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گروه اقتصادی/ با راه اندازی سامانه برخط 
بــازار متشــکل ارزی از روز گذشــته، بانک 
مرکــزی فیلتری بــرای تفکیــک تقاضای 
سفته بازانه و واقعی در بازار ارز نصب کرد. 
طبق اطالعیه بانــک مرکزی، متقاضیان 
ارز تنها می توانند از طریق سامانه برخط 
بازار متشکل معامالت ارز ایران اقدام به 

خرید ارز مورد نیاز از صرافی ها کنند.
براســاس اعــالم مدیریــت ارتباطات 
بــازار متشــکل معامــالت ارز ایــران، ایــن 
سامانه به منظور تسهیل فرایند خرید ارز 
اشــخاص حقیقی و صرفه جویی در وقت 
متقاضیان طراحی شــده اســت و جهت 
ثبت درخواست می توان از طریق نشانی 

my.ice.ir اقدام کرد.
ë نحوه خرید ارز از سامانه

متقاضــی  گــزارش،  ایــن  براســاس 
خریــد ارز پس از ورود به ســامانه از طریق 
ثبت کدملی و شــماره موبایــل، می تواند 
اطالعات هویتــی و درخواســت خرید ارز 
خــود را ثبــت کنــد. در ادامــه متقاضی با 
انتخــاب نــوع ارز، بایــد اقدام بــه انتخاب 
اســتان و شــهر مورد نظر جهــت دریافت 
ارز کنــد زیرا ســامانه برخــط نزدیک ترین 
صرافی هــای فعــال و بــا ظرفیــت خالی 
را به ایشــان معرفــی خواهد کــرد. پس از 
انتخــاب یــک صرافــی توســط متقاضی، 
صرافــی  بــرای  درخواســت  اطالعــات 
صرافی هــا  می شــود.  ارســال  منتخــب 
30دقیقه فرصت دارند تا نتیجه بررســی 
را اعالم کنند که در صورت تأیید صرافی، 
پیامکی حاوی اطالعــات صرافی و تاریخ 
و ســاعت مراجعه برای متقاضی ارســال 
می شود. این پیامک حداکثر تا 30 دقیقه 
پس از ثبت درخواســت برای تقاضاهای 
ثبت شــده در بــازه زمانی ۱0 تا ۱۶ ارســال 
خواهد شــد و در صورتی که خــارج از بازه 
زمانی مذکور تقاضایی ثبت شــده باشد، 
متقاضی بایــد در بازه زمانــی ۱0 تا ۱0:30 
روز بعد منتظر دریافت این پیامک باشد.

متقاضــی پــس از دریافــت اطالعات 

صرافــی و تاریخ و ســاعت مراجعه، باید 
شــخصاً بــا همــراه داشــتن کارت ملــی و 
دو کارت بانکــی به نام شــخص، در زمان 
تعییــن شــده بــه صرافــی مراجعــه و ارز 
مــورد نیــاز را خریــداری کنــد که بــا توجه 
بــه محدودیــت ســقف خریــد، مجمــوع 
موجــودی دو کارت برابــر ارزش ریالی ارز 
مورد تقاضا باشد. همچنین عدم مراجعه 
متقاضــی در بــازه زمانــی تعییــن شــده، 
بــه منزلــه انصــراف از تقاضای خریــد ارز 
خوا هد بود. با توجه به پوشــش ســرفصل 
ارز توافقــی بــرای تمام مصــارف، تمامی 
متقاضیان ارز مســافری نیــز می توانند از 
همین ســامانه و در ســرفصل ارز توافقی 
مراجعه کنند. این ســامانه روزهای شنبه 
تا چهارشــنبه از ســاعت ۸:00 تــا ۱۶:30 و 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۸:00 تا ۱۶:00 

