اقتصاد

۱۴
گفتوگو

دفاع رئیس کل اسبق بانک
مرکزی از بنگاه داری بانک ها!

حسین بردبار -با وجود نقدهای جدی که به
بنگاه داری بانک ها در سال های اخیر وارد شده
است ،دکتر مجید قاسمی ،رئیس کل اسبق بانک
مرکزی و مدیرعامل فعلی بانک پاسارگاد معتقد
است بعضی استنباط ها درباره بنگاه داری بانک
ها قابل چالش است و قانون عملیات بانکی بدون
ربا سرمایه گذاری بانک ها را مجاز دانسته و...؛
این درحالی است که موضوع سرمایه گذاری
و بنگاه داری در قانون بانکداری بدون ربا جزو
وظایف  16گانه بانک ها (در ماده دوم این قانون)
نیامده است .این موضوع را با مرد کهنه کار نظام
بانکی به بحث گذاشتیم که می خوانید:
جنابعالی به تازگی (در همایش بیمه
های عمر و تامین آتیه) فرمودید که بانک ها
باید بنگاه داری و بنگاه سازی کنند و حال آن که
به نظر می رسد بانک های دولتی قاعدتا نباید
درایــن زمینه ورود کنند و بیشتر این نظریه
مشمول بانک های خصوصی است؟

 ببینید ،خصوصی یا دولتی بــودن بانک هامرتبط با این موضوع نیست .بانک ها چه دولتی
و چه خصوصی منابع مردم را مدیریت می کنند و
در بانکداری بدون ربا برای این که بتوانند وظیفه
شان را به خوبی انجام دهند که بهترین فرصت و
سود آوری را برای موکالن خود فراهم کنند اگر
تشخیص بدهند که در جایی سرمایه گذاری کنند
باید اجازه داشته باشند ،قانون عملیات بانکی
بدون ربا سرمایه گذاری بانک ها را چه خصوصی
وچهدولتیمجازدانستهاست.بعضیازاستنباط
هایی که درباره بنگاه داری بانک ها ایجاد شده،
بسیار قابل تامل و قابل چالش است و متاسفانه
نقش بانک ها را در توسعه محدود کرده است و
اقتصاد ملی دارد آسیب می بیند.
ظاهرا برخی از شاخه های فعالیت
بانکی نباید در بنگاه داری ورود کنند مثال بانک
های با ماهیت بازرگانی می توانند ورود کنند؟

در بانکداری بدون ربا بانک با ماهیت بازرگانیو غیربازرگانی نداریم ،شما به همه عقود مجاز
هستید  ،می توانید در کشاورزی مساقات انجام
دهید و...

خب یک ســری بانک ها اساسنامه
شان با یک موضوع خاص است و باید درآن
زمینه کار کنند؟

بله  ،مثال توسعه صــادرات که جزو بانک هایتوسعه ای است حتی بانک کشاورزی را اگر اجازه
ندهید که سپرده جذب کند نمی توانید حمایت
کنید ،من زمانی که رئیس کل بانک مرکزی بودم
بانک کشاورزی فقط با سرمایه اش اداره می شد
و نمی توانست خیلی پویایی داشته باشد و اجازه
دادیم حدود  ۴۵۰شعبه ایجاد شود تا خودشان
مستقیم از مردم منابع جذب کنند به جای آن
که مستقیم از بانک مرکزی پول بگیرند که پایه
پولی باال برود .

یکشنبه  28مهر 1398
 21صفر .1441شماره 20224

باانتشارآمارجذبسرمایهخارجیبرایطرحهایصنعتیدر 5ماهنخستسالمشخصشد

سیگاردرصدرجذبسرمایهخارجی!

