اقتصاد
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شاخص
بدهکارتراشینظامبانکیمعلول
عملکردضعیفبانکمرکزی

یکی از شاخص های سالمت بانکی که با
آن می توان عملکرد مقام ناظر نظام بانکی
(یعنی بانک مــرکــزی) را سنجید ،نسبت
مطالبات غیر جــاری اســت .در ایــن زمینه
نمودار فوق نشان می دهد که این نسبت
در ایران به شدت باالتر از متوسط جهانی و
بسیاری از کشورهای در حال توسعه است.
بنابراین از ایــن منظر مــی تــوان گفت که
عملکرد بانک مرکزی کشورمان نسبت به
دیگر کشور ها ضعیف و غیر قابل دفاع بوده
و در چنین شرایطی است که طرح اصالح
قانون بانک مرکزی در مجلس مطرح می
شود( .منبع :با اقتباس از گزارش 17480
مرکز پژوهش های مجلس)

بازار خبر

ارز در کف قیمت  ۳ماهه
فارس – دبیر کل کانون صرافان روز پنج شنبه
گفت :قیمت دالر در بازار غیررسمی در محدوده
 ۲۹۷۰۰تومان و در بازار توافقی در کانال ۲۸
هزار تومان در نوسان بود .کامران سلطانیزاده
اضــافــه کــرد :در ب ــازار نــه خــریــداری اســت و نه
فروشنده ،همه نسبت به بــازار ارز بیتفاوت
شد هاند ،به نوعی میتوان گفت که این روزها
اغلب افراد تماشاچی بازار شدند.

خرید  ۷متر مسکن با وام ۴۸۰
میلیون تومانی در تهران
تسنیم  -قرار بود با افزایش سقف وام مسکن،
قدرت خرید مردم در بازار مسکن افزایش یابد اما
اکنون با وام  ۴۸۰میلیون تومانی تنها میتوان
 ۷.۸مترمربع مسکن در تهران خریداری کرد.

استنکاف  ۵۴شرکت دولتی از
واریز به حساب واحد خزانه
مهر – مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد دربــاره
فهرست دستگا هها و شرکتهای دولتی که
هنوز اقدام به حذف حسابهای فرعی و گشایش
حساب واحــد نزد بانک مرکزی و خزانه داری
کل کشور نکردهاند ،تعداد این دستگاهها را ۵۴
شرکت دولتی شامل شرکت نفت و همچنین
دانشگاهها و  ۶۷دانشگاهعلوم پزشکی برشمرد
و گفت :بر اساس تبصره  ۷قانون بودجه ،۱۴۰۱
کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹قانون
برنامه ششم توسعه اعم از موسسات دولتی،
وزارتخانهها ،نهادهای عمومی غیر دولتی و
شرکتهای دولتی باید تمام مراودات مالی خود
را از مبدأوصول تا مقصد نهایی که به ذی نفع داده
میشود در بانک مرکزی انجام دهند و این کار به
دلیل اهمیت وجود خزانه واحد بانک مرکزی
انجام شده است.

وزارت راه ۲۰ :هزار میلیارد تومان
برای تکمیل راهآهن رشت-آستارا
نیاز است
تسنیم – مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه
زیربناهای حملونقل گفت :را هآهــن رشت-
آستارا به عنوان قطعه پایانی کریدور ریلی شمال-
جنوب کشور و حلقه واسط کل شبکه راه آهن
ایــران به کشورهای حــوزه قفقاز ،روسیه و در
نهایت اروپاست که نه تنها بخش مهمی از شبکه
ریلی داخلی کشور بلکه نیاز بین المللی است.
بنابر اعالم شرکت ساخت و توسعه زیربناهای
حملونقل ،اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این
پــروژه به ارزش روز معادل  180هزار میلیارد
ریال و با احتساب هزینه های تملک اراضی حدود
 200هزار میلیارد ریال برآورد می شود.

