
شــادی مکی: روز گذشــته ســیدابراهیم رئیســی به ساختمان 
میرداماد رفت تا از نحوه ی عملکرد سامانه های نظارتی و رصد 
هوشــمند تراکنش های مالی مطلع شــود. او در ایــن دیدار به 
»جایگاه مهم بانــک مرکزی« در مدیریت منابــع پولی و مالی و 
اصالح نظام بانکی اشــاره کرد و ماموریت هایــی را برای تحول و 
ارتقای آن برشــمرد. براین اساس تقویت ارزش پول ملی، اصالح 
ناترازی بانک ها، توقف رشــد ســالیانه نقدینگی، اصالح ســبد 
ذخایر ارزی متناســب با نیازهای ســرمایه گذاری و تجاری کشور، 
توسعه دامنه وثائق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری، فعال سازی 
حساب تجاری، تقویت سامانه های نظارتی و تامین سرمایه در 
گردش واحدهای تولیــدی از ماموریت های اصلی بانک مرکزی 
عنوان شد. علی سعدوندی، استادیار سابق بانکداری و فایننس 
دانشــگاه اســترالیایی وولونگونگ دوبی و موســس »کلینیک 
اقتصاد«، در ارتباط با این ماموریت ها و روند تحقق و عملیاتی 

شدن آن اظهاراتی بیان کرد. 

Ó  شــروطی که رئیس جمهــور در بازدید از بانــک مرکزی برای 
بهبود وضعیت این بانک مطرح کردند تا چه اندازه در وضعیت 

کنونی قابلیت اجرا دارد؟
این نکته ای مثبت اســت که رئیس جمهــور درباره معضالت نظام 
بانکــی صحبت کردنــد، برخی از مواردی که ایشــان مطــرح کردند 
مسائلی است که سالیان سال مطرح بوده  و ضروری است که اجرایی 
شوند. اما اینکه در اجرا چه از آب در بیاید باید منتظر بود و دید. نکته 
مهم این است که تنها با دستور دادن و بدون برنامه ریزی  و به کارگرفتن 
نخبگان و حتی طرد ایشان بعید است مواردی که دستور داده شده در 
عمل بتوانند موفق باشند.  اکثرموارد مطروحه درست هستند، هرچند 

که در برخی مواقع باید عکس این موارد توصیه می شد. 
تقویت ارزش پول ملی: اگر منظور از این موضوع کاهش نرخ ارز است 
که باید گفت، تقویت ارزش پول ملی سیاســتی بوده که طی 50 سال 
گذشته در کشور ما اجرا شده و متاسفانه به پرداخت سوبسید بر واردات 
کاالهای خارجی منجر شده و در نهایت بیماری هلندی است.  بیش 
از 50 سال است که به صورت ممتد تورم را در کشور تجربه می کنیم و 
در این خصوص در جهان رکورددار هستیم. یکی از دالیل این موضوع 
آن است که معموال ارزش پول ملی را باالتر از سطحی که باید باشد در 
نظر می گرفتیم.  شاید به جای این موضوع مشاوران رئیس جمهور باید 
اشــاره می کردند به ممانعت از تضعیف پول ملی زیرا این دو موضوع با 
یکدیگر متفاوت هستند. البته می توان ارزش پول ملی را تا یک حدی 
زیر ســطح تعادلی قــرار داد و بعد از آن به نحوی موضــوع را مدیریت 
کنید که ارزش پول ملی بیش از آن کاهش نیابد اما تقویت ارزش پول 
ملی در شرایط فعلی به صنعت زدایی در اقتصاد کشور منجر می شود 
که متاســفانه ما طوالنی ترین دوره صنعت زدایی را در طول تاریخ بشر 

شاهد بوده ایم.
اصالح ناترازی بانک ها: بخش عمده ناترازی بانک ها به دلیل اجبار 
دولت یــا اجبار مجلس تحت عنوان تســهیالت تکلیفی یــا به دلیل 
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او ادامه داد: »با شورای فقهی حوزه علمیه قم جلسه گذاشتید و تذکرات 
الزم را از ایــن شــورا دریافت کردید. اما توقع طــالب و فضالی انقالبی 
حوزه علمیه قم از نمایندگان این بود که این نظرات فقهی اعمال شود. 
باید مشــخص شــود که البی و جریان کدام پشت صحنه نظارت فقهی 
در این طرح دیده نشــده اســت؟« این نماینده طالب با اشاره به اینکه 
امروز موضوع خلق پول، بنــگاه داری و حیله های ربوی معنایی ندارد، 
اعالم کرد:»با وجود طرح های کالن بانکی که حوزه علمیه آنها را آماده 
کرده است، قطعا نمایندگان مجلس تذکرات و هشدار طالب و فضالی 
انقالبی حــوزه علمیه در روز 13شــهریورماه را دریافــت و آنها را جدی 

خواهند گرفت.«

اعتراض جمعی از حوزویان  �
کمیل قنبــرزاده، عضو مرکز اقتصاد مقاومتی حــوزه علمیه قم با بیان 
اینکه در طرحی که در مجلس تصویب شــده، بحث های نظارتی در آن 
به صورت جدی پیش بینی شــده است، گفت: »در این طرح همچنان 
موضوعات مهمی مانند خلق پول بانک ها و ایجاد تورم، حیله های ربوی، 
بنگاه داری و صوری ســازی معامــالت و ادامه روند اعطای تســهیالت 

