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خطر پالس های ارزی غلط
مقام های غیر مسئول
طی روزهــای اخیر برخی وقایع و فضاسازی
های مرتبط با آن باعث شد تا نرخ ارز از محدوده
مدیریت شده ماه های اخیر خارج و حتی در روز
سه شنبه وارد کانال  14هزار تومان شود .با این
حال اقدامات بانک مرکزی از جمله تزریق ارز
و موضع گیری های رئیس کل باعث شد تا نرخ
ارز در روز گذشته افت قابل توجهی یابد و بازار
از شرایط التهابی و نگرانی نسبت به این که مهار
ارز از دست بانک مرکزی در رفته است ،خارج
شود .در این میان نگاهی به برخی مواضع ارزی
در مجموعه دولت و اثر احتمالی این مواضع بر
اتفاقات اخیر و آینده بازار ارز ضروری است.
طی روزهــای گذشته با ارائــه الیحه بودجه 99
به مجلس بحث دربــاره نرخ ارز در بودجه داغ
شد .اگرچه دولــت با اعــام تــداوم پرداخت ارز
 4200تومان و پیش بینی 10.5میلیارد دالر ارز
 4200تومانی در سال آینده ،موضع ارزی خود
را مشخص کرده است ،اما بخش اندکی از درآمد
ارزی سال آینده دولت با نرخ دیگری باید تبدیل به
ریال شود .به طور منطقی با توجه به شکل گیری
سامانه نیما و مجموعه تدابیر یک سال اخیر بانک
مرکزی که در نهایت منجر به پذیرش سامانه نیما
به عنوان نرخ ارز مورد قبول فعاالن اقتصادی و
صادرکنندگان شد ،انتظار می رفت که نرخ دوم
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در «سکوت» تبلیغ کنید!
خــانــم ُا پــــراه ویــنــفــری ،زنــی سیاهپوست که
مشهورترین مجری تلویزیونی دنیاست و برنامه
های گفت وگو محورش در تمام جهان مشهور
اســت در یکی از برنامه هــای خــود از الیزابت
گیلبرت نویسنده مشهور آمریکایی درباره تجربه
هــای روحــی و معنوی او می پرسد .آن بانوی
نویسنده که برخی کتابهایش همیشه به عنوان
پرفروش ترین کتاب ها شناخته شده در خالل
گفت وگو به اپراه بیان می کند :سال ها پیش که
در شرایط روحی و روانی سخت و دشوار خود از
همه بریده و به منطقه ای خلوت در اندونزی پناه
برده بودم هر روز در هنگام پیاده روی بانویی
مسلمان را می دیــدم و بی آن که همدیگر را
بشناسیم او به من سالم می کرد و احترام می
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مدنظر دولت برای تبدیل درآمد ارزی به ریال،
همان نرخ سامانه نیما باشد .با این حال صحبت
های روزهای اخیر نوبخت نشان داد که سازمان
برنامه نرخ جدید را در نظر گرفته و در شرایطی که
نرخ سامانه نیما بین  10هزار و  500تا  11هزار
تومان است ،این سازمان از نرخ  8500تومان
رونمایی کرده است! نرخی که مبنای آن مشخص
نیست و تالش ها برای کاستن از نرخ های متنوع
ارز را تحت تاثیر قرار می دهد .همزمان طی این
روزها ،فرهاد دژپسند ،وزیر اقتصاد نیز مدعی
شده است که براساس متغیرهای بنیادی اقتصاد
نرخ واقعی دالر بین ۸۵۰۰تا 9هزار تومان است.
این نرخ گذاری های عجیب در شرایطی رخ داده
که بازار ارز به همان نرخ های باالتر پیشین نیز
تمکین نکرده است و از کانال  11هزار تومان که
طی چند ماه گذشته در آن تثبیت شده بود ،اکنون
در کانال  13هزار تومان قرار دارد.
این اظهارنظرها با چند اشکال اساسی مواجه
است:
 -1در شرایطی که بازار ارز ملتهب است ،از نرخ
های پایین تر از نرخ های تثبیت شده ماه های
گذشته سخن به میان می آید .پالس ارزانی در
روزهــای گرانی جز بی اعتمادی و بی اعتباری
متولیان اقتصادی دولت چه دستاوردی دارد؟
 -2موجب دخالت آشکار در مسئولیت های بانک
مرکزی می شود .آن هم در شرایطی که بانک
مرکزی توانسته است ،اعتماد نسبی را در بین
فعاالن اقتصادی و مردم نسبت به توان متولیان
ارزی برای مدیریت بــازار جلب کند .این گونه
نرخ گــذاری ها در تضاد آشکار با موضع رئیس
کل بانک مرکزی نیز هست .چرا که همتی بارها
از پاسخ به نرخ مطلوب و هدف گذاری شده ارز،
امتناع کرده و گفته است که نرخ براساس عرضه
و تقاضای بازار و فرایندی که در سامانه نیما برای