تأمین  ۹۲درصد برق واحدهای
صنعتی کشور بدون محدودیت
مهر  -سخنگوی صنعت برق گفت ۹۲ :درصد
واحدهای صنعتی کشور محدودیتی از لحاظ
مصرف برق نداشتند .مصطفی رجبی مشهدی
اظهار کرد :از  ۶۳۰هزار واحد صنعتی کشور
 ۵۸۰هــزار واحــد مشمول هیچ محدودیت و
مدیریت مصرف برق قرار نگرفتند و حدود ۹۲
درصد که عمدت ًا واحدهای صنعتی کوچک بودند
توانستند به اشتغال پایدار خود ادامــه دهند و
محدودیتی از لحاظ مصرف برق نداشتند و تنها
 ۸درصد از واحدهای صنعتی در برنامه مدیریت
ما بودند.
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زیروبمطرحاصالحقانونبانکمرکزی

گفت و گو

به بهانه درخواست جمعی از مدیران سابق بانک مرکزی برای توقف بررسی طرح مجلس و پاسخ صریح طراح اصلی به این درخواست،
طرح مجلس را بررسی و مهم ترین اصالحات در نحوه فعالیت بانک مرکزی و دالیل این اصالحات را بیان کرده ایم
حقگو  -در آستانه بررسی نهایی
طرح مهم و اساسی بانک مرکزی در
مجلس ،رئیس کمیته پولی و بانکی
مجلس شـــورای اســامــی بــه نامه
انتقادی برخی روسای اسبق بانک
مــرکــزی خطاب بــه رئیس مجلس
که خواستار توقف این طرح شده
اند پاسخ داد و گفت :برخی از این
مدیران بعض ًا تا  20سال سکاندار
نظام بانکی بــوده و اتفاق ًا توسعه
بیضابطه بــانــکــداری خصوصی
(بــه عــنــوان مهم ترین عامل رشد
افسارگسیخته نقدینگی) در دوران
بعضی از همین افراد اتفاق افتاده
است .وی با بیان این که بسیاری از
امضا کنندگان این نامه موسسان
و مــدیــران بــانــک هــای خصوصی
هستند ،خواستار برگزاری مناظره
زنده تلویزیونی با یکی از روسای کل
پیشین بانک مرکزی شد  .
بــیــراه نیست یــکــی از مــهــم ترین
مصائب کنونی اقتصاد ایـــران را
نظام بانکی بدانیم .در پاسخ به این
کاستی ها و پس از تعلل دولــت در
ارســال الیحه اصالح قانون پولی و
بانکی ،مجلس برای برطرف کردن
آسیب های مذکور ،طرح بانکداری
جمهوری اسالمی ایــران را تهیه و
تدوین کرد که در مجلس دهم پس از
بررسی های متعدد به نتیجه نرسید
و مجدد در آغاز مجلس یازدهم اعالم
وصــول شــد .هم اینک کلیات این
طرح در صحن علنی مجلس تایید و
در کمیسیون اقتصادی بررسی شده
و در انتظار طــرح نهایی در صحن
علنی است  .
▪دعوت بحرینی از روسای سابق
بانک مرکزی برای مناظره زنده

طراح اصلی این طرح دکتر حسین
زاده بحرینی اقتصاددان ،نماینده
مشهد و رئیس کمیته پولی و بانکی
مجلس است که پاسخ های وی به
منتقدان این طرح تاکنون در رسانه
ها منتشر شده است .در تازه ترین

مــورد ،چند روز قبل نامه جمعی از
اعضای هیئت عامل پیشین بانک
مرکزی و مدیران عامل بانک های
دولتی و خصوصی که به امضای
پنج رئیس پیشین بانک مرکزی
رسیده است ،منتشر شد که در آن
درخصوص تبعات تصویب این طرح
در مجلس هشدار داده شده است
و امضاکنندگان خواستار توقف
این طرح شده اند .این نامه دیروز
پاسخ بحرینی را به همراه داشت.
به گزارش ایرنا ،وی گفت :بسیاری
از امضاکنندگان نامه توقف طرح
بانک مرکزی در مجلس ،مؤسسان و
مدیرانبانکهایخصوصیهستند
و بــانـکهــای خصوصی (عمدت ًا )
جــزو قــانــو ن گریزترین نهادهای
مالی کشور ،مهم ترین عامل رشد
افسارگسیختهنقدینگیوبهتعبیری
امالمصائب اقتصاد ایران هستند.
در بین امضاکنندگان ،نام افرادی
مشاهده مـیشــود کــه در مجموع
بیش از  20ســال سکاندار نظام
بانکی کشور بودهاند و اتفاق ًا توسعه
بیضابطه و غیرقانونی بانکداری
خصوصی در دوران بعضی از همین
رؤســـای کــل اتــفــاق افــتــاده اســت.
وی در نهایت پیشنهاد کرده است
یکی از همین رؤســای کل پیشین
بانک مرکزی در یک مناظره زنده
تلویزیونی با حضور رئیس کمیسیون
اقتصادی یا رئیس کمیته پولی و
بانکی مجلس شرکت کنند تا افکار
عمومیازریشههاینابسامانینظام
بانکی کشور آگاه شوند.
▪ 3تغییر مهم ساختار و وظایف
بانک مرکزی در طرح مجلس

