها به اين 
حوزه ورود كرده اند، بيت كوين و س��اير ارزهاي ديجيتال 
هنوز ارز رس��مي پذيرفته ش��ده از س��وي بانك مركزي 
نيست و بايد بخش نظارتي با اين موارد برخورد كند. البته 
هماهنگي هايي نيز در اين زمينه با س��اير دس��تگاه ها در 
جريان است اما يادآوري اين موضوع خالي از لطف نيست 
كه در زمان فعاليت موسسه هاي غيرمجاز، بانك مركزي 
مرتب اطالع رس��اني مي كرد اما در نهايت عده اي از مردم 
س��رمايه خود را در اين موسسه ها از دست دادند. واقعيت 
اين اس��ت كه ارز ديجيتال فقط از طريق نرم افزار است و 
اين گونه نيس��ت كه همه آنها را فيلتر كنيم؛ ما نبايد فقط 
در بخش عرضه آن متمركز شويم هرچند كه با نهادهاي 
قضايي و نظام��ي هماهنگي هاي الزم را داريم. بايد تقاضا 
براي ارزهاي ديجيتال را نيز مديريت كرد زيرا تا زماني كه 

تقاضاي موثر نباشد، عرضه هم رشد نمي كند.«
وي در راس��تاي تدوي��ن و تنظيم سياس��ت ها و مقررات 
جديد بانك مركزي در حوزه كسب و كارهاي نوين مالي 
گفت: »بانك مركزي سياست هاي كلي خود را در عرصه 
فناوري هاي مالي مش��خص كرده اس��ت تا عالقه مندان 
به س��رمايه گذاري و فعاليت در اين عرصه ها مس��ير خود 

را بدانند.«
تنظيم 6 سند جديد مالي 

وي افزود: »اين سياس��ت ها در 6 س��ند تنظيم مي شود 
كه تاكنون 2 س��ند آن تهيه و ابالغ ش��ده و يكي ديگر تا 
روزهاي آينده به نظام پولي و مالي كش��ور ابالغ مي شود. 
تاكنون سند »پرداخت س��از« و »پرداخت ياران« منتشر 
ش��ده و س��ند »پرداخت بان« نيز در دس��ت ابالغ است. 
س��ند پرداخت بان به فين تك هايي اختص��اص دارد كه 
پرداخت هاي ريز را انجام مي دهند؛ مصاديق آن ش��امل 
پول خرد است. س��ند چهارم حوزه فناوري هاي مالي كه 

اواخر دي ماه منتشر مي شود »حساب يار« نام دارد كه در 
اس��ناد بين المللي نيز به آن اشاره شده و به فين تك هايي 
اختص��اص دارد كه با چن��د بانك هم��كاري مي كنند.« 
حكيمي از »ارزهاي رمزينه« به عنوان پنجمين س��ند در 
دست تهيه بانك مركزي نام برد و گفت: »با توجه به اينكه 
ارزهاي رمز گذاري شده و ديجيتال در سطح بين الملل به 
ويژه در ماه هاي اخير فراز و نشيب هاي زيادي داشته اند، 
تالش مي كنيم اين س��ند تا پايان نيمه نخس��ت امسال 
تهيه و جمع بندي خود را ارايه كنيم.« به گفته وي س��ند 
ششم مربوط به فين تك هايي است كه در حوزه تخصيص 
مصارف كار مي كنند. اين بخش، حوزه هايي چون تامين 

مالي انبوه، قرض نفر به نفر و نظاير آن را دربرمي گيرد.
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معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي در ادامه اين نشست 
از برنامه اين نهاد براي تدوين 6 س��ند براي س��اماندهي 
كسب و كارهاي نوين مالي خبر داد و گفت: »در اين زمينه 
سند مربوط به ارزهاي ديجيتال تا پايان نيمه نخست سال 
آينده نهايي مي شود. در گام بعدي براي ارزهاي ديجيتال 