ارز حواله و در آینده نزدیک در بازار متشکل ارزی
برای ارز اسکناس وجود دارد ،تعیین می شود و آن
چه برای بانک مرکزی از خود نرخ مهم تر است،
حفظ ذخایر ارزی و ثبات نسبی نــرخ هاست.
به این ترتیب ،این دخالت و تشتت آرا ،موجب
سردرگمی فعاالن اقتصادی در زمینه سیاست
ارزی دولت و تضعیف بانک مرکزی به عنوان نهاد
اصلی متولی مدیریت ارزی می شود.
 -3نرخی را در فضای بازار ارز مطرح می کند که
تحقق آن اساسا هیچ دستاوردی برای اقتصاد
ایــران نــدارد .واضــح است که در شرایط شکل
گیری فعالیت های اقتصادی و کسب و کارها
براساس میانگین نرخ حــدود  12تا  13هزار
تومان یک سال اخیر ،بازگرداندن نرخ ارز به
سطوح پایین تر ،عمال تاثیر مثبتی بر متغیرهای
اقتصاد کالن نخواهد داشت .نرخ تورم به دلیلی
چسبندگی قیمت کاالها به نرخ ارز یک سال اخیر
و واردات مواد اولیه با نرخ  12تا  13هزار تومان،
عمال کاهش نخواهد یافت .انتظارات تورمی نیز
با ارائه وعده ارز ارزان تر ،آن هم از سوی افراد و
نهادهای غیرمسئول ،لزوما تغییری نخواهد کرد
بلکه در صورت ارزان تر شدن ارز ،ممکن است با
افزایش تقاضا برای ارز ارزان شده ،منابع ارزی
را هدر دهد.
در هر صورت با وجود تالش های بانک مرکزی
همچنان بازار ارز ،نیازمند مراقبت از فضای روانی
است .بیش از هر فرد و گروهی مسئوالن دولتی
باید مراقب این باشند که فضای روانی بازار ارز
را به هم نریزند .سکاندار ارزی کشور مشخص
است و عملکرد یک سال و چند ماهه اش نشان
داده است که باید به وی اعتماد کرد و مراقب
اظهارنظرهای متفرقه و غیرمسئوالنه دیگران که
دخالت در کار رئیس کل بانک مرکزی محسوب
می شود ،باشیم.

گذاشت .چندروز بعد هنگامی که غریب و تنها در
آن جزیره بیمار شدم و حالی سخت داشتم همان
بانوی مسلمان که از غیبت من نگران شده بود
به سراغم آمد و برایم آب آشامیدنی و غذای گرم
آورد و مادرانه و خواهرانه از من پرستاری کرد.
من نامش را نمی دانم و دیگر هم او را ندیدم اما از
آن موقع به بعد هر وقت به اسالم فکر می کنم و از
مسلمانان می شنوم چهره او را در نظر دارم و او
تصویر اسالم برای من شده است!
در تــمــام مــاجــرایــی کــه ایــن خــانــم آمریکایی
مسیحی از آن زن مسلمان نقل می کند حتی
به یک کلمه دیــالــوگ و گفت وگــو میان آن ها
اشــاره نمی شــود ،بلکه فقط حرکت و رفتار و
عمل انسان دوستانه آن مسلمان است که چنین
تأثیر عمیقی بــر ایــن شخص گذاشته اســت!
به یاد روایــات و احادیثی می افتم که به تبلیغ
عملی تعالیم درخشان دین توصیه می کنند و از
توقف در سخنرانی و سخندانی پرهیز می دهند
و تأکید بر توصیه های عملی دارند تا جایی که به
صراحت بیان می کنند مردم را با سکوت به سوی
ما بخوانید!
امام صادق (ع) می فرمود :مردم را بدون زبان

