اقتصاد

یکشنبه  7مرداد 1397

یادداشت

ادامه زیاندهی مؤسسات مالی بزرگ با بیتوجهی سیاستگذاران بانکی

حال بانکها خوب نیست

امضای طالیی

ابوذر نصر :مفاسد اقتصادی و رانتهای سیستمی
از جمله مباحثی است که در یک ماه گذشته و
بعد از شوک بیس��ابقه قیمت دالر بار دیگر در
محافل مطبوعاتی و شبکههای اجتماعی پررنگ
شده است .سودجویی کالن عدهای در بازار طال
و ارز این  2مورد را به تیتر اصلی اخبار در حوزه
فساد اقتصادی تبدیل کرده است و اکثر مطالب
منتش��ر ش��ده درباره این  2بازار عظیم و کاذب
اقتصادی اس��ت و مردم س��واالت زیادی درباره
چگونگی رشد بیسابقه قیمت دالر و ارز و کاهش
سرمایه خود دارند.
اما انتشار اسامی افراد و شرکتهای بهرهمند
از دالر ن��رخ دولت��ی یا هم��ان دالر جهانگیری
موجب شد بحث درباره چگونگی تخصیص این
منابع به افراد یا شرکتهای خاص دوباره مطرح
شود .عمده مناقشات در  2مورد است؛ یک ،اینکه
چرا باید برای مصارفی غیرضروری ارز اختصاص
پیدا کند و چرا این رانت به افراد خاص تخصیص
پیدا میکند و دو ،اینکه چ��را برای مواردی که
تولید آن در داخل کش��ور امکانپذیر اس��ت به
جای کمک به تولیدکننده ب��ا تخصیص ارز به
واردکننده موجب از بین رفتن اش��تغال و تولید
داخلی میشویم.
با نگاهی اجمالی به لیست واردات ارزی کشور
و با توجه به مش��کالت ارزی پی��ش رو ،فقط با
س��ودجویی اف��رادی خاص و وابس��ته به مراکز
تصمیمسازی اقتصادی و استفاده از رانت میتوان
واردات مواردی مانند دس��ته بیل ،کود انسانی،
برندهای خاص آرایش��ی و بعضی موارد دیگر را
توجیه کرد .یکی از موارد خبرساز هفته گذشته
واردات خودروهای لوکس و هک ش��دن سایت
ثبتسفارش و گمرک بوده است که هنوز افکار
عمومی برای پذیرش ادعای مربوطه درباره هک
به هیچ وجه اقناع نشده اس��ت .ورود بیش از 5
هزار خودروی لوکس و گرانقیمت با ارز دولتی
و عرض��ه آن در بازار ب��ا ارز آزاد ،رانتی عظیم و
کوتاهمدت را ب��رای عدهای خاص بهوجود آورده
است.
به این روال دقت کنی��د :در یک بازه زمانی
کوت��اه س��ایتهای مربوط��ه ه��ک میش��ود.
حس��ابهای ارزی افتتاح میش��ود ،ارز دولتی
پرداخت شده و از کشور خارج میشود ،خودروها
به صورت فیزیکی و واقعی از مرز وارد میشود ،از
گمرک ترخیص شده و در نمایشگاههای عمدتا
باالی ش��هر تهران و کالنش��هرها با قیمتهای
نجومی به ف��روش میرود .و جواب مس��ؤوالن
