
رئيس كل ديوان محاس�بات كش�ور به عنوان 
مرجع رس�يدگی كننده به امور مالی و اداری 
دولت  گفت: هيئت مستشاري و دادستان ديوان 
محاسبات كشور در بهمن س�ال ۹۶ تخلفات 
بانك مركزي را محرز دي�د و بر انفصال رئيس 
 كل بانك مرك�زي و معاونان ايش�ان رأي داد. 
 عادل درباره من�ع بکارگيری بازنشس�تگان 
ني�ز ب�ا بي�ان اينک�ه ش�هرداران ازجمل�ه 
ش�هردار تهران مش�مول قان�ون جديد منع 
به كارگي�ري بازنشس�تگان هس�تند، گفت: 
ب�ر اس�اس قان�ون جدي�د 170 ت�ا 200 نفر از 
مقامات ي�ا همت�رازان آنها بايد پستش�ان را 
ترك كنند.  وي گفت: 15 اس�تاندار كشور هم 
مش�مول اين قانون هس�تند و بايد ت�ا پايان 
فرصت قانوني مسئوليتشان را تحويل دهند. 
  گارد خاص بانك مرك�زی در برابر نظارت 

ارزی ديوان
عادل آذررئیس کل دیوان محاسبات کشور در یک 
برنامه تلویزیونی  با ابراز اینكه دیوان محاس��بات 
نوس��انات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزي کشور را 
از آذر پارس��ال به طور جدي رصد مي کرد، گفت: 
بانک مرکزي گارد خاص��ي در برابر نظارت هاي 
دیوان گرفته بود و به ما اطالعات و دسترسي هاي 

الزم را نمي داد. 
  صدوررأی انفص�ال از خدمت  رئيس كل 

بانك مركزی و معاونانش در سال ۹۶
وي اعالم کرد: هیئت مستشاري و دادستان دیوان 
محاسبات کشور در بهمن سال 96 تخلفات بانک 
مرکزي را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک 

مرکزي و معاونان ایشان رأي داد. 
رئیس کل دیوان محاسبات کشور یادآور شد: در 
س��ال 96، 22 میلیارد دالر ارز مداخله اي به بازار 

تزریق شد. 
عادل آذر گفت: در ارتباط با نوس��انات نرخ ارز در 
س��ال 96 و اوایل سال 97 س��ه پرونده در دیوان 
محاسبات تش��كیل ش��ده که هیئت مستشاري 
رأي یكي از آنها را صادر کرده و دو پرونده دیگر در 

دادسراي دیوان در حال بررسي است. 
وي با اش��اره به اینكه در تفریغ بودجه سال 96، 
6800 بند تخلف قانوني شناس��ایي ش��د، اضافه 
کرد: 4944 بند تخلف در قالب 1800 فقره پرونده 

تخلف از مرحله حسابرسي به دادسرا ارجاع شد. 
عادل آذر گفت: از این تعداد 720 پرونده منجر به 
دادخواست شده است که دادستان دیوان آنها را 

براي هیئت هاي مستشاري ارسال کرده است. 
وي اعالم کرد: از مجموع پرونده هاي هیئت هاي 
مستشاري در یک س��ال و نیم اخیر 1066 فقره 
رأي صادر شده که بر اساس این آرا 2160 نفر از 
مدیران و کارکنان دستگاه هاي اجرایي به انفصال 
از خدمت، جبران ضرر و زیان، کسر حقوق، توبیخ 

کتبي و تذکر محكوم شدند. 
رئیس کل دیوان محاس��بات کشور گفت: در این 
مدت 10 هزار میلیارد توم��ان در بخش اقدامات 
پیشگیرانه حسابرسي و 1362 میلیارد تومان در 

مرحله دادسرایي به خزانه بازگشت. 
عادل آذر اضافه کرد: س��ال 96 مع��ادل ریالي 4 

میلیارد دالر به خزانه بازگشت.
   عاي�دی 35ميلي�ارد تومان�ی بررس�ی 

حقوق های نجومی 
وي گفت: با بررسي پرونده هاي حقوق هاي نجومي 

35 میلیارد تومان به بیت المال برگردانده شد. 
عادل آذر همچنین گفت: در سه ماه گذشته یک 
پرونده با موضوع پرداخت حقوق باالي 35 میلیون 
تومان در دیوان محاسبات تشكیل و بررسي شد. 