و سخن خــود بــه حقیقت دیــن دع ــوت کنید!
هم دستورات دین و سیره پیامبر(ص) و اهل
بــیــت(ع) همین اســت و هم اندیشه و رویکرد
بزرگانی امثال شهید بهشتی و امام موسی صدر
این بود که ترویج حقیقت باید با عمل باشد ،نه
زبان و در واقع رفتار و کردار ما باید مردم را به دین
دعوت کند.
اســــاس و مــحــور ایـــن روی ــک ــرد خــیــرخــواهــی
و مــحــبــت بـــه مـــــردم اســــت کـــه نــیــت قلبی
خــیــرخــواهــانــه بــر دل هــا اث ــر و رفــتــار عملی
مــهــربــانــانــه در جــــان هـــا ن ــف ــوذ مـــی کــنــد.
امام علی (ع) می فرمود :با نیکی کردن و احسان
دل ها تصرف می شود و گفته اند که «االنسان
عبید االحسان /انسان اسیر محبت می شود»
آن زن مسلمان بی ادعــای ناشناس ساکن در
جزیره ای در انــدونــزی با رفتار خویش کاری
کرده که بانوی آمریکایی بعد از سال ها همچنان
اســیــر محبت و مهربانی اوســـت ،بــی آن که
سمت و جایگاه تبلیغ رسمی داشــتــه باشد.
ایــن جاست که من از خــودم می پرسم آیــا من
عمامه بر سر به این حدیث امام صادق (ع) بیشتر
عمل کرده ام یا آن زن اندونزیایی ناشناس؟

روحانی :به صراحت بگوییم که هر  ۳قوه در تصمیم بنزینی یکی بودیم

وزارت صنعت روزانه قیمت  ۱۰۰کاالی مورد نیاز مردم را اعالم کند
رئیس جمهور ضمن اشــاره به تغییر نظر دولت
درباره پرداخت نقدی به جای کارت اعتباری خرید
کاال در طرح یارانه ای اخیر ،به مردم اطمینان داد
که پرداخت کمک های معیشتی ادامــه خواهد
یافت.به گزارش مهر ،حجتاالسالم روحانی در
نشست دیروز هیئت دولت با اشاره به طرح یارانه
ای اخیر گفت :موفق شدیم با اصالح قیمت بنزین
کمک جدیدی برای قشرهای کمدرآمد و متوسط
به پایین داشته باشیم ،البته در این خصوص قصد
داشتیم که کارت اعتباری بدهیم تا مردم اجناس
ایرانی خریداری کنند ،اما از آن جا که اجرای آن با
دشواریهایی همراه بود ،آن را به تأخیر انداختیم
و فع ً
ال کمک نقدی در حساب مردم واریز میشود.
رئیس جمهور بــا تأکید بــر ایــن کــه کمکهای
معیشتی دولت به مردم در راستای اصالح قیمت
بنزین همچنان ادامه خواهد داشت ،اظهار کرد:
مردم به تبلیغات هدفدار که در این زمینه انجام
میشود ،مبنی بر این که دولــت بــرای یک تا دو
ماه کمکهای نقدی را ادامــه می دهد و سپس
آن را قطع خواهد کرد ،توجه نداشته باشند و این
صحیح نیست و مطمئن باشند که از طرف دولت
این پوشش حمایتی همچنان انجام خواهد شد.
▪اگر مشکل تحریم داریم باید خیلی صریح
ابعاد آن را به مردم بگوییم

