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اقتصادی

دبیر کمیسیون حقوقی بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری پاسخ داد:

طرح مجلس بانک مرکزی را
مستقل میکند؟

دبیر کمیسیون حقوقی بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری با بیان اینکه طرح بانکداری مجلس دارای نقایص و
ایرادهای ساختاری اساسی است که در صورت عدم اصالح و تصویب آن ،به احتمال زیاد نظام بانکی کشور و بانک
مرکزی را دچار چالشهای بسیاری میکند ،گفت :با تغییراتی که در ساختار بانک مرکزی از نظر اجرایی در این طرح ایجاد
شده ،نمیتوان انتظار استقالل بانک مرکزی را داشت.
گروه اقتصادی  -علی نظافتیان،
درباره آخریــن اصالحات در طرح
بانکداری مجلــس اظهار کرد :تغییر
ارکان چهارگانــه بانــک مرکــزی،
بازگشــت مجمع عمومــی به عنوان
یکــی از ارکان بانک مرکزی ،تقلیل
ترکیب هیات نظارت و پر رنگ کردن
نقش و جایگاه شورای فقهی بهعنوان
یکی از ارکان بانک مرکزی به منظور
حاکمیت شــرعی و نظارت بر بانک
مرکزی و اشــخاص تحت نظارت از
جمله موارد اعمال شده در این طرح
است.
وی افــزود :حــذف رئیس کل
بانک مرکزی بعنــوان یکی از ارکان
بانک ،انتصاب رئیس کل نیز براساس
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت با
تصویب هیات دولت و حکم رئیس
جمهــوری انجــام میگیــرد .ابداع
ترکیب جدید و ســاختار ســازمانی
هیاتهــای انتظامی بدوی و تجدید
نظر بانک مرکــزی با اختیارات ویژه
شــبه قضایی ،تغییر بــازرس قانونی
بانک مرکزی از ســازمان حسابرسی
بــه هیات نظار به همراه حذف دیوان
محاسبات از عضویت در هیات نظار،
تعیین مسئولیتها ،اهداف ،وظایف
و اختیــارات قانونــی بانک مرکزی،
گسترش اشراف اطالعاتی و توسعه
وظائــف و اختیــارات نظارتی بانک
مرکزی ،پیشبینی مسئولیت تضامنی
گروه اقتصادی  -ابالغیه معاف
بودن از مالیات سبب میشود گواهی
سپرده بیشتری در بورس کاال از لحاظ
تنوع محصول شکل گیرد و زمانی که
گواهی مختلف در بازار وجود داشته
باشند از نظر قابلیت سرمایه گذاری و
تنوع به سود سهامداران خواهد بود.
باالخره بخشــنامه معاف بودن
از مالیات گواهی سپرده کاالیی ابالغ
شد بر اســاس این بخشنامه مالیات
بر ارزش افــزوده همه کاالهایی که
در قالــب گواهی ســپرده کاالیی در
بورسهای کاالیی کشور پذیرش و
معامله میشوند ،مشمول نرخ صفر
مالیاتی است.
قید فوریتی که بیش از یک
ماه زمان برد!
 ۲۶اردیبهشــت امسال بود که
آقای احسان خاندوزی وزیر اقتصاد
درحاشیهمراسمتجلیلازبرترینهای
گروه اقتصــادی  -عضو هیات
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهران
میگوید ،هــر چند فعال اســتفاده از
رمزارزها در تجارت به شــکل محدود
کلید خورده اما در آینده میتواند اثرات
مثبــت خود را بر تجارت ایران نشــان
دهد.
محمدالهوتیاظهارکرد:براساس
آنچه که از سوی رئیس سازمان توسعه
تجارت اعالم شده موضوع استفاده از

