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اقتصادایرانازرکودخارجمیشود
صندوق بین المللی پ��ول پیش بینی کرد اقتصاد ایران 

سال آینده از رکود خارج می شود.
در جدیدترین گزارش بازبینی شده صندوق بین المللی 
پول از کش��ورهای جهان، پیش بینی ه��ای مربوط به 
ایران برای س��ال های آینده نیز اعالم ش��ده است که 
بر اس��اس آن، اقتصاد ایران از س��ال آینده پس از دو 
سال، از رکود خارج می شود و رشد آن تا سال ۲۰۲۴، 

مثبت خواهد بود.
بر این اس��اس نرخ رشد اقتصاد ایران برای سال جاری 
میالدی منفی ۶ درصد پیش بینی ش��ده است اما برای 
س��ال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، صن��دوق بین المللی پول 
پیش بینی کرده اس��ت رش��د اقتصادی ایران به ترتیب 
مع��ادل ۰.۱۹۴ درصد، ۰.۸۵۸ درص��د، ۰.۹۶۷ درصد، 

۰.۹۷۳ درصد و ۱.۰۸۳ درصد باشد.  ایسنا 

صدورقبضسبزبرقازابتدایمهر
مدیرکل مدیریت مصرف و امور مش��ترکین توانیر، از 
صدور قبض س��بز و حذف قبوض کاغذی در سراس��ر 

کشور از اول مهر ۹۸ خبر داد.
ه��ادی مدقق حذف قبوض کاغ��ذی را در جهت طرح 
تحول دیجیتال دانست و افزود: برای اجرای این طرح 
از همه درگاه های پرداخت قبوض از جمله پیامک، وب 
سایت و اپلیکیشن قابل نصب بر موبایل استفاده خواهد 
ش��د. وی با اشاره به هزینه بر بودن اجرای طرح گفت: 
اجرای این طرح تحولی در پی خواهد داشت که ارزش 

افزوده آن شامل حال همه جامعه می شود.
مدقق موضوع حفظ محیط زیس��ت را مهم ترین هدف 
اجرای این طرح دانس��ت و افزود: مشترکین می توانند 
اطالعات مربوط به قبوض برق را از سایت شرکت های 

توزیع برق دریافت کنند.  صدا وسیما 

اخبار

جلوگیریازثبتسفارشقطعاتوارداتی
معاون وزیرصنعت با تش��ریح برنام��ه وزارت صنعت ب��رای ترخیص خودروهای 
ناقص کف کارخانه های خودروساز،گفت: تسهیالت سیستم بانکی محقق نشده و 
ب��رای تکمیل خودروهای ناقص در حال تأمین مالی از محل واگذاری ها و منابع 

شرکت ها هستیم.
فرش��اد مقیمی با بیان اینک��ه برنامه ای برای تأمین قطعات کس��ری خودروهای 

موج��ود در کف کارخانه های خودروس��ازی تدوین کرده ایم، اظهار داش��ت: قرار بود 
بانک مرکزی ۸۴۴ میلیون یورو جهت تامین قطعات بپردازد اما هنوز هیچ رقمی در این 
زمینه پرداخت نشده است. وی ادامه داد: برای جبران این مسئله در حال تامین مالی از 
محل واگذاری ها و منابع شرکت های خودروساز هستیم. مقیمی افزود: تعداد خودروهای 
ناقص تولیدی کارخانه های خودروس��از در حال رسیدن به عدد صفر است به طوری که 

روزانه هیچ خودروی ناقصی تولید نشود.  فارس

بودجه۹۸بستهشد
معاون س��ازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: بودجه س��ال ۹۸ کل کشور بر اساس 

فروش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت بسته شده است.
س��ید حمید پورمحمدی، مع��اون امور اقتصادی و هماهنگی س��ازمان برنامه و 
بودجه گفت: بودجه س��ال ۱۳۹۸ کل کشور به مبلغ ۴۴۸ هزار میلیارد تومان و 

بر اساس فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز بسته شده است.
وی افزود: بودجه س��ال قبل بر اساس فروش روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه و 

سال قبل از آن روزانه ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه نفت بسته شده بود.
ب��ه گفته پورمحمدی، عالوه ب��ر اعمال ظالمانه ترین تحریم های اس��تکبار جهانی علیه 
جمهوری اسالمی ایران اما توانستیم با کاهش هزینه های ملی و افزایش درآمدها نسبت 
به مدیریت بودجه و تحقق آن اقدام کنیم وبا اصالحات ساختار بودجه وابستگی بودجه 