بی ضابطه به اشخاص پرنفوذ همچنان حل نشده است.« 
البته این اعتراض متخصص روحانیون و حوزویان نیست، زیرا پیش 
از این، مسعود خوانســاری در نامه خود به محمدباقر قالیباف، اعالم 
کرده بود: »این طرح، ظرفیت قانونی مورد نیاز برای ثبات بخشــی به 
اقتصاد کالن، کنترل تورم و تحقق سالمت بانکی را طی سال های آتی 
از کشور سلب خواهد کرد.« این در حالی است که محمدباقرقالیباف، 
رئیس مجلس درباره شفافیت این طرح گفته است: »طرح بانکداری 
جمهوری اســالمی ایــران پس از مدت ها بحث، مراحــل نهایی کار را 

در مجلــس می گذراند. هدف از تصویب این طــرح راهبردی که پس 
از پنج دهه ســاختار بانــک مرکزی را متحول می کنــد، تحکیم نقش 
نظارتی بانک مرکزی برای نظارت بر فعالیت های شــبکه بانکی کشور 
است. در سال های اخیر و به ویژه پس از توسعه بانک های خصوصی، 
خألهای قانونی فراوان دســت بانک مرکزی را برای اعمال اقتدار الزم 
بر شبکه بانکی و نظارت بر روندها بسته است و رسیدگی به تخلفات و 
اعمال مجازات  الزم به دلیل نداشتن اختیارات قانونی و بعضا تعارض 
منافع انــدک بوده و پشــتوانه قانونی محکم و ســاختار نظارتی موثر 
برای جلوگیری از تخلفات شــبکه بانکی وجود ندارد یا بسیار محدود 
است.« قالیباف معتقد است: »افزایش اقتدار بانک مرکزی و موضوع 
خلق پول توسط شبکه بانکی قاعده مندتر خواهد شد و بر این اساس 
اجرایی شــدن این قانــون تاثیر زیادی بر کنترل تورم خواهد داشــت 
و از اقدامــات مهم مجلس در جهت بهبود معیشــت مردم محســوب 
می شود.« اما در این میان اخباری مبنی بر حضور طالب در بانک ها با 
تصویب این طرح شنیده می شود، هرچند این موضوع از سوی برخی 

از نمایندگان رد شد. 
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شروط رئیسی 
با دستور  محقق نمی شود 

پرداخــت وام های مرتبط در بانک های خصوصی یا خصولتی اســت. 
پس بانک ها ناتراز شــدند تا بــه دولت و نهادها و شــرکت های دولتی 
کمک شــود. حال ســوال  اینجاســت که آیا رئیس جمهور برای اینکه 
کسری بودجه را کاهش داده و فشار را از روی بانک ها بردارند برنامه ای 
دارند یا تنها دستوری است به بانک مرکزی که ناترازی بانک ها اصالح 
شود. بدون اصالح نظام بودجه ای کشور ناترازی بانک ها هرگز اصالح 
نمی شــود. نکته مهم آن اســت که در اصالح نظام بودجه ای کشــور 
تفکیک بودجه ارزی و ریالی مهم ترین سیاستی است که باید در پیش 
گرفته شــود اما متاسفانه در دولت گوش شــنوایی برای این موضوع 

وجود ندارد. 
توقف رشــد ســالیانه نقدینگی: این ماموریت هدف درســتی بوده و 
باید در اولویت قرار بگیرد اما برای توقف رشــد ســالیانه نقدینگی اگر 
سیاســت های اقتصــادی اصالح نشــود موجب رکودی ســنگین در 
اقتصاد می شود و از این منظر می تواند عواقبی شدیدتر از تورم را نیز به 
دنبال داشته باشد. باید بر این نکته تاکید کنم که در حال حاضر تورم 

مشکل اصلی کشور است نه رکود.  
اصالح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه گذاری و تجاری 
کشــور: اگر نظر رئیس جمهور در این موضوع به این معنی اســت که 
ذخایر ارزی مان را به ارزهایی نگهداری کنیم که طرف مبادله ما هستند 
ماننــد یوآن چین، درهم امارات، لیر ترکیه و دینار عراق این سیاســت 
معقولی اســت.  به نظر من بدیع ترین مســاله ای اســت که در شروط 

مدنظر رئیس جمهور به آن اشاره شده است.
توسعه دامنه وثائق و تسهیل روند وسیله گذاری: در گذشته نیز به این 
موضوع توجه نشده و برای اولین بار است که از زبان یک مقام مسئول 
مطرح می شــود و به باور بنده نکته درســتی است . یکی از مشکالت 
اساسی کشور آن است که نظام بانکی از سراسر کشور سپرده دریافت 
کرده و در تهران این ســپرده ها را به صورت تسهیالت در اختیار افراد 
قرار می دهد.  دلیل عمده این موضوع آن است که امالک شمال تهران 
از نظر نظام بانکی قابل وثیقه گذاری است اما به عنوان مثال زمین های 
کشاورزی و روستایی قابل وثیقه گذاری نیستند. این مساله نیاز به کار 
جدی و کارشناسی به ویژه در حوزه حقوق بانکی دارد که فکر نمی کنم 
چنین ابر پروژه ای در اقتصاد ایران تعریف شــده باشــد اما اگر چنین 

