
با وجود اينكه يك دهه از عمر آغاز به كار كارگروه هاي 
اصالح نظام بانكي و تحقيقات و مطالعات مس�تمر در 
اين حوزه مي گ�ذرد، وزير اقتصاد دوب�اره به پله اول 
بازگش�ته و از مديران عام�ل بانك ها خواس�ته نگاه 
و انتظاراتش�ان را از اص�الح نظام بانك�ي ارائه كنند. 
اين فرايند و رفت�ار تكراري به وضوح نش�ان دهنده 
ناديده  گرفتن همه مطالعات كارشناس�ي و طرح ها و 
برنامه هاي قبلي  و ش�كل گرفتن بروكراس�ي دوباره 
براي طرح ه�ا و برنامه هاي اصالح نظام بانكي اس�ت. 
طرح تحول بانكي در سال 87 به عنوان يكي از محورهاي 
هفت گانه ط��رح تحول اقتصادي مدت ه��ا محل بحث و 
بررسي كارگروه اصالح نظام بانكي قرار گرفت و در نهايت 
در س��ال 91 كار اين كارگروه به اتمام رس��يد. دو اليحه 
اصالح قان��ون بانك مركزي و اصالح قان��ون بانكداري از 
جمله نتايج كارگروه اصالح نظ��ام بانكي بود كه البته در 

دولت دهم به مجلس ارسال نشد. 
از طرف ديگر كميت��ه اي ويژه در مجلس ب��راي اصالح 
قانون بانكداري بدون ربا تشكيل و نتايج آن در قالب طرح 
اصالح قانون بانكداري بدون ربا تدوين شد. همچنين اين 
كميته اليحه قانون بانكداري را از دولت دريافت و با طرح 
خود تلفيق كرد. به عبارت ديگر طرح مجلس به يكي از 
فصول اليحه تدوين ش��ده تبديل شد و اين كميته طرح 
خود را به عنوان طرح قانون بانكداري جمهوري اسالمي 

نامگذاري كرد. 
در س��ال 92 دولت تصميم به ارس��ال اي��ن دو اليحه به 
مجلس گرفت، اما وزي��ر اقتصاد وقت اع��الم كرد چون 
قرار است امضاي بنده پاي اين لوايح باشد، ما بايد اين دو 
اليحه را دوباره بررسي كنيم. در نهايت دولت يازدهم به 
پايان رسيد و اما در دولت دوازدهم، دولت تنها بخشي از 
مواد قانون بانك مركزي و قانون بانكداري به عنوان اليحه 
اصالح قانون پولي و بانكي به مجلس فرستاد كه هنوز اين 

اليحه در صحن علني مجلس بررسي نشده است. 
از آن زمان تاكن��ون هيچ خبري از سرنوش��ت آن لوايح 
نيس��ت و با وجود صدها ساعت يا ش��ايد هزاران ساعت 
مطالعات كارشناسي در كارگروه هاي مختلف، بدون دليل 
مشخصي تنها برشي كوچك از لوايح برداشته و به عنوان 

اليحه به مجلس فرستاده شد. 
حسين عيوضلو، عضو كارگروه اصالح نظام بانكي و عضو 
هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانش��گاه امام صادق )ع(، 
درخصوص علت ارسال نكردن لوايح به مجلس، بهمن ماه 
سال 96 به فارس گفت: » اين مسئله را بايد از منظر اقتصاد 
سياسي طرح هاي تحول بررسي كرد، زيرا مي بينيم وقتي 
دولت چه در زمان دولت آقاي احمدي نژاد و چه در دولت 
آقاي روحاني يك اراده اي براي اصالح نظام بانكي داشت، 
به صورت سيس��تمي و حرفه اي در برابر اين اراده تغيير، 
مقاومت شكل مي گيرد و موجب مي شود به تدريج اصالح 

نظام ها فراموش شود.«
  رويه غلط وزير اقتصاد جديد

در حالي كه 10 سال از مطالعات و پژوهش ها برای اصالح 
نظام بانكی ايران می گ��ذرد ، وزير جديد اقتصاد همانند 
علی طيب نيا به نقطه صفر مرزی مطالعات بازگشته است 
و  در رابطه با اصالح نظام بانكي، از بانك ها خواست ابتدا 
تعريف، نگاه و انتظارات خود را از موضوع »اصالح ساختار 
نظام بانكي« ارائه داده و س��پس همي��ن كار را از منظر 