پاسخگوی متقاضیان خواهد بود.
ë  ثبت 5 هزار درخواســت ارز در   ســامانه

برخط بازار متشکل 
معــاون بــازار متشــکل ارزی گفــت: از 
صبح دیــروز تا ســاعت ۱2:30، حــدود 5 
هــزار درخواســت دریافت ارز در ســامانه 
برخــط بــازار متشــکل ارز ایــران بــه ثبت 
رســید. مســعود توکلــی در گفت وگــو بــا 
فــارس بــا اشــاره بــه راه انــدازی ســامانه 
برخط بازار متشــکل ارزی از روز گذشــته، 
اظهــار داشــت:  صرافان موظف هســتند 

افرادی که از طریق سامانه برخط معرفی 
ارز  پرداخــت  اولویــت  در  را  می شــوند 
قــرار دهند امــا این به معنای آن نیســت 
کــه صرافی هــا نمی تواننــد به کســانی که 
حضوری مراجعه می کنند، ارز بفروشند. 
وی افــزود: صرافی ها می توانند همچنان 
مراجعه کنندگان حضوری را هم خدمت 
ارائــه دهنــد امــا اولویت با کســانی اســت 
کــه در ســامانه ثبت نام کرده انــد. معاون 
بازار متشکل ارز ایران درخصوص برخی 
اطالعــات،  ثبــت  فراینــد  در  اختالل هــا 
گفــت: بــرای اســتعالم گیری تطبیــق کد 
ملی و شــماره تلفن همراه، بــار ترافیکی 
سنگینی روی ســامانه وجود داشت و این 
مسأله موجب بروز اختالل شده است اما 
تالش می کنیم به سرعت مشکل برطرف 
شــود. وی در پاســخ به این سؤال که آیا در 
آینده نزدیک خرید و فروش ارز به صورت 
الکترونیکی خواهد بود، گفت: بله، هدف 
بانک مرکزی این اســت کــه همه خرید و 
فروش هــا با ثبت در ســامانه برخــط بازار 

متشکل ارز ایران انجام شود.
ë افزایش عرضه  ارز  از صبح دیروز

از صبــح دیــروز و با اجــرای عرضه ارز 
از طریــق ســامانه برخــط بــازار متشــکل 
ارزی، همچنیــن ورود بازارســاز بــه بــازار، 
تقاضاهای کاذب ارز بسیار کاهش یافت. 
در این باره، یک منبــع آگاه در گفت  وگو با 

فارس با اشــاره به اثرات مثبت عرضه ارز 
از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارزی، 
اظهــار داشــت: همزمــان از صبــح دیروز 
عرضه سنگین ارز در بازار توافقی صورت 
گرفت و معامله در بازار توافقی  به صورت 
اوردرهای ۱00 تا بیــش از 500 هزار دالری  
آغــاز شــده و بازارســاز به بــازار وارد شــده 
اســت.  وی ادامــه داد: در این راســتا بانک 
مرکزی همراه با بازارساز بر موضوع خرید 
و فــروش ارز نظــارت دارد و خریــد ارز بــا 
قیمت توافقی و فروش با همین نرخ، به 

سهولت و روان انجام می شود.
ë تأثیر مثبت اوراق سکه بر بازار

رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر تهران 
در رابطــه با موضــوع عرضه اوراق ســکه 
در بــورس، ضمــن تأکیــد بر اینکــه اعالم 
قیمــت اوراق در بورس از یکســو و کنترل 
نرخ ارز در بازار از ســوی دیگر، قطعاً تأثیر 
مثبتــی بــر قیمــت ســکه در بــازار خواهد 
داشــت، پیش بینــی کــرد کــه چنانچــه با 
قیمتــی پایین تــر از قیمــت ســکه در بازار 
عرضه شــود، قیمت ســکه در بازار را هم 
کاهــش خواهــد داد و بــه ثبــات آن منجر 
می شود. به دنبال اطالعیه بانک مرکزی 
مبنــی بر انتشــار اوراق ســکه بهــار آزادی 
از هفته جــاری، نادر بذرافشــان در رابطه 
بــا ایــن موضــوع و تأثیــر آن بر بازار ســکه 
کشــور، در گفت وگــو با ایســنا، اظهــار کرد: 
چنانچــه بتوانند با مناســب اعــالم کردن 
قیمت اوراق سکه در بورس، روند عرضه 
را پیش ببرند و همچنین در بخش کنترل 
و نظــارت بانک مرکــزی بر بــازار ارز، نرخ 
ارز کنتــرل و مدیریت شــود، رونــد ثبات و 
کاهش قیمت ســکه در بازار در هفته های 
پیش رو پیش بینی می شود. البته این ثبات 
و کاهش قیمت همان طور که اشــاره شد، 
به قیمتی که برای اوراق تعیین می شود، 
بســتگی دارد یعنی چنانچه قیمتی کمتر 
از قیمــت بــازار تعییــن شــود، ۱00 درصد 
تأثیرگــذار خواهــد بود و منجــر به کاهش 