وي اظهار کرد: در موضوع پرداخت ها به نمایندگان 
مجلس تا کنون پرداخت غیرقانوني مشاهده نشده 

است. 
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: بر اساس 
بررس��ي هاي دیوان، به اهدافي ک��ه براي اقتصاد 
مقاومتي تعریف ش��ده بود نرس��یدیم اگرچه در 
برخي اس��تان ها اقدامات خوبي ص��ورت گرفته 

است. 
  بررس�ی عملک�رد مديران�ی ك�ه از 

بخش خصوصی به دولت ورود كردند
 اغلب مدی��ران دولت یازدهم و دوازدهم س��بقه 
فعالیت یا ارتباط در بخش خصوصي دارند؛ از این 
رو پیوسته این نگراني وجود دارد که تصمیمات 
این افراد منافع بخش  هایي خ��اص را در اقتصاد 
بر منافع عموم��ي ترجیح داده باش��ند بنابراین 
جای دارد دیوان محاس��بات در رابطه با عملكرد 
این افراد اظهارنظر کند  به طور نمونه رئیس کل 
بانک مرکزی که سبقه فعالیت در بانک کارآفرین 

و یا اینكه رئیس پیش��ین صندوق بازنشس��تگی 
که در مجموعه فوالد و ورزش��ی فعالیت داش��ت 
عملكردشان و پرونده های تشكیل شده در حوزه 
تابعه شان محل بررس��ی و اطالع رسانی عمومی 

دارد. 
در این بین  مدیران بانک مرک��زي هم اکنون در 
رابطه با منافعي که طي پنج سال گذشته متوجه 
برخي از بانک هاي خصوصي ش��ده است زیر بار 
انتقاد هستند که محل تحقیق و بررسي دارد. به 
ویژه رفتار و عملكرد مدیران بانک مرکزي در حوزه 
ساماندهي مؤسسات غیرمجاز بانكي نیز با ابهاماتي 
همراه اس��ت، به طور نمونه در حوزه س��اماندهي 
تعاوني هایي که به تش��كیل بانک کاسپین منتج 
ش��د و حسابرس��ي این مجموعه براي شناسایي 
دارایي ه��ا، بدهي ها و تصمیم گی��ري در رابطه با 

منافع سپرده گذاران هنوز محل رسیدگي دارد. 
   رشد انفجاري بدهي بانك هاي خصوصي 

به بانك مركزي
بر اساس بررسي هاي صورت گرفته در رسانه هاي 
داخلي در حوزه بانكداري به نظر مي رسد برخي از 
بانک هاي خصوصي در دولت یازدهم و دوازدهم 
از رانت هاي اطالعاتي ویژه اي برخوردار بوده اند. 
طي 17 سال گذش��ته فقط دو بار بانک مرکزي 
اضافه برداشت بانک ها را به خط اعتباري تبدیل 
کرده است و این سیاست یک بار در سال 94 و بار 
دیگر در شهریور ماه 96 عملیاتي شد. حال نكته 
تأمل  برانگیز این است که دقیقاً در ماه هاي نزدیک 

به اعالم این سیاست حجم بدهي هاي بانک هاي 
خصوصي به طرز ش��گفت انگیز و انفجارگونه اي 
جهش یافت��ه اس��ت، به طوري که رش��د بدهي 
بانک هاي خصوصي به بانک مرکزي در سال 93 
نسبت به سال 92 بیش از 800 درصد و در تیرماه 
96 نسبت به تیرماه 95 بیش از 227 درصد بوده 
اس��ت و این روند تا کنون که در سال 97 هستیم 
ادامه دارد. بدی��ن ترتیب به نظر مي رس��د رانت 
اطالعاتي و اطالع از اخبار نهایي بانک مرکزي در 