مساله ای تعریف شده باشد جای تقدیر دارد هر چند بعید می دانم. 
فعال سازی حساب تجاری: درباره این شرط الزم است مشخص شود 
که منظور از فعال سازی حساب تجاری چیست؟  آیا فعال سازی تجارت 

خارجی و حساب سرمایه خارجی هدف است یا بحث دیگری است. 
تقویت ســامانه های نظارتی: این شــرط از مسائل مهم و مغفول مانده 
اســت. رئیس جمهور درباره تقویت نظارت بانکی ســخن نگفت بلکه 
ایجــاد ســامانه را مورد توجــه قرار داد. این درحالیســت کــه یکی از 
مشکالت جدی کشور ســامانه های نظارتی هســتند. این سامانه ها 
باعــث برهم خوردن تقــارن اطالعاتی بین جامعه و افرادی اســت که 
به ســامانه ها دسترسی دارند. به باور من بخشــی از این اطالعات در 
اختیار این افراد قرار می گیــرد که در نهایت تبدیل به رانت اطالعاتی 
شــده و برای این افراد ثروت ویژه به ارمغان می آورد و متاسفانه امکان 

 علی سعدوندی ماموریت های رئیس جمهوری 
به بانک مرکزی را بررسی کرد: 

گزارش
یــک 
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جوابیه

در پی انتشــار خبری درروزنامه هم میهن با موضوع آزار  جنســی  
تعــدادی کــودک در قــم، روابط عمومی دادگســتری اســتان قم 

توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد که در آن آمده است:
بــا بررســی های انجام شــده و دریافت گــزارش از رئیس حوزه 
قضایی بخش خلجستان مشــخص شد، مردی 67ساله نسبت به 
آزار جنسی دو پسربچه 10ساله در روستای رستگان از توابع شهر 
دســتجرد بخش خلجســتان اســتان قم اقدام کرده است. پس از 
مراجعه مادر یکی از کودکان به مرجع انتظامی موضوع پیگیری و 
متهم که متواری بود، دستگیر شد و اکنون با قرار بازداشت موقت 

در زندان به سر می برد.
برخالف خبرمنتشره که به آزار هفت کودک اشاره دارد، تاکنون 
اذیت و آزار دو کودک مطرح شــده و هیچ گونه ادعایی هم از ناحیه 

فردی به غیر از مادر یکی از کودکان مطرح نشــده است. اتهامات 
این فــرد آدم  ربایی، ایجاد مزاحمت بــرای اطفال و تهیه فیلم های 
مســتهجن است که پرونده وی به شعبه دوم دادگاه عمومی بخش 
خلجستان ارجاع شده است. متهم دارای سابقه 20 سال مصرف 

مواد مخدر است.
هم میهن: الزم به توضیح اســت در گزارش منتشــر شــده، ادعا 
نکرده بودیــم تجاوزی صورت گرفته، بلکه به نقــل از مادر یکی از 
کودکان از آزارهــای صورت گرفته خبر داده شــد. اما علت تفاوت 
تعداد آزاردیدگان، این اســت که برای دادگســتری اعتبار رسمی 
بودن مراجعات، مالک اســت و برای روزنامــه آنچه در محل گفته 
می شود؛ پس نباید تفاوت تعداد، به معنای ایراد در گزارش روزنامه 

تلقی شود.

اقتصادی که 4/3درصد در ســال گذشته رشــد کرده، این دیدگاه 
هاوکیش* را که» فشار حداکثری« ایران را تسلیم می کند، زیر سوال 
می برد.  25 آگوســت، بلومبرگ مقاله ای منتشــر کرد با این عنوان 
که »اقتصاد بیمار، تهران را برای مذاکرات احیای برجام تحت فشار 
قرار داده است«؛ این شاید خالصه ای از دیدگاه های مخالف درباره 

مذاکرات احیای برجام باشد. 
از آن سو منتقدان دولت بایدن با این دیدگاه که اقتصاد ایران در 
حال غرق شــدن است، در حال تالش هســتند که به دولت آمریکا 
فشــار بیاورند که برای دســتیابی به راهکارهای دیپلماتیک در حل 
بحران هســته ای، منتظر ایران ضعیف تر برای گرفتن امتیاز بیشتر 

باشد. 
در واقــع همیــن دیــدگاه هــم باعث شــد کــه دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهور قبلی آمریکا در ســال 2018 از توافق هسته ای خارج 
شــود و در انتظار ســقوط اقتصاد ایران بماند. در حالــی که بعد از 
ســه سال هنوز این اتفاق نیفتاده و ایران به تکمیل چرخه هسته ای 
خود بسیار نزدیک شده است و این نشان دهنده عمق شکست این 