قیمت  سکه در بازار نیز خواهد شد.

بانــک  گذشــته  روز  اقتصــادی/  گــروه 
مرکزی با انتشــار جداول گزیده آمارهای 
اقتصادی مربوط به مرداد ماه سال ۱۴0۱ 
تصویراقتصــاد کالن و متغیرهای پولی و 
اعتباری را در پنج ماهه نخست امسال به 

تصویر کشید.
براســاس آخریــن داده هــای آمــاری 
بانــک مرکزی، حجم نقدینگــی در پایان 
مرداد ماه سال ۱۴0۱ به ۵۴0۱ هزار میلیارد 
تومــان رســید کــه در مقایســه بــا پایــان 
اســفندماه سال گذشــته ۱۱.۸ درصد و در 
مقایسه با مدت مشــابه سال قبل 3۷.۸ 
درصد رشد را ثبت کرده است. همچنین 
ایــن متغیــردر مرداد ماه ۱۴0۱ نســبت به 
اســفند ۱۴00 نیز 0.۴ درصد رشــد داشــته 
است. حجم نقدینگی در پایان اسفندماه 
ســال ۱۴00 برابــر چهار هــزار و ۸32 هزار 
میلیارد تومان و در پایان اردیبهشــت ماه 
۱۴00 نیــز ســه هــزار و ۹2۴ هــزار میلیــارد 
تومان بود. ضریــب فزاینده نقدینگی در 
پایان مرداد ماه امســال معــادل ۸.033 
اســت که نســبت به پایــان و مرداد ســال 
قبــل بــه ترتیــب ۵.۷ و 0.۴ درصــد رشــد 
داشــته اســت. حجــم پــول در مردادماه 
بــه ۱2۱63.۱ هــزار میلیــارد ریال رســیده 
کــه بیانگــر رشــد 55.6 درصدی نســبت 
بــه ســال قبــل و 23.3 درصدی نســبت 
به اســفند سال ۱400 اســت. شبه پول نیز 
4۱۸54.۸ هــزار میلیــارد ریــال گــزارش 
شده که نسبت به مرداد سال قبل 33.3 
درصد و نســبت به اســفند ۱400 معادل 
۸.۸ درصد افزایش یافته است. رشد پایه 
پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه 
ســال ۱40۱ به 30.3 درصد رسید. الزم به 
ذکر اســت پایه پولــی در پایــان مردادماه 
سال ۱40۱ )معادل 6۷24.4 هزار میلیارد 
ریال( نســبت به پایان سال ۱400، رشدی 
معادل ۱۱.3 درصد داشته که در مقایسه 
با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال 
قبــل )۱2.4 درصــد( بــه میــزان ۱.۱ واحد 
درصد کاهش یافته اســت. بانک مرکزی 

در توضیح وضعیت نقدینگی مردادماه 
اعــالم کــرده اســت: حجــم نقدینگی در 
)معــادل   ۱40۱ ســال  مردادمــاه  پایــان 
540۱۷.۹ هــزار میلیارد ریال( نســبت به 
پایــان ســال ۱400 معــادل ۱۱.۸ درصــد 
افزایش یافته است که در مقایسه با رشد 
متغیــر مذکور در دوره مشــابه ســال قبل 
)۱2.۸ درصــد( به میزان ۱.0 واحد درصد 
کاهــش نشــان می دهــد. همچنیــن نرخ 
رشــد دوازده  ماهه نقدینگی در مردادماه 