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت نشان میدهد که در پنج ماه نخست امسال بیش
از نیمی از میزان کل سرمایهگذاری خارجی در طرحهای
صنعتی ،معدنی و تجاری ،به افزایش سرمایهگذاری برای
تولید سیگارت در استان زنجان و گیالن مربوط بوده است.
به گــزارش ایسنا ،طبق این آمار در پنج ماه نخست امسال
 ۳۷طرح صنعتی ،معدنی و تجاری در هیئت سرمایهگذاری
خارجیتصویبشدهکهنسبتبهمدتمشابهدرسالگذشته
 15.6درصد افزایش داشته است .همچنین میزان کل
سرمایهگذاری خارجی در ایــن طرحها ۶۱۸
میلیون و  ۷۰۰هزار دالر بوده که نسبت به
پنجماهنخستسالگذشته 7.1،درصد
افزایش یافته است.
بــه گـــزارش ایسنا ،در ایــن میان
بــیــش از نیمی از مــیــزان کل
ســـرمـــایـــهگـــذاری خــارجــی
در ایــن طرحها به افزایش
سرمایهگذاری برای تولید
سیگارت در استان زنجان

وگیالناختصاصدادهشدهکهمبلغآنمعادل ۳۱۶میلیون
و  ۶۴۳هزار دالر است.
همچنین طبق ایــن آمـــار ،طــرحهــای تولید مکملهای
دارویی و احداث پاالیشگاه میعانات گازی به ترتیب با میزان
سرمایهگذاری  ۷۱میلیون و  ۸۹۲هزار دالر و  ۵۰میلیون
دالر؛ بعد از سیگار بیشترین میزان سرمایهگذاری را به
خود اختصاص دادهاند .این دو طرح به ترتیب در شهرهای
خراسان رضوی و بوشهر اجرا میشود.
این آمــار نشان می دهد که رونــد جذب سرمایه گذاری
خارجی تا چه انــدازه با ضعف همراه بــوده است
که جذب سرمایه بــرای تولید کاالیی که
دارای حداقل فناوری و دانش است،
در اولویت قرار گرفته است .آن هم
در شرایطی که مهم ترین هدف از
سرمایه گــذاری خارجی انتقال
دانشوفناوریبهداخلاستو
تولید سیگار دانش و فناوری
خاصی را به کشور منتقل
نمیکند.

خــب بانک هــا بــا سرمایه گـــذاری از
منافع سهامدارانشان حمایت می کنند ،این
جا نقش وکیل بــودن خودشان را می توانند
خوب ایفا کنند؟

سرمایه گذاری در بانکداری بدون ربا درقانونپیش بینی شــده اســت ،فقط یــک محدودیت
گــذاشــتــه شــده اســـت .مــا االن خــاف قانون
بانکداری بدون ربا داریم بانک ها را محدود می
کنیم ،در قانون عملیات بانکی بــدون ربــا می
گوید که بانک ها می توانند مشارکت حقوقی و
سرمایه گذاری مستقیم کنند فقط اجازه ندارند
در کارهای تزیینی و تشریفاتی وارد شوند .االن
ببینید پتروشیمی شازند اراک با سرمایه گذاری
 ۵۰درصد سهام بانک ملی ایجاد شد و ...
خب بانک ها باید بنگاه سازی کنند
ولی این که کار اصلی خودشان را رها کنند و
بروند دنبال بنگاه داری درست است؟

جزو کارهای اصلی شان سرمایه گذاری و ادارهپرتفو است .دنیا هم همین کار را می کند .در ژاپن
و کره جنوبی یک گروهی را تعریف می کنند که
مرکزیت آن با بانک و بیمه است ،این ها بنگاه ها را
حمایت و با سرمایه گذاری بنگاه ایجاد می کنند یا
سهام شان را واگذار می کنند و در فعالیت دیگری
می روند االن در ژاپن بانک ها در مطبوعات و
تلویزیون نیز سرمایه گذاری کرده اند در غرب هم
از طریق صندوق های سرمایه گذاری زیرمجموعه
بانک ها این کار را می کنند.