ایران به نفت بسیار کم و به طور تقریبی صفر شده است.  سازمان برنامه و بودجه

آغازترددازآزادراهتهران-شمالدرتابستان۹۸
رئیس بنیاد مس��تضعفان انقالب اس��المی گفت: تا پایان تابستان امسال، تردد از 
آزادراه تهران- ش��مال را آغاز خواهیم کرد؛ اما افتتاح رسمی این پروژه ، به دهه 

فجر موکول خواهد شد.
  سید پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی پس از برگزاری جلسه 

با مدیران شرکت آزادراه تهران – شمال، گفت: قطعه یک آزادراه تهران – شمال 
با پیش��رفت ۹۵.۵ درصدی، یکی از پروژه های مهم بنیاد مس��تضعفان اس��ت که به 

صورت رس��می در دهه فجر امسال افتتاح خواهد ش��د. وی با اشاره به موافقت سازمان 
برنام��ه و بودج��ه با تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به ای��ن پروژه افزود: در صورت 
تخصیص این اعتبار، قطعه یک آزادراه به صورت موقت تا پایان تابس��تان بازگش��ایی و 
تح��ت ترافیک قرار خواه��د گرفت. به گفته فتاح در حال حاض��ر در قطعه یک آزاد راه 

تهران – شمال، روسازی و زیرسازی به اتمام رسیده است.  مهر 

 سقوط دوباره از پشت بام ارزهای دیجیتال
طی هفته گذش�ته کمیسیون  ک��ش اقتصادی دولت رمزارزها را به خ�ط 
عنوان یک صنعت به رسمیت 
ش�ناخته و وزارت صمت نیز مس�ئول صدور مجوز 
برای تولید ارز دیجیتال ش�د و از سوی دیگر بانک 
مرکزی مکلف اس�ت ظ�رف ۳ ماه مقدم�ات تولید 
رمزارز در کش�ور را فراهم کند. ای�ن خبرها  که از 
س�وی وزیر صنعت،معدن و تجارت  و وزیر اقتصاد 
مطرح  و اعالم شده است ؛در هفته گذشته توانست 
روزنه امیدی را برای افرادی که تاکنون بدون وجود 
هی�چ قانون و مقرراتی و حتی به ش�کل زیر زمینی 
نس�بت به این مهم اقدام می کردند،را خرسند کند  
اما همه ماجرا به این خوش�ی ها ختم نمی شود چرا 
که تجرب�ه نش�ان داده که مس�اله اصل�ی درتمام 
مشکالتی که در بازارهای اقتصادی و صنایع مرتبط 
با آن حادث می ش�ود از نحوه اجرا قوانین و س�وئ 
مدیری�ت متولی�ان و بعض�ا خواب خرگوش�ی آنها 
ایجاد می ش�ود که تا صدای  این معضالت به عرش 

نمی رسد کسی  به فکر چاره نمی افتد. 
مقاومت همیشگی 

وزیر صنع��ت در برابر چالش ه��ای پیش روی این 
موضوع اعالم کرد:" ایران در برابر فناوری های جدید 
همیش��ه یک مقاومتی داش��ته است که تجربه های 
گذشته نشان می دهد باید در این حوزه باید به یک 

اشتراک نظر دست یافت.
در دولت این بحث مطرح شده که در حوزه فناوری 
ها و کس��ب و کارهای جدید بای��د اقداماتی صورت 
گیرد تا بر این اس��اس در آین��ده این موضوعات به 
اقتص��اد کش��ور تحمیل نش��ودضمن اینک��ه تولید 
رمزارزها همانند تولید یک کاال هس��تند که الزامات 
خ��ود را دارد و اگر در برابر فناوری جدید به صورت 