استراتژی فکری است. 
ســال گذشــته، اقتصاد ایران 4/3درصد رشد کرد. هم صندوق 
بین المللــی پول و هم بانک جهانی، رشــد حــدود 3 درصدی را در 
ســال های آینده برای اقتصــاد ایران پیش بینی می کنند. از ســال 
2012 تحت فشار تحریم ها رشــد اقتصادی ایران، بدون احتساب 
نفت که بیشــتر بخش خدمات را تشکیل می دهد، 2/9درصد رشد 
کرده اســت.  یک کارشــناس ایرانــی در بنیاد دفاع از دموکراســی 
)FDD( - ســازمانی کــه مخالف احیــای برجام و حــل صلح آمیز 
پرونده هسته ای ایران است- رشد اقتصاد ایران را در دوره تحریم ها 
»اثرگذار« توصیف کرده است. ستایش هایی از این دست که به نظر 
می رسد روشی هوشــمندانه برای احیای برجام و در نتیجه کاهش 

تحریم هاست. 
در مقابل اما تصریح شــده که »هرچند وجوه مسدودشده ایران 
که حــدود 100میلیارد دالر تخمین زده می شــود، می تواند رشــد 
اقتصــادی کوتاه مدتی را ایجــاد کند، اما به نفع مــردم عادی ایران 
نخواهد بود. همانطور که تحریم ها به نفــع گروه هایی از ذی نفعان 
و جنگ های نیابتی اســت.« اگر تحریم ها برای فشار حداکثری به 
معیشــت ایرانیان با هدف اعتراضات خیابانی طراحی نشــده بود، 
چنیــن نگرانی هایی قابــل لمس بود. حتی ترامــپ زمانی که برای 
راه انــدازی کمپین فشــار حداکثری علیه زندگی روزانــه ایرانیان به 
خود می بالید، به نظر در فشار علیه ایران صریح تر بود. اما اطالعات 
جدید از درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی در پایان سال 1400 نشان 
می دهد که این استراتژی که تاکید می کند، منابع مالی داده شده به 

ایران به مردم عادی نخواهد رسید، هم رد شده است. 
در سال گذشته، درآمد سرانه ایرانی ها بیش از سه برابر سریع تر از 
سرانه تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. براساس اطالعات 
مرکز آمار ایران،  درآمدها در ســال گذشته به میزان قابل توجهی از 
تورم باالتر قرار گرفت. در حالی که نرخ تورم سال گذشته 42 درصد 
ثبت شــده که دوبرابر میانگین نرخ تورم در دهه گذشــته محسوب 
می شــود، با این حال درآمدها و هزینه ها با حاشــیه قابل توجهی از 
تورم سبقت گرفت و به حدود 53 درصد افزایش یافت. در نتیجه، با 
تعدیل تورم، درآمدها در سطح ملی 11/5درصد، در مناطق شهری 
12/1و در مناطق روستایی 7 درصد افزایش یافت. همچنین هزینه 

واقعی سرانه هم با نرخ های مشابه افزایشی نشان می دهد. 
بنابراین روشن است که این ادعا که پول های بلوکه شده برجامی 
به نفع مردم عادی ایران نخواهد بود، بیشتر یک سوءتفاهم است که 
کارکرد اقتصاد ایران را به درستی درک نکرده است. محافظه کارانی 
که می دانند اقتصاد ایران با وجود تحریم ها چطور کار می کند، هم 
در دوران رئیس جمهوری حسن روحانی –رئیس جمهور میانه رو- در 
ســال های 2013 تا 2017 و هــم امروز در دوره ریاســت جمهوری 

ابراهیم رئیســی- رئیس جمهور محافظه کار- برای دستیابی به یک 
توافق بازنگری شده، مخالف هستند. 

البته حتما با یک سال افزایش درآمد، بهبود وضعیت اقتصادی 
در اقتصــاد ایــران حاصل نمی شــود. چراکه آثار بحــران اقتصادی 
تحمیل شــده به یک خانــواده معمولی ایرانی در دهــه بعدی ادامه 
می یابد و به این زودی تمام نمی شــود. تحریم های آمریکا و افزایش 
آن در ســال 2021، باعث شده که سرانه هزینه های واقعی ایرانیان 
همچنان 11 درصد کمتر از ســطح قبل از تشدید تحریم ها در سال 

2010 باشد. 
اما آیا این موضوع باعث رفع تردید ایران برای دســتیابی به یک 
توافق نهایی که در مراحل نهایی خود است، می شود؟ حتی با وجود 
تاثیر مثبت اخبــار برجامی بر بخش هایی از اقتصــاد ایران، برخی 
از محافظه کاران در ایران از دولت ابراهیم رئیســی خواسته اند که با 
توجه به افزایش تقاضای اروپا برای نفت در زمســتان پیش رو، که با 
تحریم های غرب علیه روسیه تشدید شده، هرگونه توافق را به تعویق 
بیندازند. انتظار این است که زمستان پیش رو نارضایتی اروپایی ها 
را بیشــتر کرده و موضع آنها در مورد هر نــوع توافق با ایران تلطیف 
شــود. اما برای کشــوری که بیش از یک دهه اســت که تحریم ها را 
تحمل کرده، ساده انگارانه است که بگوییم به این سادگی از اصول 
اســتراتژیک خود برمی گــردد. بنابراین اخبار مثبــت اقتصادی به 
احتمال زیاد دلیل اصلی فشار بر دولت رئیسی است که توافق را به 

