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مذاکره ایران برای خرید هواپیما
از میتسوبیشی ژاپن

دیدگاه
اما و اگر های رونق مسکن پس از کاهش
نرخ سود بانکی
دکتر فرشاد فاطمی اقتصاد دان و عضو هیئت علمی
دانشگاه صنعتی شریف-نظام بانکی کشور برای سومین
بار در  15ماه گذشته به صورت تفاهمی تصمیم به کاهش
نرخ سود سپردهها تا سطح 15درصد گرفت .در این شرایط
برخیچهرههایاقتصادیوحتیسیاستگذاراناقتصادی
کشور امید دارند کاهش نرخ سود سپردههای بانکی بتواند
به رونق معامالتی بخش مسکن کمک کند .با این حال
برخی مالحظات در این زمینه وجود دارد.
اولین مالحظه به فاصله نرخ سود سپرده با نرخ تورم با وجود
کاهش داوطلبانه بازمی گردد .هم اکنون فاصله نرخ تورم
و حداقل نرخ سود سپرده اعالم شده حداقل پنج درصد
است .بنابراین بازار پول کماکان جذابیت دارد.
از سوی دیگر وضعیت ب��ازار مسکن به گونه ای است که
نمی توان نرخ سود را به تنهایی متغیر مسلط بر آن تحلیل
کرد .نرخ سود بانکی یکی از عوامل اثرگذار بربخش مسکن
است اما علت تامه وضعیت کنونی در این بخش نیست .پس
تحریک بازار مسکن از این مسیر حد مشخصی دارد و انتظار
فوق العاده داشتن از آن به نظر حرکت در فضای تخیل
است.نکته دیگر این که بررسی کلی وضعیت بخش مسکن
در چند سال گذشته نشان می دهد این بخش از نیمه سال
 92در رکود به سر برده است .مطابق الگوی جهانی ،بخش
مسکن سیکل دوره ای رونق و رکود را تجربه می کند اما
در ایران به دلیل حضور نرخ تورم باال شدت این سیکل ها
متفاوت است .بدین صورت که در زمان رونق تکانه های
قیمتی شدید رخ می دهد و از سوی دیگر ،دوره افت نیز
معمو ًال طوالنیتر است.
از این زاویه گرچه می توان امید داشت کاهش نرخ سود
بانکی به رونق بخش مسکن کمک کند اما به نظر نمیرسد
میزان و قدرت این کمک به اندازهای بزرگ باشد که مقصود
سیاستگذار حاصل شود .سیاستگذار تصور می کند که با
تحرک معامالت بخش مسکن اشتغال و رشد اقتصادی
در سال جاری وضعیتی به مراتب مطلوب تر از سال های
گذشته دارد و حتی میتواند عدد نرخ رشد را به صورت قابل
مالحظه ای در مقایسه با قبل تغییر دهد.با این وصف ،بازار
مسکن به احتمال زیاد در نیمه دوم سال از رونق غیرتورمی
برخوردار خواهد بود .اما این رونق به صورت نرم رویت
خواهد شد .دلیل آن را هم می توان زمانبر بودن رفع آثار
تحریم ها و نزدیک بودن برخی سیکل های سیاسی عنوان
کرد.ضمناینکهسرمایهگذاریقابلمالحظهنظامبانکی
و سایر شرکت های سرمایه گذاری در بخش مسکن لوکس
و سرمایه گذاری در طرح مسکن مهر ،حجم زیادی از منابع
را در این بخش درگیر کرده است .در نتیجه باید گفت با
کاهش نرخهای سود ،افزایش شدید تقاضا با اما و اگرهای
منبع :اقتصاد نیوز
زیادی روبهرو خواهد بود .

قاضی سراج ازبدهی 170میلیارد تومانی خانواده مدیرعامل سابق بانک رفاه خبرداد:

بدهینجومیپسازفیشنجومی!
الریجانی در پاسخ به تذکرکواکبیان :دولت بهگزارش نهادهای نظارتی توجهی نکرد

رئیسسازمانبازرسیکلکشور
ضمنواکنشبهبرخیازانتقادها
از این نهاد در رابطه با فیشهای
حقوقی ،بی توجهی مسئوالن
ذی ربط نسبت به گزارش ها و
هشدارهای این سازمان را علت
برخیازانحرافاتدانست.ویبه
مثالاینموضوع،گزارش
عنوان ِ
تخلفاتمدیرعاملسابقبانکرفاهبهمسئوالنوبیتوجهیآنهابهاین
گزارشرایادآورشد.
▪ ▪بدهی 170میلیاردیخانوادهمدیرعاملسابقبانکرفاه