حاكميت، وزارت اقتصاد و بانك مركزي انجام دهند. 
بخش بانكي ايران با مشكلي روبه رو است كه عالوه بر بانك 
مركزي، بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري نيز اقدام به 
توليد پول يا حجم نقدينگي بدون پشتوانه و موهومي پول 
مي كنند. اين در حاليس��ت كه انحصار چاپ پول در دنيا 
تنها در اختيار بانك مركزي است، اما در ايران اهرم چاپ 

پول بدون پشتوانه كه به تورم منجر مي شود عالوه بر بانك 
مركزي به دست بانك ها افتاده است كه بايد اين اهرم را از 
طريق جلوگيري از جذب نامحدود سپرده و غير متناسب 
با سرمايه گرفته ش��ود و به بانك ها گوشزد شود كه ديگر 
اجازه چاپ پول در فرايند پرداخت سود موهومي ندارند. 
سكوت در رابطه با مش��كل نظام بانكي و در كل ماليه و 
بخش غير واقعي اقتصاد ايران به اعتقاد كارشناسان يكي 
از اشتباهاتي بود كه در دولت يازدهم و دوازدهم رخ داد، 
زيرا اگر در سال هاي ابتدايي دولت آسيب شناسي، طرح 
و انديشيدن و س��خن گفتن در رابطه با مس��ئله ماليه و 
بانك��داري ايران انجام مي ش��د هم اكنون ت��ورم و حجم 
نقدينگي در اين وضعيت نب��ود و در دوره اصالحي قرار 
داشيم و با قدرت بيشتري مي توانستيم مقابل تحريم هاي 
ناعادالنه و ظالمانه كشورهاي متخاصم مقابله كنيم، اما 
ورود به مباحث نظري اصالح و سپس اصالح عملياتي در 

شرايط كنوني نيز يك ضرورت است.  
در راس��تاي تأكيدات رئيس جمهور، جلسه اصالح نظام 
بانكي با حضور فرهاد دژپس��ند، وزير ام��ور اقتصادي و 
دارايي، معاون ام��ور بانكي، بيمه و ش��ركت هاي دولتي 
وزارت اقتصاد و مديران عامل بانك هاي دولتي در محل 

اين وزارتخانه برگزار شد. 
فرهاد دژپسند طي سخناني در اين جلسه كه در راستاي 
تأكيدات رئيس جمهور مبني بر اصالح نظام بانكي برگزار 
شد، از بانك ها خواست ابتدا تعريف، نگاه و انتظارات خود را 
از موضوع »اصالح ساختار نظام بانكي« ارائه داده و سپس 
همين كار را از منظر حاكميت و دستگاه هاي دولتي مثل 

وزارت اقتصاد، بانك مركزي و... انجام دهند. 
وزير اقتص��اد همچنين تأكي��د كرد: هر ي��ك از بانك ها 
چالش هاي نظام بانكي و ني��ز چالش هاي مرتبط با بانك 
خود را ترس��يم و برنامه و راهكار هاي الزم را پيش��نهاد 
كنند.  دژپس��ند افزود: برنامه مزبور س��پس توسط چند 
كارگروه تخصص��ي با مش��اركت متخصصان خ��ارج از 
دولت مورد بررس��ي قرار گرفته و نتايج اس��تخراج شده 
براي انجام اقدامات بعدي در اختيار معاونت امور بانكي، 

بيمه و ش��ركت هاي دولتي ق��رار گيرد.  وزي��ر اقتصاد با 
تأكيد بر تداوم برگزاري جلس��ات اصالح نظ��ام بانكي، 
يكي از برنامه هاي ميان م��دت آن را تدوين طرحي براي 

پياده سازي نظام بانكداري الكترونيك اعالم كرد. 
وي در بخشي ديگر از سخنان خود، سهم اصلي انتقادات 
از سيستم بانكي نظير اضافه برداشت و معوقات را مربوط 
به بانك هاي خصوصي خواند و گف��ت: بانك هاي دولتي 
معم��والً منضبط ترين بانك ه��ا به لح��اظ رعايت قانون 