بحث بومي سازي اين نوع ارزها پيگيري مي شود.«
وي به مردم هش��دار داد: با توجه به نوس��ان ش��ديد ارز 
ديجيت��ال، هنوز اين ارز به طور رس��مي از س��وي بانك 
مركزي ش��ناخته نش��ده و ريس��ك خريد اين نوع ارزها 
باالس��ت. با توجه به اينكه سياس��تگذار ب��ه جمع بندي 
براي ش��ناختن آن به عنوان ارز رس��مي نرس��يده است، 
ريس��ك آن براي خريد و س��رمايه گذاري باالست ضمن 
آنكه امكان فريب س��رمايه گذار وج��ود دارد. برخي افراد 
و ش��بكه ها ابزارهايي ايجاد كرده اند كه كوپن و ژتون ارز 
ديجيتال را عرضه مي كنند اما بانك مركزي در اين زمينه 
پيشنهاد نمي كند كه در اين زمينه ورود كنند. تا زماني كه 
سياستگذاري نكنيم، نمي توانيم آن را ممنوع اعالم كنيم 
اما مي توانيم به مردم هشدار دهيم. ذات ارزهاي ديجيتال 
مبتني بر يك نرم افزار است و حتي اگر فيلتر شود، از مسير 
ديگري فعاليت مي كند. از اين رو به مردم هشدار مي دهيم 

كه ريسك آن باالست و درباره آن احتياط كنند. 
مع��اون فناوري هاي نوين بانك مرك��زي در عين حال با 
تاكيد بر اينكه اين نهاد ناظر در حال رصد بازار ارز ديجيتال 
اس��ت، گفت: يكي از مش��كالت اين بخش اين است كه 
بازاريابي هرمي و ش��بكه اي براي آن در حال انجام است 
كه البته دس��تگاه هاي ذي ربط در برخورد با ش��بكه هاي 
هرمي بايد ب��ه آن ورود كنند. هرچند ارزش ارز ديجيتال 
در يك سال گذش��ته 10 برابر شده اما نوسان رو به پايين 

آن نيز زياد است. 
 حكيمي تاكيد كرد: تالش مي كنيم تا نيمه نخست سال 
آينده مس��تندهاي مربوط به ريس��ك و چارچوب آن را 
تهيه كنيم اما از رسانه ها مي خواهيم اطالع رساني درباره 

ارزهاي رمزينه را در دس��تور كار ق��رار دهند. از نظر فني 
و تكنولوژي، ارز ديجيتال پايه هاي رياضي محكمي دارد 
و امكان تقلب آن بس��يار كم اس��ت اما نوسان آن نيز زياد 
اس��ت. در فضاي مجازي روي رشد س��ريع ارزش اين ارز 
تبليغ زيادي مي كنند در حالي كه ممكن است به يك باره 
ارزش آن نيز ريزش كند. مشكل ديگر اين است كه برخي 
نقش واسطه اي را در بيت كوين برعهده گرفته اند كه نظير 
آن را در شبكه هاي هرمي چون گلدكوييست شاهد بوديم 

و ممكن است عده اي مال باخته شوند. 
حكيمي درب��اره اينكه چ��را تهيه اين س��ند 9 ماه طول 
مي كش��د، گفت: موضوع ارز ديجيت��ال در ماه هاي اخير 
بس��يار داغ ش��ده و تالش ما اين اس��ت كه تا پايان سال 
اي��ن اصل را تعيين تكليف كنيم ك��ه بيت كوين يا هر ارز 

ديجيتال را بپذيريم يا خير. 
نمي دانيم ارز ديجيتال كاالست يا ارز

عضو هي��ات عامل بانك مركزي در ادامه با تاكيد بر اينكه 
ابت��دا بايد در س��ند ارزهاي رمزينه، ماهي��ت آن براي ما 
مشخص ش��ود، گفت: ابتدا بايد چارچوب ارزهاي رمزينه 
را طراحي و سياست ها را مشخص كرد و سپس مشخص 
كنيم كه اگر كسي نوآوري داشت و ارز بومي طراحي كرد، 
با آن چگونه برخورد كنيم. حتي ممكن است به اين نتيجه 
برسيم كه ارز ديجيتال مثل اسكناس در انحصار باشد اما 
تا زمان تدوين نشدن سياس��ت ها هنوز نمي توان درباره 