یارانهنقدی ۴۰۰هزارنفراز«یارانهبگیرانغیرنیازمند»ازبامدادجمعه
وهمزمانباواریزیارانهنقدیمهرقطعشدوبدینترتیبمجموعکسانی
کهیارانهنقدیشانقطعشدهبهیکمیلیونو ۱۰۰هزارنفررسید.
به گزارش مهر ،صد و چهارمین یارانه نقدی بامداد جمعه شب در حالی
بهحسابسرپرستانخانوارواریزشدکهدراینمرحلهنیزتعدادیدیگر
از غیر نیازمندان حذف شدند .بر این اساس 100 ،هزار خانوار شامل
حدود  400هزار نفر از قطار یارانه بگیران پیاده شدند تا تعداد مجموع
این افراد در دو مرحله یارانه های شهریور و مهر به یک میلیون و 100
هزارنفربرسد.درشهریورکهاولینمرحلهازدورجدیدحذفثروتمندان
یارانهبگیرآغازشد،یارانه 162هزارخانوارمعادلحدود 700هزارنفر
قطعشدهبود.
قرار است در هر ماه گروهی از جامعه که مستحق دریافت یارانه نقدی
نیستند،ازفهرستیارانهبگیرانحذفشوند.براساساطالعاتبهدست
آمدهتمامسرپرستانخانواریکهیارانهنقدیآنهادرمهرماهقطعشده،
درگروهسهدهکباالییجامعهقراردارند.
همچنینبراساسآن چهکهپیشازایناعالمشدهبود،قراراستتاپایان
سالیارانهنقدیسهدهکباالییجامعهیعنیدهکهایهشتم،نهمو
دهمشامل ۲۴میلیوننفرقطعشود.

نظرسنجی ایسپا نشان داد هزینه زندگی خانوار 4نفره در مناطق مختلف کشور بین 4.5تا 7.5میلیون تومان در ماه است

نتایج نظرسنجی ایسپا نشان داد که
حداقل هزینه مــورد نیاز خانوار در
امسال در استان تهران برای خانوار
های دارای مسکن و اجاره نشین به
ترتیب  5.3میلیون و  7.5میلیون
تــومــان و در دیــگــر اســتــان هــا بــرای
خانوارهای دارای مسکن و اجــاره
نشین به ترتیب  4.5میلیون و 6.2
میلیونتومانبودهاست.
به گزارش فارس ،مرکز افکارسنجی
دانشجویان ایــران (ایسپا) در اواخر

شهریور امسال نظرسنجی به صورت
مصاحبه حضوری با موضوع «دیدگاه
مــــردم در خــصــوص حـــذف یــارانــه
پردرآمدها» انجام داده اســت .این
نظرسنجی با حجم نمونه 4509
نفر در نقاط شهری و روستایی کشور
انــجــام شــده و قابل تعمیم بــه کلیه
شهروندان بــاالی  18سال سراسر
کشور است 51 .درصد نمونه مرد و
 49درصد زن بودهاند 30.8.درصد
پاسخ گویان در رده سنی  18تا 29

ســالــه 42.5 ،درصـــد در رده سنی
 30تا  49ساله و  26.6درصد نیز در
رده سنی باالی  50سال بودهاند .در
یکی از ســؤاالت نظرسنجی از مردم
پرسیده شده است «با توجه به مخارج
و هزینهها در محل زندگی شما برای
اداره زندگی یک خانواده چهار نفره
چه میزان درآمــد در هر ماه مناسب
اســـت؟» .نتایج نظرسنجی نشان
میدهد در سناریویی که فرد مالک
منزل مسکونی باشد شهروندان به