روحانی رسانه ملی و روزنامهها و فضای حقیقی

و مجازی را به انعکاس واقعیتها توصیه کرد و
گفت :البته زندگی مردم با دشواری مواجه است
و این به دلیل فشارهای فوقالعادهای است که
دشمنان اعمال میکنند و در این ایام بدترین
فشارها و تحریم را بر ملت ایران تحمیل کردند.
رئیس جمهور خاطرنشان کــرد :بــدون تردید
کاهش درآمدهای دولتی  ،ایجاد مشکالت در
مسیر روابــط بانکی و صــادرات نفت و کاالها،
زندگی مــردم را هم تحت تأثیر قــرار میدهد،
بنابراین مردم بدانند تا زمانی که تحریمهای
ظالمانه وجود دارد ،این مشکالت هم هست و
باید برای غلبه بر آن ،تالش کنیم.رئیس جمهور
با تأکید بر این که نباید هیچ چیزی از مردم مخفی
بماند و باید هر کاری که انجام میشود ،برای
مردم توضیح داده شود ،اظهار کرد :اگر مشکل
تحریم داریم باید خیلی صریح ابعاد آن برای مردم
شرح داده شود و دروغ نگوییم که همه چیز گل و
بلبل است و باید واقعیتها را هر آن چه است و هر
چه درست است  ،به مردم بگوییم.
▪اگر تصمیم را هر  3قوه پذیرفتیم به صراحت
همه بگوییم که یکی بوده ایم

روحانی خاطرنشان کرد :اگر تصمیمی گرفته
شده و هر سه قوه آن را پذیرفتهاند ،به صراحت
بگوییم که همه نسبت به این تصمیم یکی بوده
ایــم ،البته ممکن اســت ،کسی مطرح کند که

با شیوه بهتری نیز امکان اجــرای این تصمیم
وجود داشت و این هیچ اشکالی ندارد.رئیس
جمهور با بیان این که مردم تصور نکنند که دولت
درباره زندگی آن ها بیتفاوت است ،اظهار کرد:
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،در کنار وزارت
دادگستری و سازمان تعزیرات باید همه توان
خود را به کار گیرند و نگذارند مردم در رنج قرار
بگیرند.
▪وزارت صنعت روزانه قیمت ۱۰۰کاالی مورد
نیاز مردم را اعالم کند

رئیس جمهور افــزود :وزارت صنعت ،معدن و
تجارت موظف است روزانه قیمت  ۱۰۰کاالی
مورد نیاز را به مردم اعالم کند تا مردم در صفحات
تلفن همراه خود از آن مطلع شوند و بازرسی نیز با
این شیوه به راحتی میتواند قیمتها را کنترل
کند ،مصمم هستیم همه تــوان خــود را برای
خدمت بیشتر به مردم به کار گیریم.در همین
حال روز گذشته خبرگزاری تسنیم،نقل قولی
را از محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور
منتشر کرد که بر اساس آن مدعی شده بود که وی
اعالم کرده است  :در موضوع اطالع رسانی بنزین
مقصر هستیم و مسئولیت این موضوع با دولت
است ،با این حال دفتر واعظی با انتشار اطالعیه
ایمدعیتحریفصحبتهایویازسویتسنیم
شد و این نقل قول را تکذیب کرد.

مذاکرات همزمان امنیتی و نظامی ایران و روسیه درتهران و مسکو
با سفر همزمان دو مقام نظامی و امنیتی ایــران و
روسیه به مسکو و تهران ،دور جدیدی از مذاکرات
امنیتیمیاندوکشوربرگزارشد.روزگذشتهسردار
قدیر نظامی معاون اموربین الملل رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح کشورمان در راس هیئتی بلند
پایه بــرای شرکت در سومین کمیسیون مشترک

همکاریهاینظامیایرانوروسیهواردمسکوشدو
همزمانروزگذشتهسفر«سرگئیناریشکین»مدیر
سرویس اطالعات خارجی روسیه به تهران پس از
مذاکراتامنیتیاوبامقاماتارشداطالعاتیایران
به پایان رسید .براساس گــزارش تسنیم به نقل از
خبرگزاری«تاس»مذاکراتمدیرسرویساطالعات