رئیسسازمانبازرسیکلکشوردررابطهبانقشاینسازماندرمقابله
با فیشهای نجومی تاکید میکند که این سازمان فقط مسئول ارائه
گزارشبهمبادیذیربطاست.ویدوشنبهشبدربرنامهتیترامشب
شبکهخبر،بااشارهبهپروندهمدیرعاملسابقبانکرفاهگفت:بندهدر
اینبارهبارئیسجمهورنیزصحبتکردهوسوالکردمکهخانوادهاین
آقا که ایشان تسهیالت برایشان در نظر گرفته چقدر بدهی دارند که
اعالمشد 170میلیاردتومانبدهیدارند.خب،سازمانبازرسیکل
کشورکهمحاکمهومجازاتنمیکند،وظیفهاشتهیهگزارشواعالم
بهمبادیذیربطاستکهاینکاررانیزانجامدادهومستنداتمکتوب
آن نیز موجود است.رئیس سازمان بازرسی ادامه داد :در خصوص
سوء جریانات منجر به نقض قوانین و مقررات در شبکه بانکی کشور
در گزارش شماره 67627مورخ 93-4-15اعالم شد که براساس
مصوبه مورخ  92-2-5هیئت وزی��ران در خصوص نحوه محاسبه و
پرداخت حقوق و مزایا ،وجوه قابل توجهی به اعضای هیئت مدیره
بانکهایدولتیپرداختشدهاست.

▪ ▪حقوقهای 30میلیونیمدیراندرشرکتی باوضعیت نامناسب مالی

قاضی سراج با اشاره به سوءاستفاده برخی شرکت ها از مصوبه فوق
الذکر مثالی از شرکت سرمایه گذاری دماوند زد .به گفته وی این
شرکتافزایشدریافتی 40درصدیحقوقمدیرانرابدونجلبنظر
سهامدارانعمدهوباتوجهبهبخشنامهوزارتکارمصوبکرد.بهگفته
سراج با وجود این که این شرکت وضعیت مناسبی از نظر سوددهی
نداشت اماحقوقمدیرعاملواعضایموظفهیئتمدیرهبهترتیببه
مبلغ 303میلیونریالو 273میلیونریالافزایشیافتهاست.

▪ ▪حقوق 40وماندهوام 350میلیونیمدیرعاملجدیدبانکرفاه

قاضی سراج مثال های دیگری از تخلفات گ��زارش شده به مدیران
مسئول درخصوص شرکت های مختلف ارائه کرد و در ادامه گفت:
همکاران ما برای یکگزارش6ماهکارمیکنند وبه مدیران مربوطه اعالم
میکنند اما آنها تمکین نمیکنند ،بهطورمثال در بانک رفاهکارگران
مدیرعاملیکه االن منصوب شده است 40میلیون و 500هزارتومان

میانگین حقوق یک ماهه است،
 350میلیون باقی مانده وامش
با سود یک درصد است.درحالی
که دادستان دی��وان محاسبات
هفته گ��ذش��ت��ه از ح��ق��وق ه��ای
نجومی  950مدیرخبرداده بود
قاضیسراجضمنواکنشتندبه
این گونه اظهارات ،گفت :اعالم
میکنندکه 950نفرازمدیران دزد و غارتگرهستند آقایان باید مطالعه
کنند وبدون تحقیق آبروی مردم را نبرند.وی افزود :فقط 3درصد از
این مدیران بیش از 40میلیون حقوقگرفتهاندکه اگرمدیران 1000نفر
باشند یعنی فقط 30نفرحقوق باالی 40میلیونگرفتهاند.
▪ ▪ 6گزارشسازمانبازرسیازصندوقتوسعه

قاضی سراج درب��اره مسئولیت خود به عنوان رئیس هیئت نظارت
صندوق توسعه ملی گفت :من 6گزارش آماده کردم و همه انحرافها
ومشکالتدرصندوقدراینگزارشهامنعکسشدهاست 6.میلیارد
دالر از منابع صندوق موجود نبود که با مکاتبات و پیگیریهای فراوان
توانستیماینمنابعراواردصندوقکنیم.

▪ ▪وزیر اقتصاد به خاطر برکناری  9مدیر متخلف تحت فشار قرار
خواهدگرفت

سراج با بیان اینکه وزیر اقتصاد 9مدیر را برکنار کرد و بدانید که قطع ًا
بههمیندلیلتحتفشارقرارمیگیردادامهداد:خوشبختانهقاطعانه
عمل کرد و عذرخواهی هم کرد .االن هم در حال بازگرداندن پولها
هستندوآقایطیبنیابهمنگفت«بهاینکارادامهمیدهموجاهایی
کهبهایننتیجهبرسمکهمدیریغیرقانونیدریافتکرده،حتم ًابرخورد
خواهم کرد» .قاضی سراج تصریح کرد :در حدود یک ماه است که
حقوقهای  602مدیر را در یکی از سازمانها راستی آزمایی و احصا
کردیم ،حقوق نفرات اول از 40میلیون تومان به باال هستند و نفر آخر
 5میلیونتوماناست.ویدرپاسخبهسوالیمبنیبراینکهتاکنونچه
مقدارازپولهابهبیتالمالبازگشتهاست،گفت:دررابطهباصندوق
توسعهملیتاکنونیکمیلیاردوخردهایبازگشتهاستوبعضیازافراد
دیگرنیزپولهارابازگرداندهاند.