اعضای هیات مدیره و مدیران ذیربط
بانکها و موسسات اعتباری در برخی
مــوارد ،مقررات مربــوط به تحکیم
اقتدار بانک مرکــزی ،طرح مباحث
جدیــد در عرصه بانکــداری نظیر
اقداماتاکتشافی،اقداماتپیشگیرانه،
اقدامــات احتیاطی ،یا اقداماتی که در
این طرح" گزیر موسسه اعتباری" نام
گرفته ،از دیگر موارد مطرح شــده در
طرح بانک مرکزی است.
دبیر کمیســیون حقوقی کانون
بانکهای خصوصی و موسســات
اعتباری در پاســخ بــه اینکه میتوان
در نســخه جدید طرح بانکداری ،به
بانک مرکزی مستقل از دولت امیدوار
بود؟ گفت :در ایــن زمینه ،ابتدا باید
به ایــن نکته توجه شــود که بانک،
بانکداری و همچنین سیســتم فعلی
بانک مرکزی و ســاختارهای آن در
واقع از جمله نهادهای بومی کشــور
ما نیســتند بلکه مجموعه این نهادها،
عملیات و فرایندهای بانکی برگرفته
از فرهنگ بانکی غرب هستند و قوانین
مربوط به سیستم بانکی ما نیز برگرفته
از کشــورهای خارجــی اســت که
بومیسازی شدهاند تا مغایر با موازین
شرعی نباشند .با توجه به این مطلب
بایــد طراحان «طرح بانک مرکزی»
پاسخ دهند که طرح جدید آنان برای
بانک مرکزی اقتباسی از ساختار بانک
مرکزی سایر کشورهاست یا آنکه این

طرح کامــا محصول ابتکار طراحان
محترم طرح بانکداری است؟
طرح جدید مجلس برای بانک
مرکزی اقتباســی از ســاختار بانک
مرکزی سایر کشورهاست یا آنکه این
طرح کامــا محصول ابتکار طراحان
محترم طرح بانکداری است؟
وی ضمن انتقاد از طوالنی بودن
طرح بانک مرکزی ،یکی از مهمترین
ویژگــی هر قانون را در مختصر بودن
و برداشــت مطالب کلیدی و اساسی
مورد نظر قانونگذار توســط خواننده
اســت .در زمینه قانون نویسی بطور
کلی ورود به مباحث جزئی و نگارش
طوالنــی مطالب جزئیشــان قانون
مجلس نیست .بنابراین قانون نویسی
نیاز به تخصص و دانش باال و ادبیات
حقوقــی دارد .برایــن اســاس بنظر
میرســد پیرایش ادبی و حقوقی این
طــرح و کوتاه و مختصر کردن آن از
جمله ضروریات قانون نویسی است.
نظافتیان افزود :همچنین ،در این
طرح مشخص نیست که بانک چیست
و مدل کســبوکار انواع بانکهای
تجاری یــا بانکهای توســعهای یا
بانکهای تخصصی چگونه اســت
و دقیقا بانک برای کســب ســود از
چــه موازین اقتصــادی باید تبعیت
کند .بنابراین پیشــنهاد در این زمینه
آن اســت که در کنار طراحی ساختار
و شــرح وظایــف و اهــداف بانک

اگر قرار باشد تمامی ارکان قانونی بانک مرکزی در اختیار قوه مجریه باشد در این صورت
ابهامات در مورد کارایی و موثر بودن جایگاه نظارتی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت.
مرکزی ،اصــول و ضوابط مربوط به
مدل کسبوکار بانکها و موسسات
اعتباری و همچنین اصول و مقررات
حاکم بر عملیات بانکی نیز مشخص
شــود .دبیر کمیسیون حقوقی کانون
بانکهای خصوصی و موسســات
اعتباری با تاکید بر اینکه در شــمول
مقــررات این قانون و مصوبات بانک
مرکزی هیچ تفاوتــی بین بانکهای
دولتی ،خصولتی و خصوصی نیست،
گفت :براســاس آنچــه که از ترکیب
ارکان بانــک مرکزی که در این طرح
تعیین شــده ،ارکان بانــک مرکزی
مستقیم یا غیرمستقیم منصوب دولت
هســتند و بهطور معمــول منصوب
دولت نیز باید از سیاستها و نظریات
دولت حاکــم تبعیت کنــد ،وگرنه
درصورت ناسازگاری با تصمیمات
یا دستورات دولت ،دعوت به استعفا
یا تهدید به عــزل ،نتیجه مخالفت با
سیاســتهای دولت خواهد بود .در
نتیجه ،انتظار استقالل از بانک مرکزی
بــا چنین ســاختاری از نظر اجرایی

