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شلختگی در فروش ارز مسافرتی
زاویه

در حالی بانک مرکزی با حذف ارز مسافرتی ،متقاضیان را برای خرید آن به
بازار آزاد و بانکها روانه میکند که هیچ بانکی فروش این ارز که قرار بود با نرخ
ی بانکها هم چندان
آزاد انجام شود را در برنامه خود ندارد .در سوی دیگر صراف 
از شرایط یکسانی برای فروش ارز مسافرتی برخوردار نیستند.
در نتیجه بازنگری در مقررات ارزی ،بانک مرکزی تصمیم به حذف ارز مسافرتی
گرفت .براین اســاس از  ۲۰شهریورماه حدود  ۳۰۰دالری که برای مسافران و
همچنین  ۲۰۰دالری که برای سفر به عتبات عالیات با نرخ مبادلهای اختصاص
پیدا میکرد ،کنار گذاشــته شده و مسافران باید تمام ارز مورد نیاز خود را از
بازار تهیه کنند .البته بانک مرکزی تاکید دارد که این ارز با ارائ ه مدارک الزم از
طریق بانکها تامین شود.
از سال گذشته مجوز فعالیت بانکها در بازار ارز صادر شده و آنها میتوانند
خرید و فروش انجام دهن د ولی طی این مدت تاکنون بانکی در این باره اقدام
نکرده ،مگر بانکهای عاملی که تامین ارزهای تعیین شده مانند ارزی مسافرتی
را برعهده داشتند .به هر صورت در شرایطی تاکید بر این است که با حذف ارز
با نرخ مبادلهای ،متقاضیان ،ارز مورد نیاز را از بانکها تامین کنند که شرایط

گروه اقتصادی -با وجــود اینکه همواره
دولتها برای جبران کسری بودجه و کسب سود
ریالی ،اقدام به دستکاری در قیمتهای بازار ارز
میکنند و به شکل دستوری قیمتهای ارز ثابت
نگه داشــته و از نزدیک شدن قیمتها به ارقام
واقعی جلوگیری میشــود اما رییس کل بانک
مرکزی مدعی است که اعمال نظرهای دستوری
در بازار صورت نمیگیرد و دولت تنها به دنبال
ثبات اقتصادی است.
بانک مرکزی از سالیان دور تا به امروز بازار ارز را
تحت تاثیر عوامل سیاسی کنترل میکرد ،این در
حالی است که قیمت ارز نیز مشابه سایر قیمتها
در اقتصاد ،قاعدتا باید تحتتاثیر مکانیسم عرضه و
تقاضا تعیین شود.
نتیجــه چنین رفتارهایی در دهه گذشــته
پیامدهای ناگواری بــرای اقتصاد ایران بهدنبال
داشــته که همچنان در بدنه اقتصادی نمایان
است.
در متون اقتصادی گفته میشود نرخ ارز به
عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد ،باید در تعامل
با بخشهای «واقعی» و «پولی» اقتصاد تعیین
شود .بر این اساس ،مهمترین متغیرهای بنیادی
اثرگذار بر نرخ ارز« ،حجم نقدینگی»« ،ســطح
تولید»« ،تراز پرداختها»« ،بازدهی داراییهای
جایگزین» و «انتظارات از تحوالت آتی اقتصاد»
عنوان میشود .گفته میشود برخی از این متغیرها
دارای اثر کوتاهمدت بر نرخ ارز و برخی از آنها نیز
دارای اثر بلندمدت بر نرخ ارز هستند و انتخاب
آنها نیز بر اساس رویکرد سه نظریه «پولی ،تراز
پرداختها و سبد دارایی» به ارزاست.
ثبات نرخ حقیقی ارز نیازمند توجه به دو نکته
اساسی است؛ نخست اینکه نمیتوان نرخ اسمی
ارز را به عنوان عاملی برونزا و ناسازگار با شرایط
اقتصادی تعیین کرد چراکه نیازمند این اســت
که «نظام ارزی» مناسبی از سوی بانک مرکزی
انتخاب شود.
نکته دوم نیز این است که کنترل تورم به عنوان
یک سیاست مبنایی باید مدنظر قرار گیرد که برای
آن الزم است سیاستهای مالی احتیاطی از سوی
دولت و سیاستهای پولی غیرانبساطی از سوی
بانک مرکزی اعمال شود.
دالر
 پیــش بینی در خصــوص نرخ 
امکان پذیر نیست
در همین رابطه رییــس کل بانک مرکزی
میگوید آرامش اقتصادی را دولت در چهار سال
گذشته توانســته بر بازار ارز حاکم کند که این
ویژگی اســتمرار خواهد یافت و طبیعتا قابلیت
پیشبینی در اقتصاد منجر به رشــد صادرات و
اشتغال خواهد شــد.ولیاله سیف اظهار کرد:
گفته شده دولت تمایل به افزایش دارد که این
ادعا به هیچ وجه درست نیست؛ دولت تمایل به
هر اقدامی دارد که به ثبات اقتصادی کشور منجر
شود و بتواند اقتصاد را توام با آرامش هدایت کند و
فعاالن اقتصادی افق مناسبی از پیشبینی شرایط
اقتصادی کشور داشته باشند که خوشبختانه در
ششماهه نخست امسال این رویه همچون چهار
سال گذشته پیگیری شده است.
ســیف در خصوص پیشبینیاش در مورد
کاهش یا افزایش نرخ ارز هم گفت :نرخ ارز روند
طبیعی خود را طی میکند ،کســی نمیتواند
پیشبینی کند که در سرمایهگذاری روی دالر
بیش از ســپردهگذاری در بانک ســود میبرد،
این تصور غلطی است و در بلندمدت ثابت شده
کســانی که در بانک سپردهگذاری میکنند از
افزایش قیمت دالر جلوتر هستند لذا کسی که
دالر را به عنوان عامل سرمایهگذاری انتخاب کند
ضرر میکند.

