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گروه اقتصادي -اول قيمت دالر را يك
شبه پايين آوردند ،بعد از آن گفتند ديگر دالر
نقشي در مراودات تجاريمان با كشورها ندارد و
امروز هم كه ميبينند كنترل بازار از دستشان
خارج شــده ،از دالر  4200تومانيشان دفاع
و از سياســت يك شبهشــان به عنوان مهره
نجاتبخش بازار و تجارت ياد ميكنند.
سكاندار اقتصاد هم روز گذشته از اختصاص
ارز رسمي دولت به واردات دفاع كرد و گفت:
«ارز  ۴۲۰۰توماني به مواد اوليه بخش توليد
اختصاص پيدا كرده و واردات مواد اوليه به كشور
به صورت مداوم رصد و كنترل ميشود بنابراين
نبايد با افزايش قيمت روبهرو باشيم ».آنگونه
كه مسعود كرباســيان ميگويد ،در ماههاي
گذشته با افزايش نرخ ارز ،مواد اوليه و كاالها با
قيمت باالتري به ايران وارد ميشدند اما اكنون
كه ارز با قيمــت پايينتري به آنها اختصاص
مييابد ،طبيعتا بايد كاهش قيمت داشته باشيم.
اين در حالي است كه واقعيت اقتصاد ايران چيز
ديگري را نشان ميدهد .نهتنها شاهد كاهش
قيمت هيچ كااليي نيستيم بلكه هر روز قيمتها
بيشتر رشد ميكنند و اصال با استدالل آقاي
وزير هيچ تطابقي ندارند.
كرباسيان بر اين باور است كه بايد آرامش
بيشتري به مردم در اين زمينه داده شود و دولت
نيز وظيفه خود را انجام ميدهد اما به راستي
با كتمان واقعيتها مردم به آرامش ميرسند و
تمام مشكالت اقتصادي رفع ميشود؟!
اينكه ارز دولتي به واردكننده داده ميشود
تا بتواند مواد اوليــه موردنياز براي توليد را با
قيمــت پايينتري وارد كند تا توليدكننده در
توليد كاالي اقتصادياش مورد اســتفاده قرار
دهد يك طرف قضيه اســت اما موضوع اصلي
اين است كه همين ارز  4200توماني كه از آن
به عنوان مهره نجاتبخش فعاليتهاي توليدي
ياد ميشود تا چه ميزان ميتواند نياز وارداتي
توليدكننــده را تامين كند؛ چه آنكه از زماني
كه دالر از ســوي دولت تكنرخي اعالم شد،
بودند واردكنندههايي كه از اختصاص نيافتن
ارز موردنيازشــان گاليه ميكردند و حتي كار
به جايي رســيد كه اعضاي اتاق بازرگاني دور
هم جمع شــدند و براي اختصاص ارز دالر با
قيمتي جديد به بخش وارداتي كشور سياست
جديدي پيش روي دولت قرار دادند.
  افزايش رانت ارزي
از سويي در همين چند وقت اخير ناتواني
دولت در تامين نياز ارزي تجاري كشور زمينه
ايجاد رانتهاي بزرگ ارزي شده است و حتي
واردكنندههاي كشــور را هم بر آن داشته كه
سياســتهاي رانتي ارزي را مقدم بر واردات
كاالهاي اساسي كنند و به دنبال اين باشند كه
از آب گلآلود ماهي بگيرند .بنابراين سياستي
كه فقط زمينه را براي باال بردن دستهاي آلوده

مسووالن اقتصادی زیر بار بحران ارزی نمیروند

بازی وارونه دولت

به فساد و رانت افزايش ميدهد چگونه ميتواند
براي برداشتن قدمهاي استوار در بخش توليد
داخلي پيشقدم باشد؟
در شــرايطي كه واردكننــدگان قانوني به
دنبال دريافت ارز هستند ،چرخ توليد هم در
انتظار دريافت مواد اوليه و قطعات واسطهاي،
با دستاندازهاي متعدد مواجه ميشود و اين
موضوع ،عالوه بر اينكــه كل صنعت را دچار
اختالل ميسازد ،مانع ثبات و پايداري قيمت
كاالها در بازار ميشود.
جالب اســت كه امــروز و به دور از همه
اتفاقاتي كه در چند ماه اخير بر بازار ارز كشور
گذشت ،دولتمردان از سياست اعالميشان
دفاع و اينگونه اســتدالل ميكنند كه نياز
ارز وارداتي كشــور را تامين كردهاند و ديگر
مشكلي در اين خصوص وجود ندارد .اين در
حالي است كه هنوز هم اين ارزهاي دولتي
بــه ميزان كافي در اختيار تجار قرار نگرفته
و در همين ابتداي كار شاهد افزايش قيمت
كاالهاي وارداتي و توليدي در كشور شدهايم.
بنابراين اينكه بخواهيم از سياست دولت دفاع