۱40۱ معادل 3۷.۸ درصد بوده است.
ë  بانــک میلیــاردی  هــزار   ۳۲۸ طلــب 

مرکزی از بانک ها و دولت
بر اســاس آمــار پولی و بانکی منتشــر 
شــده از ســوی بانــک مرکــزی، تــا پایــان 
بانــک  مطالبــات  جــاری  ســال   مــرداد 
مرکــزی از بانک هــا و دولــت بــه  ترتیــب 
۱۷0.۹ هــزار میلیارد تومــان و ۱۵۶.۹ هزار 
میلیارد تومان اعالم شــده اســت. میزان 
دارایی هــای خارجــی بانــک مرکــزی در 
پایــان مرداد مــاه به ۷۵۶.۱ هــزار میلیارد 
تومان رســید که در مقایســه با پایان سال 
قبــل 3.3 درصد زیاد شــده و نســبت به 
مدت مشابه سال قبل ۱۵.3 درصد رشد 
داشته است. همچنین خالص مطالبات 
بانــک مرکــزی از بخــش دولتی بــا 22.3 
درصد رشــد نســبت بــه پایان ســال قبل 
بــه 2۱۹ هزار میلیــارد تومــان و مطالبات 

بانک مرکــزی از بانک ها بــا ۱۶.۸ درصد 
افزایش در مقایســه با پایان سال قبل به 
۱۷0.۹ هزار میلیارد تومان رســیده است. 
مطالبات بانک مرکــزی از بخش دولتی 
و بانک هــا در مرداد مــاه امســال نســبت 
به مدت مشــابه ســال قبل، ۸.۸ و 3۷.۶ 
درصد رشد داشته است. البته رقم بدهی 
دولت، شــرکت ها و مؤسســات دولتی به 
بانــک مرکــزی در ایــن مدت بــه ترتیب 
معادل ۱۵۶.۹ هزار میلیارد تومان و ۶2.۱ 
هزار میلیارد تومان بوده است که هر یک 
در مقایسه با پایان سال قبل با رشد ۱۸.2 
و 33.۸ درصــدی مواجه شــده اند. البته 
بدهی دولت به بانک مرکزی نســبت به 
مدت مشــابه ســال قبــل، ۵.2 درصد کم 
شــده اما بدهــی شــرکت ها و مؤسســات 
دولتی ۷3.۱ درصد رشد داشته است. این 
گزارش حاکی اســت، میــزان دارایی های 
خارجــی در ایــن بخــش بــا 20.۶ درصــد 
رشــد نســبت بــه پایــان مرداد مــاه ســال 
قبــل همراه بــوده و به ۱۶۵۷ هــزار و ۷00 
میلیارد تومان رســیده؛ حجم اسکناس و 
مســکوک نیز با 20.۸ درصــد افزایش به 
۱۱.2 هزار میلیارد تومان و سپرده بانک ها 
و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک 
مرکــزی بــا 32.۴ درصد افزایش نســبت 
به پایان مرداد ســال قبل بــه ۵۷2.۱ هزار 
میلیــارد تومان رســیده اســت. همچنین 

اعتبــاری  مؤسســات  و  بانک هــا  بدهــی 
غیربانکــی بــه بانــک مرکــزی  در پایــان 
مرداد ماه امســال با 3۷.۶ درصد رشد به 

۱۷0.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنیــن آمــار بانک مرکزی نشــان 
می دهد میزان بدهی های خارجی ایران 
در پنج ماهه نخست امسال ۱۷.۴2درصد 
معــادل یک میلیــارد و ۵۱2 میلیون دالر 
کاهــش یافتــه اســت. براســاس آخریــن 
داده هــای آمــاری بانک مرکــزی، میزان 
بدهــی خارجی ایران در پایــان مرداد ماه 
۱۴0۱ براســاس سررســید اولیه بدهی ها، 