موجود در شبکه بانکی و البته صرافیهای آنها قابل تامل است.
اول اینکه تقریبا هیچ بانکی ارز عرضه نمیکند و در مقابل تقاضا برای تهیه
ارز مسافرتی پاسخ منفی دارند و متقاضی را روانه صرافی بانکها میکنند .در
سویی دیگر مراجعه به صرافی بانکها و درخواست برای ارز مسافرتی با پاسخهای
متفاوتی همراه است.
ی بانکها هر روز ارز مسافرتی ارائه نمیکنند
به گزارش ایسنا ،تمامی صراف 
یعنی ممکن است یک روز صرافی یک بانک ارز مسافرتی بفروشد و روزی دیگر
این کار را انجام ندهد .تمامی صرافی بانکها برای فروش ارز مســافرتی شرط
ارائه کارت ملی ،ویزا ،بلیت و پاسپورت را دارند و به طور مشخص حداکثر تا پنج
هزار دالر فروش دارند ،یعنی رقمی که در حالت معمول ،مشتریان عادی تا این
سقف قابلیت دریافت ارز از صرافی بانکها را دارند.
اما میزان تکرار فروش ارز مسافرتی در صرافی بانکها متفاوت است .برخی
فقط یک بار در سال تا سقف پنج هزار دالر به یک نفر میفروشند و برخی هر
فصل یک بار .یعنی یک صرافی تا  ۲۰هزار دالر در ســال به تقاضای یک نفر
پاسخ میدهد.
نکته دیگر در مورد نرخ ارائه ارز مسافرتی است .برخی صرافیها این ارز را با
قیمت یکسان با سایر تقاضاها به فروش میرسانن د یعنی مستقیم با قیمت آزاد