مربوط در مقابل این رانت وحشتناک اقتصادی
فقط یک کلمه است« :هک».
برنامه حاال خورشید هفته گذشته با حضور
وزیر فعلی صنعت به کنکاش در اینباره پرداخت
ک��ه نتایج جالبی برای مخاطب��ان برنامه در پی
داشت .برای فهم بهتر آنچه در این برنامه اتفاق
افتاد باید کمی به عقب بازگردیم.
اردیبهش��ت س��ال گذش��ته و درکشاکش
مبارزات انتخاباتی حجتاالسالم رئیسی در یکی
از برنامههای تبلیغاتی خود به نکتهای اشاره کرد
که ردپای آن نکته کلیدی امروز در بازار خودرو
و بس��یاری از بازارهای رانتزای کشور به وضوح
دی��ده میش��ود .در این برنامه آقای رئیس��ی با
توجه به تجربیات خود در حوزه مبارزه با فس��اد
و نظارت بر سیس��تمهای حاکمیتی به موضوع
امض��ای طالیی اش��اره کرد و مش��خصا وزارت
صنع��ت و بازرگانی را مث��ال زد که چگونه یک
موافقت اصولی و دادن یک مجوز از بخش دولتی
به بخش خصوصی میتواند بستر عظیمی برای
رانت و سوءاستفاده باشد .هفته گذشته در برنامه
حاال خورشید  2اتفاق جالب درباره مطالب مطرح
شده توسط آقای رئیسی در سال گذشت یعنی
امضای طالیی و گلوگاههای بین بخش خصوصی
و دولتی اتفاق افتاد:
 -1وزی��ر فعلی به صراحت پرده از تخلف وزیر
قبلی صنع��ت و رئیس س��تاد انتخاباتی آقای
روحانی در سال  1392یعنی جناب نعمتزاده
برداش��ت ک��ه چگونه با ی��ک نامه ی��ک باره،
غیرقانونی و بدون مجوز از مراجع ذیصالح با
دست خط وزیر و امضای طالیی ایشان ،واردات
خودروی خارجی ممنوع و دارندگان خودرو و
واردکنن��دگان قبلی با توجه ب��ه نبود عرضه و
تقاضای زیاد با سود چندبرابری روبهرو شدهاند.
 -2وزیر فعلی صنعت و رئیس ستاد انتخاباتی
آقای روحانی در سال  1396در شهریور همان
س��ال بالفاصله بع��د از ش��روع دوره وزارت در
دولت جدید ب��ا پاراف و امضای طالیی نامهای
دس��تور میدهد درب��اره واردات خ��ودرو برای
یک فرد خاص مس��اعدت انجام ش��ود .فردی
که گفته میش��ود یکی از حامیان مالی اصلی
ستاد انتخاباتی رئیسجمهور در سال گذشته
بوده است.
باید برای مقابله با فساد سیستمی و نظارت
ب��ر گلوگاههای فس��ادزای بخشه��ای دولتی
راهکارهای��ی ج��دی در نظ��ر گرف��ت ،در غیر
اینصورت موجب کاهش و از بین رفتن اعتماد
عمومی نسبت به دولت و حاکمیت میشود.
در دورهای که به س��بب اتفاقات منطقهای و
بینالمللی نیاز جدی به اعتماد عمومی نسبت به
تصمیمهای دولتی و حاکمیتی احساس میشود.