نشانه ارزی مثبت به روایت همتی
سامانه نیما  1.3میلیارد دالر مازاد ارزی دارد

رئیسکلبانکمرکزیازپیشیگرفتنعرضه
ارز بر تقاضا در سامانه نیما خبر داد و بر لزوم
برنامه هدفمند پنج ساله برای صادرات تاکید
کرد .به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،
عبدالناصر همتی با اشاره به نقش مهم مازاد
عرضه ارز سامانه نیما در ثبات این روزهــای
بازار ارز گفت :این نشانه خوبی است که اتخاذ
سیاستهایدرستصادراتیوارزیمیتواند
آن را مستمر ًا بهبود ببخشد.این اظهارات در
حالی است که چند روز قبل خبرگزاری مهر،
آماری از عرضه و تقاضای سامانه نیما از ابتدای
امسالتا 20مهررامنتشرکردهبود.اینآمارها
نشان می داد در مدت یادشده ۹ ،میلیارد یورو
ارز صادراتی از اول فروردین تا  ۲۰مهر ۹۸

وارد این سامانه شده و در مقابل ،برای حدود
 7.7میلیارد یورو نیاز وارداتی نیز تامین ارز از
این سامانه صورت گرفته است که مازاد ارزی
 1.3میلیارد دالری را نشان می دهد.همتی
همچنینکاهشاتکابهدرآمدهاینفتی،متنوع
سازی درآمدهای ارزی ،تعیین نقشه راه برای
صادرات کشور و نیز ثبات در سیاست ها را از
اهم موضوعات سیاستگذاری در کشور بیان
کرد.رئیسشورایپولواعتبارافزود:نقشهراه
برای رونق صادرات ،تعیین کشورهای هدف
صــادراتــی ،مشخص کــردن سهم هرکدام از
کاالهای صادراتی در سبد صادراتی و تعیین
یک برنامه هدفمند حداقل پنج ساله برای
کشورماناقدامیضروریاست.

هزینه ماهانه مناسب برای اداره یک خانوار  4نفره
استان تهران
دیگر استان ها

مالک
مستاجر

7500000

مالک

4500000

مستاجر

6200000

طور میانگین مبلغ چهار میلیون و
 500هزار تومان و در سناریویی که
فردمستأجرباشدمبلغششمیلیون
و  200هزار تومان را برای اداره یک
زندگی چهار نفره مناسب دیدهاند.

تعرفه بر واردات
 7.5میلیارد دالرکاال
از اروپا کلید خورد

نامه آشنا درباره گزارش صدا
و سیما علیه پوری حسینی
مشاور رئیسجمهور و نماینده قوه مجریه
در شورای نظارت بر صداوسیما در نامهای
به رئیس این شورا از نقض حقوق متهمان
در صداوسیما انتقاد کرد .در نامه آشنا به
اژهای آمده است« :خبرگزاری صداوسیما
در گــزارشــی به موضوع بــازداشــت آقای
پوریحسینی رئــیــس ســابــق ســازمــان
خصوصیسازی پرداخته است .با توجه به
آنکهوی«متهم»بهحسابمیآید،بنابراین
ایشان از تمامی حقوق یک متهم برخوردار
هستند .اما در خبر خبرگزاری صداوسیما
تصاویرونامایشانمنتشرشد هکهبرخالف
قوانینونقضحقوقفردمتهماست».

شــایــان ذکــر اســت ایــن اع ــداد بــرای
استانتهراندرسناریویمالکمنزل
مسکونیپنجمیلیونو 300هزارو در
سناریوی مستأجر هفت میلیون و
 500هزارتوماناست.

در بخشنامه بودجه  99مطرح شد

پالساولیهدولتبرایافزایشحقوقکارگرانکمترازتورم

در حالی که طبق قانون میزان افزایش حقوق
کارگران با مصوبه شورای عالی کار و به صورت
سه جانبه تعیین می شود ،دولت در بخشنامه
بودجه  ،99همزمان با تعیین میزان افزایش
حــقــوق کــارمــنــدان ،مــیــزان افــزایــش حقوق
کارگران را نیز  15درصد اعالم و البته تصریح
کرد که این رقم باید به تصویب شــورای عالی
کار برسد .تعیین نرخ  15درصد برای افزایش
دستمزد کارگران در حالی است که هم اکنون،
آخرین نرخ تورم اعالمی ساالنه برای شهریور
 42.7درصد است .باتوجه به روند نزولی تورم،
طبق پیش بینی ها نرخ تورم ساالنه قطعا کمتر از
 30درصد نخواهد بود و از سوی دیگر ،شورای
عالی کار موظف به تعیین میزان رشد دستمزد
بر اساس تورم است .بنابراین تعیین این نرخ
حداقلی برای افزایش دستمزد عجیب به نظر
می رسد.
▪تاکید بر صرفه جویی در هزینه ها