اما برخی تا  ۱۰تومان پایینتر از نرخی که در صرافی بانکها و از سوی بانک
مرکزی اعالم شده ارز مسافرتی را میفروشند و حتی صرافیهایی هستند که
اختالف  ۱۵تومانی را برای فروش ارز مسافرتی در نظر گرفتهاند.
این روند فروش ارز با خود ســواالتی به همراه دارد .اول اینکه چرا باید در
شرایطی که بانک مرکزی ارز مسافرتی را حذف میکند تا دیگر اختالف قیمتی
وجود نداشته باشد و به سمت یکسانسازی نرخ ارز حرکت کند ،باز هم در صرافی
بانکها اختالف قیمت دیده میشود که خود جای رانت را باز میگذارد؟
همچنین در حالی یکی از اهداف بانک مرکزی از تشویق مردم برای خرید
ارز از بانکها میتواند این باشد که عرضه ارز از سوی بانکها انجام شده و به
عبارتی گردش ارزی در بانکها صورت گیرد که امتیازی برای مسافر وجود ندارد
که بخواهد ترجیح دهد ارز مورد نیاز را از بانک تامین کند ،چراکه اوال اختالف
قیمتی متوجه آن نیست و حتی در پنج هزار دالر تنها حدود  ۵۰هزار تومان
باقی میماند که رقم قابل توجهی نیســت .از سوی دیگر در مدارک مورد نیاز
برای گرفتن ارز مسافرتی وجود ویزا الزامی است .در این شرایط ممکن است
ویزای مسافر در همان روز سفر آماده شود که در این حالت به طور طبیعی وی
هیچ ترجیحی برای دریافت ارز از صرافی بانکها در روز سفر ندارد ،بلکه باید در
روزهای قبل از بازار آزاد ارز مورد نیاز را تهیه کند.
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سیف:آرامش در بازار برقرار است