وطن امروز

گروه اقتصادی :بررسی عملکرد بانکها نشان میدهد
سهامداران آنها همچنان در حال زیان کردن هستند
و سیاس��تهای بانکی نتوانسته بانکها را از وضعیت
قرمز خارج کند .از حدود  40بانک و مؤسس��ه مالی
موجود در سیستم بانکداری ایران تنها  3بانک حاضر
به انتشار صورتهای مالی خود شدند که هر سه آنها
ضمن زیانده بودن ،میزان ضررشان از آخرین صورت
مالی منتشر شده در سال گذشته بدتر هم شده است.
به گزارش «وطن امروز» ،بررسی صورتهای مالی از
عملکرد بانکهای حاضر در بورس نشان از زیاندهی
کمس��ابقه آنها دارد .در ای��ن بین بانکهای بزرگ و
نیمهدولتی (خصوصی شده) وضعیتی به مراتب بدتر از
دیگران دارند .گزارش فعالیت هیات مدیره پستبانک
در سال گذشته نشان میدهد نسبت کفایت سرمایه
این بانک از  1/43درصد در سال  ۹۵به  1/10درصد
در سال  ۹۶کاهش یافته و زیان بانک یادشده از ۱۴۷
میلیارد تومان به  143/9میلیارد تومان رس��یده اما
در  3ماهه ابتدایی امس��ال ای��ن زیان با افزایش قابل
توج��ه به  179میلیارد تومان رس��یده اس��ت و باید
دید س��هامداران این بانک در مجمع عمومی ساالنه
چه تصمیمی خواهند گرفت .س��رمایه پس��ت بانک
در حال حاضر  323/3میلیارد تومان اس��ت و هیات
مدیره سودی برای سهامداران پیشبینی نکرده و تنها
 2درخواست مش��خص از آنها دارند؛ نخست اصالح
س��اختار نیروی انس��انی با هدف افزایش بهرهوری و
کارآی��ی آنها از طریق تبدیل پرس��نل قرارداد خرید
خدمت به پیمانی و رسمی ،دوم موافقت با پرداخت
پاداش پرسنل به میزان یک ماه حقوق و مزایای درج
ش��ده در احکام کارگزینی .ق��رار بود مجمع عمومی
پس��تبانک  31تیرماه برگزار شود که برگزار نشده و
به زمان دیگری موکول ش��ده است .هر چند بدهی
پس��تبانک به بانک مرکزی در پایان س��ال گذشته
نسبت به س��ال  95کاهش��ی  508درصدی داشته
اما این بانک  1/797هزار میلیارد تومان به بانکها و
موسسات اعتباری بدهی دارد که نسبت به سال 95
میزان بدهی آن  187درصد قد کشیده است.
■■زیان بانک صادرات؛ ۸۵۰۰میلیارد تومان

تهای مالی منتهی به خرداد ماه سال
بنا بر صور 
جاری بانک صادرات ،این بانک خصولتی با سرمایه ۵۷
هزار و  ۸۰۰میلیارد ریال ،زیان سنگین  8هزار و 491
میلیارد تومانی داشته است که نسبت به پایان سال
گذشته  ۱۳درصد بیشتر شده است .حجتاهلل صیدی
از هنگام پذیرش مسؤولیت مدیرعاملی بانک صادرات
ایران قول داده این بانک را سودآور کند ،این در حالی
است که بدهی آن به بانک مرکزی و صندوق توسعه
ملی با  8درصد افزایش به  317هزار و  343میلیارد
ریال و بدهی به بانکها و موسسات اعتباری نیز با 17
درصد افزایش به بیش از  61هزار میلیارد ریال رسیده
اس��ت .در مقایس��ه عملکرد بانک صادرات مشاهده

بانک (به ترتیب بیشترین زیاندهی)

میزان زیان انباشته (تومان)

صادرات

8.500.000.000.000

منتهی به بهار 97

تجارت

9.753.800.000.000

منتهی به بهار 97

پست بانک

179.000.000.000

منتهی به بهار 97

سامان

170.332.400.000

منتهی به زمستان 95

اقتصادنوین

436.000.000.000

منتهی به زمستان 96

گردشگری

90.909.400.000

منتهی به زمستان 96

میشود س��پردههای دیداری و مشابه آن نسبت به
س��ال گذشته  8درصد بیشتر و سپردههای پسانداز
و مشابه نیز  3درصد کمتر شده و میزان سپردههای
سرمایهگذاری مدتدار و همچنین سایر سپردههای
بانک یادشده به ترتیب  3و  6درصد بیشتر شده است.
■■زیان بانک تجارت  ۲۲درصد بیشتر شد

تازهترین گزارش از وضعی��ت زیان بانک تجارت
با س��رمایه  4ه��زار و  570میلیارد تومان نش��ان از
زن��گ خطری جدی دارد ،چرا که بر اس��اس آخرین
صورتهای مالی منتش��ر ش��ده ،زیان این بانک از ۸
هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته با رشدی ۲۲
درصدی به رقم  9هزار و  753میلیارد تومان در پایان
بهار امسال رسیده است .بر اساس گزارش ارائه شده
از سوی بانک تجارت در کدال ،این بانک خصولتی با
زیان سنگینی مواجه شده است؛ بدهی بانک یادشده
به بانکها و سایر موسسات اعتباری در پایان بهار 97
نسبت به آخر سال گذشته  21درصد بیشتر شده و
بانک تجارت بال��غ بر  107هزار و  381میلیارد ریال
به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بدهکار است.
این در حالی اس��ت که سپردههای دیداری و مشابه