مدیریت شده تصمیم گیری نشود همانند یک سیل 
ممکن است ویرانگر باشد.  از سوی دیگر وزیر اقتصاد 
از عمر دوس��اله بررسی بحث بالکچین در دولت لب 
به س��خن گشوده و می گوید؛ ش��ورای عالی مبارزه 
با پولش��ویی نیمه دوم س��ال ۹۶ فعالی��ت در حوزه 
ارز دیجیت��ال را ممنوع ک��رد و گمرکات نیز مانع از 
ورود پردازش��گرهای بالکچین ها به کشور شدند، اما 
با توجه به اینکه ماینینگ ارز دیجیتال با پردازشگر 
برق تفاوت چندانی نداشت، عماًل این دستگاه ها وارد 
کشور شد. به گفته وی پیش نویس طرح ساماندهی 
ارز دیجیتال در ماه پایانی س��ال ۹۷ در کمیس��یون 
اقتصادی دولت تهیه و هم اکنون تصویب ش��ده که 
در انتظار بررس��ی در هیئت دولت است. دژپسندبا 
تاکیدبر اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی 
دولت ماینینگ به عنوان یک صنعت ش��ناخته شد 
؛می گوید:" برای واردات دستگاه های ماینینگ دیگر 

ممنوعیتی وجود نخواهد داشت."
داستان تکراری 

داس��تان رمز ارزه��ا و حاش��یه ه��ای پیرامون آن  
اتفاقی نیس��ت که ابعاد جدیدی داشته باشد چراکه 
ازای��ن دس��ت اتفاقات به وفور در کش��ور رخ داده و 
با پیش��رفت تکنولوژی  و مشکالت اقتصادی کشور 
در ه��ر برهه ای یک گونه ازاین مش��کالت بروز می 
کند و نکته جالب ت��ر آنکه متولیان زمانی از خواب 
غفلت بیدار می ش��وند که تبع��ات منفی این قبیل 
اقدامات بخش زیادی از اقتصاد کشور را در بر گرفته 
و متولیان به این باور رسیده اند که  باید با این موج 
حرکت کنند در غیر این صورت نه می توانند تبعات 
منفی آن را پوش��ش دهند و نه می توانند نس��بت 
به کنترل اتفاقات  نامطل��وب آن در اقتصاد اقدامی 

اساس��ی داشته باشد و دست آخر این مردم هستند 
که با مش��کالت و کالهبرداری ها و  امثال آن دست 

و پنجه نرم می کنند. 
نماد اعتماد یا بی اعتمادی 

شاید نمود این داستان همان بحث نماد الکترونیکی 
اعتماد باش��د که طی س��الهای اخیر به عنوان یک 
مجوز از س��وی وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعطا 
می شدو کسب و کارهای اینترنتی با استفاده از آن 
نس��بت به شروع کس��ب وکار خود اقدام می کردند 
. این نماد نش��انه ای اس��ت که به عن��وان تأییدیه به 
فروش��گاه های اینترنتی و کس��ب وکارهای مجازی 
داده می ش��ود. به س��خن دیگر این نش��ان با هدف 
ساماندهی، احراز هویت و صالحیت کسب وکارهای 

اینترنتی و موبایلی از س��وی مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک��ی صادر و به این کس��ب و کارها اعطا 

می ش��ود. نم��ادی که اگ��ر چه در 
ابتدای کار نش��ان از  حرک��ت دولت در 

مسیررش��د تکنول��وژی و همراهی آن با کس��ب 
وکارها داش��ت اما به مروز زمان حضور کالهبرداران  
میلی��اردی و میلیون��ی س��بب ش��د ت��ا  متولی��ان 
صنعت،مع��دن و تجارت از این موضوع پرده بردارند 
که این نماد آن قدرها هم که باید نشانی از اعتماد و 
اطمینان ندارد و بخشی از  نبود هماهنگی منجر به 
آن شده تا این قبیل تخلفاتی انند تخلفات در سکه 

ثامن و امثال آن رخ دهد.  
در بررسی های صورت گرفته درخصوص کالهبرداری 
هایی مانند سکه ثامن این نکته حاصل شد که اکثر 
مردم ب��ا در نظر گرفتن این نماد یعنی نماد"اعتماد 
الکترونیکی" به این قبیل س��ایت ها اعتماد کرده  و 
پول خود را در این بخش سرمایه گذاری کرده بودند 
ام��ا  در نهایت  با چنین کالهب��رداری بزرگی روبرو 
ش��دند.  به باور کارشناسان و بهارستای های عمدتا 
درای��ن قبیل م��وارد وجود خال های نظارتی اس��ت 
که مش��کل س��از می ش��ود و عمدتا اگر هم قوانین 
خیلی خوبی تصویب می ش��ود اما نبود نظارت و یا 
نبود هماهنگی میان دس��تگاه ه��ای مربوطه کار را 
به مراحل دش��وار می رس��اند .  در رویارویی با این 
قبی��ل انتقادات ام��ا متولیان ارایه ای��ن مجوز با رد 
نب��ود نظارت اینگونه عنوان کردن��د که اینکه گفته 
می ش��ود این نماد ابزار نظارتی ندارد، کاماًل اش��تباه 
اس��ت  چراکه داش��تن این نماد به این معنا نیست 
ک��ه وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت باید 
کل مس��ئولیت تمام دستگاه های دولتی 
را ب��ر عهده بگیرد. به باور این افراد اگر 
کس��ب و کار مجازی در حوزه پزشکی 