اظهارات مسووالن بازار را آشفته میکند

امیر واعظی آشتیانی -باز هم شاهد اظهارات جدید مدیران اقتصادی کشور هستیم .این بار سیف ،رییس کل بانک مرکزی در
آخرین مصاحبه خود اعالم کرده است که بانک مرکزی تصمیم به ثبات نرخ ارز دارد و هدف اصلی آن بر پایه ثبات است .اظهار نظری
که بر اساس تغییرات بازار و پیشبینیهای اقتصادی جای تامل دارد.
به هر روی باید باور کرد ،بخشی از اقتصاد ایران حاصل بار روانی است و بیشتر مصاحبههای متعدد مسووالن در رابطه با سیاستهای
مالی کشور موجب آشفتگی ادراک این سیاستها میشود .از همین رو توصیه جدی برای کنترل مسایل اقتصادی آن است که از بدنه
دولت یک ماه شاهد هیچ مصاحبهای نباشیم .حداقل یک ماه صحبت نکردن موجب کنترل پارادوکسهایی خواهد شد که مدیران
اقتصادی دولت بر آن دامن میزنند.
این یک حقیقت است که اقتصاد ما سیاسی ،دستوری و مبتنی بر بار روانی است .اما در چنین شرایط بحرانی هرگز با سکوت مسووالن یا صحبتهای
کنترل شده روبهرو نمیشویم .این درحالی است که متولیان امور اقتصادی در کشورهای توسعهیافته با وجود شرایط متعادلتر اقتصادی کمتر حرف
میزنند و خیلی جدی سیاستهای مالی خود را بر اساس برنامهریزیها دنبال میکنند.
به هر روی چنین مدیریتی در مقوله اقتصاد از سوی این مدیران از آنجایی است که بر تاثیرات منفی اظهارنظرهای ناگهانی آگاهی دارند .در کشور
ما مدیرالن مالی بیمحابا نسبت به مسایل پولی و بانکی اظهار نظر میکنند و هیچ تصوری از تبعات چنین اظهارنظرهایی ندارند .همیشه این سوال
مطرح است که چرا مدیران مالی عالقهای وافر به شعار دادنهای مکرر قبل از اجرایی کردن برنامهها دارند.
این روزها بحث بیشتر درمورد تکنرخی شدن ارز و کاهش سود بانکی است .اما همین اظهارنظرهای مکرر و بیمورد موجب شده با چالشهای
بیشتر روبهرو شویم .برای مثال اظهاراتی که مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به  15درصد مطرح شد بیتوجه به مساله دریافت سود تسهیالت از سوی
بانک مرکزی بود .آیا این امکان وجود دارد که بانکها حاضر به دریافت سود کمتری باشند ،به هر روی بانک مرکزی قبل از اظهارات خود باید به همه
این حواشی فکر میکرد و درباره آن برنامه ارائه میداد.
تا چه زمانی باید گزافهگویی کنیم و مدام حرف بزنیم .ما در دولت یازدهم شاهد تناقض در رفتار و گفتار مدیران اقتصادی بودیم و این موضوع بسیار
نادرست و خطرناک است .از همین رو رییسجمهور باید تیم اقتصادی را منسجم کند و سنجیده اظهار نظر کردن را رکنی مهم و جدی بداند.
اینکه رییس بانک مرکزی کشور مدعی تالش برای ثبات نرخ ارز شده است ،نه تنها خوشایند نیست بلکه رفتاری اقتصادی است که در دوره قبل
ریاست جمهوری نیز شاهد آن بودیم .حاصل چنین روندی فقط رکود بود و هرگز نمیتوان در چنین شرایطی انتظار رونق اقتصادی را داشت .به هر
روی این موضوع منطقی نیست که فرضیههای تجربهشده را دوباره تجربه کنیم.
بعد از گذشت یک دوره چهار ساله از چنین سیاستهای اقتصادی هیچ الزامی نیست که در تکرار آن شاهد شرایط بهتر باشیم .این در حالی است
که تاوان چنین آزمون و خطاهایی را مردم پرداخت میکنند .حال آنکه مواخذه مدیران برای تصمیمات خلقالساعه میتواند سدی در مقابل چنین
رفتارهایی باشد.
ملتهب بودن فضای اقتصادی کشور به واقع حاصل عدم هدفگذاری منطقی و نبود نگاه مشترک و همچنین اظهار نظرهای متعدد مسووالن
است .چنین پارادوکسهایی در برنامههای اقتصادی موجب فرصتآفرینی برای رانتخوارها میشود .اما به نظر میرسد مدیران ارشد اقتصادی کشور با
بیتوجهی به این موضوع و اظهارات نسنجیده فضا را بیشتر برای آسیبهای اقتصادی فراهم میکنند.
مشــکالت اقتصادی کشــور این روزها نه تنها ریشهای حل نمیشود بلکه فقط شاخ و برگهای آن را گاه به گاه هرس میکنیم و این کار هیچ
نتیجهای نخواهد داشت .به هر روی امیدواریم در دولت دوازدهم شاهد تصمیمات هدفمند و و برنامهمحور به نفع مردم باشیم و خیلی زود از موقعیت
اقتصادی فعلی رهایی پیدا کنیم.
رییــس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دالر
گزینه مطلوبی برای سرمایهگذاری نیست ،گفت:
قیمت دالر در شــش ماهه اول سال تنها 2/18
درصد افزایش داشته که دامنه این نوسانات ماهانه
کمتر از پنج درصد بوده است.
وی دربــاره قیمت دالر در بــازار آزاد اظهار
داشــت :نرخ دالر پنجم فروردینماه امسال 38

صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری ۱۱۷۴فقره ضمانتنامه
معادل حدود  ۵۳۰۰میلیارد ریال در سال  ۹۵صادر کردند.
به گزارش «جهان صنعت» پایگاه اطالعرسانی دولت ،با
انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت صندوقهای ضمانت
ســرمایهگذاری ،از تالش دولت برای رفع مهمترین چالش
صنایع کوچک و متوســط خبر داد .در ایــن گزارش آمده
است :ضمانتهای بانکی یکی از مهمترین چالشهای صنایع
کوچک و متوسط در کشور است و با برنامهریزی انجام شده
در دولت یازدهم تالش شده این مانع مهم از سر راه صنایع
کوچک و متوسط کشور برداشته شود و این برنامه در دولت
دوازدهم نیز ادامه دارد.
بر اساس گزارشها تا پایان سال  ،۹۵صندوقهای ضمانت
سرمایهگذاری  ۱۱۷۴فقره ضمانتنامه صادر کرده که حدود
 ۵۳۰۰میلیارد ریال است .بر این اساس این صندوقها حدود
 ۷۰درصد اصل و ســود تسهیالت صنایع کوچک و متوسط
و رقمی حدود سه میلیارد تومان برای صنایع کوچک را نزد
بانکها تضمین میکنند.

