
به دنبال آنكه رئيس جمهور اختالس در صندوق 
ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه را رد كرد و آن 
را بدهي معوق ناميد، معاون وزير امور اقتصادي 
و دارايي از ادبيات رئيس جمه�ور الهام گرفت 
و گف�ت: اختالس�ي در بانك هاي مل�ي و ملت 
رخ نداده بلكه تس�هيالتي پرداخت ش�ده كه 
بخشي از آن وصول و بخشي معوق شده است. 
بعد از آنكه رئيس جمهور در صحن علني مجلس 
مدعي ش��د باي��د اخت��اس در صن��دوق ذخيره 
فرهنگيان را معوقات بناميم، مدير امور شركت ها 
و بانك هاي وزارت اقتصاد نيز به ميان آمد و گفت در 
بانك ملي و ملت نيز اختاسي رخ نداده بلكه مشكل 
مربوط به معوقات وام گيرنده بوده است، حال بايد 
ديد اين افراد چه اعتباري دارند كه فقط دهها هزار 

ميليارد به شبكه بانكي بدهكار هستند. 

 ميزان فساد در پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان 
در حالي 8 هزار ميليارد تومان تخمين زده شده 
كه رئيس جمهور مدعي است در پرونده صندوق 
ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه اختاسي رخ 
نداده است و »دستگاهي وامي داده و آن فرد در 
پرداخت وام معوقه داش��ته و بدهي شده است 
كه برخي رس��انه ها آن را فساد و اختاس تلقي 

مي كنند.« 
به گزارش تس��نيم، همزمان با افش��اي تخلفات 
گس��ترده در صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك 
س��رمايه و اعام اخباري مبني بر فس��اد 8 هزار 
ميلياردي در اي��ن بخش مردم ب��ا خبر ديگري 
مواجه شدند كه حكايت از اختاس هزار و 200 
ميلياردي در دو بانك بزرگ كش��ور داشت. اين 
خبر كه از سوي دادس��تان كشور اعام شد پرده 

از اختاسي هزار و 200 ميلياردي در بانك هاي 
ملي و ملت برداش��ت كه البته يك��ي دو روز بعد 
دولت مدعي شد، اختاس نبوده بلكه تسهياتي 

پرداخت و معوق شده است!
اعام خبرهاي مربوط به فساد و اختاس در نظام 
بانكي همزمان با دستگيري عوامل مرتبط با فساد 
بزرگ در بانك ملت موجب شده تا اذهان عمومي 
با سؤاالت و ابهامات فراواني مبني بر عدم شفافيت 

نظام مالي و نبود عدالت مواجه شوند. 
مهم ترين نكته در پرونده جديد بانك هاي ملي 
و ملت اين اس��ت كه چطور فردي ك��ه بدهكار 
ميلي��اردي نظام بانكي اس��ت باز ه��م موفق به 
دريافت تس��هيات شده اس��ت؟ ولي اگر مردم 
عادي ريالي به بانك ها بدهكار باش��ند بافاصله 
در س��امانه اعتبارسنجي مش��تريان شناسايي 

می شود و تا زماني كه بدهي خود را تسويه نكنند، 
نمي توانند از نظام بانكي وام جديد بگيرند؟!

با اين ح��ال خبرنگار 
تس��نيم درباره چند و 
چون اخت��اس هزار و 
200 ميلي��ارد توماني 
در بانك ه��اي مل��ي و 
ملت با حسين قضاوي 
معاون بانكي وزير اقتص��اد گفت وگو كرد. وي در 
ارتباط با اخبار اعامي مبن��ي بر اختاس هزار و 
200 ميليارد تومان��ي در بانك هاي ملي و ملت، 
اظهار داشت: متعاقباً دادستان تهران اين موضوع 
را اصاح كرده و تلويحاً گفتند اختاس موضوعيت 
نداش��ته بلكه مراودات بانكي بوده و تسهياتي 
داده و بخشي از آن معوق شده است. وي افزود: 
خوش��بختانه االن بانك ها اقدام و بخشي از اين 
تس��هيات را وصول كرده اند، باب��ت الباقي نيز 
وثيقه وجود دارد و با كمك مقام قضايي درحال 