طرح مجلس در حوزه بانک مرکزی
هم اینک در دو شور به بحث گذاشته
شده و جمع بندی شور دوم تغییراتی
را نسبت به شور اول نیز داشته است
اما درخصوص محتوای آن ،مرکز
پژوهش هــای مجلس در گــزارش
 1-18307ضمن انتقادهایی به

احتمالی نرخ تورم و دیگر متغیرهای
هدف از پیش بینی های ارائه شده،
عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی
در حمایت از تولید ،اشتغال ،رشد
اقتصادیو...رابهمجلسارائهکند.
نقطه قوت دیگر طرح مجلس
به اذعان مرکز پژوهش ها ،به
مدیریت تــعــارض منافع در بانک
مــرکــزی ارتــبــاط دارد .در شرایط
کنونی ،بخش های مختلف بانک
مــرکــزی بــا تــعــارض منافع مواجه
هستند .یکی از این مــوارد تعارض
منافع آشکار ،عضویت نماینده بانک
ها در هیئت انتظامی بانک مرکزی
است که مصداق بارز تعارض منافع
اســـت .همچنین پــدیــده درهــای
گردان بین بانک مرکزی و بانک ها
مورد دیگر تعارض منافع در شرایط
فــعــلــی اســــت .ب ــه ایـــن مــعــنــی که
مسئوالن شاغل در بانک مرکزی
پس از پایان مسئولیت خود ،در بانک
هــا مشغول کــار شــده یــا بالعکس
مدیران بانک ها و موسسات تحت
نظارت ،در بانک مرکزی مشغول
فعالیت می شوند که طرح حاضر
بــرای آن هــا چــاره اندیشی کــرده
است.
چهارمیننقطهقوتبارزطرح
بانک مرکزی از منظر مرکز
پژوهش ها نیز بهبود استقالل این
بانک از شبکه بانکی و تقویت اقتدار
بانک مرکزی است.قوانین موجود
در زمینه نظارت بانک مرکزی حاوی
اشکاالت و نواقص جدی است که
مهم ترین آن ها تعریف نکردن صریح
و مشخص هــدف نــظــارت بانکی،
تــعــریــف نــکــردن قــوانــیــن نــاظــر به
ورشکستگیبانکیوکاهشضمانت
اجـــرای مــقــررات بانک مــرکــزی با
تفویض صـــدور احــکــام بــه هیئت
انتظامی است .با این حال ،در فصل
هــای چهارم و پنجم طــرح حاضر،
موضوع اختیارات نظارتی بانک
مرکزی و تحکیم اقــتــدار آن مورد
توجه قرار گرفته است.
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نقاط ضعف ،به طــور خالصه بیان
کرده که نتیجه مقایسه کارشناسی
مفاد متن شور اول و دوم ،حاکی از
وجود مزایا و محاسن فراوان در هر
دو متن نسبت به قوانین فعلی است.
بــه خصوص در موضوعاتی نظیر
ساختار تصمیم گیری ،پاسخ گویی،
شفافیت رفع تعارض منافع و تقویت
قدرت نظارت بانک مرکزی.
این گــزارش با نگاهی نزدیک تر به
جزئیات این طرح نشان می دهد
که تالش بــرای حذف فرایند های
غیر شفاف تعارض برانگیز و غیر
تخصصی به همراه بهبود استقالل
این بانک از شبکه بانکی و تقویت
اقتدار بانک مرکزی را باید از جمله
مهم ترین ویــژگــی هــای مثبت آن
دانست.
درخـــصـــوص فــرایــنــدهــای
تصمیم گیری ایــن گــزارش
تصریح می کند :در شرایط کنونی
تصمیم گیری در شورای پول و اعتبار