چندان واقعبینانه بهنظر نمیرسد.
وی ادامــه داد :عــاوه بر این،
تصــور طراحان این طرح آن بوده که
با منحل کردن شــورای پول و اعتبار،
حذف بخش خصوصــی و تعاونی
و دادن کلیــه اختیارات بانک مرکزی
و سیســتم بانکی کشــور به یک نهاد
بانکــی جدید بنام «هیــات عامل»
اســتقالل بانک مرکزی حفظ خواهد
شــد؛ بلکه این سوال پیش میآید که
هیات منتخــب دولتیان که هر لحظه
قابل عزل یا دعوت به استعفاســت و
هیچ نماینــدهای از بخش خصوصی
و بخش تعاونــی در آن جای ندارد،
چگونــه میتوانــد اســتقالل بانک
مرکزی را حفظ کند؟
نظافتیان همچنین گفت که نمود
اصلی فعالیت شــورای فقهی بانک
مرکــزی در «احراز عــدم مغایرت
فرایندهای بانکــی با عملیات بانکی
بدون ربا» متجلی میشود .درحالیکه
طرح فعلی مجلس در مورد عملیات
بانکی و ضوابط حاکم بر آن مسکوت

گذاشته شده است.انتظار استقالل از
بانک مرکزی با چنین ســاختاری از
نظر اجرایــی چندان واقعبینانه بهنظر
نمیرسد.دبیرکمیسیونحقوقیکانون
بانکهای خصوصی و موسســات
اعتباری از جمله شــگفتیهای طرح
جدید بانکداری را طراحی ساختاری
جدید برای «هیاتهای انتظامی بانک
مرکزی» دانست و گفت :این ساختار
با اصــل تفکیک قوا و صالحیت عام
مراجــع قضایی برای رســیدگی و
صدور حکم در امور مجرمانه و حل و
فصل اختالفات حقوقی مردم تعارض
اساســی دارد .از نظر موازین حقوقی
در این زمینه پرسش اساسی آن است
که آیا هیات انتظامــی بانک مرکزی
یک محکمه قضایی اختصاصی برای
رســیدگی به تخلفات بانکی است یا
یــک دادگاه اداری که قاعدتآ آرای آن
باید قابل شــکایت در دیوان عدالت
اداری باشد؟
وی افزود :اگــر از دید طراحان
محتــرم ،هیات انتظامی بانک مرکزی

یک محکمــه قضایــی اختصاصی
محسوب میشــود ،در این صورت
چگونه یک محکمه قضایی خارج از
قوه قضائیه و ساختارهای تشکیالتی
آن و در دل بانــک مرکــزی فعالیت
میکنــد و اینکه رئیــس قوه قضاییه
ناچار باشــد بــرای انتصاب قضات
یک محکمه مســتقل اما ویژه قضایی
از مشــورت و نظــر رئیس کل بانک
مرکزی تبعیــت کند ،با اصل تفکیک
قوا و استقالل قوه قضاییه در تعارض
اساسی نیست؟ نکته آخر در این زمینه
آن است که بانک مرکزی نقش مهمی
در سیاستگذاری امور بانکی ،هدایت
و کنترل نقدینگــی و نرخ تورم دارد
اما وظیفه ســاختاری قــوه قضائیه،
حل و فصل اختالفات حقوقی مردم
و پیگــرد مجرمین و مجازات قانونی
آنهاست که بدون شک مشغول کردن
بانــک مرکزی در امور قضایی یا امور
شــبه قضایی که رســیدگی به آن در
صالحیت مراجع قضایی است ،بانک
مرکــزی را از وظایف قانونی آن دور
خواهد کرد .نظافتیان ادامه داد :پرسش
بعدی درباره طرح بانکداری این است
که آیا ســاختار جدید طراحی شــده
برای بانک مرکــزی ،اقتدار نظارتی
بانــک مرکــزی را افزایش میدهد و
در عمــل قادر خواهد بــود تا هم از
تخلفات موسســات مالی غیر مجاز
جلوگیــری کند و هم بــر عملکرد
بانکها و موسســات اعتباری مجاز
نظارت داشته باشد و از تخلفات آنها
پیشگیری کند که در زمینه کافی بودن
مقررات بــرای تقویت نقش نظارتی
بانک مرکزی نگرانی نیست اما در این
زمینه باید بدین نکته اساســی توجه
داشت که اقتدار نظارتی بانک مرکزی
در پرتو استقالل بانک مرکزی بدست
میآید؛ بنابراین ،اگر قرار باشد تمامی
ارکان قانونی بانک مرکزی در اختیار
قــوه مجریه باشــد ،در این صورت
ابهامات در مورد کارایی و موثر بودن
جایگاه نظارتی بانک مرکزی افزایش
خواهد یافت.