وصول آنها هستند. 
حجت االسام والمسلمين محمدجعفر منتظري 
شش��م آبان ماه با حض��ور در گفت وگ��وي ويژه 
خبري در ش��بكه 2 س��يما با اعام اينكه در دو 
بانك ملي و ملت جمعاً حدود هزار و 200 ميليارد 
تومان اختاس شده و پول ها از بين رفته و پرونده 
فعلي مطرح اس��ت، گفت: در اي��ن رابطه يكي از 
بدهكاران فراري است و از طريق دادستان تهران 
تحت تعقيب است و پنج نفر از عوامل اصلي نيز 
بازداش��ت ش��ده اند. وي افزود: از مجموع هزار و 
200 ميليارد تومان اختاس صورت گرفته، بايد 
بگويم كه در بانك ملي 800 ميليارد تومان بوده 
كه 300 ميليارد آن برگشته است. در بانك ملت 
هم 300 ميليارد بوده كه از مجموع 120 ميليارد 
تومان برگشته و بخش��ي از آن در خارج از كشور 
از طريق پليس اينترپل شناسايي و توقيف شده 
و ما به دنب��ال متهم اصلي هس��تيم. به هر حال 
اگر قرار باش��د تخلفات به نوعی با بازی با واژه ها 
ناديده گرفته شود روند افزايش معوقات غيرقابل 
وصول به نفع عده ای معدود افزايش می يابد و از 
120هزارميليارد تومان بيشتر خواهد شد. مهم 

گم شدن يا تلف شدن منابع بيت المال است.
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سيستم مالياتي كشور يكي از سرحلقه هاي اصلي ايجاد شفافيت و رموز 
اصلي پيشرفت هر كشوري است. سال هاست مقام معظم رهبري بر اقتصاد 
بدون نفت تأكيد دارند اما دو عامل اصلي از مجموع عوامل موجود بيش از 
همه به شكل موانعي بزرگ سد راه اين موضوع شده است: الف- سهولت 
دسترسي و در برخي مواقع دست درازي به منابع نفتي ب - منافع شخصي 
و گروهي. خوشبختانه از معدود آثار مثبت تحريم در مقابل آثار بزرگ ديگر 
آن عامل اولي را طي س��ال هاي اخير تضعيف كرده است و حتي تاش ها 
براي رهايي اقتصاد از نفت از حالت »پيشنهاد خوب« به يك »الزام جدي« 
بدل شده است. نشانه هايي مانند افزايش درآمد مالياتي و طرح تحول نظام 
مالياتي كشور مؤيد تاش هاي سازمان مالياتي در اين زمينه و اثبات ادعاي 
پيش گفته اس��ت. با اين حال اين تاش ها كافي و متناسب با ميزان توقع 
برنامه ريزان اقتصادي و كساني كه دغدغه پيشرفت اقتصادي كشورمان 
را دارند، نيس��ت. همچنين نگاهي به مكانيس��م هاي موجود مالياتي در 
كشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد كه تا رسيدن به يك نظام مالياتي 
قابل قبول فاصله بسياري داريم و حتماً اين سازمان بايد در راه اندازي سريع 
مكانيسم دسترسي يكپارچه به اطاعات و تحقق عدالت مالياتي از طريق 
دسترسي به آمار و اطاعات اقدامات جدي تري را داشته باشد، البته بديهي 
است ارتباط اطاعات جامع و مورد نياز براي اخذ ماليات واقعي و مبتني بر 
عدالت حتماً نياز به هماهنگي هاي زمانبر فرابخشي و فراقوه اي دارد كه در 
اين باره نه فقط رئيس سازمان امور مالياتي كه وزير اقتصاد نيز بايد با ارائه 
طرحي الزام آور با مهر اقدام فوري كه پاي آن را رؤساي سه قوه )براساس 

تأكيدات مقام معظم رهبري( امضا كرده اند، محقق شود. 
منافع شخصي و گروهي اما روشي پيچيده در فرار مالياتي و اجراي قوانين 
مالياتي دارند كه ساده ترين وجه آن فرار از ماليات هاي مستقيم و ارزش 
افزوده افراد است. مقابله با اين پديده نيز تنها با همت سازمان و اجراي قانون 