۷میلیارد و ۱۶3 میلیون دالر است.
براســاس ایــن گــزارش، ۵ میلیــارد و 
23۹ میلیون دالر از بدهی خارجی ایران، 
بدهی های میان مدت و بلندمدت و یک 
میلیــارد و ۹2۴ میلیون دالر از این میزان، 
بدهی هــای کوتاه مدت اســت. تعهدات 
بالفعــل ایران بر مبنای یــورو رقمی بالغ 
بــر ۷ میلیــارد و ۱3۱ میلیــون یــورو اعالم 
شــده که پنج میلیــارد و 2۱۶ میلیون یورو 
از آن بدهی هــای میان مدت و بلندمدت 
و یــک میلیــارد و ۱۹۵ میلیون یورو حجم 
بدهی هــای کوتاه مدت اســت. همچنین 
میــزان بدهــی خارجــی کشــور در پایــان 
مردادماه ســال گذشــته ۸ میلیارد و ۸۴0 
میلیون دالر بوده که براســاس آمار بانک 
مرکزی مردادماه امســال نسبت به سال 

گذشته ۱۸.۹ درصد کاهش داشته است.
صنــدوق  گــزارش،  ایــن  براســاس 
بین المللی پــول در جدیدتریــن گزارش 
خود از سلســله گزارش های چشــم انداز 
اقتصــادی منطقــه خاورمیانــه، شــمال 
آفریقــا و آســیای مرکزی، ذخایــر ارزی در 
دســترس ایران در سال  جاری میالدی را 
30.۸ میلیارد دالر برآورد کرده اســت که 
این رقم نســبت به ســال قبل حــدود ۱3 
میلیــارد دالر افزایش داشــته اســت. این 
نهــاد بین المللــی در ســال 202۱ ذخایــر 
ارزی در دســترس ایــران را ۱۷.۷ میلیارد 

دالر اعالم کرده بود.

حذف دالالن ارزی
متقاضیان ارز تنها می توانند از طریق سامانه برخط بازار متشکل معامالت ارز ایران اقدام به خرید ارز مورد نیاز از صرافی ها کنند

اقتصاد ایران از دوربین متغیرهای پولی و اعتباری
بدهی خارجی ایران ۱۷.۴ درصد کم شد

حجم نقدینگی به 5۴۰۱ هزار میلیارد تومان رســیدبا هدایت تقاضا به ســامانه برخط بازار متشکل ارزی برای نخستین بار

وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد:

برنامه دولت برای اصالح قیمت گذاری دستوری
 وزیر امور اقتصادی و دارایی از تهیه ماده واحده پیشــنهادی برای تصحیح سازکار 
قیمت گــذاری دســتوری خبر داد و گفت: دولــت حمایت از همــه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگانــی که از محل قیمت گذاری دســتوری و غیرکارشناســی دچار زیان یا 
کاهش سود شدند را وظیفه خود می داند و در تالشیم تا با استفاده از سایر ابزارها، 

این موضوع را حل کنیم.
»احســان خاندوزی« با بیان اینکه طبق قوانین متعدد دولت مکلف به جبران 
زیــان افــرادی اســت کــه از قیمت گــذاری غیرکارشناســی آســیب دیده انــد، اظهار 
داشــت: وزارت اقتصاد و ســتاد اقتصــادی دولت همه تالش خــود را برای اصالح 
رویه های اشتباه به  کار گرفته اند که از جمله آنها می توان به موضوع قیمت گذاری 

دستوری که سال ها در کشور رایج بوده، اشاره کرد.
وی توضیــح داد: در ماه هــای گذشــته شــاهد لغــو قیمت گــذاری دســتوری در 
برخــی از محصــوالت و ورود آنها به ســازکار شــفاف بورس کاال بودیم کــه این امر 