1

انــجــام مــی شــود کــه در ترکیب آن
اعضای غیر متخصص وجود دارند!
تصمیمات گــرفــتــه شـــده نــیــز در
محیطی کام ً
ال غیر شفاف اتخاذ می
شود.از طرفی حضور وزیران دولتی
غیر مرتبط در ترکیب شورای پول و
اعتبار ،تعارض منافع سازمان محور
ایجاد کــرده اســت .به ایــن معنا که
وزیران می توانند از این شورا برای
رســیــدن بــه اهــــداف و مــامــوریــت
وزارتخانه خــود استفاده کنند .با
وجود این در متن نهایی طرح بانک
مرکزی ،تخصص گرایی در نظام
پولی در محوریت قرار گرفته است.
درخصوص پاسخ گویی بانک
مــرکــزی در گــــزارش مرکز
پژوهش ها آمده است :بانک مرکزی
در م ــاده  ،53مــوظــف شــده است
گزارش عملکرد و برنامه های بانک
مرکزی مشتمل بر سیاست های
پولی ،ارزی و اعتباری ،نظام بانکی،
تحوالت اقتصادی ،دالیل انحراف
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در واکنش به اخبار توقف پرداخت تسهیالت در برخی بانک های بزرگ

بانکمرکزی:توقفاعطایتسهیالتبانکیتخلفاست

در حالی که از یکی دو ماه گذشته درخواستهای مردم برای
دریافت تسهیالت از برخی بانکها با پاسخ منفی از سوی
بانکیها همراه شده و برخی منابع دلیل این موضوع را دستور
توقف پرداخت تسهیالت از سوی بانک مرکزی به دلیل اضافه
برداشت بانک ها اعالم می کنند ،بانک مرکزی صدور هرگونه
دستوری بــرای توقف پرداخت تسهیالت بانکی را تکذیب و
اعــام کــرد :توقف اعطای تسهیالت به مــردم به بهانه اضافه
بــرداشــت ،تخلف و مشمول رسیدگی بانک مرکزی است.
خبرگزاری تسنیم در گزارشی اعالم کرد که پیگیری ها از برخی
بانکهای بزرگ دولتی ،نشان داده که در هفتههای اخیر بانک
مرکزی دستور توقف پرداخت تسهیالت از سوی این بانکها
را صادر کرده است .بانکهای مذکور در این مدت در پاسخ
به مشتریان خود اعالم کردهاند که فع ً
ال جلوی تسهیالتمان
گرفته شده و نمیتوانیم وام بدهیم ،یک زمان دیگر مراجعه
کنید! پیگیریهای تسنیم بیانگر آن است که بانک مرکزی به
دلیل افزایش اضافه برداشت برخی از بانکهای بزرگ ،پرداخت

تسهیالت این بانک ها را متوقف کرده است.به گزارش خراسان،
یکی از سیاست های اصلی بانک مرکزی در دوره فعلی ،تعیین
محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها با هدف مهار رشد نقدینگی
است که می تواند منجر به محدودیت در رشد تسهیالت بانک ها
شود.با این حال بانک مرکزی به این گزارش واکنش نشان داد.

در اطالعیه بانک مرکزی آمده است :روند اعطای تسهیالت به
هموطنان گرامی در همه بانک ها ،مطابق با ضوابط و مقررات
جریان دارد و بانک مرکزی هیچ گونه دستوری مبنی بر توقف
پرداخت تسهیالت به شبکه بانکی ابالغ نکرده است.
در ادامه این اطالعیه آمده است :افزایش اضافه برداشت برخی
بانک ها ،اگرچه برخالف سیاستهای ضد تورمی بانک مرکزی
مبنی بر جلوگیری از خلق پول در شبکه بانکی است ،اما بانک
مرکزی تاکید دارد که اقدامات انضباطی در این راستا به هیج
وجه نباید منجر به بروز اختالل در خدمات رسانی بانک ها به
مشتریان شبکه بانکی شود و از این رو ،همه بانک ها مکلفاند
روند اعطای تسهیالت خرد به هموطنان را در چارچوب قوانین و
مقرراتانجامدهند.بدیهیاستتوقفاعطایتسهیالتمذکور
به بهانه اضافه برداشت ،تخلف و مشمول رسیدگی بانک مرکزی
است .تاکید میشود محدودیت های اعمال شده ،به هیچ وجه
شامل تسهیالت خرد نیست و پس از تعدیل رقم اضافه برداشت
توسط بانک ،درخصوص تسهیالت کالن نیز مرتفع میشود.