بانک تجارت در این مدت  8درصد بیشتر شده ،لکن
سپردههای پسانداز و مشابه آن  4درصد کمتر شده
و به جای آن س��پردههای سرمایهگذاری مدتدار با
رشدی  4درصدی به  92هزار و  259میلیارد تومان
رسیده اس��ت .این گزارش نشان میدهد موجودی
نقد بانک تجارت در بهار امسال نسبت به پایان سال
گذشته تغییر زیادی نداشته و از سوی دیگر مدیران
بان��ک اعالم کردهاند تس��هیالت اعطایی و مطالبات
از اش��خاص دولتی به غیر از بانکها با رش��دی 275
درصدی به رقم  2هزار و  985میلیارد ریال رس��یده
اس��ت .بانک تجارتیها میزان سرمایهگذاری در بازار
س��هام و دیگر اوراق بهادار را نسبت به پایان سال 96
نیز  10درصد افزایش دادهاند .به گفته امیر مس��عود
رزازان ،معاون مالی بانک تجارت ،افزایش نرخ س��ود
س��پردهها طی سالهای گذش��ته یکی از مهمترین
دالیل زیاندهی بانکها بوده اس��ت .کسری جریان
ورود نقدی منابع نس��بت به خروج��ی منابع نیز به
ای��ن اتفاق دامن زد .افزایش نرخ س��ود به حدی بود
که باالت��ر از بازدهی پرتفوی داراییهای بانکها قرار
گرفت .گفتنی است قرار بود مجمع عمومی ساالنه

با دستور وزیر صنعت

بیستوچهارمین نمایشگاه الکامپ
فاوا
دی��روز ب��ا حض��ور محمدج��واد
آذریجهرمی وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات
ن قلیزاده وزی��ر راه و ارتباط��ات جمهوری
و رامی�� 
آذربایجان آغاز به کار کرد .به گزارش فارس ،نمایشگاه
الکامپ از  6تا  9مرداد در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران برپاس��ت .در نخستین روز از این
نمایش��گاه الیحه صیانت از دادههای ش��خصی در
ایران رونمایی ش��د .آذریجهرمی در حاشیه افتتاح
نمایشگاه گفت 100 :هزار گوشی توقیفی در بازرسی
از ش��رکتهای متخلف و  100هزار گوش��ی مانده
در گم��رک که با دالر  4200تومان وارد ش��دهاند با
تصمیم مشترک چندین دس��تگاه از طریق شبکه

پودر شوینده و مصالح ساختمانی (محصوالت فلزی
پرمصرف و سیمان) است .پیش از این نیز صادرات
 18قلم کاال با ارسال نامهای توسط وزیرکشاورزی
ب��ه وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت ممنوع ش��ده
ب��ود .حجتی در آن نامه اظه��ار کرده بود صادرات
کاالهای اساس��ی به دلیل نیاز ب��ه مصرف آن در
داخل و جلوگیری از رانت ممنوع اعالم میش��ود.
همچنان ش��ریعتمداری در توئیت خود با اش��اره
به ابهام��ات پیشفروش خودروی م��زدا  ٣گفت:
نحوه پیشفروش م��زدا 3گروه خودروی بهمن به
دلیل حاش��یه س��ود و قطع و وصلهای مشکوک
بحثبرانگیز ش��ده ،به مرکز روابط عمومی وزارت
صنعت دس��تور دادم با همکاری سازمان حمایت
مصرفکنندگان ضمن بررس��ی سیر پیشفروش
نسبت به شفافیت فهرست خریداران اقدام کند و
اگر تخلفی رخ داده به تعزیرات معرفی کنند.
گفتنی اس��ت ،ف��روش اینترنتی م��زدا 3از همان
دقیقه نخس��ت آغاز ثبتنام تکمیل ش��د و کمتر
کس��ی توانست حتی به سایت فروش گروه بهمن
دسترس��ی پیدا کند .در حال حاضر مزدا 3در بازار
 220میلی��ون تومان معامله میش��ود که در این
پیشفروش کارخانه قیمت 142میلیون تومانی را
برای این خودرو تعیین کرده بود.