هستند. 
  افزاي�ش ۲۵ براب�ري نقدينگ�ي در ۱۳ س�ال 

گذشته
  از س��وي ديگر، يك كارش��ناس اقتصادي با بيان اينكه 
كشور اصاًل شرايط اقتصاد آزاد را ندارد، گفت: در شرايط 
فعلي بايد واقعي��ت اقتصاد را در نظ��ر گرفت و مبتني بر 
آن تصميم سازي كرد.  حيدر مس��تخدمين حسيني در 
گفت وگو با فارس درباره داليل اصلي افزايش قيمت ارز 
و تحوالت ب��ازار ارز در ماه هاي اخير گفت: ريش��ه اصلي 
افزايش قيمت ارز، حج��م نقدينگي 1700 هزار ميليارد 
توماني بود.  اين كارشناس اقتصادي افزود: در شروع دوره 
اول رياست جمهوري احمدي نژاد حجم نقدينگي كشور 
70 هزار ميليارد تومان بود كه پس از هش��ت سال و در 
دوره اول رياس��ت جمهوري روحاني حجم نقدينگي به 
هفت برابر يعني 490 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. 

حيدر مستخدمين حس��يني بيان داش��ت: بنابر اين از 
ابتداي دولت احمدي نژاد تا كنون حجم نقدينگي 25برابر 
افزايش يافته اس��ت كه اگر توليد كش��ور هم متناسب با 
نقدينگي يعني 25 برابر افزايش مي يافت تورم نداشتيم. 
اين كارش��ناس اقتصادي بي��ان داش��ت: بنابر اين اولين 
اشكال در اين است كه نقدينگي افزايش يافته و نقدينگي 
به سمت فعاليت هاي مولد هدايت نشده، بلكه به سمت 
فعاليت ه��اي غيرمول��د، رانتي و انحصاري س��وق يافته 

است. 
اين كارشناس بازار پول و سرمايه با تأكيد بر اينكه براي 
اصالح وضعيت موجود، نقدينگي بايد مهار شود، گفت: 

اگر نقدينگي در اختيار آحاد جامعه بود اين مش��كالت 
به وجود نمي آمد. 

   پيامدهای توزيع ناعادالنه نقدينگي  
مشاور وزير اقتصاد در دولت يازدهم با بيان اينكه نقدينگي 
متناس��ب با توليد نيس��ت،  اظهار داش��ت: نه تنها توليد 
متناسب با رشد نقدينگي نيست، بلكه توليد كشور درجا 
زده است، به طوري كه رشد اقتصادي كشور امسال قطعاً 
منفي مي شود. در حال حاضر يك عده از انباشت نقدينگي 

و يك عده از كمبود نقدينگي سرگردان هستند.  
 اين اقتصاددان اظهار داش��ت: پيش از اين گفته مي شد 
ك��ه مديريت آق��اي بهمن��ي در بانك مرك��زي بدترين 
دوره مديريتي بوده، اما در دوران آقاي س��يف مديريت 
بانك مركزي دوره بدتري را س��پري ك��رد، به طوري كه 
با صدور بخش��نامه هاي متع��دد ارزي، صادركنندگان و 
واردكنندگان عم��اًل نمي توانس��تند برنامه ريزي كنند.  
وقتي مديريت اقتصادي خوب نيست چرا بايد هزينه آن 

را مردم بپردازند. 
  اقتصاد آزاد وجود خارجي ندارد

در حالي كه مش��اوران و مديران اقتصادي دولت يازدهم 
مدافع بازار آزاد هستند و آزاد سازي نرخ سود در پنج سال 
اخير ضربه مهلكي به خود بانك ها و حتي سهامداران آنها 
زده اس��ت، مردم نيز هزينه اين اشتباه را با پرداخت هاي 
سود موهومي و رشد حجم نقدينگي و كاهش ارزش پول 
ملي و تورم پرداخت می كنند. وي گفت: اگر جهت دهي 
اقتصاد آزاد است، كشور اصاًل شرايط اقتصاد آزاد را ندارد 
و اصاًل اقتصاد آزاد وجود خارجي ندارد و حتي امريكا هم 
اقتصاد آزاد ندارد. دليل اين مطلب هم دخالت هاي ترامپ 
در اقتصاد است كه از جمله آن مي توان به تعرفه گذاري 