مدیرعاملصندوقتامینخسارتهایبدنی:

شخصیت های حقیقی خسارت را
به صندوق بیت المال برگردانند

حسین بــردبــار :مدیر عامل صــنــدوق تامین
خسارت هــای بدنی از اشخاص حقیقی که به
دلیل نداشتن بیمه نامه در حــوادث رانندگی به
این صندوق مقروض هستند خواست تا خسارت
هایپرداختیرابهصندوقبیتالمالبرگردانند.
مهدیقمصریاندرگفتوگوباخراسانبابیاناین
که صندوق تامین خسارت های بدنی عوارضی8
درصدی از محل بیمه شخص ثالث از شرکت های
بیمه دریافت می کند که این بخش از مطالبات
روال خوب و عادی دارد،اظــهــار کرد :بحث دوم
اشخاص حقیقی است که صندوق به آن ها کمک
کرده و آن ها تکلیف قانونی شان را که خرید بیمه
نامهاستانجامندادهومقصرانحادثهشدهاندولی
بهدلیلفقدانبیمهنامهاگرقانونگذارپیشبینی
نمی کرد با برخوردهای حقوقی و قضایی مواجه
می شدند.به گفته قمصریان ،قانون گذار تصمیم
گرفته است جایی مثل صندوق تامین خسارت
هایبدنیپیشبینیشودکهجبرانخسارتزیان
دیدگانرادراینگونهمواردانجامدهدوسپسبعد
از پرداخت خسارت ،سراغ مقصر حادثه برویم و با
گرفتن تضامین و وثایق و مواردی که قانون تعیین
کردهاست،بخواهیمکهخسارترابهصندوقبیت
المال برگرداند و به تعبیر بیمه ای ها ،بازیافت یا
ریکاوری کنیم.قمصریان افزود :برخی از افرادی
کهبهدلیلشرایطاقتصادییاغیرهبیمهنامهتهیه
نکردهاندبایدبهصندوقمیلیونهاتومانخسارت
وزیانرابازپرداختکنندکهاینمشکلومحلتامل
استاماتکلیفقانونیمانیزاست،بنابراینیکیاز
مواردیکهمیتواندایندغدغهرارفعکندمعرفی
صندوقاستکهمیتواندباعثبیمهگریزیشود،
همین کهبگوییمصندوقیوجودداردکهدرمواقع
خاصاگرکسیبیمهنامهنداشتیاتهیهنکردهبود
یا باطل شده بود ،این صندوق حمایت و پرداخت
میکندوبعددریافتوبازیافتمیکند.

صادرات نفت ایران  ۱۱۰هزار
بشکه در روز افزایش یافت
چند موسسه بین المللی که با اتکا به اطالعات
ردیابی کشتیهای نفتکش ،تحوالت بازار نفت
را رصد می کنند ،اطالع دادند که صادرات نفت
خام ایران در ماه گذشته میالدی۱۱۰هزار بشکه
در روز نسبتبه ماه ژوئن افزایش داشته و به ۸۱۰
هزاربشکهدرروزرسیدهاست.ب هگزارش تسنیم به
نقل از رویترز ،ایران صادرات نفت خود را در دو ماه
گذشته افزایش داده و احتما ًال با ارزانتــر کردن
نفت خود نسبت به نفت روسیه برای اصلیترین
خریدارش یعنی چین ،باز هم رقم صادرات خود
را باالتر میبرد.طبق گفته ســارا وخــشــوری ،از
مشاوران انرژی شرکت بینالمللی اسویبی،
ایــران در دولــت جدید آمریکا نفت و محصوالت
نفتی و پتروشیمی بیشتری صــادر کــرده است.
چین با واردات نفت ارزانقیمت روسیه و ایران،
رقابتپذیری اقتصاد خــود در برابر غــرب را که
مجبور است هزینه باالتری برای انرژی بپردازد
افزایش دادهاست.اطالعات ردیابی کشتیها
نشان میدهد صــادرات نفت خام ایــران در ماه
گذشته میالدی 110هزار بشکه در روز نسبتبه
ماه قبلاز آن افزایش داشته و به  810هزار بشکه
درروزرسیدهاست.همچنینشرکتکپلرتخمین
میزندصادراتنفتخامایراندرماهژوئنبه950
هزار بشکه در روز رسیده باشد ،یعنی باالترین رقم
صادرات ماهیانه طی سه سال گذشته.نفت ایران
برایفروشدرماهاوتباتخفیف 11دالرینسبت
بهنفتخامبرنتارائهشد هکهحدود 8دالرپایینتر
ن شدهبراینفتاورالروسیهاست.
ازقیمتتعیی 