جنگ تجاری
جدید ترامپ
این بار با اروپا

مبلغ (تومان)
5300000

به گــزارش تسنیم ،یکی از پیوستهای مهم
بخشنامه بودجه سال بعد ،ضوابط مالی تنظیم
الیحهبودجه 99استکهخطاببهدستگاههای

دولت ترامپ به طور رسمی اعمال تعرفه بر واردات
هفت و نیم میلیارد دالر از اتحادیه اروپا را آغاز کرد.
به گــزارش فــارس ،بر این اساس آمریکا تعرفه 10
درصدی بر واردات هواپیماهای ایرباس و تعرفه25
درصدی بر واردات برخی محصوالت کشاورزی از
جملهپنیرایتالیااعمالخواهدکرد.وضعاینتعرفه
ها پس از چراغ سبز سازمان تجارت جهانی صورت
میگیرد.حدودسههفتهقبلسازمانتجارتجهانی
به طور رسمی به آمریکا اجازه داد تا بر واردات هفت
و نیم میلیارد دالر کاال از اتحادیه اروپا به این کشور

شاخص

آمارحذفشدگانیارانه،امسالبهیکمیلیونو
 100هزارنفررسید

هزینه 4.5تا 7.5میلیونیخانواربهروایتیکنظرسنجی

مسئله این است که اگر بانک ها وارد
کار بنگاه داری شوند ممکن است از وظیفه
اصلی شان دور شوند؟

بــنــگــاه داری یکی از وظــایــف بــانــک هاستبفرمایید سرمایه گذاری ...

قطع یارانه 400هزار نفر
در دور دوم

تعرفه اعمال کند .این رای با هدف دعوی قضایی
 15ساله بین اتحادیه اروپا و آمریکا صادر و طبق آن
اتحادیه اروپا متهم شد با تخصیص یارانه به سبقت
گرفتن ایرباس از بوئینگ کمک کــرده اســت .در
مقابل ،خبرها حاکی از این است که اروپایی ها هم
درفکراقداممتقابلهستند.برونولمایروزیراقتصاد
فرانسه با انتقاد شدید از آغاز اعمال این تعرفهها
دربــاره این اقــدام آمریکا ،گفته است ما به عنوان
کشورهای اروپایی طی چند ماه آینده تحریمهای
مشابهی را علیه آمریکا اعمال خواهیم کرد که این

اجرایی برای تنظیم بودجه ابالغ می شود .در
بخشیازاینبخشنامهکهبهتازگیابالغومنتشر
شده است ،دستگاه ها موظف شده اند هرگونه
استخدام رسمی و پیمانی را با اخذ تاییدیه از
سازمان برنامه مبنی بر تأمین بار مالی قبل از
صدور مجوز استخدامی انجام دهند .همچنین
در خصوص قراردادهای پیمانکاری و خدماتی،
اعتبار ماموریت ها و اعتبار سرانه کمکهای
رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان تصریح
شــده اســت کــه بــودجــه ای مشابه پیش بینی
عملکردسال 98تعیینشود.دربخشدیگریاز
این بخشنامه مربوط به افزایش حقوق و دستمزد
نیز بر افزایش  15درصدی تاکید شده است .در
این باره آمده است :دستگاههای سیاست گذار
و مجری ،افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور
متوسط ( )15درصد لحاظ کنند .رقم قطعی
ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
افزایش حقوق و دستمزد مشموالن قانون کار
پانزده ( )15درصد تعیین می شود .رقم قطعی
افزایش به تصویب شــورای عالی کــار خواهد
رسید .این موارد به شرکت های دولتی و بانک
ها و صدا و سیما و  ...نیز تسری داده شده است.