هزار و  200ریال ( 3820تومان) بود که این رقم
روزهای گذشــته به  39هزار و  30ریال (3903
تومان) رسید.وی میزان افزایش قیمت دالر در
مدت مذکور را  2/18درصد برآورد کرد و گفت:
براین اساس میانگین ماهانه این افزایش کمتر از
نیم درصد است و به نظر نمیآید نگرانی خاصی
ایجاد شود.رییس شورای پول و اعتبار تاکید کرد:

آنچه مسلم است ،اینکه بانک مرکزی و دولت بر
کنترل نرخ ارز و جلوگیری از افزایش یا کاهش
هیجانی قیمت دقت نظر دارند.
سیف ،ســرمایهگذاری در بازار ارز را بهصرفه
ندانســت و گفت :ســرمایهگذاری در دالر در
شرایطی که نرخ سود سپردههای بانکی ساالنه
 15درصد ساالنه است ،اقتصادی نیست و به نظر

بوکار
گا م جدید دولت برای حل موانع کس 

کارشناسان با اشاره به وثیقهمحور بودن بانکهای ایران
و با تاکید بر اهمیت صندوقهای ضمانت ســرمایهگذاری
میگوینــد از آنجا که صنایع کوچک توان تامین وثیقه را
بوکار
ندارند ،این مساله گامی مهم برای بهبود محیط کس 
در کشور است.
  افزایش پوشش  ۱۰۰درصدی ضمانت در سال ۹۶
تامین منابع مالــی یکی از مهمترین چالشهای صنایع
کوچک و متوسط در کشور است و این مساله در دولت یازدهم
در قالب بستههای خروج از رکود و با ارائه تسهیالت به بیش از
 ۱۶هزار واحد کوچک و متوسط و افزایش فعالیت صندوقهای
ضمانت سرمایهگذاری مورد توجه قرار گرفت.
محمدحســین مقیســه ،مدیرعامل صنــدوق ضمانت
ســرمایهگذاری صنایع کوچک با اشاره به رشد  ۶۶درصدی
صندوقهای ضمانت در ســال  ۹۵نسبت به سال  ۹۴درباره
آخرین وضعیت ایــن صندوقها گفــت :صندوق ضمانت

سرمایهگذاری صنایع کوچک ،تضمین حدود  ۷۰درصد اصل
و ســود تسهیالت را برعهده دارد و برنامهریزی برای افزایش
پوشش صددرصدی ضمانت در سال  ۹۶در دستور کار این
صندوق اســت که در پنج ماه ابتدایی ســالجاری این امر
محقق شده است.
وی با بیان اینکه با توجه به تعداد صنایع کوچک و متوسط
در کشور نیازمند منابع بیشتر هستیم ،گفت :پیش از این تا
سال  ۹۴برابر  ۳۵میلیارد تومان سرمایه داشتیم و قدرت مانور
نداشتیم .در بودجه سال  ۹۴مقرر شد از محل تسویه مطالبات
دولت از محل حســاب ذخیره ارزی ســابق به صندوقهای
زیرمجموعه وزارت صنعت ،معدن تجارت سرمایههایی دهند
که در این میان سهم صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع
کوچک پنج میلیون دالر بود و در حال حاضر سرمایه ما حدود
 ۱۱۰میلیارد تومان است که با هفت برابر افزایش سرمایه به
حدود  ۸۰۰میلیارد تومان میرسد.