نشان دهنده عزم جدی دولت برای حذف شیوه اشتباه قیمت گذاری است.
خانــدوزی بیــان داشــت: وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در تــالش اســت تــا 
ســازکار اصلــی تعیین قیمت در اقتصــاد به کار گرفته شــود و در خصوص اقالمی 
که همچنان به طور غیرکارشناســی نرخ گذاری می شــوند، بنا داریم تا با مجموعه 

ابزارهای در اختیار خود این مسأله را ساماندهی کنیم.
وزیــر امــور اقتصادی و دارایی ادامــه داد: اکنون وزارت امــور اقتصادی و دارایی 
در حال تهیه ماده واحده پیشنهادی برای تصحیح سازکار قیمت گذاری دستوری 

است که در هفته های آینده آن را اطالع رسانی خواهیم کرد.
و  تولیدکننــدگان  همــه  از  حمایــت  دولــت  ازایــن رو  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
صادرکننــدگان کــه از محــل قیمت گــذاری دســتوری و غیرکارشناســی دچــار زیان 
یــا کاهــش ســود شــدند را وظیفه خود می داند و در تالشــیم تا با اســتفاده از ســایر 

ابزارهای اقتصادی، این موضوع را حل و مدیریت کنیم.

افزایش درآمد های مالیاتی همزمان با حمایت از تولید
رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتی کشــور در اســتان مرکــزی گفت: افزایــش اتکای 
دولــت بــه درآمد هــای مالیاتی همزمــان با حمایــت از تولید و اشــتغال از اهداف 

سازمان امور مالیاتی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، داوود منظور گفت: افزایش اتکای دولت به 
درآمد های مالیاتی همزمان با حمایت از تولید و اشــتغال از اهداف ســازمان امور 
مالیاتی کشور است. وی در دیدار با استاندار و مسئوالن استان مرکزی افزود: هدف 

این است که هیچ گونه بازدارندگی از جهت مالیات در تولید اتفاق نیفتد.
منظــور همچنیــن از رشــد 3 برابــری اظهارنامه های مالیاتی در ســال جاری در 
کشــور خبرداد و افزود: وصول مالیات بر ارزش افزوده نیز در ســال جاری در کشــور 
حدود ۵0 درصد رشــد داشــته است. حضور در شــورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصــی و شــرکت در ســتاد تســهیل و رفــع موانع تولید اســتان مرکــزی از دیگر 

برنامه های دکتر منظور در استان مرکزی است.

 کاهش جزئی نرخ سود بین بانکی
نــرخ ســود بین بانکــی در هفته منتهی بــه ۱۱ آبان با کاهش نســبت بــه هفته قبل 
بــه 20.۸۸ درصد رســید. بــه گزارش تســنیم، تازه تریــن آمار بانک مرکزی نشــان 
می دهــد، میانگیــن مــوزون نــرخ بهره بیــن بانکــی در هفتــه منتهی بــه ۱۱ آبان با 
یک دهــم درصــد اختالف نســبت به هفتــه قبل بــه 20.۸۸ درصد کاهــش یافت.
همچنین در ۹ هفته اخیر، نرخ حداقل توافق بازخرید )ریپو( در ســطح 2۱ درصد 

ثابت مانده است.
در هفته منتهی به 4 آبان ماه نرخ ســود بازار بین بانکی با رشــد 0.۱2 درصدی 
نســبت به آخرین نرخ هفتگی به 20.۹۸ درصد رســیده بود. نرخ ســود بین بانکی 
در هفتــه منتهــی به 2۷ مهــر 20.۸6 درصــد و در هفته منتهی بــه 20 مهر 20.۸۹ 

درصد بوده است.
جدول نرخ ســود منتشــر شده از سوی بانک مرکزی نشــان می دهد، روند رو به 
رشــد نرخ ســود بازار بین بانکی از فروردین ماه امسال آغاز شد و از 20.36 درصد 

در یازدهم فروردین ماه امسال به 2۱.3۱ درصد در 30 تیرماه ۱40۱ رسید.