▪ ▪انتقادتندازالیحهدوفوریتیدولتبرایافزایشمناطقآزاد

بهگزارش تسنیم ،سراج دربخش دیگری ازسخنانش دراین برنامه ،با
اشاره به برخی تخلفات درمناطق آزادگفت :بیش از9هزارشرکت در
جزیره کیش ثبت شده است درحالی که 9300شرکت مربوط به یک
کد ملی است 2800.پرونده مربوط به یک آپارتمان است .معلوم است
که اینهاکارشان صدورفاکتورصوری وفرارازمالیات است .دولت هم
الیحه دوفوریتی دادهکه12منطقه آزاد تاسیس شودکه اگربشود یک
سالدیگرمنبایددوبارهبهبرنامهشمابیایموجواببدهمکهچهکردهایم.

مقاماتشرکتهواپیماسازیمیتسوبیشیژاپندرحالمذاکرهباایرالینهایایرانیجهتفروش80فروندهواپیمای70نفرهمنطقهایبهاینکشورهستند.به
گزارشتسنیمبهنقلازپایگاهخبرینیکی،اینشرکتژاپنیباشرکتهایایرانایروآسمانایرالینوهمچنینمقاماتهواپیماییکشوریایراندرارتباطاست.
شرکتمیتسوبیشیوشرکتهایهوانوردیایرانیدرجریاننمایشگاههواییفارنبورگ،کهازروزدوشنبهدرحومهلندنآغازشده،مذاکراتیراانجامدادهاند.

نهادهای نظارتی خواب بودند؟
نهادهاینظارتیدرموضوعفیشهایحقوقیخواببودند؟اینسوالیاستکه
بسیاریازمردماینروزهامیپرسند.نمایندگانمجلسوحتیدولتیهاهمنسبت
▪ ▪ضعف جدی نهادهای نظارتی

جاللی نماینده مردم تهران در مجلس و رئیس مرکز
پژوهشهای مجلس ،یک شنبه شب در برنامه پایش در
انتقاد از دستگاههای نظارتی گفته بود :این خود نشان
می دهد که ضعف م��ا ،ضعف ج��دی اس��ت .مایی که
می گوییم نمی دانستیم حتم ًا ضعف از ماست ،یا
نهاد های ن��اظ��ری ک��ه می بایست ن��ظ��ارت می کردند و نکردند ضعف از
آنهاست.

▪ ▪چرا سازمان بازرسی با وجود اطالع از تخلفات ورود نکرده است؟

همان جا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
نیز پورمحمدی رئیس وقت سازمان بازرسی را مقصر
این موضوع دانست و گفت :آقای پورمحمدی رئیس
سازمان بازرسی بود و باید ورود می کرد ،االن که
میگوید من از دریافتی باالی مدیران اطالع داشتم اگر
ایشان اطالع داشتند و ورود نکردند مقصر هستند.

▪ ▪جهانگیری:هیچیکازنهادهاینظارتیحساسیتکافیبهخرجندادهاند

بهاینموضوعتذکردادهبودندامانهادهاینظارتیهمپاسخهاییدارند.درادامه
برخیانتقاداتنسبتبهنقشدستگاههاینظارتیوپاسخهارامرورمیکنیم.
اینسوالکهنهادهاینظارتیکجابودندرادوشنبهشب
مجریبرنامهتیترامشبشبکهخبرهمازرئیسسازمان
بازرسیپرسید.قاضیسراجضمنتوضیحاتمفصلچند
پاسخ به این سوال دادکه درادامه خالصه آن می آید:
▪ ▪-1دربرخیمواردقانونایرادداردوکاریازدستگاههاینظارتیبرنمیآید

سراج در مورد وظایف سازمان بازرسی گفت :سازمان بازرسی برحسن جریان
امور و اجرای صحیح قوانین نظارت دارد .وی در تاکید براین موضوع که برخی
مواقع قانون اشکال دارد به ماده  50قانون برنامه پنجم اشاره کرد و گفت:بند
ه ماده  50برنامه پنجم توسعه را چه مراجعی تصویب کرده اند؟ ! این بند که
شامل حقوقهاست از سوی مجلس شورای اسالمی به تصویب و تأیید شورای
نگهبان رسیده است.
▪ ▪ -2توان دستگاههای نظارتی کافی نیست