خارجی روسیه و مقامات وزارت اطالعات و سازمان
اطالعاتخارجیایراندرباره«تقویتهمکاریهای
دوجانبه در عرصه مبارزه با تروریسم» بوده است.
ایران و روسیه حدود پنج سال است که در یک اقدام
هماهنگ نظامی و امنیتی با تروریسم در منطقه به
ویژهدرسوریهمبارزهمیکنند.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• تاکی مردم باید از افزایش و کاهش قیمت
دالر بلرزند؟ کاسب ها که با افزایش دالر،
قیمت اجناس رو یکی پس از دیگری شروع
کردن به گران کردن .هیچ کسی هم نیست به
داد مردم برسه.
••االن که استراماچونی هرچی بگه اینا میگن
چشم کاشکی شــرط بــذاره تا قیمت بنزین
همون  ۱۰۰۰تومن نشه بر نمیگردم.بابا این
چه وضعیه یک مربی داخلی بذارید اینقدر
خودتون را خوار نکنید.
•• آقایان! چه کار داریــن می کنین با آبروی
مــلــت؟ یــک مــربــی ایتالیایی دیــــروز پشت
پا زده به اینهمه هــوادار و تاریخ چندساله
یک تیم ورزشــی ،چرا همه مملکت ما به هم
ریخته؟ از وزیر گرفته تا وکیل و نماینده ،همه
به خــودشــون افتادند! آقــایــون! شما موقع
گرون شدن بنزین و گوجه فرنگی ،و ...کجا
بودید؟ چرا آن موقع هیچ وزیری را حتی برای
توضیحات به کمیسیون نکشاندید؟ برای یک
مربی خارجی ،وزیــر رو تهدید به استیضاح
میکنید؟ وای بر شما!
••آقای روحانی که ادعا می کنی از گرون شدن
بنزین خبر نداشتی ،به فکرکسانی باش که
دارند با ماشین امرار معاش می کنند .جالب
این جاست که از روزی که بنزین گرون شده
کپسول برای گازی کردن خودرو پیدا نمیشه
و انگار تخمش رو ملخ خ ــورده .چــرا به فکر
نیستید؟ مگر بابنزین لیتری سه هزار تومان
هم می شه کار کرد!
•• آقایخراسانورزشی!خیلیتابلوطرفداری
استقالل را می کنی! خب اسم روزنامه تون رو
بذارید استقالل ورزشی! وگرنه حق ندارید از
پرسپولیس پرافتخار مطلب بنویسید و یکسره
علیه پرسپولیس کبیر جوسازی کنی.
••پیشنهاد میکنم بعضی مسئوالنی که
با وجــود گرانی و مشکالت مــردم ،اینقدر
بیخیا لاند و فقط حرف میزنند یک دوره
کالس «چگونه این قدر پوست کلفت شویم»،
برگزار کنند! برای همه مان خوب است.
•• جالب است هر انتقادی به سخنان روحانی

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

می شود،سخنگوی دولت یا معاونان و وزرای
او می گویند از سخنان رئیس جمهور برداشت
اشتباه شده .خب به ایشان بگویید که درست
تر و واضح تر حرف بزنند.
•• آقــای همتی خوابی یا بیدار؟ به فکر دالر
باش .چیزهایی که گفتی فقط در حد حرف
بود؟ آقایان مسئول! به خدا خسته مان کردید.
خدایا این باقی مانده عمر این دولت دوستدار
گرانی و عشق گرانی را مانند برق و باد سپری
کن که دیگر توانی در ما نمانده است.
•• آقای روحانی چرا شما در شش سال گذشته
برنامه ای برای اقتصاد ومعیشت مردم ترسیم
نکرده اید؟
••حــاال کــه دولــت بنزین رو گــرون کــرده آیا
فکری هم برای حمل و نقل عمومی کرده؟ آیا
واگنهای مترو رو زیاد کرده؟ تعداد اتوبوس ها
رو افزایش داده؟ کرایه اتوبوس و مترو را کمتر
یا رایگان کرده؟ چه کار مفیدی برای راحتی و
آسایش مردم انجام داده؟
••پسرم بیماری خــاص داره بــه خــدا تــوان
خریدن داروهاش رو ندارم و نمی دانم چه کار
کنم؟ دریافتی حقوق من یک میلیون و 700
هزارتومان است و دیگر کم آوردم .تورو خدا
کمکم کنید که شرمنده خانوادهام نشم.
•• آقای روحانی به جای طرح مسائل حاشیهای
به فکر مردم باشید .با این گرانی های داخلی
و تورم و بیکاری چه کار کنیم؟حقوقم حدود
دو میلیون تومان است با دو فرزند که به اجبار
باید بابت عصب کشی و روکــش مبلغ یک
میلیون و  200پرداخت کنم .تــازه شانس
بیارم که دندون بچه هام خراب نشه .چون در
این صورت بیچاره می شم.
••یعنی ما جانبازان برای بیمه تکمیلی مان
حتما باید بریزیم توی خیابان ها ،شعار بدیم
و بعد هم یک عده سودجو بیایند و شروع کنند
به تخریب اموال عمومی تا دولت به فکر بیفتد
و کاری برای بیمه ما جانبازان بکند؟
••چرامثلقبلخودبیمارستانهاطلبشانرا
از بیمه نمی گیرند؟ به تازگی باید خود مریض
هزینه رو پرداخت کنه و بعد اینقدر منتظر