کار بوده است. 
بدهي بانک هاي غیردولتي، خصوصي و مؤسسات 
اعتباري به بانک مرک��زي در پایان خرداد ماه 97 
نس��بت به خرداد ماه س��ال قبل که 107 درصد 
رشد داشته 87 هزار و 650 میلیارد تومان است. 
بدهي بانک هاي غیردولتي، خصوصي و مؤسسات 
اعتباري در سه ماهه اول امسال 9/1 درصد افزایش 

داشته است. 
بدهي بانک ها به بانک مرکزي یكي از دالیل رشد 
پایه پولي و پول پرقدرت است که این پول با ضریب 
فزاینده اي که در ش��بكه بانكي خلق مي ش��ود، 
ترکیب شده و نقدینگي را جهش مي دهد که به 
شكل دفعتي یا با تأخیر پتانسیل تورمي دارد. از 
این رو انتظار کنترل رفتار مالي بانک ها بسیار مهم 
است، زیرا به دلیل سوء مدیریت در منابع و مصارف 
یا سوء استفاده از سپرده ها در محل بنگاه هاي ذیل 
گروه هاي مالي مي تواند خ��ود را در قالب اضافه 
برداشت از منابع بانک مرکزي نشان دهد و عماًل 
زمینه ساز رشد پایه پولي و پول پرقدرت شود که 

آسیبش به عموم مردم جامعه مي رسد. 
یكي از پرونده هاي موج��ود در میان انبوهي از 
پرونده ها در دیوان محاس��بات که در رسیدگي 
به آنها از منظ��ر تعلل قابل مالحظ��ه در زمان 
رسیدگي کارشناس��ان انتقاد دارند، مربوط به 
حقوق هاي ب��االي دریافتي در ح��وزه مدیران 
سیاس��تگذار و مدیران ش��رکتي بخش دولت 
و همچنین پرونده مدیران بازنشس��ته اس��ت. 
در عین حال حقوق، دس��تمزد و مزایاي مادي 
دریافتي این افراد در زماني که علي القاعده باید 
پست مدیریتي خود را تفویض مي کردند خود 
نیز مسئله است. از س��وي دیگر میزان حقوق، 
دستمزد و حقوق بازنشس��تگي نیز مقوله مورد 
بررسي اس��ت.  گفتني اس��ت دولت در حدود 
100 تا 230هزار مدیر دارد که حقوق و مزایاي 
دریافتي این افراد و فاصله مزایاي دریافتي آنها 
با حقوق حداقلي در دولت پیوسته با انتقاداتي 
همراه اس��ت به ویژه آنكه به��ره وري در حوزه 
مدیریت نزدیک به صفر است و رشد اقتصادي 
منهاي نفت و کس��ر تأمین مالي از محل بانک 
بي ش��ک ارقام نزدیک ب��ه صفر را در هر س��ال 
گزارش مي کند. از این رو هزینه بخش دولت به 
ویژه حوزه مدیریتي محل کاهش و تجدید نظر 
دارد. در عین حال شفافیت و گزارش دهي توسط 
این بخش باید به مثابه یک تكلیف قانوني باشد و 
سرپیچي کنندگان از این تكلیف با مجازات هایي 
مواجه شوند تا بهره وري در این حوزه مدیریت 

اموال و دارایي عمومي افزایش یابد. 
از س��وي دیگر تعلل دیوان محاس��بات و حوزه 
رسیدگي به تخلفات مدیران و کارکنان دولت در 
خود مجموعه دولت مورد انتقادات جدي است؛ 
به طور نمونه پرونده هاي مربوط به تقصیر مدیران 
دولتي در قاچاق کاال و ارز و تضییع حقوق و اموال 
دولتي به ش��كل گزینشي به دادس��را و دادگاه 
ارسال مي شود که باید در این رابطه مجموعه هاي 
نظارتي در دولت و خارج از دولت جدیت بیشتري 
داشته باشند تا فساد در جامعه به حداقل ممكن 
برس��د و مدیران بدانند باید براس��اس مر قانون 

عمل کنند. 
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 دیوان محاسبات: سال 96
متوجه تخلف  در بانک مرکزی شدیم!