واردات كاال از چين يا مسائلي از اين قبيل اشاره كرد. 
  جلوی چاپ پول توسط بانك ها را بگيريد

   در شرايطي كه در تمامي كش��ورهاي دنيا امتياز چاپ 
پول تنها در اختيار بانك مركزي اس��ت، اما در ايران اين 
امتياز ويژه به مرور زمان و آهسته آهسته به دست بانك ها 
و مؤسسات مالي مجاز و غير مجاز نيز افتاد. به اين صورت 

كه بانك ها بدون در نظر گرفتن استاندارد سرمايه اقدام به 
جذب منابع به شكل نامحدود از محل سپرده هاي مردمي 
مي كنند و وقتي در پايان سال مالي نمي توانند مابه ازاي 
سود وعده داده ش��ده را به س��پرده هاي بانكي پرداخت 
كنند، اقدام به اعطاي قدرت خريد و پول در قالب اعداد 
به سپرده گذاران مي كنند، در شرايطي كه در هيچ كجاي 
دنيا كشورها و بانك هاي مركزي اين اجازه را به بانك ها 
نمي دهند كه سود موهومي را با اعطاي پول و قدرت خريد 

به سپرده گذاران محقق كنند. 
بخشي از ريشه رش��د حجم نقدينگي در سال كه ساالنه 
حداقل بالغ بر 200تا 300هزار ميليارد تومان اس��ت از 
پرداخت هاي سودهاي محقق نش��ده در شبكه بانكي به 
سپرده گذاران نش��ئت می گيرد. حال به همان اندازه كه 
بانك ها سود موهومي به س��پرده گذاران اعطاء مي كنند 
در واقع از قدرت خريد ساير دارندگان پول به همراه انواع 
مش��تقات پول مي كاهند كه اين امر يك اجحاف است و 
جا دارد دادستان كل كشور و دادستان تهران و سازمان 
بازرسي كل كش��ور در رابطه با مباحث بانكداري ، مالي، 
بيمه اي، بورسي و صندوق هاي بازنشستگي ورود جدي 
داشته باش��ند، زيرا حقوق عمومي گاهاً به وسيله رفتار 
و عملكرد غلط برخ��ي از بانك ها و مدي��ران آنها تضييع 
مي شود، كما اينكه در دولت يازدهم و دوازدهم برخي از 
بانك هاي خصوصي از جاده اصلي خارج شده و در جاده 
خاكي در حركتن��د.  در اين ميان عده اي از رس��انه هاي 
بيگانه نيز پيوسته مردم را مي ترسانند كه وضعيت شبكه 
بانكي ايران خوب نيست، در صورتي كه مسئله فوق قابل 
اصالح و حل است و در اقتصاد مسائلي بدتر و پيچيده تر 
از اين مقوله صاحب انواع و اقس��ام راهكار اصالحي است 
و اتفاقاً بايد از طرح مسئله به جهت كشف راه حل مسئله 
استقبال كرد و بايد از بي عملي و س��كوت مطلق در اين 

حوزه نگران بود. 
اگر بخواهيم حسابداري مس��ئله فوق را تجزيه و تحليل 
كنيم، بايد عنوان داشت كه كفايت سرمايه يا سرمايه اي 
كه متعلق به سهامداران بانك ها در ايران است نسبت به 
تعهدات و بدهي هاي آنها بسيار ناچيز است و اين ضعف 
بايد به گونه واقعي و نه موهومي و كاغذي جبران شود. در 
عين حال بانك ها هزينه هاي جاري و ريخت و پاش هاي 
زيادي دارند كه بايد زيس��ت الكچري  گونه خود با منابع 
سپرده گذاران و سهامداران را حتماً پايان دهند، از سوي 
ديگر بانكداري ايران بايد به سمت بانكداري الكترونيك 
حركت كند.  بخش پولي ايران به ويژه بانك ها و مؤسسات 
مالي و ش��به پولي مانند صندوق هاي س��رمايه گذاري و 
نهادهايي كه مجوزشان را از بورس اوراق بهادار مي گيرند، 
اما در واقع هدفشان تجميع پس اندازها و سرمايه گذاري 
در بخش بانك است با همه يال و كوپالي كه دارند حتي 
نمي توانند به اندازه اي كه سود علي الحساب به سپرده ها 