تاخیر بیندازد. 
دولت رئیســی بهتر است که رشــد اقتصادی سال قبل را دلیلی 
برای مقاومت در برابر توافق احتمالی که اکنون روی میز اســت، در 
نظر نگیرد. دولت رئیســی برای دستیابی به رشد 8 درصدی ساالنه 
در دوره اول ریاست جمهوری و ایجاد یک میلیون شغل و ساخت یک 

میلیون مسکن، نیاز به منابع بیشتری برای سرمایه گذاری دارد. 
همانطور که اخیرا توضیح دادم، براســاس گزارش ها، 9 ماه پس 
از روی کار آمدن دولت رئیســی، میزان اشــتغال کمتر از سال پیش 
گزارش شده که این موضوع به وضوح نشان می دهد بدون دسترسی 
به بازار جهانی، تقاضای داخلی نمی تواند رشد اقتصادی چهار پنج 
درصدی را حمایت کند.  کمبود منابع ســرمایه گذاری بحرانی ترین 
مساله پیش روی دولت رئیسی است. طی سه سال گذشته، میزان 
سرمایه گذاری ثابت حدود 13 درصد از تولید ناخالص داخلی ثبت 
شده اســت که 25 درصد پایین تر از دهه 1990 است. طبیعتا این 
میزان کفایت ســرمایه نه تنها شــرایط فعلی، بلکه رشــد های باالتر 
را حمایــت نخواهد کرد. ضمن اینکه بــرای حفظ توان تولید نفت و 
گاز بــه حجم ســرمایه گذاری نزدیک به یک ســوم از تولید ناخالص 
داخلی در شرایط کنونی نیاز است.  در همین حال، ایاالت متحده 
آمریکا هم باید همین شرایط ثبات اقتصادی در ایران را دلیلی برای 
خوش بینی درباره دستیابی به توافق پایدار در نظر بگیرد، چه آنکه 
محافظه کارانــی که حاال در ایران به قدرت رســیده اند، همان هایی 
هســتند که به دولت روحانی درباره توافق هســته ای 2015 انتقاد 
می کردند. آنها می گفتند که روحانی پیش از آنکه اقتصاد ایران، خود 
را با تحریم ها تطبیق دهد، از موضع ضعف توافق را پذیرفته اســت. 
حال آنکه دولت رئیسی با وجود هزینه های هنگفت تالش کرده که 

زمانی وارد مذاکره شود که به اندازه کافی مستاصل باشد. 
رئیســی وعده داده که معیشــت مردم را به توافق هسته ای گره 
نزنــد؛ هرچند به نظر می رســد کــه چنین امکانی وجــود ندارد که 
اقتصاد ایران بهتر از این در شــرایط تحریمی عمل کند، با این حال 
ایران نیاز دارد از اهداف اســتراتژیک خود برای به چالش کشــیدن 

هژمونی آمریکا در منطقه برای رفع تحریم ها دست بردارد. 
از سویی واشنگتن هم باید توانایی ایران را در تثبیت خود با وجود 
فشار تحریم ها ببیند و این موضوع را فرصتی برای دستیابی به یک 
توافق هسته ای پایدار با دولت محافظه کار ایران قرار دهد. در نهایت 
برخالف استدالل رایج، ایران در حالی که موضع خصمانه خود را با 
ایاالت متحده حفظ می کند، به توانایی خود برای مقاومت در مقابل 
فشار حداکثری اطمینان دارد و در نتیجه دالیل کمتری برای احیای 

مفاد توافق برجام دارد. 
*هاوکیــش: اصطالحــی در اقتصــاد اســت کــه بــرای توصیــف 
سیاست های مالی انقباضی از سوی بانک های مرکزی به کار گرفته 

می شود. 
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عکس نوشت

خاطرتان هســت هنگام ورود تیم آ.ث.میالن به فرودگاه امام خمینی و استقبال مردمی از اعضای 
این تیم، چطور مالدینی را به هم ماالندند که پلیس کم مانده بود برای نجات جانش گاز اشــک آور 
بزند؟ خاطرتان هست بلیت فروشی ورزشگاه امام رضای مشهد را؟ خاطرتان هست همین چند روز 
پیش جلسه انتخابات رئیس فدراسیون را که تازه ساعت چهار صبح مشخص شد برگزار می شود یا نه؟ واقعیت این است که می توانم تمام صفحات 
روزنامه را »خاطرتان هســت«هایی بنویســم که از سر بی سلیقگی در مدیریت فوتبال مان درست می شود. سلیقه را دست کم نگیرید. شما همین 
یک عکس را که دیتیلی از مراسم رونمایی از کاپ قهرمانی جام جهانی است نگاه کنید. اگر سلیقه ای در مجموع برگزارکنندگان این مراسم بود، 

چنین پارچه ای باید برای این اتفاق انتخاب می شد؟ حاال که انتخابش این نوع پارچه بود، نباید پارچه را اتو می زد؟ 
گذاشتم آب ها از آسیاب بیفتد. دور هم بنشینیم، بدون کینه و نقار، بدون عذرخواهی و خاک بر سرمن، خاک بر سر تو، عقل مان را روی 
هم بگذاریم و چاره ای کنیم. االن داریم راجع به عکس و فوتبال حرف می زنیم، اگر نه باقی مراسم هایمان هم دست کمی از این یکی ندارد. 
یکی، کمی بهتر، یکی بدتر. حاال که بســاط اســتخدام و تولید کار در بانک ها و ادارات فراهم شده، لطفا بیایید و عده ای  را صرفا با تخصص 

»سلیقه« در هر ادار ه ای استخدام کنید. 