و اين گونــه اظهار كنيم كه افزايش قيمتي
در حوزه توليد كشــور نبايد داشته باشيم از
واقعيت بازار به دور است.
شــايد در چنين شرايطي دولتمردان بايد
به جاي اينكه از سياستهايي دفاع كنند كه
رنگ واقعيت به خود نگرفته ،بايد دست به كار
شوند و سياستهاي جديدي براي بازار ارز و
تامين نيازهــاي ارزي در زمينههاي مختلف
طراحي كنند .درواقع به جاي آنكه دولتمردان
بخواهند تنها از سياستهايي دفاع كنند كه در
بلندمدت كارساز نيست و نميتواند پاسخگوي
نياز بازار باشــد ،يك بار هم كه شــده بيايند
و به دنبال سياســتهاي جديدي باشند كه
بتواند در طوالنيمدت پابرجا بماند و نياز همه
اعضاي خرد و كالن جامعه اقتصادي كشور را
تامين كند.
  پيشنهاد اعضاي اتاق براي ارز وارداتي
شايدبتوانتصميميكهاعضاياتاقچندوقت
پيش گرفتند را يكي از سياستهايي تعريف كرد
كه ميتواند در اين راستا پيشگام باشد و نياز جامعه
اقتصادي كشور را به گونهاي متفاوت تامين كند.

چند وقت اخير بود كه اعضاي شوراي اتاق بازرگاني
به دولت اين پيشنهاد را دادند كه براي پيشبرد
فعاليتهاي اقتصادي تجار ،دولت ارز را با قيمتي
باالتر و در محدوده  5500تومان به آنها بدهد تا
فعاليتهاي تجاريشان روي زمين نماند و نگراني
از عدم اختصاص ارز به اين تجار از بين برود.
اگر تا پيــش از تصميم ترامپ در رابطه با
ايــران ،دولت هر چند وقــت يك بار تصميم
جديدي ميگرفت و هر بار با يك سياست جديد
و دو روزه بازار را وارد مسير جديدي ميكرد،
اما امروز شرايط به گونهاي است كه هر تصميم
كوچك و بزرگ دولت ميتواند آثار بلندمدت و
سويي بر اقتصاد كشور بگذارد.
امروز كه تجارت كشور در گرو سياستهاي
آمريكاست و اقتصاد جهاني در حال دور شدن
از اقتصاد ايران اســت ،اين كه بخواهيم همان
سياســتهاي تكراريمان را به كار گيريم و با
اصرار بر تكرار خطا قدمي در راســتاي بهبود
اوضاع تجاري و اقتصادي كشور برنداريم بايد
منتظر وارد آمــدن لطمات جبرانناپذيري بر
اقتصاد كشور باشيم.