اغلب مدي�ران دولت يازدهم 
و دوازده�م س�بقه فعاليت يا 
ارتب�اط در بخ�ش خصوصي 
دارن�د؛ از اي�ن رو پيوس�ته 
اي�ن نگران�ي وج�ود دارد كه 
تصميم�ات اين اف�راد منافع 
بخش  هايي خاص را در اقتصاد 
بر منافع عمومي ترجيح داده 
باشند ازاين رو جای دارد ديوان 
محاس�بات در رابطه عملکرد 
اي�ن اف�راد اظهارنظ�ر كن�د

عايدی بررسی حقوق های نجومی 35 ميليارد تومان بود و به رغم گارد بانك مركزی 3 پرونده ارزی در ديوان محاسبات تشکيل شد

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

بازار نفت متوازن است
محمدبن صالح الس�اده، وزير صنعت و انرژي قطر اعالم كرد: بين 
عرضه و تقاضاي نفت خام در بازارهاي جهاني توازن برقرار است. 
به گزارش رویترز، وزیر صنعت و انرژي قطر گفت: تحوالتي در بازار نفت 
وجود دارند که شامل مسئله عرضه و افزایش تقاضاي جهاني هستند 
و این مالحظات در نشست آینده سازمان کشورهاي صادرکننده نفت 
)اوپک( مورد توجه قرار مي گیرند و تحوالت ژئوپولیتیک، دلیل افزایش 
اخیر قیمت نفت هستند.   قیمت شاخص نفت خام برنت از حدود 65 
دالر در آغاز سال جاري میالدي، اکنون به حدود 85 دالر براي هر بشكه 
رسیده اس��ت.  دو ش��رکت هندي براي خرید نفت ایران در ماه نوامبر 
سفارش دادند وزیر نفت هند اعالم کرد: دو شرکت هندي براي خرید 
نفت از ایران در ماه نوامبر سفارش داده اند و به گفته منابع آگاه کل خرید 
نفت این کشور از ایران در ماه نوامبر، یعني ماهي که آمریكا تحریم ها را 
اعمال مي کند، به 9 میلیون بشكه مي رسد.  وزیر نفت هند اعالم کرد دو 
شرکت هندي براي خرید نفت از ایران در ماه نوامبر سفارش داده اند.  به 
گزارش تایمز آو ایندیا، دارمندرا پرادهانا اعالم کرد: به  رغم اینكه معلوم 
نیس��ت امریكا درباره تحریم هاي علیه ایران براي خرید چشمپوشي 

خواهد کرد یا نه، اما چنین سفارشي انجام شده است. 
پیش از این رویترز به نق��ل از دو منبع صنعتي اعالم کرده بود که هند 
سومین کشور بزرگ واردکننده نفت در جهان است که در ماه نوامبر 9 

میلیون بشكه نفت از ایران خریداري خواهد کرد. 
وزیر نفت هند گفت: هند در حال مذاکره براي خرید نفت ایران است. 

 قيمت گذاري بليت اتوبوس  اربعين
 به اصناف سپرده شد

مديركل دفتر ترانزيت و حمل ونقل بين المللي س�ازمان راهداري 
از آمادگي كامل س�ه پايانه م�رزي مهران، ش�لمچه و چذابه براي 
جابه جايي زائران اربعين حس�يني)ع( خبر داد و گفت: نرخ بليت 
اتوبوس هاي وي�ژه اربعين نيز از س�وي صنف اعالم خواهد ش�د. 
به گزارش تسنیم رضا نفیسي با اشاره به آماده سازي پایانه هاي مرزي 
غرب کشور براي سفرهاي زیارتي اربعین حسیني)ع( اظهار کرد: ورود 
و خروج زائران اربعین حسیني)ع( سال 97 از سه پایانه مهران، شلمچه 
و چذابه انجام مي شود و طبق تصمیمات، امسال از مرز خسروي استفاده 
نخواهد شد.  وي افزود: اقدامات عمراني و محوطه سازي پایانه هاي مرزي 
شلمچه و چذابه از پیشرفت و آمادگي باالیي برخوردار هستند و تا پیش 
از زمان جابه جایي زائران مراسم اربعین حسیني)ع( اقدامات تعمیر و 
نگهداري نیز به پایان خواهد رسید.  وي با بیان این که تمامي گیت ها 
آماده هستند و هیچ مش��كلي براي ورود و خروج زائران وجود ندارد، 
تصریح کرد: ورود و خروج اتباع خارجي نیز از گیت هاي فعلي پایانه ها 