میرسد سپرده بانکی به مراتب بازدهی بهتری
دارد و افزایش قیمت دالر به هیچوجه نمیتواند
با آن مقابله کند.
رییس کل بانــک مرکزی تاکید کرد :دامنه
نوســان دالر نیز در این مدت شش ماهه بسیار
محدود و حدود  1900ریال ( 190تومان) بوده
که آن هم در دامنه پنج درصدی روی داده است
بنابراین جای نگرانی نیست و این نشاندهنده
وجود ثبات در اقتصاد است.
 تخلفات نادر در اجرای بخشنامه بانک
مرکزی
رییس کل بانک مرکزی در ادامه به آغاز اجرای
بخشنامه رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و
اعتبار در نظام بانکی از  11شهریورماه اشاره کرد
و گفت :بازرسان معاونت نظارت بانک مرکزی هر
روز در شعب بانکهای مختلف حضور مییابند و
بر اجرای آن نظارت میکنند.
سیف گفت :مجموع اطالعاتی که به دست
ما میرسد ،به طور عمومی از اجرای دقیق این
بخشنامه حکایت دارد .البته تخلفات نادری نیز
وجــود دارد که در برخی مــوارد منجر به عزل
رییس شعبه شده است.
به گفته ســیف ،بانکها نیز مصمم به ایجاد
انضباط در نرخ سودها و رعایت آن هستند زیرا
این کار از هر نظر هم برای بانکها و هم اقتصاد
کشور منفعت دارد.
وی خاطرنشان کرد :در آینده نزدیک بانک
مرکزی به نرخ ســود تســهیالت بانکی ورود و
محدودیتهایــی را در این زمینه برای بانکها
وضع خواهد کرد.
  طفره سیف از صحبت درباره مباحث
اقتصادی دولت
رییس کل بانک مرکزی از تداوم اجرای طرح
ضربتی پرداخت وام ازدواج تا زمان به صفر رسیدن
صف انتظار متقاضیان آن خبر داد و گفت :اجرای
این طرح که از ابتدای مرداد آغاز شده ،پیشرفت
خوبی داشته است.سیف اظهار داشت :از ابتدای
امسال تاکنون  692هزار وام ازدواج پرداخت شده
که  360هزار مورد آن مربوط به هفت هفتهای
است که اجرای طرح ضربتی آغاز شده است.
وی توضیــح داد :در زمان آغــاز اجرای این
طرح  500هزار نفر در صف انتظار دریافت این
تسهیالت قرار داشتند که از ابتدای مرداد 125
هزار متقاضی جدید به آنها اضافه شدند که از این
میزان در هفت هفته  360هزار مورد وام پرداخت
شــده است و  265هزار نفر در صف هستند .به
گفته ســیف ،اجرای این طرح تا زمانی که صف
انتظار به صفر برسد ،ادامه مییابد.
وی خاطر نشان کرد :پرداخت این تسهیالت
در استانهای محروم و کمتر توسعهیافته رشد
بیشتری داشته که جای خوشحالی است.
ســیف درباره اینکه چرا از میان مســووالن
اقتصادی دولت تنها وی در هیات دولت در جمع
خبرنگاران حضور مییابد ،آیا وی ســخنگوی
مباحث اقتصادی دولت است ،گفت :من سخنگوی
مباحث اقتصادی دولت نیستم و فقط مباحث
مربوط به بانک مرکزی را توضیح میدهم و آنچه
گفتم مباحث مربوط به بانک مرکزی بود.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی
درباره اینکه برخی ســپردهگذاران موسســات
غیرمجاز ساماندهی شده به فروش امتیاز سپرده
خود روی آوردهاند و برخی نیز در این زمینه داللی
میکننــد ،گفت :مواردی را که ببینیم ،برخورد
میکنیم .البته برخی افراد اهل ریسک هستند و
عدهای هم میخواهند سپرده خود را نقد کنند و
نمیشود جلوی همه موارد را گرفت اما مواردی
را که بتوانیم ،با آنها برخورد میکنیم.
نمایه