 اولويتبندي نيازهاي ارزي كشور
شــايد امروز و به دنبال چشــماندازهاي
نامطمئني كه از اقتصاد كشور داريم؛ بيش از
هر زماني نيازمند اتخاذ تصميمات ارزي هستيم.
اگر دولت بر سياست يكسانسازي ارزياش كه
چندان هم كارساز نبوده اصرار ورزد و بخواهد
با اصرار بر ماندگاري اين سياست زمينههاي
فساد و گستردهتر كردن بازار غير رسمي را باال
ببرد ،بايد با اطمينان اعالم كنيم كه ارز 4200
توماني ديگر نميتواند پاسخگوي نياز ارزي همه
بخشهاي اقتصادي كشور باشد؛ چه آنكه در
همين ابتداي كار هم دولت با مشــكل تامين
نيــاز ارزي تجار مواجه شــده و همين انتظار
براي دريافت ارز تجار را به ســمت بازارهاي
موازي كشانده است.
بنابرايــن امروز زمان آن اســت كه دولت
دســت به كار شــود و براي تامين نيازهاي
ارزي بخشهاي مختلــف برنامهريزي كند و
با اولويتبندي نيازهاي اقتصادي كشــور و با
تشخيص نيازهاي ضروري اين حوزهها ،براي
اختصاص ارز مورد نظر به آنها اقدام كند.
شايد بتوان اينگونه استدالل كرد كه اگر
دولت در كنار بازار رسمي ارز ،بازار ثانويهاي
از ارز با قيمتي باالتر از  4200تومان تشكيل
دهد تا نياز ديگر بازيگران ارزي كشــور را از
طريق آن تامين كند ،بتواند با خيال راحت
نياز ارزي همه حوزههاي اقتصادي را تامين
و حتــي دســت دالالن ارزي را هم از بازار
كوتاه كند.
 ارز غيررسمي همچنان پابرجاست
تا به امروز هم بازار ارزمان هنوز تكنرخي
نشــده و هنوز هــم ارزهاي غيررســمي با
قيمتهايي باالتــر از  6500تومان در بازار
مبادله ميشوند و حتي پاي فعاالن اقتصادي
كشور را هم به اين بازارهاي موازي باز كرده
است بنابراين شــايد اين تنها راهحلي باشد
كــه از قضا دولت بايــد از همان ابتداي كار
به فكر آن ميافتاد و اصرار نميكرد كه اگر
ارزي غير از ارز  4200توماني در بازار مبادله
شود قاچاق است.
با اين اوصاف ،اصرار بر اين كه تنها با ارزي
كه وجود ندارد همه نيازهاي اقتصادي كشور
را تامين كنيم يك نتيجه بيشتر نخواهد داشت،
آن هم گســتردهتر كردن زمينههاي فساد و
رانت و بزرگتر شــدن بازارهاي موازي ارزي
است كه اگر شرايط به همين منوال ادامه يابد،
در آيندهاي نهچندان دور و با شرايطي كه در
جامعه اقتصاد بينالملل داريم ،بايد به زودي
منتظر خالي شدن ذخاير ارزي كشور باشيم و
آن وقت است كه ديگر نه ارزي براي اختصاص
به بخشهاي اقتصــادي داريم و نه اقتصادي
كه بتواند از طريق توليد داخلياش به رشد و
شكوفايي برسد.
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گروه اقتصادي -با وجود اينكه
برخي معتقدند تدابير ســهگانه بانك
مركزي و انتشــار اوراق گواهي سپرده
با نــرخ  20درصد براي كنترل بحران
ارزي ،به معناي شكست سياست نرخ
سود بانك مركزي بوده است اما رييس
پژوهشــكده پولي و بانكي بر اين باور
است كه سياست بانك مركزي شكست
نخورده و اين سياست تعديلكننده بوده
اما تمامكننده نبوده است ،چراكه براي
بازار ارز بايد به مســايلي بيشتر از نرخ
سود بانكي توجه كرد.
علي ديواندري رييس پژوهشكده
پولــي و بانكي در پاســخ به ســوال
«جهانصنعــت» در مورد سياســت
كاهش نرخ سود بانكي و احتمال دوام
يا شكست اين سياست نيز گفت :نرخ
سود به دو دليل بايد كاهش مييافت
و اكنون نيز اين نرخ هنوز باالست .وي
خاطرنشانكرد:وضعيتترازنامهبانكها
اجازه پرداخت نرح سود باال را نميدهد،
چراكه پرداخت ســودهاي باال شايد
موجب جذب سپرده شود اما ترازنامه
را با مشكل مواجه ميكند.
ديوانــدري با بيان اينكه بحث دوم
تامين مالي توليد بود كه با اين نرخها
توليد توجيهپذير نبــود ،ادامه داد :در
همايش قبلي سياستهاي پولي و ارزي
نيز درباره اين مساله بحثهاي زيادي
شد و نرخ سود پايين آمد كه البته بعد
از نوســانات در بازار ارز در حوزه نرخ
ســود يك مقدار انعطاف بيشتري به
خرج داده شد.
وي اظهار داشت :اختالفنظرهاي
كارشناسي در اين مورد وجود دارد اما
سياست بانك مركزي شكست نخورده
و بايد گفت اين سياست تعديلكننده
بوده كه آثار آن مشــخص اســت اما
تمامكننده نبوده اســت ،چراكه براي
بازار ارز بايد به مســايلي بيشتر از نرخ
سود بانكي توجه كرد.
 مشكالت ساختاري اقتصاد
ديواندري با اشاره به عدم تعادلها در
اقتصاد ،مديريت آن و همچنين تاكيد بر
وجود اشكاالت ساختاري و رسوب شده
قديمي بيان داشت :اين موارد به مباحث
عمقيتر در اقتصاد مربوط ميشــود.
در برخي شــرايط با عدم تعادلهايي
مواجهايم و ريشه اينها به يك سري از
مشكالت اقتصادي بازميگردد كه به