مجوز گرفته و این نماد را 
دریافت کرده اس��ت، وزارت 
وآم��وزش  بهداش��ت،درمان 
پزش��کی باید بر آن نظارت کند 
یا نظارت ب��ر حوزه پرداخت وظیفه 

ن��ک  مرکزی اس��ت. ولی اگر گفته می ش��ود با
دولت و حاکمیت بحث نظارت را به درس��تی انجام 
نمی دهد موضوع دیگری اس��ت ک��ه باید در بحث 
کالن بررس��ی ش��ود. حال  با توجه به اخبار منتشر 
ش��ده در خصوص این نکته مطرح می شود که آیا 
با گذشت این بازه زمانی متولیان ریز وبم این قبیل 
ارزها و مش��کالت آنها برای اقتصاد کشور را بررسی 
ک��رده اند ی��ا نه  ؛چون  تب ارزه��ای دیجیتال و یا 
واردات ماینرها فراگیر ش��ده  و رش��د مصرف برق 
آنها باال رفته اس��ت  و کمبود برق و  ارز خروجی از  
کشور به عنوان مساله اصلی در کشور است متولیان 
به فکر راه حلی برای آن شده اند ؟  اگر چنین باشد 
که بای��د نگران  بود چرا که تجربه نش��ان داده که 
این قبیل بررس��ی های متولی��ان همواره نواقص به 
مراتب بیش��تر از زمان��ی دارد که  مصرف کنندگان 
آن ب��دون قانون و نظارت نس��بت به تولیدو فروش 
آن اقدام می کردند و تصمیمات غیر کارشناس��ی و 
اجرای ناقص قوانی دراین خصوص مش��کالت را به 
مراتب بیش��تر خواهد کرد. از سوی دیگر این نکته 
مدنظر اس��ت که آیا وزارت صنعت که مدعی است 
این کار ؛یک صنعت تلقی ش��ده  و باید ساماندهی 
شود تا پیش از این چه گلی به سر سایر صنایع زده  
ک��ه امروز دایه دار ای��ن  صنعت و تکنولوژی جدید 
شده است و مدعی است توان نظارت و  سرو سامان 

دادن به آن را دارد .   

نایب رییس سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است،  نزدی��ک ش��دن نرخ ارز س��امانه نیما به ب��ازار آزاد جنب استانبول
اتفاقی مثبت اس��ت. پدرام س��لطانی اظهار کرد:  این اتفاق نتیجه فرایند 
چند ماهه گذش��ته اس��ت که از س��وی بان��ک مرکزی آغاز ش��ده و در 
هفته های گذش��ته به افزایش نرخ ارز در س��امانه نیما کمک کرده است. 
این فرایند در روزهای گذش��ته برای مدتی بس��یار کوتاه تا جایی پیش 

رفت که حتی ارز نیمایی از بازار آزاد گران تر شد.
به گفته وی، پایین آمدن نرخ ارز بازار از سامانه نیما یک اقدام برنامه ریزی 
ش��ده نبوده و بیشتر به دلیل التهاب های بازار و موج روانی شکل گرفته 
رخ داده اس��ت. وقتی قیمت ارز برای چند روز کاهشی می شود، بسیار از 
کس��انی که به شکل خرد دالر خریداری کرده اند، می ترسند که سرمایه 
خود را از دست بدهند و از این رو یک صف فروش طوالنی در بازار شکل 
می گیرد. نایب رییس س��ابق ات��اق بازرگانی ایران، با بیان اینکه برخالف 
بازار آزاد، فعاالن در س��امانه نیما، افرادی حرفه ای و مس��لط هس��تند، 
توضی��ح داد: وقتی کاهش قیمت در بازار آزاد آغاز می ش��ود، جو روانی 
ت��ا حدی تاثیر دارد که حتی می تواند به پایی��ن آمدن نرخ بازار تا عبور 
از س��امانه نیما نیز منجر شود، اما در این سامانه با توجه به اینکه نرخ ها 
بر اس��اس صادرات و واردات تعیین می شود، جو احساسی تاثیر چندانی 
ندارد. س��لطانی تصریح کرد: به نظر می رسد در حال حاضر برنامه بانک 
مرکزی، نزدیک کردن دو نرخ آزاد و نیمایی به یکدیگر است، که فرایند 