نمابر05137009129 :

بشینه تا بیمه اون مبلغ رو بــراش پرداخت
کنه .حاال اگه یک مریض بدبخت آنقدر پول
نقد نداشت باید چه کار کنه؟ احتماال باید
بمیره دیگه!
••برای همه روشن شده دولت هروقت بی پول
می شود یا دالر رو می بره باال و دالر فروشی
میکنه یا خــودرو را گران می کند تا درآمدی
برای خودش کسب کند .اقتصاد فشل یعنی
همین!
••مثالشماروزنامهخراسانورزشیهستیدباید
اسم روزنامه وزین آبی پرست تون رو تغییر بدید.
توی مطلب تون نوشتید نحسی  13رحمتی رو
گرفته! واقعا متاسفم که این جور خرافات رو به
خوردمردممیدین.احتماال نویسندهاینمطلب
با تولد موال علی (ع) که روز  13رجب هست
مشکل داره .وگرنه مگه 13نحسه؟
•• رئیس آموزش و پرورش خراسان برای چند
روز تعطیلی اخیر می گفت هر روز 17میلیارد
ضرر به آموزش و پرورش می خوره آخه یکی
نیست بگه جان دانش آموزان و بچه های مردم
مهم تر است یا پول آموزش و پرورش؟
••مطلب«کجای ایــن فوتبال اعصاب خرد
ک ــن»...ع ــال ــی بــود.چــی مــی شــه همیشه
مطالبتون همین طــوری واقــعــی ،انتقادی
وشجاعانه باشه .آفرین به نویسنده اش.
••چــرا کپسول بــه بــازارنــمــی دیــد تــا مــردم
خودروهاشونو گازی کنن این چه مدیریتی
هست از شما.
•• چرا باتوجه به پرمصرفی خودروهای داخلی
درباره مصرف زیاد بنزین مردم را مقصر اصلی
نشان می دهید؟
••در کشوری که دومین ذخایر گاز جهان را
دارد گاز مایع نایاب شده وبازار سیاه راه افتاده!
•• من خودم طرفدار شهرخودرو و پرسپولیس
هستم.واقعا ناراحتم و تاسف خــوردم برای
استقالل وهوادارانش .دم مسئوالن گرم که با
احساسات طرفداران بازی می کنند!
••کارت های بانکی را برای استفاده کردن از
اتوبوس و قطارشهری راه اندازی کنید .لطفا
این سوژه مهم را پیگیری کنید.

با تصویب طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی در مجمع تشخیص مصلحت