صورت ريشهاي حل نشده است.
وي ادامــه داد :يكي از موضوعات
كليدي اصالح نظام بانكي اســت و در
اين زمينه صحبتهاي فراواني شــده
ولي اتفاقي كه بايد ميافتاد عملي نشد
اما گام اول ،اصالح قوانين بانكي است و
بايد در اين زمينه روزآمد شويم .خيلي
از روشها و سيستمها بايد تغيير كند
و نگرش جديدي درباره بانكداري بدون
ربا و عقود آن داشته باشيم.
رييس پژوهشــكده پولي و بانكي
اظهار داشت :مطالبات معوق و مسايلي
كه ريشه در اقتصاد كالن دارد بايد به
صورت جدي مورد بحث و بررسي قرار
گيرد .اصالح نظام بانكي در وهله اول
نيازمند عزم و اراده جمعي در كشــور
اســت كه همه در جريان مشــكالت
قرار بگيرنــد ،چون حل بخشــي از
مشــكالت فراتر از حوزه نظام بانكي
است و همچنين حل برخي مشكالت به
رويههاي جاري نظام بانكي بازميگردد و
بخشي نيز در اختيار بانكهاست.
ديوانــدري در نشســت خبــري
بيستوهشــتمين همايش ســاالنه
سياستهاي پولي و ارزي اظهار كرد:
در اين همايش به موضوعات محوري
«اصالحات ساختاري و ثبات مالي»،
«ساختار سياستگذاري پولي ،نظارت
بانكي و ثبات مالي»« ،ســاختار مالي
دولــت و ثبات پولي و مالي»« ،اصالح
ســاختار نظام بانكي ،پيشــرفتها و
چالشها»« ،ثبات مالي و بازار سرمايه،
بيمهوصندوقهايبازنشستگي»«،رژيم
ارزي و ثبات نرخ ارز»« ،پايدارسازي تورم
پايين و مديريت نرخ سود براي حفظ
ثبات مالي» پرداخته خواهد شد.
وي افزود :اين همايش بزرگترين
رخداد علمي و سياســتي نظام بانكي
اســت كه گردهمايي سياستگذاران
پولي و مالي ،دانشگاهيان ،فعاالن بخش
خصوصي و فعاالن در دولت خواهد بود
و يادداشتها و مقاالت سياستي در اين
همايش مطرح ميشود و در دستور كار
سياستگذاران قرار ميگيرد.
دبير بيستوهشــتمين همايش
سياستهاي پولي و بانكي با تاكيد بر
اينكه اصالحات ساختاري و ثبات مالي
محور اصلي اين همايش است ،گفت :اگر
اصالحي در اقتصاد بخواهد صورت گيرد
بايد در نظام مالي انجام شود .در بخش

دیواندری در پاسخ به «جهان صنعت»:

بانک ها توان افزایش نرخ سود را ندارند

واقعي اقتصاد تنها نظام بانكي مطرح
نيست و بازار ســرمايه ،بودجه دولت،
موسسات مالي و صندوقها نيز اهميت
دارند و نظام بانكي نميتواند جدا از ساير
بخشها اين كار را انجام دهد.
 حل مشكل غيرمجازها
ديواندري تاكيد كرد :در اين همايش
براي ثباتبخشي به اقتصاد كشور يكي از
محورهاي مورد بحث و بررسي اصالح
نظام بانكي است .در اين زمينه تاكنون
يك گام انجام شده و برخي ادغامها در
حوزه موسسات و ساماندهي موسسات
فاقد مجوز صورت گرفته و آثار خوبي
داشته و با اقدامات اخير بانك مركزي
و از روز گذشته هم پرداخت مطالبات
سپردهگذاران تا ســقف يك ميليارد
تومان آغاز شد كه خبر خوبي است و
ميتوان گفت مشكالت حدود ۹۸درصد
از سپردهگذاران برطرف ميشود.
وي افزود :اين موارد بايد پيشگيري
شــود و اقتصاد ما به يك شرايط امني
برســد كه اين اتفاقات تكرار نشــود.
يكي از محورهاي ديگر موضوع بحث
در همايش امســال ،نــرخ ارز و ثبات
ارزي اســت كه وجود ثبات به اقتصاد
امــكان پيشبيني و ســرمايهگذاري
ميدهد و فعاالن اقتصادي ميتوانند
خود را بــا آن هماهنگ كنند .گاهي
عدم تعادلها نگرانيهايي را در كشور
ايجاد ميكند كه در همايش امســال
مسووالن و صاحبنظران علمي حضور
پيدا ميكنند و آخرين سياســتهاي
اين بخش مطرح ميشود كه جامعه از
آن استفاده كند و در اين زمينه حركت

مثبتي ايجاد شود.
رييس پژوهشــكده پولي و بانكي
تاكيد كــرد :در بخــش درآمدها و
مصارف ارزي نيازمند تعادل هستيم
و در مباحــث بينالمللــي مرتبط با
موضوعــات ارزي نيــز در همايش
صحبت ميشود .بعضا گفته ميشود
ميتوانستيم با جنبههاي پيشگيرانه
از نوسانات جلوگيري كنيم ولي همه
موارد در يك ساختار كالن با يكديگر
بايد ديده شــوند .از موضوعات ديگر
پايدارسازي تورم است كه دولت در
سالهاي اخير به آن رسيده است.
  دغدغه بانك مركزي
به گفته ديواندري ،يكي از محورهاي
مهم در همايش سال گذشته نرخ سود
بوده است .نرخ سود باال در اقتصاد ايران
مشكلزاست و اينكه اين نرخ بايد پايين
آيد ،تقريبا بــر روي آن اجماع وجود
داشته است .اين اتفاق در سال گذشته
افتاد و نرخ سود كاهش يافت ولي در
ادامه به دليل مشكالت حوزه ارز براي
انتظامبخشــي ارزي اندكي نرخها به
ســمت باال حركت كرد؛ بنابراين اين
بحث از محورهاي كليدي اســت كه
امسال صورت ميگيرد كه آيا اين دو
موضوع با يكديگر ارتباط دارند و يا اينكه
مستقل هستند و همچنين اولويت با
كدام يك است؟
وي در پاسخ به سوالي درباره اهميت
اصالح نظام بانكي گفت :در مورد نظام
بانكي يك بخش بحث خود بانكهاست
كه در اين زمينــه يك موضوع قانون
بانكداري و موضوع ديگر ســاختار و