افسارگسیختگی قیمت سکه در بازار

گ�روه اقتص�ادی :در معامالت
طال
دی��روز ب��ازار آزاد تهران ،قیمت
هر قطعه س��که تمامبهار آزادی ط��رح جدید با
 226ه��زار تومان افزایش ،ب��ه  3میلیون و 770
هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح
قدی��م با  ۸6هزار توم��ان افزایش به  3میلیون و
 ۲9۱هزار تومان رسید.
نوع سکه
از سویی بهای نیمسکه
سکه طرح جدید
نی��ز ب��ه یکمیلیون و
 784ه��زار و 500
سکه طرح قدیم
تومان ،ربعسکه به 890
نیمسکه
هزار و  ۵۰۰تومان و هر
ربعسکه
سکه یک گرمی به 473
سکه گرمی
ه��زار توم��ان افزایش
یاف��ت .عض��و اتحادیه هر گرم طالی 18عیار
صنف فروشندگان طال
و جواه��ر در این باره با اع�لام افزایش  200هزار
تومانی قیمت سکه از صبح تا ظهر دیروز ،گفت:
شرایط بازار سکه و طال به گونهای شده که حتی
تا یک ربع دیگر هم قابل پیشبینی نیست .محمد
کشتیآرای افزود :افزایش قیمت دالر موجب رشد
قیمت سکه و طال نیز شد در حالی که قیمت در
بازارهای جهانی به دلیل تعطیلی ثابت مانده بود.

وزیر ارتباطات در الکامپ بیستوچهارم:

الیحه صیانت از دادههای شخصی به دولت ارسال شد

آنالین و شبکه سنتی در بازار
عرضه میش��ود .وی افزود :در
حال حاض��ر در بازار گوش��ی
تلف��ن هم��راه چن��د عامل از
جمله موج��ودی ب��ازار برای
ارائه به مردم ،تثبیت ش��رایط
دالر و وضعیت گوشیهای توقیف شده بر قیمتها
تاثیرگذار است .وی ادامه داد :تا زمانیکه شرایط دالر
تثبیت نشود نمیتوان انتظار ثبات در بازار را داشت.
آذریجهرمی اضافه کرد :از س��وی دیگر  100هزار

بانک سامان از معدود بانکهایی است که آخرین
صورت مالی منتشر شده آن منتهی به زمستان 95
است و از آن تاریخ صورتهای مالی خود را منتشر
نکرده است .زیان انباشته بانک سامان  170میلیارد
تومان اعالم شده است .این بانک خصوصی سرمایه
 800میلی��ارد تومانی دارد .بانک اقتصاد نوین دیگر
بانکی اس��ت که با وجود زیان  436میلیارد تومانی
منتهی به س��ال قبل هنوز صورتهای مالی س��ال
جدید را منتشر نکرده است .بانک گردشگری دیگر
بانک خصوصی با باالترین میزان زیاندهی آخرین
صورت مالیاش متعلق به زمس��تان سال قبل بوده
که در آن هم رقم زیان انباش��ته  909094میلیون
ریال و با افزایش  25درصدی نسبت به مشابه سال
قبل آن بوده است .بانکها حال خوبی ندارند و این
نتیجه سیاستهای نادرس��ت بانک مرکزی است.
بانک مرکزی بانکها را ملزم به شفافس��ازی کرد
و همان طور که پیشبینی میش��د مش��خص شد
اعداد و ارقام مثبت بانکها پوش��الی بوده است .در
این ش��رایط رکود بازار مسکن کمر بانکهایی که با
س��رمایه مردم به خرید امالک روی آورده و در بازار
مسکن سوداگری کرده بودند ،شکست .بانک مرکزی
هیچ برنامه خاصی برای حمایت از بانک و جلوگیری
از زیانده بودن آنها نداش��ت؛ سهامداران امیدوارند
ب��ا آمدن رئیس کل جدید بان��ک مرکزی و اصالح
سیاس��تهای بانکی بعد از چند سال زیاندهی ،به
دوران خوش س��وددهی بازگردند .دورانی که دور از
دس��ترس به نظر میرسد و رس��یدن به آن همتی
مضاعفمیطلبد!