نرخ صفر مالیاتی وسیع می شود؛ مرحله جدید گواهی سپرده کاالیی
بورس کاال گفته بود از رئیس سازمان
مالیات و شورای عالی مالیات خواسته
میشــود که با قید فوریت ظرف یک
ماه آینده در خصوص معافیت مالیاتی
گواهی سپرده کاالیی تعیین و تکلیف
انجام شــود.البته که قید فوریت یک
ماه بیش از دوماه به طول انجامید ،اما
سرانجام وضعیت آن مشخص شد.
ابالغ معافیــت از مالیات
گواهی ســپرده گره کوری که
تعیین و تکلیف شد
آقــای محمــود رضــا الهی
فرد کارشــناس حوزه بــورس کاال
گفت:بازار بــورس کاال ،بازار مالی
است و یکی از انواع اوراقی که در این
بازار مورد داد و ســتد قرار میگیرد،
گواهی سپرده کاالیی است.
او مــی گوید :گواهی ســپرده
رمزارزها در تجارت ایران فعال به شکل
محدود برای واردات مجاز شده و یک
ثبت سفارش نیز به این وسیله انجام شده
است .البته باید در نظر داشت که بانک
مرکزی شرایط خاصی را در این حوزه
در نظر گرفته اســت .یعنی تنها امکان
تجارت بــا رمزارزهایی وجود دارد که
مجوز استخراج آنها صادر شده و منشا
ارز از سوی ارائه کننده اعالم و قابل تایید
باشــد.وی با بیان اینکه فعال در رابطه با

کاالیــی ،اوراق بهاداری اســت که
نشــان دهنده مالکیــت دارنده آن بر
مقدار معینی از کاال اســت و پشتوانه
آن قبض انبار اســتانداردی است که
توســط انبارهای مورد تائید بورس
صادر میشــود حاال ایــن گواهی
میتواند به دو صورت باشد یکی که
معامله ثانویه دارند و دیگری گواهی
که تک معامله و فاقد معامله پیوســته
هستند .
آقای جواد فالح مدیر توســعه
بــازار فیزیکی بــورس کاال پیش از
این گفتــه بود بر اســاس ماده ۱۴۳
مکرر قانون مالیاتهای مســتقیم و
اصالحــات آن ،معافیــت مالیات بر
ارزش افزوده روی گواهی ســپرده
کاالیی وجود داشت ،اما متاسفانه به
دلیل این که ســازمان امور مالیاتی در
صادرات با استفاده از رمزارزها برنامهای
نهایی نشــده ،بیان کرد :میتوان انتظار
داشت که در صورت موفقیت آمیز بودن
گامهای ابتدایی که از ســوی سازمان
توسعه تجارت برداشته شده ،در آینده
امکان رفــع تعهد ارزی صادرکنندگان
با اســتفاده از رمزارزها نیز فراهم شود.
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران با
اشاره به شــرایط خاص اقتصاد کشور
تحــت تاثیر تحریمها ،گفت :در چنین

دبیرکلکانوننهادهایسرمایهگذاریایران:

رتبه بورس ایران در رعایت حقوق سهامداران خرد
بسیارپاییناست
گروه اقتصادی  -دبیر کل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران با تاکید بر اینکه رتبه بورس ایران در رعایت حقوق
سهامداران خرد بسیار پایین است ،اظهار کرد :تشکیل کانون سهامداران حقیقی میتواند به حل مشکالت در این حوزه
کمک کند .ســعید اســامی بیدگلی در نشســت خبری با بیان اینکه تالش کانون نهادهای سرمایهگذاری این است که
فارغ از منافع یک گروه خاص به بازار ســرمایه کمک کند ،اظهار کرد :گرههایی که امروز در اقتصاد کشــور وجود دارد،
پیچیده و طوالنی است و احتماال بازیگران زیادی هم از این گرهها نفع میبرند .باز شدن این گرهها نیازمند این است که
همه بازارها کار خود را درست انجام دهند .وی با تاکید بر اینکه کانون نهادهای سرمایهگذاری تالش کرده است نقش
بیشتری در ارکان بازار سرمایه ایفا کند ،اظهار کرد :این تالش باعث شده است این کانون و هم کانون کارگزاران بورس
و اوراق بهادار در بخشهای مختلف بازار سرمایه از جمله بورسها نماینده قانونی داشته باشند.دبیرکل کانون نهادهای
سرمایهگذاری ایران درمورد برنامههای این کانون توضیح داد :کانون با دانشگاههای مختلف قراردادهای پژوهشی امضا
کرده است و سعی میکند بدنه کارشناسی خود را تقویت کند .باید به جایی برسیم که سازمان برنامه و بودجه ،دولت و
سایر نهادها در تدوین و اجرای قوانین نظر کانون را جویا شده و اعمال کنند.
تنها دلیل قیمتگذاری دستوری فساد است
اسالمی در ادامه با اشاره به قیمتگذاری دستوری گفت :به نظر من تنها دلیل قیمتگذاری دستوری فساد است.
ما حتی نتوانستیم از ظرفیتهای قانونی استفاده کنیم؛ چراکه طبق قانون اگر دولت در امور شرکتها دخالت کند ،باید
زیانی که ایجاد میشــود را جبران کند ،درحالی که این اتفاق اکنون رخ نمیدهد .در این مورد اجماع حقوقی میتواند
کمک کند تا اگر تصمیمی میگیرند که به زیان سهامداران است ،آن زیان را جبران کنند.
برخی حقوقی بدیهی سهامداران خرد رعایت نمیشود
اسالمی در ادامه با بیان اینکه رتبه بورس ایران در رعایت حقوق سهامداران خرد بسیار پایین است ،اظهار کرد :در
بازار ســرمایه برخی حقوق بدیهی ســهامداران خرد رعایت نمیشود .تشکیل کانون سهامداران حقیقی میتواند کمک
کننده باشد.

خصوص نحــوه اجرای آن ابهاماتی
داشــت ،این بحثهای باید شفاف
میشــد.او گفت :در همین راستا با
پیگیریهایی که از دولت و نمایندگان
مجلس شــد و با همکاری کمیسیون
تلفیق این موضوع ابالغ معافیت بدون
هیــچ مخالفی در قالب قانون بودجه
تصویب شــد .بر اساس این مصوبه
قرار بر این شــده است که معامالت
ثانویه گواهی سپرده کاالیی و خرید
و فروش آن برای کاالهای مشــمول
مالیــات ارزش افــزوده نیز معافیت
مالیاتی داشته باشد؛ بنابراین تا زمانی
که مشتری به منظور تحویل و خروج
کاال بــه انبار مراجعه نکرده ،معافیت
وجــود دارد و صرفا از مشــتری که
با قصد تحویــل کاال به انبار مراجعه
میکنــد و کاال را از انبــار خارج می