ترازنامه خود بانكهاست تا با تمهيدات
بانــك مركزي بتوانند ايــن اصالح را
انجام دهند.
ديواندري ادامه داد :طرحي در بانك
مركزي تهيه شــده و دكتر سيف به
صورت جدي دنبال اين موضوع است،
هر چند بسياري از كارهايي كه در بانك
مركزي مطرح ميشــود اطالعرساني
نميشــود اما دغدغه بسيار جدي در
بانك مركزي و مسووالن تراز اول كشور
براي حركت به سمت اصالح نظام بانكي
وجود دارد.
رييس پژوهشــكده پولي و بانكي
تصريح كــرد :موسســات غيرمجاز
موجب شــد ضرورت اصــاح نظام
بانكي بيشتر محسوس شود كه البته
اين موضوع سامان داده شد و از روز
گذشــته پرداخت مطالبات تا سقف
يك ميليــارد تومان آغاز شــده كه
آرامشي را در جامعه فراهم ميآورد،
هر چند بانك مركزي در اين زمينه
مقصــر نبود و اين موسســات فاقد
مجوز بودند اما در جهت وظايف ملي
خود كمكهاي زيادي براي رفع اين
مشكل انجام داد.
ديواندري خاطرنشان كرد :بخش
دوم اصالح نظام بانكي در حوزه بانك
مركزي اســت كه در اين زمينه قانون
بايد بهروز شود تا استقالل بانك مركزي
افزايش يابد و خألهايي كه وجود دارد
در اين حوزه برطرف شود.
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  اولويتبندي دقيق نيازهاي
ارزي
ديواندري درباره بازار طال و ســكه
و علت افزايش قيمتها در اين بازار با
وجود اعالم نرخ رسمي براي دالر اظهار
داشت :نميتوان انتظار داشت ،منابعي
كه در اختيار بانك مركزي است پايينتر
از نرخ بازار ارائه شود .وي با بيان اينكه
حوزه ارز مسايل متفاوتي با بازار سكه
و طــا دارد ،افزود :در حوزه ارزي بايد
نيازهاي حياتي مانند واردات دارو و مواد
اوليه تامين شود اما بازار سكه و طال يكي
از بازارهاي سرمايهگذاري است و تامين
نشدن نيازها با نرخ رسمي در اين بازار
مخاطرهاي را ايجاد نخواهد كرد.
در پاســخ به اين سوال كه ميزان
ثبت ســفارش در دو ماهه اول امسال
 ۶۶درصد افزايش يافته ،به نظر شــما
تعيين نــرخ پايين بــراي دالر عامل
افزايش واردات بــوده يا خير؟ گفت:
طبيعي اســت كه زماني كــه نرخ ارز
را با اختــاف قيمت تعيين ميكنيد
تقاضاهاي واقعي و غيرواقعي براي ثبت
سفارش سرازير ميشود؛ بنابراين بايد
سيستمي داشته باشيم كه تقاضاهاي
واقعي شناسايي شود.
ديواندري افزود :در گذشــته نيز با
ايــن موضوع مواجه بوديم و بايد دقت
بيشتري در نظام بانكي و وزارت صنعت،
معدن و تجارت انجام شود تا نيازهاي
واقعي در اولويت قرار گيرد.

نگاه نخست

بسته شدن سوئيفت جان اقتصاد كشور را ميگيرد

ادوارد انجرقلي* -سرنوشــت شــركتهاي خارجي با توافق برجام
جابهجا ميشــود و اين موضوع بسيار نگرانكننده است .درست زماني كه
شــركتهاي خارجي كوچك و بزرگ با سرمايهگذاري قابل توجه در ايران
نهتنها در جذب نيروي انساني بلكه در راه توسعه دانش در صنعت بار ديگر
راههايي كه هموار شــده تخريب و نگراني آغاز ميشود .نگراني بر سر آنكه
آيا توســعه همكاريهاي اقتصادي ادامه پيدا خواهد كرد يا بايد در انتظار
پايان خط بود.
موضوع نگرانكننده اين روزها اما ايجاد و گسترش ايرانهراسي از سوي
آمريكا در كشورهاي اروپايي است .آنچه بعد از خروج آمريكا از برجام آغاز
شد ايجاد فضاي ناامن اقتصادي براي شركتهايي است كه در حال همكاري
با ايران هستند يا به هر گونه ديگر در تبادالت اقتصادي و صنعتي با ايران
همراه شــدهاند .نهتنها شركتهاي بزرگ و چندمليتي در چنين شرايطي
دچار عدم توازن و مشكالت جدي شدهاند بلكه شركتهاي كوچك كه هيچ
ارتباطي با آمريكا ندارند نيز دچار مشكل خواهند شد.
مساله اين است كه عدم توازن و مشكالت تجارت بينالملل از جايي آغاز
ميشود كه امكان مبادالت بينبانكي از آنها گرفته شود .بديهي است زماني
كه مبادالت بانكي بينالمللي با ايران متوقف شده و در پي آن سوئيفتهايي
كه مورد توافق قرار گرفته بود بســته شوند حتي شركتهاي كوچك نيز
توان مبادالت مالي نخواهند داشــت و تمامي شريانهاي اساسي تجاري و
بازرگاني ميان ايران و ديگر كشورها قطع ميشود .البته در شرايط كنوني
ايستادگي ايران در برابر خواستهاي خود و پيگيري مطالبات اقتصادي و
بينالمللي بيش از گذشته شايان توجه است .به هر روي اروپا به هر دليلي
بر اســاس منافع ملي و مطالبات خود عمل كرده و منافع اقتصادي ايران
اهميت كمتري براي آن دارد .از همينرو اســت كه تاكيد بر ايســتادگي
ايران درباره حقانيت مطالبات اهميت ويژه و انكارناپذيري دارد .گذشته از
همه مشكالت بينالمللي اما نميتوان از مشكالت و بيتوجهيهاي داخلي
نيز بيتفاوت گذر كرد .در حال حاضر متاسفانه هيچ نهاد داخلي در ايران
حاضر به شفافســازي چشمانداز تجاري سرمايهگذاران خارجي و حمايت
از آنها نيست .هرچند شركتهاي سرمايهگذاري با توجه به مليت آن بايد
از ســوي يكي از اتاقهاي بازرگاني مورد حمايــت قرار گيرد اما اتاقهاي
بازرگاني با وجود گفتوگوهاي مكرر و همچنين اظهار نظر درباره شرايط
فعلي تجارت ايران و ديگر كشورها هيچ عملكرد مشهودي نداشته و همين
موضوع شركتهاي سرمايهگذاري را در بلندمدت نگران كرده و گاه موجب
نااميدي آنها ميشــود .بايد پذيرفت كه اظهار نظر و شعارهاي زيبا هرگز
مرهمي بر مشكالت سرمايهگذاران خارجي و داخلي نخواهد شد و همه در
انتظار تصميمات شفاف و مخصوصا عملياتي هستند.
* كارآفرين
خبر