انجام مي شود و هیچ گونه گیت جداگانه اي ساخته نخواهد شد. 
وي گفت: طبق آخرین بازدید انجام ش��ده از دو پایانه مرزي چذابه و 
شلمچه مشكل تأمین آب و افت فش��ار آن مورد پیگیري قرار گرفت و 
سازمان آب و فاضالب متعهد به رفع آن تا پیش از آغاز سفرهاي ویژه 
مراسم اربعین حسیني)ع( ش��د.   مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل ونقل 
بین المللي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي از تأمین پارکینگ 
براي 160 هزار خودرو در سه پایانه مرزي مهران، چذابه و شلمچه خبر 
داد و گفت: دیوارکشي پارکینگ پایانه مرزي چذابه نیز به پایان رسیده 
است و در کل زائران پس از توقف در پارکینگ ها از طریق اتوبوس هاي 
درون ش��هري به پایانه ها منتقل مي شوند.  نفیس��ي با اشاره به نحوه 
محاسبه نرخ بلیت اتوبوس ها براي جابه جایي زائران اربعین حسیني)ع( 
نیز بیان داشت: جلساتي با نمایندگان شرکت ها و انجمن هاي حمل ونقل 
مسافر در خصوص تعیین نرخ بلیت اتوبوس هاي مسافربري براي ایام 
اربعین برگزار و مقرر شد طبق روال سال هاي گذشته نرخ بلیت اتوبوس 
ویژه اربعین پس از جمع بندي از س��وي صنف اعالم شود.  وي یادآور 
شد: سال گذشته 4 میلیون و 400 هزار زائر حسیني از مرزهاي زمیني 
به کربال مشرف ش��دند که 53 درصد آن متعلق به پایانه مرزي مهران 

بوده است. 

 تبادالت بانكي بين ایران و ترکيه
 هنوز عادي نشده است

رئي�س مجم�ع واردات گف�ت: يک�ي از مهم تري�ن مش�کالت 
موج�ود پي�ش روي تج�ار ايران�ي و تركي�ه اي ب�راي گس�ترش 
همکاري ه�اي مش�ترك، بحث انتق�ال پ�ول و تب�ادالت بانکي 
اس�ت كه متأس�فانه هن�وز ب�ه روال ع�ادي بازنگش�ته اس�ت. 
به گزارش تس��نیم، علیرضا مناقبي، رئیس مجمع واردات اظهار داشت: 
شرایط کشور نشان مي دهد که باید براي تسهیل تجارت خارجي و بهبود 
مسیر س��رمایه گذاري در کشورمان، چاره اندیش��ي کنیم و در این رابطه 
قطعاً تجارت با کشورهاي همسایه در اولویت است.  به گفته مناقبي، تجار 
ترکیه اي از شدت نوسانات نرخ دالر و یورو در کشورمان، شدیداً شوك زده و 
متأثرند و این ناپایداري ها را عامل اساسي و ناخواسته بر برنامه ریزي تجاري 
قلمداد مي کنند که به هرحال منجر به افزایش ریسک سرمایه گذاري ها 
مي شود.  رئیس مجمع واردات اضافه کرد: بخش خصوصي دو کشور تالش 
مي کنند که تجارت پایدار و پر رونق و مبتني بر منافع مشترك تعریف کنند 
و به همین دلیل هر دو طرف خواهان کاهش دست اندازهاي موجود هستند 
ولي متأسفانه وجود برخي ناهماهنگي ها و موازي کاري ها در دستگاه هاي 
دولتي و بانكي مانع آن است. به گفته مناقبي به هرحال تجارت خارجي 
وابسته به مجوزها و تأییدیه هاي س��ازمان هاي مرتبط نظیر سازمان غذا 
و دارو، وزارت جهاد کشاورزي، اداره اس��تاندارد، گمرك و... است و توقع 
مي رود دولتمردان در خصوص سرعت بخشي به بررسي پرونده ها و تعیین 