با كيفيت و پشتوانه قوي كه در باال توضيح داده شده، محقق مي شود. 
 با اين حال روش پيچيده فراريان مالياتي به عنوان مانع تحقق اقتصاد بدون 
نفت نفوذ در بخش هاي تصميم گير مانند مجلس يا حتي برنامه ريزي، قابل 
توصيف است. آنجا كه تصويب يا اصاحيه قانون بخشي از تصميم سازان را 
تحت تأثير قرار مي دهد، به عنوان مثال تصويب نشدن ماليات بر خانه هاي 
خالي كه مشابه آن در تمام دنيا در حال اجراس��ت اقدامي سؤال برانگيز 
و قابل تأمل اس��ت كه حتماً به غير كاهش درآمدهاي منطقي دولت در 

نابساماني هاي بازار مسكن و قيمت هاي نامعقول مؤثر است. 
 مثال ديگري كه اين روزها احتم��االً برخي از نمايندگان ناآگاهانه در دام 
آن افتاده اند، تغيير مديركل هايي است كه منافع برخي را به خطر انداخته 
است. چند روز پيش يك نماينده در كمال تعجب گفته بود: »از مردم گيان 
مي خواهم با اداره امور مالياتي همكاري نكنند چرا كه اگر پاسخ درخوري 
به وزارت اقتص��اد و دارايي به علت انتصاب يك مدير از مرز افغانس��تان و 
پاكستان داده نشود، ممكن است دفعه بعد از خود افغانستان و پاكستان 

براي اين استان مظلوم مدير وارد كنند!«
اگر چه ش��ايد اين نماينده دغدغه هاي خاص خود را داش��ته كه با نيت 
خير بر استفاده از نيروهاي منطقه اي تأكيد دارد اما در عين حال با توجه 
به ضعف هاي موجود در سيس��تم مالياتي، مكانيس��م »آش��نا بازي« در 
بخش هاي اداري كه رابطه هاي مالي در آنها پررنگ تر است نبايد بهانه اي 
بر توهين حقير دانستن يك قوميت به دليل همجواري با يك كشور شود.  
برنامه ريزان و نمايندگان مجلس بايد بياموزند كه تنها دغدغه داشتن كافي 
نيست. پيشرفت و توسعه زماني محقق مي شود كه منافع يك كشور آن هم 
با نگاه بلند مدت بر منافع شخصي، گروهي و حتي منطقه اي ترجيح داده 
شود. ضعف امروز اقتصاد ما اين است كه در شعارها مباني پيشرفت و آينده 
بهتر و توسعه اقتصادي را انتخاب مي كنيم اما در اجرا منافع كوتاه مدت و 
شخصي ما را از مسير دور مي كند كه معموالً ناشي از روابط خاص يا حتي 

داده هاي هدفمند بخش خاصي از جامعه است. 
بنابراين وقتي از سختي سد منافع شفافيت و نفت زدايي از اقتصاد سخن 
مي گوييم و آن را هدف اصلی می دانيم، نبايد به دليل تغيير )درست يا 
غلط( يك مدير در حوزه انتخابي ضربه به اقتصاد مقاومتي را با تشويق 
مردم ب��ه پرداخت نكردن ماليات ه��دف قرار دهي��م و فراموش كنيم 
كه اساس��اً حضور و ماموريت يك نماينده در مجلس ش��ورای اسامی 
نه چينش مهره هاي مديريتی در منطقه كه براس��اس قوانين اساسي 
تصميم و قانون نويسي براي فرداي بهتر كل كش��ور است؛ فردايي كه 
در آن خراساني، گياني، خوزستاني، لرستاني، سيستاني و... همه اقوام 
نقش دارند. نبايد نمايندگان در دام بازي منفعت طلباني بيفتند كه خود 

نمايندگان از آن بري هستند.