نماید ،مالیــات بر ارزش افزوده اخذ
میشــود .به گفته فــاح اگر اعتبار
مالیاتــی بر روی آن کاال قبل از اینکه
وارد بــورس و تبدیــل بــه گواهی
سپرده کاالیی شده ایجاد شده باشد،
این اعتبار مالیاتــی از مالیات ارزش
افزودهای که مشتری پرداخت میکند
کسر خواهد شــد .در نتیجه عمال از
زمانی که کاال وارد انبار میشــود تا
زمانی که از انبار خارج نشــده است،
معامــات آن به عنــوان معامالت
ی شــود و
ورقه بهادار در نظر گرفته م 
خریدار و فروشــنده با مالیات ارزش
افزوده ســر و کار نخواهند داشــت.
تاکنون مشــکل کار این بود که اعتبار
مالیاتی که بر روی کاال وجود داشت را
نمیتوانسیتم به نفر آخر که کاال را انبار
خــارج میکند منتقل کنیم؛ که با این

شــرایطی ،قطعا اســتفاده از هر ابزار و
فرصتی که بتواند به گســترش تجارت
خارجــی ،افزایــش ارزآوری و تامین
نیازهای وارداتی کشور کمک کند ،باید
مورد اســتقبال قرار بگیرد و اگر بتوان
برای رمزارزها نیز بستر اجرایی و قانونی
الزم را در نظر گرفت تا به تجارت کشور
کمک کند اتفاق مثبتی خواهد بود.
الهوتی با بیان اینکه تاکنون کمتر
دولتی حاضر شــده به شکل رسمی به

اســتفاده از رمــزارز در تجارت مجوز
بدهــد ،تاکید کرد :اینکــه دولت ما در
این حوزه پیش قدم شــده و استفاده از
این ابزار را نیز در دســتور کار قرار داده،
قطعامیتواندآیندهتجاریکشورکمک
کند .با توجه به اینکه ما در اســتفاده از

مصوبه این امکان فراهم شده است.
اعتبار مالیاتــی ،مالیات ارزش
افزودهای است که بابت خرید کاال یا
مواد اولیه پرداخت میشود.
ابالغیــه نهایی معافیت از
مالیــات باعث رونق بیشــتر
گواهی ســپرده کاالیی خواهد
شد
رسول علیمحمدی کارشناس
حــوزه بــورس کاال گفت:موضوع
مرتبــط با گواهی ســپرده کاالیی و
گســترش این گواهی بــر کاالهای
بیشتر یک نکته مبهم و گره کوری به
نام مالیات بر ارزش افزوده داشــت؛
که با این ابالغیه این ابهام ســرانجام
رفع شد.او میگوید:این ابالغیه معاف
بودن از مالیات سبب میشود گواهی
سپرده بیشتری در بورس کاال از لحاظ

تنوع محصول شکل گیرد و زمانی که
گواهی مختلف در بازار وجود داشته
باشند از نظر قابلیت سرمایه گذاری
و تنوع به سود ســهامداران خواهد
بــود و خود این مــورد باعث رونق
معامالت ثانویه و جذب مشــارکت
کننده بیشتری میشــود و این گونه
ســهامداران بیشــتری میتوانند از
مزیتهای این گواهی سود ببرند.
جواد فالح مدیر توســعه بازار
فیزیکی بورس کاال هم میگوید این
ابهام با دستورالعملی که سازمان امور
مالیاتی صادر کرده اســت رفع شــد
و زمینه برای انتشــار گواهی سپرده
کاالیی در بورس کاال و بورس انرژی
روی کاالهــای صنعتــی ،معدنی،
پتروشیمی و نفتی و به عبارت دیگر
روی کاالهایی که دارای ارزش افزوده