تحریمها ممکن است از تحریمهای آمریکا شدیدتر
باشدودرقالبسازمانتجارتجهانیانجامخواهند
شد و در تالفی اقدامات آمریکا اجرایی میشوند.
شایانذکراستاتحادیهاروپاشکایتمشابهیراعلیه
آمریکا در سازمان تجارت جهانی مطرح کرده است
کهانتظارمیرودتاسال 2020بهنتیجهبرسد.

نظر تحلیل گران درباره آینده
قیمت جهانی طال چیست؟
درحالیکهقیمتسکهدرداخلبهکمترازچهار
میلیون تومان رسیده و نرخ ارز هم باثبات است،
مهم ترین تعیین کننده نرخ طال قیمت اونس
جهانی است که برای چند هفته در محدوده
 1500دالرباثباتاستودرهنگامافتحمایت
می شود و در زمان رشد ،با فشار فروش مواجه
شده و از صعود بیشتر ناتوان می ماند .در این
خصوص ،کیتکونیوز با انجام یک نظرسنجی از
تحلیلگرانوالاستریتگزارشکردهاستکه
50درصد آن ها معتقد به افت قیمت طال و تنها
 14درصد معتقد به رشد قیمت ها هستند .به
گزارش ایسنا ،اما نظر سرمایه گذاران متفاوت
بود .به این ترتیب که  56درصد معتقد به رشد
قیمت ها و تنها 24درصد معتقد به کاهش نرخ
طالدرآیندهبودند.

بازار خبر

شرکت« 500ساله»سوئدیاعالم
ورشکستگیکرد
فارس -یکیازقدیمیترینشرکتهایسوئدپس
از« ۵۰۰سال»اعالمورشکستگیکرد.اینشرکت
مشهور که رامناس براک نام دارد ،در حوزه ساخت
زنجیر بــرای کشتیها و تاسیسات نفتی و از دهه
 1590میالدیفعالیتخودراآغازکردهبود.دلیل
اینورشکستگیناتوانیدرپرداختبدهیهایاین
شرکتاعالمشدهاست.

 5هزار شناور سنتی نونوار می شوند
فارس -معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی
گفت :طبق برنامهریزی قرار است پنجهزار فروند
شناور سنتی نظیر لنجها ،در قالب طرح نوسازی
ناوگان ،با ارائه الگوی جدید ،در یاردهای شمال و
جنوبکشورساختهونوسازیشوند.

آلمان ،فرانسهوایتالیابهدنبال
ممنوعکردنارزمجازیفیسبوک
تسنیم -پاریس ،رم و برلین به دنبال ممنوع کردن
ارزمجازیفیسبوکیاهمان«لیبرا»دراروپاهستند.
آلمانوفرانسهدربیانیهایدرماهسپتامبر(شهریور-
مهر)اعالمکردندکههیچمؤسسهیابنیادخصوصی
اجــازه اعمال قدرت پولی را که مختص حاکمیت
کشورهاست،ندارد.

کاهششدیدرشداقتصادیچین
در 3ماههسومامسال
فارس-اداره آمار ملی چین گزارش داد ،رشد تولید
ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه سوم سال
جاری میالدی به شدت کاهش یافته و به  6درصد
رسیده است .از سوی دیگر رشد اقتصادی  9ماهه
نیزبه 6.2درصدتنزلیافتهاست.چینبرای امسال
رشد 6تا 6.5درصدیراهدفگذاریکردهاست.

سهشنبهآخرینمهلتبخشش
جریمههایمالیاتی
فــارس -مودیان واحدهای تولیدی و بنگاههای
اقتصادیمیتوانندباپرداختاصلبدهیمالیاتی
خودتاپایانمهر،ازبخشودگی 100درصدیجرایم
باهدفحمایتازتولیدبهرهمندشوند.