آن از چند ماه قبل آغاز شده و ادامه دارد.
وی با بیان اینکه نزدیک شدن این دو نرخ به اقتصاد ایران کمک خواهد 
کرد، گفت: وقتی نرخ ها یکی باش��د، دیگر برای سودجویان، صرفه ایجاد 
تقاضای غیر واقعی ارز در س��امانه نیما وجود ندارد و همین مس��ئله به 

افزایش شفافیت و بهبود شرایط کمک خواهد کرد.  ایسنا

نایب رئیس اتحادیه مش��اوران ام��الک با تاکید بر  خونه به  اینک��ه خرید مل��ک در حال حاضر به دلیل رش��د خونه 
قیمت مس��کن، آرزوی دس��ت نیافتنی متقاضیان به ویژه خانه اولی ها 
شده اس��ت، گفت: دولت نتوانست اقدامی در مورد ساماندهی اجاره بها 
انجام دهد. حسام عقبایی در پاسخ به این سئوال که آیا دولت نتوانست 
و یا نخواست بازار اجاره بها را ساماندهی کند، افزود: به نظر بنده بحث 
نخواس��تن نیس��ت، چرا که تمام دولت ها عالقه مند هستند که اقدامات 
خوبی در بخش مس��کن انج��ام دهند، پس به نظر می رس��د که دولت 

نتوانست اقدامی در مورد ساماندهی اجاره بها انجام دهد.
عقبایی ادامه داد: در دوره چهار ساله اول دولت یازدهم، وزیر سابق راه 
و شهرس��ازی اعتقادی به تولید مسکن نداشت و در دوره جدید وزارت 
راه و شهرسازی نیز نه زیرساخت ها و نه منابع در اختیار این وزارتخانه 
قرار ندارد که بخواهد اقدامات بلند مدت برای ساماندهی بخش مسکن 

و اجاره بها انجام بدهد.
وی با اش��اره به اینکه وقتی وضعیت قیمت مس��کن و نرخ اجاره بها هر 
س��ال از یک رشد قابل توجهی برخوردار می شود، عمر مستاجران برای 
س��کونت تنها محدود به یک و یا دو سال می شود، گفت: به دلیل رشد 
قیمت مس��کن، خرید ملک آرزوی متقاضیان به ویژه خانه اولی ها شده 
اس��ت و ن��رخ اجاره بها به قدری نامتعارف رش��د کرده اس��ت که عمال 
از قدرت خرید عامه مردم خارج ش��ده اس��ت. وی تصری��ح کرد: برای 
ساماندهی بازار اجاره بها و بخش مسکن نیازمند اقدام جهادی و انقالبی 

است و نمی توان مشکالت این بخش را در مدت کوتاه حل کرد.
بان��ک مرک��زی در تازه ترین گزارش خود اعالم ک��رد که در خرداد ماه 
امس��ال، تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی ش��هر تهران به ۶ هزار 
واحد مسکونی رس��ید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹.۸ درصد 

کاهش را نشان می دهد.   فارس

مع��اون بیمه و بان��ک وزیر امور  باج�ه اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پش�ت 
مطالبات غیرجاری بانک ها تا اردیبهشت ماه به ۱۶۳ 
هزار میلیارد تومان رس��یده است، جنبه های مثبت و 
منفی مصوبه مجلس در مورد حذف س��ود مرکب را 

بیان کرد.
 عب��اس معمارنژاد  در مورد مصوب��ه دولت مبنی بر 
حذف س��ود مرکب با مصوبه مجل��س گفت:  مصوبه 
مجلس ه��م جنبه مثبت و هم جنب��ه منفی ممکن 
اس��ت، داش��ته باش��د که جنبه مثبت این است که 
قسمتی از مطالبات معوق توسط بانک ها وصول شده 
و منابع جدیدی در اختیار تولید قرار می گیرد و جنبه 
منفی این اس��ت که این مصوبه ممکن است، تبعیض 
داش��ته باشد و کس��انی که اقس��اط خود را به موقع 
پرداخت کرده ان��د، تنبیه و آنهایی ک��ه در پرداخت 
اقساط تأخیر داشته اند، با این مصوبه تشویق شوند. 