تمام بهار آزادی از مرز  3میلیون و  700هزار تومان گذشت

فهرست کاالهای مشمول طرح مبارزه با احتکار اعالم شد
گروه اقتص�ادی :وزی��ر صنعت،
بازار
مع��دن و تج��ارت در نامهای به
روسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و حمایت
مصرفکنندگانوتولیدکنندگان،فهرستکاالهای
مشمول طرح تش��دید مبارزه با احتکار و اختفا را
اعالم ک��رد .به گ��زارش «وطن ام��روز» ،در متن
نامه محمد ش��ریعتمداری آمده اس��ت :در اجرای
مصوبات س��تاد اقتصادی دولت به منظور کنترل
بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتها و پیشگیری
از کمبودهای احتمالی ناشی از عدم عرضه کاالهای
مش��مول طرح تش��دید مبارزه با احتکار و اختفا
بدینوس��یله کاالهای هدف طرح یاد شده شامل
غالت (گن��دم خوراکی ،گندم دام��ی ،جو و برنج
س��فید) ،کاالهای اساس��ی (روغن نباتی ساخته
شده ،روغن خام ،شکر خام ،شکر سفید ،کره) ،مواد
پروتئینی (گوش��ت قرمز ،گوشت مرغ ،تخممرغ و
شیرخش��ک صنعتی) ،نهادهها (جوجه یکروزه،
تخممرغ نطفهدار ،ذرت دامی ،کنجاله سویا ،سبوس
گندم و دانههای روغنی ش��امل سویا ،آفتابگردان،
کلزا و کان��وال) ،مواد اولیه تولی��د ،حبوبات ،لوازم
خانگی (یخچال ،یخچال فریزر ،ماشینلباسشویی
و تلویزیون تولید داخلی) ،لوازم یدکی و الستیک
سبک و سنگین ،کاغذ چاپ ،تحریر و روزنامه ،انواع

آخرین زمان ارائه صورت مالی

بانک تجارت  31تیرماه برگزار شود که لغو شد.

■■کدامبانکها صورت مالی را منتشر نکردهاند

گوشی توقیف شده وجود دارد
که در بازرس��ی از شرکتهای
متخلف به دس��ت آمده است.
همچنین  100هزار گوش��ی
دیگ��ر وج��ود دارد که قدرت
آزادسازی از گمرک را نداشتند؛
درب��اره اینکه مجم��وع این کاالها که ب��ا ارز 4200
تومانی وارد شدهاند چگونه در بازار عرضه شوند نیاز
به تصمیمگیریهایی بود که تاخیر در این سه فرآیند
برخی تصمیمگیریها را طوالنی کرد .جهرمی درباره