حذف سود مرکب از جریمه های بانکی نهایی شد
مجمع تشخیص مصلحت نــظــام در جلسه
دیــروز خــود ،طــرح دو فوریتی تسهیل تسویه
بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را تصویب
کرد .طرحی که موجب حذف سود مرکب از
قراردادهای بانکی پنج سال اخیر می شود.
بــه گ ــزارش فــارس بــه نقل از رواب ــط عمومی
مجمع تشخیص مصلحت نــظــام ،در جلسه
دیـــروز ( 20آذر  )98ایــن مجمع ،طــرح دو
فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه
بانکی کشور ،مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه
مجلس شــورای اســامــی ،با اصالحاتی که
با هماهنگی بانک مرکزی صــورت گرفت،
بــه تــصــویــب رســیــد .بــه گــــزارش خــراســان،
اهمیت این مصوبه از آن جاست که به گفته
دکتر حسین زاده بحرینی نماینده مشهد
هم اکنون ،بانک ها بابت تاخیر در پرداخت
اقساط جریمه می گیرند و حتی جریمه های
پرداخت نشده نیز مشمول جریمه می شود
و بعضا وام گیرنده ،تا چند برابر اصــل وام،
مشمول پرداخت میشود .حال آن که با این
مصوبه جدید ،سودهای مرکب تعلق گرفته ،در
پنج سال اخیر حذف خواهند شد.
بر این اساس ،به منظور حمایت از رونق تولید
و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید
کنندگانبهبانکهاومؤسساتاعتباری،چنان
چه تسهیالت گیرندگانی که تمام یا بخشی از
بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال 97
پرداخت نکرده اند ،بخواهند بدهی غیرجاری
خود را نقد ًا تسویه کنند ،بدهی آنان به ترتیب
زیر محاسبه خواهد شد:
-1در صورتی که قرارداد تسهیالت گیرنده با
بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده
باشد ،همان قــرارداد ،مالک محاسبه مانده
بدهی تسهیالت گیرنده براساس این قانون
خواهد بود.
 -٢درخصوص قراردادهایی که یک یا چند
نوبت از راه هایی مانند انعقاد توافق نامه،
قــرارداد جدید یا اعطای تسهیالت جایگزین،
تجدید یا امهال شده باشد:
در ص ــورت ــی ک ــه قــــــرارداد اول ــی ــه بــانــک یا
مؤسسه اعتباری با تسهیالت گیرنده ،قبل
از۱۳۹۳ /1/1منعقد شده ،آخرین قرارداد یا
توافق نامه قبل از تاریخ مزبور« ،قرارداد مالک
محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری
براساس آن انجام می شود.
در صورتی که قرارداد اولیه بعد از۱۳۹۳/1/1

منعقد شــده بــاشــد ،مــاک محاسبه ،اولین
قرارداد بعد از تاریخ یادشده است.
 -٣مبلغی که تسهیالت گیرنده باید برای
اســتــفــاده از مــزایــای ایــن قــانــون بــه صــورت
نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد،
عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از
سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده
از فرمول ابالغی بانک مرکزی ،براساس نرخ
سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قــرارداد
مالک محاسبه» ،با حذف کلیه جرایم متعلقه
و ســودهــای ناشی از آن و با در نظر گرفتن
پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های
وی محاسبه می شود.
 -۴سقف مجاز بــرای بــرخــورداری از مزایای
این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی
غیردولتی در کل شبکه بانکی ،به ترتیب،
پنج میلیارد ( )5.000.000.000ریال و 20
میلیارد ()20.000.000.000ریـــــال (اصل
مندرج در «قــرارداد مالک محاسبه») تعیین
می شود.
طبق ایــن مصوبه ،کلیه تسهیالتی که برای
تولید اعطا شــده ،مشمول این قانون است.
بــانــک مــرکــزی مــوظــف اســت دستورالعمل
تشخیص تسهیالت تولیدی از غیر تولیدی
را ظرف دو هفته از تاریخ تأیید این مصوبه در

مجمع تشخیص مصلحت نظام ،به بانک ها و
مؤسسات اعتباری ابالغ کند.
 -5تسهیالتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در
راستای سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی ،از
مؤسسات در حال تصفیه به بانک ها و مؤسسات
اعتباری غیربانکی منتقل شده ،مشمول احکام
این قانون است و در چارچوب ضوابط اجرایی
که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد،
تعیین تکلیف می شود.
 -6تسهیالت گیرندگان مشمول استفاده از
ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان اسفند
 98مهلت دارند درخواست خود را به بانک ها یا
مؤسسات اعتباری مد نظر ارائه کنند.
بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف
اســت حداکثر ظــرف مــدت دو مــاه از زمــان
ارائــه درخواست مشتری ،کلیه دریافت ها و
پرداخت های مشتری را که مربوط به «قرارداد
مالک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا
پرداخت ،در سامانه ای که بانک مرکزی اعالم
می کند ،ثبت کند .تسهیالت گیرنده برای
برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر
تا پایان شهریور  99مانده بدهی خود را که
توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعالم
می شود ،نقد ًا تسویه کند .حکم این قانون قابل
تمدید نیست.