آن اظهارنظر كرد. 
وي درب��اره اينك��ه برخي كش��ورها براي خ��ود ارزهاي 
ديجيت��ال طراح��ي كرده اند، گف��ت: طراح��ي ارزهاي 

ديجيتال بومي به مبادالت تجاري كش��ورها نيز بستگي 
دارد؛ براي نمونه چين تجارت با بيت كوين را ممنوع كرده 
است اما از آنجا كه اين كشور بزرگ ترين صادركننده كاال 
به جهان اس��ت، مي تواند ارز ديجيت��ال خود را طراحي و 
اجرا كن��د و احتمال پذيرش آن ه��م در دنيا وجود دارد. 
حساس��يت درب��اره ارزه��اي ديجيتال در ق��وه قضاييه، 
شوراي عالي فضاي مجازي و ديگر دستگاه ها باالست اما 
بايد گفت بحث بيت كوين و ساير ارزهاي ديجيتال اول از 
همه بحث پولي اس��ت و بايد در بانك مركزي ابتدا تعيين 
تكليف شود. در حال هماهنگي با ساير نهادها هستيم كه 

در حوزه وظايف خود با اين مساله برخورد كنند. 
وي ب��ا بيان اينكه مي��زان گردش مال��ي ارز ديجيتال در 
داخل كش��ور قابل اندازه گيري نيست، اظهار داشت: اگر 
ارز ديجيتال در ايران قانوني شود، مي تواند به ابزاري براي 
پرداخت هاي بين المللي تبديل شود و براي ما نيز كاربري 

آن براي پرداخت هاي بين المللي مدنظر است. 
معاون فناوري ه��اي نوين بانك مرك��زي درباره خريد و 
فروش ارز ديجيتال در كشور و اينكه در اتحاديه طال درباره 
آن اعالم نرخ مي شود، اظهار داشت: اگر ارز ديجيتال كاال 
به حساب بيايد، مي تواند در صنف طال خريد و فروش شود 
اما اگر آن را نوعي ارز قلمداد كنيم بايد در شبكه صرافي ها و 
بانك ها عرضه شود. البته در كل دنيا يك الگوي مشخصي 
درب��اره كاال يا ارز بودن ارزهاي ديجيتال وجود ندارد زيرا 
درب��اره آن بحث هاي مختلفي وج��ود دارد كه مهم ترين 
 آن رص��د آن و جلوگي��ري از پولش��ويي و تامي��ن مالي 

تروريسم است. 

افزايش نقدينگي و كسري بودجه دولت 

هشدار بانك مركزي درباره »بيت كوين«

»اعتماد« آمارهاي اقتصادي نيمه نخست سال 96 را بررسي كرد

معاون فناوري بانك مركزي: نمي دانيم ارزهاي ديجيتال كاال هستند يا پول

امير عباس آذرم وند

ويژه

پولي

سينا آذرگشسب*

مكالمه رايگان همراه اول در 
مناطق زلزله زده

همراه اول جهت تس��هيل ارتباط در مناط��ق زلزله زده، 
مكالم��ه رايگان درون ش��بكه ب��ه ش��هرهاي زلزله زده 
استان هاي كرمانش��اه و ايالم، اختصاص داد. پس از وقوع 
زلزله در اس��تان هاي ايالم و كرمانش��اه، ش��بكه اپراتور 
اول در آن مناط��ق كامال پاي��دار بوده و انتق��ال ترافيك 
بدون هيچگونه اختاللي صورت مي گيرد. بر اس��اس اين 
گزارش دقايقي پس از وقوع زلزل��ه، تيم هاي فني همراه 
اول در اين مناطق حاضر ش��ده و با توج��ه به قطعي برق 
در برخي مناطق در س��اعات اوليه، با تجهيز س��ايت ها به 
برق اضط��راري، س��رويس دهي به مناطق زلزل��ه زده را 

ميسر كردند. 