به گزارش «وطن امروز» روز گذشته قیمت دالر از
حدود  ۹۳۵۰تومان در ابتدای روز تا  ۹۶۰۰تومان
افزایش پیدا کرد و نرخ رس��می ارز نیز به حدود
 ۴۴۰۳تومان رس��ید .به گزارش ایس��نا ،جریان
دیگری که دیروز در بازار سکه اتفاق افتاد این بود
ک��ه بورس کاال اعالم کرد معامالت آتی س��که را
متوقف میکند و دلیل
 30تیر
 6مرداد
آن را تاثیرپذی��ری بازار
3127000
3770000
از قیمتهای سکه آتی
 2879500اعالم کرد .در هفتههای
3291000
 1483500اخی��ر س��کههای آتی
1784500
تحوی��ل دی م��اه تا 4
747500
890500
میلیون تومان نیز قیمت
425000
473000
خورده ب��ود که برخی
معتقد بودن��د افزایش
245410
283600
نرخ این سکهها موجب
انتظارات��ی در بازار ش��ده و قیمته��ا را افزایش
میدهد .بررس��ی قیمتها در یک هفته گذشته
گویای آن است که هر قطعه تمامبهار آزادی بالغ
بر  640هزار تومان ،طرح قدیم  411هزار و 500
تومان ،نیمس��که  301هزار تومان ،ربع سکه بالغ
بر  143ه��زار تومان و هر گرم ط�لای  18عیار
 38200تومان افزایش قیمت داشته است.
الیحه صیانت از حریم شخصی گفت :این الیحه امروز
به دولت ارسال میشود و با آن شهروندان میتوانند
ع��دم حفاظ��ت از دادهه��ا و شکستهش��دن حریم
شخصیشان را پیگیری قضایی کنند که این الیحه
نهتنها پیامرس��انها بلکه همه سرویسهای فناوری
اطالعات را شامل میشود .وی در پاسخ به پرسشی
درباره اینکه بالکچین میتواند تحریمها را رفع کند،
گفت :در حوزه بالکچین  2مساله پیامرسانی و ارز
دیجیتال مطرح است .بالکچین میتواند پیامرسانی
مثل سوئیفت در حوزه بانکی باشد و پیادهسازی آن
بین نظام بانکی باعث سرعت و کیفیت بهتر میشود.
از سوی دیگر بالکچین میتواند ارز دیجیتال برای
معامالت خرد و کالن باشد.

شماره 3 2497
استیضاح

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افشا کرد

بدهبستانهای عجیب
برای جلوگیری از استیضاح کرباسیان

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با
اشاره به فضای سنگین رایزنیها ،انتصابهای
مش��کوک و ب��ده بس��تانهای عجی��ب برای
جلوگیری از استیضاح وزیر اقتصاد گفت :هرچه
جلوتر میرویم بهدرستی استیضاح وزیر اقتصاد
بیشتر پی میبریم .حسینعلی حاجیدلیگانی در
گفتوگو با تسنیم ،با بیان اینکه بهدنبال طرح
اس��تیضاح وزیر اقتصاد تحرکات و فعالیتهای
ایش��ان افزایش یاف��ت ،گفت :از س��وی دیگر
دیپلماسی فعالی در مجلس راه افتاده و رایزنی
گسترده با نمایندگانی که طرح را امضا کرده و
حتی آنهایی که استیضاح را امضا نکردهاند نیز
ایجاد ش��ده اس��ت .وی افزود :متاسفانه برخی
نمایندگان مجلس که اسمشان را نمیآورم به
دنبال دریافت امتیاز در این ش��رایط هستند.
در روزهای نخست طرح شدن استیضاح یکی
از نمایندگان مجلس در روز چهارش��نبه بعد از
ظه��ر به دفتری میرود و در آنجا قول داده بود
تالش کند استیضاح رای نیاورد .حاجیدلیگانی
تاکی��د کرد :در این بین در برخی ش��رکتها و
مجموعههایی که احکام مدیرانش توسط وزیر
امضا میشود ،باید انتصاباتی انجام شود .از سوی
دیگر انتصاب جدید مدیرکل یکی از گمرکات
غرب کش��ور دارای حواش��ی جدی است .وی
تصریح ک��رد :از این اخب��ار و مصادیق بموقع
اس��تفاده خواهیم کرد و از همی��ن جا از همه
اف��رادی که اطالعاتی در این ب��اره دارند تقاضا
میکنیم این اطالعات و مصادیق را به نمایندگان
مجلس گزارش کنند .اخیرا نیز موارد دیگری به
بنده ارائه شده و مشغول بررسی و تایید صحت
و سقم آنها هستم و در وقت الزم این موارد را نیز
با مردم در میان میگذارم .حاجیدلیگانی یادآور
شد :اشکاالت در  4سالی که ایشان در گمرک
بوده همچنان
و یک سالی که در وزارت اقتصاد 
وجود دارد و محورهای اصلی استیضاح بر مبنای
برنامه وزیر است و در روز استیضاح خواهید دید
سیر پرس��شهای ما به چه شکل است .وی از
قول رئیس کمیس��یون اقتصادی گفت :ایشان
ورود رئیس مجلس برای بررس��ی و جایگزینی
طرح پرسش از رئیسجمهور با طرح استیضاح
را دلیل تاخیر و عدم بررسی استیضاح در هفته
گذش��ته عنوان کرد .به هر حال این قضیه بین
رئی��س مجلس و رئیس کمیس��یون اس��ت و
موضوع به هر صورت باید ش��فاف شود .تا این
لحظه  22روز تخلف و تاخیر انجام شده و خالف
آییننامه مجلس رفتار شده است.
خانه