دربارهعکسیازمراسمرونماییازکاپجامجهانی

استخدام با تخصص »سلیقه«

جمال رحمتی3

کالهبرداری
نشر اطالعاتی از این سامانه ها وجود دارد.  ایجاد هر نوع سامانه جدید 
اطالعاتی که به تجمیع اطالعات و آنالیز و تحلیل اطالعات منجر شود 
باید تحت نظارت جدی قرار بگیرد. بنابراین خود سامانه نظارتی باید 
تحت نظارت جدی قرار بگیرد اما به نظر نمی رسد دستگاهی در کشور 
برای نظارت بر ســامانه های نظارتی داشته باشــیم و از این منظر این 
سامانه ها می توانند به ضد خود تبدیل شده و رقابت را در نظام بانکی 
مخدوش کرده یــا رانت های ویژه در اختیار ویژه خــواران قرار بدهند. 
بنابراین آنچه باید تقویت شــود نظام نظارتی بر بانک هاســت که باید 

مجددا بازتعریف شود. 
تامین ســرمایه  در گردش واحدهای تولیدی: دراین باره معتقدم باید 
عکس این مســاله انجام شــود. به بــاور من رئیس جمهــور به دیدگاه 
اعتقادی نزدیک تر هســتند که مخالف احتکار در جامعه اســت. این 
وام های ســرمایه در گردش معموال در اختیار شرکت های تولیدی قرار 
می گیرد تا به افزایش موجودی انبار کمک شود. افزایش موجودی انبار 

در واقع پوششی برای مدیریت ریسک تورم محسوب می شود. 
یعنی شــرکت ها به جــای اینکه اقدام به تولید کننــد،  مواد خام یا 
کاالی نیمه ســاخته یا کاالی ســاخته شــده را احتــکار می کنند و در 
واقع دولت و نظام بانکی به یاری این شــرکت های تولیدی می رســند 
که احتکار در ســطح باالتری انجام دهند. این که باب شده هر کسی 
می خواهــد ادعایی مطرح کند می گوید باید بانک ها وام ســرمایه در 
گــردش دراختیار واحدهای تولیدی قرار بدهند به نظر من به دلیل نا 
آشــنایی این افراد با اصول سیاســت گذاری اقتصادی است. افزایش 
موجودی انبار شرکت های تولیدی در ایران به مراتب باالتر از کشورهای 
پیشــرفته است و به نظر می رســد دلیل آن این است که این شرکت ها 
تالش می کنند از شــرایط تورمی به نحو احسن به نفع خود استفاده 
کنند و متاســفانه نظام بانکی و سیاســت گذار صنعتــی و اقتصادی 
کشــور این روند را تشدید کرده اســت به نحوی که بیش از 70 درصد 
کل تسهیالت بانکی، تسهیالت سرمایه در گردش است که می توانیم 

بگوییم در واقع تسهیالت برای ایجاد تورم بیشتر است.
Ó  رئیس جمهوری از وضعیت ســامانه های رصــد بانک مرکزی

سخن گفته و معتقد است خروجی آن شفافیت است اما نکته 
آن است که متاسفانه سامانه های بانکی ما به هیچ عنوان شفاف 
نیســتند از جمله اینکه ما حاضر نیستیم به خاطر همین نبود 
شفافیت موجود تحت نظر جهان بین الملل یا همان FATF قرار 
بگیریم. با این شرایط منظور رئیس جمهور مشخصا از شفافیت 

چه بوده است؟
این مســاله فرق می کند. شکی نیست که ما باید یک FATF  داخلی 
داشــته باشــیم و در این موضوع هم قصور داریم اما اینکه در شرایط 
تحریمی اطالعات بانکی خــود را در اختیار طرف مقابل قرار بدهیم 
ممکن اســت عاقبت خوشــی نداشــته باشــد.  حقیقت آن است که 
متاســفانه ما هیچ نوع نظارتی بر نظام بانکی نداریم و این ســامانه ها 
هم هیچ نوع نظارتی ایجاد نکرده اســت. به عنوان مثال سال هاست 
که ســامانه های مقابله با پولشــویی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی 
تعبیه شده اســت اما تا به امروز حتی یک مورد کشف فساد در کشور 

دیده نشــده اســت. بعید می دانم کســی باور داشــته باشد که 
ما ســالم ترین کشــور دنیا به لحاظ مالی هستیم. به نظر 

می رسد این سامانه ها کارآیی کافی را نداشته و در جهت 
مقاصد دیگری اســتفاده و ایجاد می شــوند، همانند 
سامانه جامع تجارت. سامانه های متعددی ایجاد شده 
است مثال خریدهای دولتی در یک سامانه تجمیع شده 

است وهمین تجمیع باعث شــده که هزینه های دولت 
نه تنها کاهش نیابد که افزایش نیز داشــته باشد بنابراین 

باید بررســی شود که علت برقراری این سامانه ها 
چیســت؟ یا مثال ســامانه ای ایجاد شــده تا 
نان مردم شــمرده شود. در حال حاضر وزیر 
اقتصاد آگاهــی دارد که من نوعــی در ماه 
چه تعداد نان ســنگک کنجددار خریداری 
کرده ام و از کدام نانوایی. اینکه قرار اســت 