مي دهند بازدهي و سودخالص ايجاد كنند.
 از اين رو پول و قدرت خريد محقق نشده به سپرده گذاران 
مي دهند كه منشأ ايجادش حقيقي نيست و به مثابه آن 
اس��ت كه اقدام به چاپ پول مي كنند و از قدرت خريد 
تمامي پول هاي موجود در اقتصاد مي كاهند. اين عارضه 
به تورم منجر مي ش��ود و اثر اين فراين��د غلط به اعتقاد 
كارشناسان اقتصادي اگر از تحريم ها بيشتر نباشد كمتر 
نيست؛ از اين رو اخيراً نيز مقام معظم رهبري به اصالح 
بخش بانكي تأكيد داش��ته اند كه بايد ديد برنامه س��ه 
قوا و مؤسس��ه علوم بانكداري، پژوهشكده بانكي، بانك 
مركزي و سازمان حسابرس��ي و كميته اي كه ذيل اين 
سازمان است كه اس��تانداردهاي حسابداري در ايران را 
تدوين مي كند و ش��وراي هماهنگي بانك هاي دولتي و 

خصوصي چيست .

بازگشت اصالح نظام بانکی به نقطه صفر 
 پس از ۱0 سال مطالعه برای اصالح نظام بانكی، وزير جديد اقتصاد

 از مديران عامل بانك ها خواسته است تا خواسته ها، نگاه و انتظار خود را از اصالح بانك ها ارائه دهند

هادی غالمحسینی
  گزارش  
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بیشترین کاهش قیمت طال در 3 ماه گذشته
قيمت طال در معامالت روز جمعه بازار آسيا تحت تأثير رشد ارزش 
دالر امريكا كه تقاضاي سرمايه گذاران براي خريد اين فلز ارزشمند 
را محدود كرد، به پايين ترين قيمت در يك هفته گذشته سقوط كرد. 
به گزارش ايسنا، هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت روز گذشته 
بازار سنگاپور 0/4 درصد كاهش پيدا كرد و به 1218/23 دالر رسيد. بهاي 
معامالت اين بازار در هفته جاري 1/2 درصد كاهش داشته كه بزرگ ترين 
كاهش هفتگي در سه ماه گذشته به شمار مي رود.  در بازار امريكا، هر اونس 
طال براي تحويل در دسامبر  0/3 درصد كاهش پيدا كرد و در 1221/70 
دالر ايستاد. بر اساس گزارش رويترز، دالر پس از اينكه بانك مركزي امريكا 
روز پنج ش��نبه اعالم كرد نرخ هاي بهره را ثابت نگه مي دارد، اما بر تحكيم 
سياست پولي تأكيد كرد، در برابر ارزهاي رقيب صعود كرد.  شاخص دالر 
امريكا در برابر سبدي از شش ارز بزرگ حدود 0/8 درصد در معامالت سه 

روز گذشته صعود كرده بود. 

 ادامه واردات نفتی چین 
از میادین ایراني

از  پ�س  حت�ي   )CNPC ( چي�ن  نف�ت  مل�ي  ش�ركت 
بازگش�ت تحريم ه�اي امري�كا، همچن�ان ب�ه خري�د نف�ت 
از ميادين نفت�ي ايراني ك�ه در آنها س�هم دارد، ادام�ه مي دهد. 
به گزارش رويترز، اين غول نفتي دولتي در سال 2004 وارد ايران شد 
و ميلياردها دالر براي توسعه ميدان نفتي آزادگان شمالي كه توليدش 
در سال 2016 آغاز شد، هزينه كرده است.  هو كيجون، معاون مديركل 
CNPC در حاشيه يه كنفرانس انرژي گفت: هدف اصلي همكاري ما 
با ايران، سرمايه گذاري باالدستي و واردات نفت در ازاي سرمايه گذاري 
است كه در اين كش��ور انجام داده ايم.  دو منبع آگاه به رويترز گفتند: 
تحت معافيت ها، چين اجازه دارد 360 هزار بشكه در روز نفت ايران را 

به مدت 180 روز وارد كند. 