مسکنمهر نیاز کمدرآمدها
به مسکن را برطرف کرد

طرح مسکنمهر توانس��ت مشکل کمبود
مسکن اقشارکمدرآمد را در بسیاری از شهرها
برطرف کند .به گ��زارش مهر ،مهدی چمران،
رئیس س��ابق شورای ش��هر تهران در نشست
معرفی دستاوردهای  40ساله انقالب اسالمی
در حوزه زیرس��اختهای عمرانی گفت :مترو
یکی از افتخارات ما اس��ت که در طول ساخت
و بهرهب��رداری همواره از تکنول��وژی و قدرت
مهندس��ی بومی بهره برده است .وی ادامه داد:
در حال حاضر مترو روزی  ۳میلیون سفر ثبت
میکند .چمران افزود :یکی از مشکالت کشور
بخش مسکن است هر چند مسکنمهر توانست
در بس��یاری از ش��هرها نیاز اقشار کمدرآمد به
مس��کن را برطرف کند و شاید ایراداتی داشت
اما به طور کلی در بس��یاری از شهرها مشکل
کمبود مسکن را حل کرد .وی خاطرنشان کرد:
باید واحدهای مسکونی بیشتری ساخته شود تا
نیاز مسکن مردم بخوبی برطرف شود.
بانک
سیف در مراسم تودیع خود:

بانک مرکزی استقالل نداشت
تا نقد منتقدان را قابل قبول بدانیم!

روز گذش��ته مراس��م تودی��ع و معارف��ه
رئیس کل بانک مرک��زی با حضور معاون اول
رئیسجمه��ور در س��اختمان میرداماد برگزار
ش��د .به گزارش مهر ،ولیاهلل س��یف که سال
 92با حکم حس��ن روحانی به ریاس��ت بانک
مرکزی برگزیده ش��ده بود ،کمت��ر از یک ماه
مانده به پایان دوره ریاس��تش ،جای خود را به
عبدالناصر همتی  ۶۱س��اله داد .سیف در این
مراس��م ساماندهی موسس��ات غیرمجاز ،مهار
تورم و همچنین برگرداندن ثب��ات به بازار ارز
را از دس��تاوردهای مهم خود در بانک مرکزی
عنوان کرد و از همگان خواست عملکرد  5ساله
او را منصفان��ه نقد کنند .وی همچنین گفت:
بانک مرکزی استقالل نداشت تا نقد منتقدان
را قابل قبول بدانیم! اسحاق جهانگیری هم در
این مراس��م اظهار داشت :رشد سرمایهگذاری،
کاهش بیکاری ،کاهش مشکالت و همچنین
کاه��ش تنگناهای اقتصادی در طول  ۵س��ال
فعالیت سیف اتفاق افتاد.