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنانش ،به ضعف
توان دستگاههای نظارتی هم اشاره کرد و گفت :کل پرسنل سازمان بازرسی
 1700نفر در کل کشور است که  50درصد از این تعداد نیرو های ستادی
هستند در حالی که در کشور  23هزار شعبه بانکی داریم سهم هر نفر اعم از
ستادی و بازرسی  12بانک میشود .تأمین اجتماعی (شستا)  7 ،8هلدینگ
دارد که هر کدام بیش از 500شرکت دارد 1700.نیروی روزمزد ساعتی کار
معین پیمانی و رسمی داریم و ادعا میکنم همکارانم بیش از  10برابر نیروی
موجود کار میکنند.

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز در گزارشی
که به دستور رئیس جمهور بعد از بررسی های کمیته
ویژه موضوع حقوق های غیرمتعارف ارائه کرد صریحا
با انتقاد از دستگاه های نظارتی نوشت :طی سالیانی
که به تدریج پرداخت های غیرمتعارف در برخی
دستگاه ها شکل گرفته است ،هیچ یک از نهاد های نظارتی درون و برون
قوه ای حساسیت کافی در این زمینه به خرج نداده اند .بنابراین به نظر
می رسد که کارکرد دستگاه های نظارتی محل نقد است و با روشن شدن
تصمیمات دولت از این پس بایستی نظارت هدفمند و هوشمندانه تری
بر این موضوع ص��ورت بگیرد و هریک از این دستگاه ها ضمن بررسی
فرآیند های داخلی خود نسبت به ترمیم کاستی هایی که موجب کاهش
این حساسیت ها شده است ،اقدام نمایند.

قاضی سراج ضمن تاکید بربی توجهی دستگاهها به هشدارهای این سازمان،
پرونده بانک رفاه را مثال زد و گفت :طی نامه ای مورخ  10اسفند  93به وزیر
اموراقتصاد،وزیرکارورئیسکلبانکمرکزی،درخصوصانتصابمدیرعامل
سابق بانک رفاه هشدار داده شده است که نامبرده در زمان تصدی بانک ملی
ایرانمرتکبتخلفاتیشدهاست.متأسفانهدراینزمینهبههشدارهایسازمان
بازرسی توجه نشد .بنده دو بار با وزیر کار صحبت کردم اما توجهی نشد.

▪ ▪کواکبیان :نهادهای نظارتی هم که خواب بودند باید عذرخواهی کنند

▪ ▪الریجانی :دولت به گزارشهای نهادهای نظارتی توجهی نکرد

روز گذشته کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس
در رابطه با فیشهای حقوقی گفت :معتقدم اگر رئیس
جمهور عذرخواهی کند ،حتما رئیس مجلس و رئیس
قوه قضائیه نیز باید عذرخواهی کنند .به گزارش فارس
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی روز
گذشته ادامه داد که این عذرخواهی از آن جهت الزم است که دستگاه های
نظارتی زیرمجموعه این قوا مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل
کشور در بحث فیشهای حقوقی خواب بودند .وی افزود :چندین ماه حقوق
دریافت کردهاند و سازمان بازرسی تنها به یک بانک مخصوص اشاره میکند
ودررابطهبامجموعهاقداماتبحثینمیشودوبندهندیدهامدیوانمحاسبات
نیز گزارشی در این رابطه ارائه دهد.

▪ ▪ -3مسئوالن اجرایی به هشدارهای سازمان بازرسی بیتوجه بودند

رئیسمجلسروزگذشتهدرواکنشبهاظهاراتکواکبیان
گفت :سازمان بازرسی در طول مدت اخیر گزارشی
ارسالکردکهدرچهتاریخهاییوکدامیکازبانکهای
مطرححقوقهایآنچنانیدریافتکردهاندودراینرابطه
بهقوهمجریهگزارشارائهشدامامتاسفانهبهاینموضوع
توجهنشدهاست،نامهاینگزارشموجوداستوبندهآنرابهکمیسیوناصلنود
ارسال کردم.الریجانی ادامه داد :اکثر موارد مذکور به اطالع وزارت اقتصاد
رسیدهکهتخلفصورتگرفتهاستومتاسفانهبهاینموضوعگوشدادهنشدو
دیوان محاسبات نیز جلوی خیلی از تخلفات را گرفته است و در گزارشی که به
بندهارائهشداعالمشدهبودکهحدود 4میلیاردتومانبهخزانهبرگشتدادهشده
است.
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