به گفت��ه معاون بیمه و بانک وزی��ر امور اقتصادی و 
دارایی از کل مطالبات بانک ها ۱۱.۲ درصد مطالبات 
معادل ۱۶۳ هزار میلیارد تومان، مطالبات غیرجاری 

اس��ت که اصطالحاً مطالبات معوق نامیده می ش��ود، 
البت��ه همه این مطالب��ات مش��مول مصوبه مجلس 
نمی شود، زیرا طبق مصوبه مجلس حذف سود مرکب 
از مطالبات غیرجاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی 
سقف دارد. معمارنژاد در مورد این که آیا این مصوبه به 
نفع کسانی است که وامهای کالن گرفته و نمی خواهند 
بازپرداخت کنند، افزود: بر اساس مصوبه مجلس سود 
مرک��ب از مطالبات غیرجاری برای اش��خاص حقوقی 
زیر ۲ میلیارد تومان و برای اش��خاص حقیقی کمتر از 
۵۰۰ میلیون تومان را شامل می شود، بنابر این وام های 
کالنی که بخواهند از این مصوبه استفاده کنند را شامل 

نمی شود و این مصوبه به نفع وام های کالن نیست.
وی گف��ت: ایرادی که ب��ه این قانون وارد می ش��ود، 
این اس��ت که عده ای برداشت می کنند که با مصوبه 
مجلس عماًل این کار به نفع بدهکاران بدحساب بانک 
و به ضرر بدهکاران خوش حس��اب بانک خواهد بود و 
بنابر این نظام بانکی را در آینده دچار مشکل می کند 
ک��ه هر ک��س بخواه��د وام بگیرد و به خی��ال اینکه 
مصوبه ای برای بخش��ش جرایم می آید، اقس��اط خود 

را عمداً به موقع پرداخ��ت نکند. معاون بیمه و بانک 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اینکه طبق گفته 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مصوبه حذف سود 
مرکب تا کنون دو بار از سوی شورای نگهبان و مجمع 
تشخیص رد شده است، گفت: اولین بار سال گذشته 
در الیح��ه بودجه ۹۸ این طرح آم��ده که نمایندگان 
تصویب کردند، اما ش��ورای نگهبان به آن ایراد گرفت 
و بعد از آن این مصوبه به مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام ارائه ش��د که در آنج��ا نیز مجمع آن را رد کرد، 

بنابراین،  این بند از قانون بودجه حذف شد. 
معمارنژاد گفت: در حال حاضر بر اس��اس طرحی که 
نماین��دگان مجلس در قالب دوفوری��ت ارائه کرده  و 
در مجل��س تصویب کرده اند، ب��ه نظر من ایراد قبلی 

شورای نگهبان همچنان باقی است. 
وی در م��ورد اینکه ایراد ش��ورای نگهب��ان به طرح 
قبلی حذف سود مرکب چه بود، گفت: مهمترین ایراد 
ش��ورای نگهبان این بود که این طرح دارای تبعیض 
است، چون آنهایی که وام گرفتند و اقساط خود را به 
موقع پرداخت کرده اند را شامل نمی شود و همچنین 
نکت��ه دیگر این بود که اگر با این طرح زیانی متوجه 
بانک ها ش��ود، اگر بانک دولتی باشد دولت باید زیان 
را جبران کند، اما برای بانک های خصوصی چه کسی 

زیان آنها را جبران خواهد کرد.   فارس 

سیاست روز اما و اگرهای صنعت ارزهای مجازی را بررسی می کند؛

163 هزار میلیارد تومان ؛مطالبات غیرجاری بانک ها
معاون بیمه و بانک وزیر اقتصاد اعالم کرد؛

نایب رییس سابق اتاق بازرگانی ایران:

برنامه دولت نزدیک کردن دو نرخ ارز آزاد و 
نیمایی است

نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک مطرح کرد؛

خرید ملک آرزوی خانه اولی ها 