اگر قرار باشــد تمامــی ارکان
قانونی بانک مرکــزی در اختیار قوه
مجریه باشد در این صورت ابهامات
در مــورد کارایی و موثر بودن جایگاه
نظارتی بانک مرکزی افزایش خواهد
یافت.
دبیر کمیســیون حقوقی کانون
بانکهای خصوصی و موسســات
اعتبــاری بیان کرد :بــا توجه اهمیت
وظایــف بانک مرکــزی در اقتصاد
کشور ،طراحی ساختار بانک مرکزی
در ایران باید به گونهای باشد که بانک
مرکــزی بتواند اهــداف و وظایف
قانونی خود را با همکاری قوه مجریه
و دستگاههای اجرایی به خوبی انجام
دهــد و بتواند با روشهای علمی در
مــورد نظام پولــی و فعالیت بانکها
سیاستگذاری کرده و بر نحوه اجرای
آن نظارت موثر داشته باشد .بنابراین،
این واقعیت را نمیتــوان انکار کرد
که نســخه جدید طــرح بانکداری
جمهوری اسالمی حاصل چند سال
تالش کمیســون اقتصــادی مجلس
شوراست اما متاسفانه این طرح دارای
نقایص و ایرادهای ساختاری اساسی
است که درصورت عدم اصالح و حل
نشدن ایرادهای مورد بحث و تصویب
نهایــی آن به همین وضعیت فعلی ،به
احتمال زیاد نظام بانکی کشور و بانک
مرکزی را دچار چالشهای بسیاری
خواهد کــرد .وی افــزود :بنابراین
الزم اســت این طرح به دولت ارجاع
شــود تا دولت بتواند با نظرخواهی از
کارشناســان خبره و مدیران برجسته
بانکی که ســالها تجربــه بانکداری
دارند ،آن را ظرف مدت مشــخص با
انجام اصالحات الزم بهصورت الیحه
قانونــی به مجلس ارائه و تقدیم کند
که بدون شــک در این زمینه استفاده
دولت از ظرفیتهای کارشناسی بانک
مرکزی و شورای هماهنگی بانکهای
دولتی و کانون بانکها و موسســات
اعتبــاری خصوصــی میتوانــد در
اصالح طــرح بانکداری و رفع موانع
اجرایی آن بسیار موثر باشد.
هســتند ایجاد شــد .گواهی سپرده
کاالیی تا کنــون روی محصولهای
کشاورزی که معافیت ارزش افزوده
داشتند و سکه طال که مشمول ارزش
افزوده نبودند رونق داشــت.او گفت
گواهی سپرده کاالیی با تبدیل کاال به
ورقه بهادار امکان معامالت پیوســته
کاال ،توثیــق کاال ،معامــات خرد،
انبارداری استاندارد کاال ،تامین مالی،
ایجاد زیرساخت تحویل کاال برای راه
اندازی معامالت مشتقه کاالیی و  ...را
فراهم میکند.
حاال همه چشــم انتظار هستند
کــه با رفــع ابهام معافیــت مالیاتی
گواهی ســپرده کاالیی چه میزان بر
تنوع این گواهی افزوده خواهد شــد
تا ســهامداران بتوانند از مزیت های
ایــن گواهی بهــره ببرند.نرخ صفر
مالیاتی طبق قانون بودجه  ۱۴۰۱باید
جایگزین معافیت ها شود.

عضوهیاتنمایندگاناتاقبازرگانیتهرانعنوانکرد؛

واردات با کدام رمزارزها مجاز است؟
روشهای بانکــی در فضای تجاری
محدودیتهایی داریم ،هر شیوهای که
ایــن محدودیتهــا را دور بزند ،مفید
خواهــد بود .وی خاطر نشــان کرد :با
وجــود آنکه هنوز جزئیــات دقیقی از
سوی سازمان توســعه تجارت درباره

این ثبت سفارش منتشــر نشده ،اما با
روشن شدن شرایط و تعیین یک مسیر
مشــخص میتوان انتظار داشــت که
رمزارزهــا در آینده تجاری ایران نقش
آفرینی بیشــتری داشته باشند و اثرات
مثبت خود را نمایان کنند.