وزیر اقتصاد با این اطالعات به کجا برسد محل سوال است اما به این 
سامانه ها متاسفانه افتخار می کنند درحالیکه این سامانه ها در جهت  
اهداف ادعایی پیش نرفته اند. اگر فرض بر ارتقای نظارت و شفافیت 
است چرا به عنوان یک نمونه یک ماه پیش ریاست جمهور این اصل را 
نقض کردند. زمانی که از مجلس انقالبی تقاضا کردند که تبصره 16 
الیحه بودجه که به شفافیت نظام بانکی تا حدی کمک کرده و بانک ها 
را موظف کرده بود ســپرده های کالن و ســپرده های مرتبط را افشــا 
کنند بی اثر ســازند. دولتی که خود در جهت خالف شفافیت حرکت 
می کند چگونه از ایجاد سامانه نظارتی ابراز خرسندی می کند؟  به باور 
من، ایجاد ســامانه های نظارتی برای پیمانکاران این سامانه ها منافع 
کالن مادی دارد و برای اپراتورها وگردانندگان این ســامانه ها نیز رانت 
اطالعاتی ایجاد می کند و احتماال این افراد به ثروت های کالن دست 

می یابند اما برای مردم هم تنها هزینه خواهد بود و نابرابری بیشتر.
Ó  یکی دیگر از  نکات سخنان رئیس جمهور، مبنی بر هدف گذاری

نقدینگی زیر 25درصد است. آیا واقعا در شرایط فعلی بدون هیچ 
خوش بینی نسبت به تحریم ها این امر شدنی است؟

بله امکان کنترل نقدینگی کامال وجود دارد امکان اینکه تورم را حتی 
در شــرایط تحریم زیر 5 درصد برسانیم کامال هست. اما ما هیچ برنامه 
اجرایی در جهت کاهش رشــد نقدینگی نمی بینیم. هدف گذاری 25 
درصدی رئیس جمهور برای کنترل نقدینگی نرخی بسیار باال است اما 
نسبت به نرخ های رشد نقدینگی در 2 سال گذشته بهتر است و به نظر 
من به راحتی می توانند به این هدف برسند اما به نظر من برای رسیدن 
به این هدف بهترین کار آن است که  کسری بودجه دولت از محل اوراق 
تامین شود. متاسفانه در دولت جدید روند معکوس شده است به طوری 
که وزیر اقتصاد در ماه گذشته اعالم کرده که بدهی های اوراق مشارکت 
کاهش یافته است. این بدان معناست که بدهی غیر سیال و غیرجاری 
و غیرشفاف دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی افزایش یافته است این 
چه سیاستی اســت که پیش گرفته اید؟ آن هم در کشوری که باالترین 
نرخ های بیکاری جوانان در دنیا را دارد. آیا این سیاست شفافیت بدهی 
های دولت را افزایش داده یا وضعیت را وخیم تر کرده است؟ گذر زمان 

عاقبت بسیاری از این سیاست ها را آشکار خواهد کرد.
Ó  اســتقالل بانک مرکزی، موضوع مهمی است که بارها درباره

آن صحبت شده اما خروجی نداشته است . تعیین شروط  برای  
بانک مرکزی موید این اســت که استقالل  بانک مرکزی هدف 

دولت کنونی نیست. نظر شما دراین باره چیست؟
عده ای با اســتدالل های بی پایه معتقدند که اســتقالل بانک مرکزی 
یک سیاست ضدانقالبی است و باید این بانک ابزاری در اختیار دولت 
باشــد در حالی که نظریه ورشکسته ای اســت که به جز ایران در هیچ 
کشور دیگری طرفدار ندارد. اینکه بانک مرکزی در اختیار دولت باشد 
بدین معناست که دولت از جیب مردم برداشت کند و به معنای مالیات 
تورمی اســت. اشکال مالیات تورمی این است که ضعیف ترین اقشار 
جامعه بیشتر متضرر خواهند شــد. پس ناعادالنه ترین و مخرب ترین 
روشن تامین کسری بودجه دولت تمسک به بانک مرکزی است که در 
دولت جدید به عنوان یک افتخار شناخته می شود. در این دیدار باید 
رئیس جمهور اعالم می کردند که از این به بعد به بانک مرکزی فشــار 

نخواهد آمد و نگاه ابزاری نخواهیم داشت.  
Ó  آیا می توان گفت که در دولت فعلی برنامه ای برای اســتقالل

بانک مرکزی وجود نداشته و سیاست دراین خصوص مبنی بر 
استفاده از این بانک برای کسری بودجه و تامین بودجه برخی 

پروژه هاست؟ 
نه تنها برنامه ای برای استقالل بانک مرکزی وجود ندارد 
که تا جایی که اطالع دارم مساله استقالل بانک 
مرکزی یک گناه تلقی می شود. به بیان دیگر 
معکوس روند اســتقالل بانک مرکزی قرار 
است طی شود. البته که صالح مملکت 
خویش خســروان دانند. باید دید که با 
وجود چنین طرز فکرهایی در سال های 

آینده کشور عزیز ما به کجا می رسد.