مقیســه گفت :وصول مطالبات باید انجام شــو د اما اگر
مجموعهای در حال فعالیت باشد سعی ما نیز بر آن است که
از طریق اقساط بلندمدت سه یا چهار ساله مطالبات را وصول
کنیم .در مجموع با توجه به بلندمدت بودن ضمانتنامهها تا
به حال با موارد معدودی مواجه شدهایم که البته این واحدها
فعال نیستند و تعطیل شدهاند.
  یک تیر و دو نشان صندوقهای ضمانت
کارشناسان با اشــاره به اهمیت صندوقهای ضمانت
معتقدند رویکرد دولت برای استفاده از صندوقهای ضمانت
یک تیر و دو نشــان اســت و در واقع در این شرایط هم
مشکالت صنایع برای تامین وثایق بانکی حل و از بحران
بانکی پیشگیری میشود .کارشناسان حوزه پولی و مالی
معتقدند توجه به کارکرد پیشگیرانه و نقش نهاد ضمانت
ســپرده در جلوگیری از بروز بحرانهای بانکی ،میتواند
زمینه تقویت سالمت بانکی و کارایی هر چه بیشتر بانکها
را فراهم آورد.

خبر

بازگشت  ۲۴میلیارد تومان از حقوقهای
نامتعارف به خزانه
رییس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه مجلس اعالم کرد
با پیگیریهای دیوان محاسبات بیش از  ۲۴میلیارد تومان از حقوقهای
غیرمتعارف به خزانه کشور بازگشت.
محمدخدابخشیدرتشریحنشستکمیتهدیوانمحاسباتکمیسیون
بودجه با فیاض شجاعی با ذکر این موضوع که فرآیند رسیدگی به پروندهها
در دیوان محاســبات شامل چهار مرحله است ،گفت :در مرحله نخست
پروندهها توسط بخش فنی و حسابرسی دیوان که زیر نظر رییس دیوان
محاسبات است ،بررسی میشود و در صورتی که تخلفی مشاهده شود
پرونده به دادســرای دیوان محاسبات ارسال میشــود که دادسرا زیر
ت تایید تخلف،
نظر دیوان محاســبات پرونده را بررسی کرده و در صور 
دادخواســت تنظیم شده و برای صدور رای پرونده به هیات مستشاری
ارسال میشود.
وی با اشــاره به اینکه افراد آن منتخب کمیســیون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس هستند ،افزود :هیات مستشاری برای صدور رای اقدام
میکند و اگر محکومان نســبت به رای صادره اعتراض داشــته باشند،
پرونده در مرحله نهایی به محکمه تجدیدنظر ارسال میشود که محکمه
تجدیدنظر ،نظر حاکم شرع منصوب رییس قوه قضاییه است.
خدابخشی با بیان اینکه با توجه به حساسیت جامعه نسبت به موضوع
حقوقهای نجومی ،دیوان در دو مرحله موضوع را مورد بررسی قرار داد،
ادامه داد :در مرحله نخست مدیرانی که حقوقهای نامتعارف دریافت کرده
بودند ،شناسایی شدند که شامل  ۳۹۷نفر از مدیران میشود و معادل چهار
درصد از مدیران اســت که با پیگیریهای دیوان محاسبات بیش از ۲۴
میلیارد تومان به خزانه کشور بازگشت.

اختصاص  ۳۵میلیارد دالر منابع صندوق توسعه
به تولید
عضو ناظر در صندوق توسعه ملی از مسدودی حدود  ۳۵میلیارد دالر
منابع در این صندوق برای اختصاص به تولید و اشتغال خبر داد.
فرید موسوی گفت :صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید
ناشی از فروش نفت ،گاز ،فرآوردههای نفتی ،میعانات گازی و حفظ سهم
نسلهای آینده از نفت و گاز و انرژی تشکیل شد و کارکردهای مختلف و
ماموریتهای متفاوتی برای آن در نظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر نقش صندوق توســعه ملی در تولید و اشتغال بیان
داشــت :از  ۱۵دی ماه سال  ۹۰که صندوق توسعه ملی تشکیل شده،
تاکنون در حدود  ۳۵میلیارد دالر برای تولید و اشتغال اعالم وصولی و
مسدودی منابع داشته است.
عضو ناظر در صندوق توسعه ملی افزود :بهترین سرمایهگذاری باید
از طریق بخشخصوصی انجام شود که به عمده ماموریتها در اینباره
عمل کرده اســت .صندوق تالش داشته که ماموریت خود را انجام دهد
و تمام منابع آن باید به بخشخصوصی واگذار شود و برای بخش دولتی
ممنوع است.
وی درباره تفاوتهای صندوق ذخیره ارزی و صندوق توســعه ملی
گفت :حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی است ،یعنی دولت وقتی
منابع نفتی را میفروشــد درآمدها را براســاس قانون بودجه برداشت و
بقیه را ذخیره میکن د اما هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی صیانت
از منابع ملی است.