تكلیف آنها، تجدیدنظر کنند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

60863183شهدايران
4024819317سپنتا

28631106صنايعسيماندشتستان
1977714بانكاقتصادنوين
204962008پااليشنفتتبريز

2625244سيمانتهران
3767349صنايعالستيكيسهند
133981241صنايعخاكچينيايران

3964366سرمايهگذاريپارستوشه
2985275سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3552324صنايعكاغذسازيكاوه
1744159سرمايهگذاريپرديس

51747سرمايهگذارينوركوثرايرانيان
3722338صنعتيبهشهر

1363123بينالملليتوسعهساختمان
46440سرمايهگذارينيرو

2180185توسعهشهريتوسگستر
215001328گروهصنعتيپاكشو

5059306كشتيرانيجمهورياسالميايران
7657443داروسازيجابرابنحيان

4011191سراميكهايصنعتياردكان
19154912داروسازيزهراوي

366101743معادنبافق
4831230تايدواترخاورميانه

394061876معدنيدماوند
3718177بينالملليمحصوالتپارس

20338968معدنيامالحايران
195493تامينسرمايهاميد
3257155فنرسازيخاور

7334349معادنمنگنزايران
8763417گلتاش

9100433فروسيليسايران
13703652صنايعشيمياييسينا
2228106پستبانكايران

12759607پااليشنفتبندرعباس
5003238لنتترمزايران

10364493باما
5487261توسعهمعادنرويايران

11165531فرآوردههايتزريقيايران
157775بانككارآفرين
2923139نوردآلومينيوم

6078289پتروشيميشيراز
18090860سيمانسفيدنيريز

8794418داروسازيزاگرسفارمدپارس
6901328آلومراد

360081711البراتوارداروسازيدكترعبيدي
7008333ذغالسنگنگينطبس

3241154سايپاآذين
4483213سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان

5704271توليديگرانيتبهسرام
6989332سرمايهگذاريصنعتبيمه

18590883نفتبهران
2716129سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ

2674127بانكخاورميانه
204397گروهپتروشيميس.ايرانيان

6466307پتروشيميآبادان
4044192آبسال

2528120ايرانياساتايرورابر
4066193تراكتورسازيايران

3392161داروسازيامين
3498166پمپسازيايران
3351159فوالدآلياژيايران

3984189توسعهمعادنوفلزات
3880184سرمايهگذاريساختمانايران

175183سيماندورود
2806133سرمايهگذارياعتبارايران

3228153كارخانجاتتوليديشيشهرازي
5893279سيمانبجنورد
14937707داروييرازك

12405587خدماتانفورماتيك
2325110س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

196693بانكملت
2643125توليديكاشيتكسرام

203196سرمايهگذاريتوسعهملي
135564سيمانكردستان

6484306پااليشنفتتهران
169980بيمهما

7332345معدنيوصنعتيگلگهر
4301202كشاورزيودامپرويمگسال

166178ليزينگصنعتومعدن
6523306آهنگريتراكتورسازيايران

3222151كاشيسعدي
5208244س.صنايعشيمياييايران

2350110ايركاپارتصنعت
8914417قندهكمتان

356921669سيمانبهبهان
6340296پشمشيشهايران

5305247مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
15472720قنداصفهان

131161سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
2929136مخابراتايران
3765174شيشههمدان

5692263البرزدارو
2993138كابلالبرز

4513208سيمانخزر
6012276توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

2179100سيمانفارسوخوزستان
6591302نيروكلر

6497297لولهوماشينسازيايران
13605620كربنايران

6955316قندمرودشت
3347152سايپاشيشه
144565بيمهالبرز

3516158سبحاندارو
149167بانكپارسيان

129358سرمايهگذاريخوارزمي
18148808پتروشيميجم

4736210گسترشنفتوگازپارسيان
3678162كيميدارو
5340234كيميدارو
11129486نفتپارس

4891213معدنيوصنعتيچادرملو
535762322پتروشيميفناوران
5678246پتروشيميشازند
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