دبیر گروه عکس
امیر جدیدی

مباحث بانکداری موضوع علمی است  �
محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرس 
حــوزه علمیه قــم در واکنش به تجمع طــالب درباره طرح 
بانکداری اســالمی، بــا بیان اینکــه مباحــث اقتصادی و 
بانکداری موضوع علمی اســت نه شرع و فقه، به هم میهن 
گفت: »با مسائل شرعی مشکالت بانکی ما حل نخواهد شد، با فقه، نه بهره باال 
می رود و نه پایین می آید. مادامی که در مملکت تورم و ســقوط ارزش پول ملی 
وجود دارد، اقتصاد ما به سامان نیست. نظام بانکداری کشور مشکل دارد. اینکه 
طلبه یا طالب در نظام بانکداری حضور داشته باشند، چه مشکلی را می   توانند 
برطرف کنند.« او با بیان اینکه وقتی فردی دارایی خود را در بانک ها سپرده گذاری 
می کند، اما در مدت زمان یک ســال 40 درصد از ارزش دارایی اش را از دســت 
می دهد، براساس چه فقهی می توان به این مساله پاسخ داد، تاکید کرد: »آیا در 
برابر کاهش ارزش دارایی های نقدی افراد در طول یک سال، طلبه، شرع یا دولت 
پاسخگو است؟ اگر روحانی ها به بانک ها بروند، با این میزان تورم در بانک ها چه 
کار می توانند  انجام دهند؟ با حضور طالب قرار نیست هیچ بهره ای توسط بانک 
دریافت شود؟ معتقدم بانکداری کاری است که با فقه و شرع درست نمی شود، با 
اقتصاد سالم و ارتباط با بانک های جهانی درست می شود. تا زمانی که زیربنای 
اقتصادی ایران درست نشود، مسائل ربا و بهره در بانک ها حل نخواهد شد.« این 
مدرس حوزه علمیه قم بیان کرد: »با طرحی که در آن طلبه ها به بانک ها بروند و 
نظارت کنند، بســیار مخالف هســتم. زیرا باورم این است که هر چه طلبه  ها در 
فضای اجرایی کشــور کمتر باشند، بهتر است. معتقدم این افراد باید به سمت 
وظیفه ذاتی شان یعنی ارشاد بروند. در بانک ها فساد، رانت و اختالس است. اگر 
طلبه ای در بانک باشد، طبیعی است که نگاه بدبینانه مردم به روحانیت بیشتر 

می شود، زیرا اقتصاد ما ناسالم است.« 
محمدتقی فاضل میبدی، دیدگاه مهمی درباره اقتصاد و نظام بانکداری دارد. 

او بر این باور اســت که باید تالش شــود با اقداماتی اقتصاد اصالح  و تحریم ها 
برداشته شود تا شاهد رشد اقتصادی باشیم. در این شرایط است که ارزش پول 
ملی حفظ خواهد شــد. حتی نظام بانکداری هم اصالح می شود. مادامی که 
ارزش پول ملی حفظ نشود، بانک ها هم به شیوه کنونی کار خود را ادامه خواهند 
داد. موضوع دیگری که این مدرس حوزه علمیه قم با آن به شدت مخالف است، 
عنوان پسوند اسالمی دادن به بانک ها است. او در این باره گفت:  »تصور کنید 
بگوییم، بیمارستان؛ دانشگاه، محیط زیست یا شهرداری اسالمی، در حالی که 
تمامی این نهادها تخصصی و فنی هســتند. پسوند اسالم آوردن برای نهادها، 
به نظرم نوعی وهن به اســالم است. اینکه کدام اسالم، کدام فقه؟ ده  ها قرائت 
از اسالم داریم. بانکداری اسالمی یعنی چه؟ در دنیا بسیاری از کشورهایی که 
اقتصاد سالم دارند، بهره کمتر و کارمزد بیشتر دریافت می کنند. یعنی براساس 
فرمول علمی عمل می کنند، زیرا اقتصاد آنها اقتصاد نابســامانی نیست.« او با 
طرح این سوال که »اسالم گفته بهره حرام است، اما این حرام بودن بهره یعنی 
چی؟« تصریح کرد: »اگر 100میلیون پول نقد در بانک سپرده  گذاری شود و یک 
کارخانه دار از این پول استفاده کند، باید بانک نرخ سود به این سپرده  بدهد، زیرا 
فرد کارخانه دار با این سپرده کار اقتصادی و تولیدی می کند و سپرده گذار نیز در 
برابر کاهش ارزش دارایی خود، سود دریافت می کند. این روند درست است. البته 

بهره ای که امروز در بانک های ما رواج است، مورد تایید اسالم نیست.«

سخن آخر �
طرح بانکداری جمهوری اســالمی ایران هنوز در حال بررســی اســت. عالوه 
بر بخــش خصوصی، اقتصاددانان و حوزویان نیز با آن مخالف هســتند. البته 
حوزویان در پایان تجمع روز گذشته شــان به مجلس برای اصالح این طرح یک 
ماه فرصت دادند و همزمان اظهار امیدواری کردند که در صورت تصویب، شورای 

نگهبان مانع اجرایی شدن آن شود. 

رنا
/ ای

ی
سو

مو
یه 

ض
مر

س: 
عک

 