طراحی نسخه جدید بانکداری اسالمی
مدیر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
با برشمردن موانع اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا ،از تالش مجلس
برای رفع برخی موانع پیشروی بانکداری اسالمی خبر داد.
کامران ندری درباره وضعیت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و
پیادهسازی قوانین اسالمی در سیستم بانکداری کشور ،همچنین نقاط قوت
و ضعف اجرای این قانون تا به امروز ،گفت :قراردادها و دستورالعملهای
فعلی بانکی براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا تهیه و تنظیم شده و
در حال اجراست.
مدیر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
درباره پیشبینی رفع محدودیتها و اشکاالت قانون بانکداری اسالمی در
طرح ارایه شــده مجلس ،اظهار داشت :تاحدودی برای رفع برخی موارد
پیشبینیهایی صورت گرفته و یکســری از عقود مازاد مانند مضارعه و
مثاقات و ...که اجرا نمیشد نیز در الیحه دولت حذف شده ،ولی در قالب
طرح مجلس تالش شده تا موضوع غیرواقعی اجرا شدن عقود و تاحدودی
نیز تالش شده موضوع وجه التزام و جریمه تاخیر و استمهال و نظارت
شرعی حل شود.وی با اشاره به اینکه در مجلس تیمی مرتبا در حال کار
بر روی طرح بانکداری اســامی است ،افزود :البته آخرین جمعبندیها
هنوز ارایه نشده است.

طال دوباره افزایشی شد
بازار ارز و طال پس از دو روز روند کاهشــی قیمت ،بار دیگر بر مدار
صعودی قرار گرفت؛ به طوری که پوند انگلستان  ۸۲تومان افزایش یافته
و سکه نیز  ۱۴هزار تومان گران شد.
روز گذشــته در بازار ارز دالر به  ۳۹۲۴تومان رسید .همچنین یورو
 ۴۷۷۲تومان و پوند انگلســتان  ۵۲۲۳تومان فروخته شــد که افزایش
قیمــت را تجربه کردهاند .لیر ترکیه  ۱۱۸۴تومان و یوان چین نیز ۶۳۷
تومان قیمت داشت .دالر مبادلهای نیز  ۳۳۴۲تومان از سوی بانک مرکزی
قیمتگذاری شده است.
از سوی دیگر در بازار سکه ،سکه تمام طرح جدید با افزایش  ۱۴هزار
تومانی به یک میلیون و  ۲۷۱هزار تومان رسی د اما نیم سکه ،ربع سکه و
سکه گرمی هر کدام هزار تومان ارزان شدند.
در بازار طال نیز هر گرم طالی  ۱۸عیار با افزایش  ۷۱۵تومانی به ۱۲۵
هزار و  ۹۶۰تومان و هر مثقال طال با  ۳۱۰۰تومان افزایش به  ۵۴۵هزار
و  ۷۰۰تومان رسیده است.
چارسوق

قیمت سکه و طال
طرح جدید

( فروش به تومان )

1271000

ربع بهار آزادی

طرح قدیم

1266000

سکه یک گرمی

249000

نیم بهار آزادی

656000

هر گرم طالی  18عیار

125960

نرخ ارز

364000

( فروش به تومان )

دالر آمریکا

3924

پوند انگلستان

5223

یورو

4772

درهم امارات

1062