ويژه

تسليت بانك پاسارگاد به 
هموطنان  كرمانشاهي

 بانك پاس��ارگاد، ضم��ن تس��ليت به ملت ش��ريف ايران 
به  مناس��بت درگذش��ت تعدادي از هموطنان عزيزمان 
در حادثه  غم انگي��ز زلزله  كرمانش��اه، از درگاه ايزد منان 
براي درگذش��تگان علو درجات، ب��راي بازماندگان صبر 
و ش��كيبايي، براي مجروحان ش��فاي عاجل و براي تمام 

هم ميهنان عزيزمان سالمت و طول عمر مسالت دارد. 

مجموع درآمدهاي دولت در نيمه نخست امسال 56هزار 
و 700 ميليارد تومان اعالم ش��د كه پيش بيني بودجه اي 
ب��راي اين مدت 88 ه��زار و 700 ميليارد توم��ان بود. از 
مجموع اين درآمدها، ماليات سهم 43 هزار و 100 ميليارد 
توماني دارد، حال آنكه دولت انتظار داشت اين درآمد براي 
شش ماهه نخست امسال به 59 هزار و 300 ميليارد تومان 
برس��د. اين ميان پرداخت هزينه اي و جاري دولت 107 
هزار و 490 ميليارد تومان ب��ود، البته اين رقم در بودجه 
129 هزار و 340 ميليارد تومان پيش بيني شده بود. تراز 
عملياتي دولت در شش ماهه نخس��ت به منفي 55 هزار 
و 170 ميليارد تومان رس��يد. اين رقم در حالي است كه 
دولت انتظار تراز عملياتي منفي 40 هزار و 630 ميليارد 

توماني براي امسال را داشت. 
مجموع درآمدهاي دولت از ف��روش نفت و فرآورده هاي 
نفتي 44 ه��زار ميليارد تومان بود كه اين رقم نيز كمتر از 
پيش بيني هاي دولت بود. مجموع اين عوامل در كنار هم 
سبب شد چون پنج ماه پيش تر از سال جاري و مانند چند 
سال گذشته، بودجه پروژه هاي عمراني پيش خور شود و به 
اين بخش اختصاص پيدا نكند. براساس اعالم بانك مركزي 
از بودجه 36 ه��زار و 370 ميليارد توماني بخش عمراني، 
 تنها رق��م هفت ه��زار و 820 ميليارد توم��ان اختصاص 
يافت. رقمي كه كمتر از 20 درصد پيش بيني دولت است و 
همين سبب مي شود تا منفي ترين تراز بودجه اي دولت در 
همين بخش باشد. رقم پرداختي به پروژه هاي عمراني 36 
درصد كمتر از رقمي است كه در مدت مشابه سال گذشته 
محقق شد. اين ارقام در حالي از سوي بانك مركزي اعالم 
مي شود كه محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت در اوايل 
ماه آبان اعالم كرده بود: »ت��ا اول آبان ماه بالغ بر 30 هزار 
ميليارد تومان براي طرح ه��اي عمراني تخصيص بودجه 
صورت گرفته اس��ت.« حال اين پرسش پيش مي آيد كه 
آي��ا دولت در ماه مهر به تنهايي 22 ه��زار و 200 ميليارد 
تومان بودجه عمراني اختصاص داده است؟ براي پاسخ به 
اين پرسش كه احتماال جواب آن خير است بايد تا گزارش 

بعدي بانك مركزي منتظر ماند. 
تراز عمليات س��رمايه اي دول��ت يا همان مجم��وع تراز 
عملياتي و خالص واگذاري دارايي هاي سرمايه اي منفي 
18 هزار و 100 ميليارد تومان اعالم شد. اين رقم نزديك 

به پنج درصد كل بودجه عمومي سال جاري است. 