–

–

 محرومیت زدایي از جنوب شرق تهران 
با سرمایه گذاري 53 میلیاردي بنیاد مستضعفان

برنامه ه�اي  اج�راي  راس�تاي  در  مس�تضعفان  بني�اد 
ته�ران  ش�رق  جن�وب  توس�عه  ط�رح  محروميت زداي�ي 
را ب�ا س�رمايه گذاري ۵۳ ميلي�ارد توماني در دس�ت اج�را دارد. 
به گزارش خبرنگار »جوان« اين پروژه بخش��ي از برنامه پنج ساله بنياد 
است كه در آن با كش��ت 5 هزار هكتار باغ زيتون توليد 6 هزار تن روغن 
زيتون بر ظرفيت توليد كش��ور خواهد افزود. بر اس��اس طرح توس��عه و 
محروميت زداي��ي بنياد مس��تضعفان تحت عنوان طرح س��رخه حصار 
پاكدشت 500 هكتار از اراضي اين منطقه در دو فاز احيا مي شود. در فاز 
اول اين طرح 100 هكتار باغ زيتون و در ف��از دوم عالوه بر احداث 100 
هكتار باغ زيتون، 150 هكتار باغ پسته احداث مي شود. محمدرضا بابايي، 
مدير فني شركت كش��ت و صنعت مطهري در اين باره به »جوان« گفت: 
تا كنون بيش از 53 ميليارد تومان سرمايه گذاري در اين حوزه انجام شده 
كه شامل مطالعات، احداث گلخانه، احداث باغ، خط انتقال آب، سامانه 
آبياري تحت فشار، ماشين آالت، تأسيس��ات زيربنايي و... مي شود.  وي 
ادامه داد: در اين طرح كانال رس��وب گير و حوضچه بتني رسوب گير به 
حجم 1000 مترمكعب، استخر خاكي با پوشش ژئوممبران و ذخيره آب 
به حجم 500هزار مترمكعب، شبكه برق رساني 20 كيلوولت به طول 450 
متر، احداث ايستگاه هواشناسي و... احداث مي شود.  بابايي همچنين در 
جريان بازديد خبرنگاران از اين طرح با يادآوري اينكه در برنامه پنج ساله 
25 هزار تن روغن زيتون در كشور توليد خواهد شد، گفت: قرار است كه 
5000 هكتار باغ زيتون در هشت استان كشور توسط بنياد مستضعفان 
ايجاد شود كه طي پنج سال آينده حدود 6000 تن روغنن زيتون معادل 
حدود 20 درصد كل كش��ور توليد شود.  پروژه س��رخه حصار پاكدشت 
شامل 500 هكتار اراضي در سه فاز در حال احياست كه فاز اول اين طرح 
100هكتار باغ زيتون، فاز دوم 150 هكتار باغ پسته و 100 هكتار ديگر باغ 
زيتون در حال اجراست. فاز اول به اتمام رسيده ، كشت فاز دوم آغاز شده و 
اراضي فاز سوم در حال آماده سازي است. اين طرح با محوريت اشتغالزايي 
و محروميت زدايي در هش��ت استان كش��ور از قبيل تهران، كرمانشاه و 
گلستان در حال اجرا است.  بابايي افزود: پروژه سرخه حصار پاكدشت در 
دو فاز شامل احداث 200 هكتار باغ زيتون و 300 هكتار باغ پسته و زيتون 
و همچنين كشت گندم، ذرت است و پس از تكميل و بهره برداري به طور 
متوسط قابليت توليد 1500 تن زيتون، 270 تن پسته را خواهد داشت.  
وي با بيان اينكه سرانه مصرف زيتون براي هر نفر در ايران 130 گرم در 
سال است كه اين رقم در كشورهاي اروپايي 130 گرم براي هر نفر در روز 
است، گفت: طرح مذكور كه با مشاوره شركت اسپانيايي در حال اجراست 
مي تواند ريه تنفسي تهران باش��د و به نوعي با استفاده از تكنولوژي روز، 

كشور را از واردات اين ماده غذايي ارزشمند بي نياز كند. 