رئیس سازمان شیالت ایران:

تدوین دستورالعمل استاندارد صید در آبهای عمیق به زودی نهایی میشود
گــروه اقتصادی  -معاون وزیر
و رئیس ســازمان شیالت ایران گفت:
تدوین دستورالعمل استاندارد صید از
آبهای عمیق جنوب کشور در حال
انجام اســت که پس از نهایی شدن و
تصویب ایــن دســتورالعمل ،صید
فانوس ماهیان از ســر گرفته خواهد
شد.
سید حسین حســینی از خروج
 ۴۰فروند شناور صید صنعتی فانوس
ماهیــان به کشــورهای دیگر جهت
انجــام فعالیتهای صیادی خبر داد و
افزود :این امر به معنای خروج سرمایه
از کشور اســت که امیدواریم با عزم
ملی برای اجرایی شدن دستورالعمل
اســتاندارد صید در آبهای عمیق به
حفظ سرمایه در صنعت شیالت کمک
کنیم.
وی با اشــاره به این که هم اکنون
حدود دو ســال است که صید صنعتی
فانــوس ماهیان در آبهــای عمان
تعطیل اعالم شــده است ،بیان داشت:

قصــد داریم بــا بازنگــری در نحوه
صحیح مدیریت صید از جمله ایجاد
روشهای صید استاندارد بر برداشت
از ذخایر آبهای عمیق دریای عمان
متمرکز شویم.
رئیس ســازمان شــیالت ایران
تصریــح کرد :برآوردهــای صورت
گرفته توسط مؤسسه تحقیقات علوم
شیالتی ،ذخایر فانوس ماهیان دریای
عمان را بیش از دو میلیون و  ۳۰۰هزار
تن اعالم کرده است.
وی اظهار داشت :برنامه سازمان
شــیالت ایران ،برداشت حداقل ۱۰۰
هزار تن از این ذخایر با اعمال مدیریت
صحیح از آبهای دریای عمان است
که البته این میزان برداشت میتواند با
توجه به انجام گشــتهای تحقیقاتی
سال به سال افزایش یابد.
این مقام مســوول در ســازمان
شــیالت ایران اظهار امیدواری کرد؛
با رعایت مالحظات زیست محیطی
و در نظر گرفتن مشــکالت اجتماعی

ناشــی از تعطیلی صید فانوس ماهیان
در منطقــه جنوب کشــور بتوانیم با
جذب سرمایه گذاران و بهره برداران
کام ً
ال ایرانی نســبت به صید این گونه
ماهیان به طور مجدد اقدام کنیم.
به گفته وی در راســتای تحقق
این امر پروژه تدوین دســتورالعمل
اســتاندارد صید از آبهــای عمیق
در حال انجام اســت کــه بالفاصله
پــس از نهایی شــدن و تصویب این

دســتورالعمل ،صید فانوس ماهیان از
سر گرفته خواهد شد.
حســینی با اشــاره به این که در
گذشته  ۹۰فروند شناور صید صنعتی
فانــوس ماهیان به صیــد در آبهای
عمیق دریای عمان اشــتغال داشتند،
اظهار داشت :از این تعداد شناور ،هم
اکنون  ۵۰فروند در اسکلههای جنوبی
کشــور پهلو گرفتهانــد و  ۴۰فروند
مابقــی جهت صید در آبهای عمیق

به کشورهای دیگر رفتهاند.
وی در خصــوص وضعیــت
بیکاری صیادان فانوس ماهیان ،گفت:
در حــال حاضر بخش اعظمی از این
صیادان بیکار هســتند ،اما امیدوارم با
تدابیر در حال انجام مشکالت صیادان
نیز با دریاروی مجدد به زودی برطرف
شود .رئیس سازمان شیالت با تاکید بر
اینکه شناورهای چینی دیگر در دریای
جنــوب اقدام به صیــد فانوس ماهی
نمیکنند ،عنوان کرد :برنامهای داریم
که صید این ماهیها توســط کشتیها
و شــناورهای کام ً
ال ایرانی انجام شود
که در آن از نیروها و خدمههای ایرانی
استفاده خواهد شد.
وی با بیان اینکه برداشت ماهی از
قسمتهای عمیق دریا از لحاظ علمی
درســت و منطقی اســت ،گفت :این
بار با اصــاح مدیریت و ناوگانهای
مناســب ایرانی و حتــی خدمههای
ایرانی که سیســتمهای پیشــرفته در
سطح بینالمللی استفاده خواهیم کرد.