رييس كل بانك مركزي:

افزايش قيمت سكه عامل رواني دارد

رييــس كل بانك مركزي گفت :افزايش قيمت ســكه در روزهاي اخير
بيشتر عامل رواني دارد و ميتواند به تدريج برطرف شود.
ولياهلل سيف در حاشیه نشست بررسی گزارش عملکرد توسعه اشتغال
روســتایی و عشــایری اظهار كرد :حدود هفت ميليون سكه پيشفروش
شــده است و به تدريج وارد بازار ميشــود .از اين رو بابت تعادل عرضه و
تقاضاي بازار مشكلي نداريم .وي افزود :البته منابع طالي بانك مركزي نيز
در وضعيت مطلوبي قرار دارد از اين رو ميتوان گفت اين افزايش بيشــتر
عامل رواني دارد و ميتواند به تدريج برطرف شود.
رييس شوراي پول و اعتبار تاكيد كرد :شرايط بينالمللي ،مسايل رواني،
آسمان و ريسمان بافتن و بزرگنمايي برخي مشكالت و مسايلي كه ريشه
واقعي ندارد توانسته چنين اثري بگذارد؛ البته اين مشكل مختص بازار طال
نبوده و در بازارهاي ديگر نيز اثر گذاشته است.

پرداخت نقدي  2700ميليارد تومان از بودجه
عمراني

خزانهدار كل كشور از پرداخت  2700ميليارد تومان بودجه عمراني به
صورت نقد از ابتداي امســال تا خردادماه خبر داد و اعالم كرد :اين ميزان
نسبت به مدت مشابه پارسال بيش از دو برابر رشد داشته است.
سيدرحمتاهلل اكرمي اظهار كرد :از ابتداي سال 96تا اواسط خردادماه پارسال،
 1200ميليارد تومان پرداخت نقدي در حوزه بودجه عمراني انجام شده بود.
وي ادامــه داد :هر چند بخش عمدهاي از پرداختهاي عمراني بودجه
طبق قانون از محل اوراق اســناد خزانه پرداخت ميشــود اما امسال رشد
خوبي در پرداختهاي نقدي داشتهايم.
معاون نظارت مالي وزارت امــور اقتصادي و دارايي درباره تفاوت ارقام
اعالمي با مبالغ تخصيص يافتهاي كه سازمان برنامه و بودجه اعالم ميكند
نيز گفت :خزانهداري فقط پرداختها را انجام ميدهد و اين سازمان برنامه
و بودجه اســت كه تشــخيص ميدهد تخصيصها با چه اولويتي و به چه
ميزاني انجام شود.
قیمت سکه و طال ( فروش به تومان )

طرح جدید

2531000

ربع بهار آزادی

706000

طرح قدیم

2411000

سکه یک گرمی

403000

نیم بهار آزادی

1236000

هر گرم طالی  18عیار

210070

نرخ ارز ( فروش به تومان )

دالر آمریکا

4200

پوند انگلستان

9457

یورو

8343

درهم امارات

1927
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