در حالي روحاني مدعي ش�ده بود وضعيت 
اقتص�ادي م�ردم را ظ�رف 100روز بهب�ود 
مي بخش�د كه روز گذشته در س�ال پاياني 
دول�ت ۲0 نف�ر از نماين�دگان مجل�س ب�ه 
رئيس جمهور لزوم تغيي�ر در تيم اقتصادي 
دولت براي حل مش�كالت معيش�تي مردم 
به ويژه اقشار آس�يب پذير را متذكر شدند. 
در مبارزات رياس��ت جمهوري روحاني مدعي 
ش��ده بود وضعي��ت اقتصادي م��ردم را ظرف 
100روز بهبود مي بخش��د اما عمده وعده هاي 
اقتصادي دولت روحاني عملياتي نشده است و 
ضعف مالي عمده مردم، بيكاري، رشد مفاسد 

اقتصادي و... در جامعه نمود عيني دارد. 
سيدمحمدباقر عبادي، محمدمهدي زاهدي، 
سيدجواد حسيني كيا،  اكبر تركي، سيدحسين 
نقوي حس��يني، رض��ا شيران خراس��اني، 
محمداس��ماعيل سعيدي، محس��ن كوه كن، 

ش��هباز حس��ن پور بيگلري، محمود شكري، 
س��يدناصر  حاجي دليگان��ي،  حس��ينعلي 
موسوي الرگاني،  ابوالفضل ابوترابي، سيدحميد 
كاظمي، ذبيح اهلل نيك فر، همايون هاش��مي، 
جواد كريمي قدوسي، سيدصادق طباطبايي نژاد، 
س��يدجواد س��اداتي نژاد و س��يدراضي نوري 
نماين��دگان بيرجند، كرمان، س��نقر، فريدن، 
ورامين،  مشهد، تبريز لنجان، سيرجان،  تالش، 
شاهين ش��هر، فاورجان، نجف آباد، پلدختر، 
الهيجان،  مياندوآب،  مشهد،  اردستان، كاشان 
و ش��وش به رئيس جمهور ل��زوم تغيير در تيم 
اقتصادي دولت براي حل مش��كات معيشتي 
مردم به ويژه اقشار آسيب پذير همچنين رفع 

معضل بيكاري جوانان را متذكر شدند. 
گفتني است به نظر مي رس��د ديدگاه غالب بر 
مش��اوران اقتصادي اثرگذار بر سياس��ت هاي 

دولت سرمايه داري است. 

۲0 نماينده مجلس در تذكر به رئيس جمهور خواستار شدند
لزوم تغيير در تيم اقتصادي دولت براي حل مشكالت معيشتي

معاون وزير هشدار داد 
تبديل شدن كارخانه هاي صنعتي به انبار لوازم خانگي

رئي�س س�ازمان صنايع كوچك و ش�ركت 
شهرك هاي صنعتي گفت: طبق بررسي هاي 
به عمل آم�ده خيلي از بنگاه ه�اي صنعتي 
باي�د تغيي�ر تكنول�وژي دهن�د در غي�ر 
اي�ن ص�ورت تبديل ب�ه انب�ار مي ش�وند. 
به گزارش ايسنا، علي يزداني اظهار كرد: تا امروز 
7 هزار و 191 بنگاه توليدي كوچك و متوسط 
در س��امانه بهين ياب ثبت نام ك��رده و با بانك 
قرارداد منعقد كرده اند كه تاكنون به 6 هزار و 
961 بنگاه تسهيات در قالب طرح بنگاه هاي 

كوچك و متوسط پرداخت شده است. 
وي ادامه داد: نقدينگي 60 درصد مش��كات 
واحدهاي توليدي كوچك و متوسط در كشور 
اس��ت كه بعد از آن صاحبان صنايع كش��ور با 
مشكاتي همچون فرسودگي ماشين آالت و... 

دست و پنجه نرم مي كنند. 
وي با بيان اينكه تعداد پروانه هاي صادر ش��ده 

براي ايجاد واحدهاي صنعتي 88 هزار فقره با 
ميزان اش��تغالزايي 2 ميليون و 800 هزار نفر 
بوده اس��ت، توضيح داد: از اين ميزان 8۴ هزار 
و ۵00 پروان��ه متعلق ب��ه بنگاه هاي كوچك و 
متوسط بوده است. معاون وزير صنعت، معدن و 
تجارت تصريح كرد: 12 درصد بنگاه هاي بزرگ 
و 12 درصد بنگاه هاي كوچك و متوسط تا پايان 

سال گذشته تعطيل بوده اند. 
وي تأكي��د كرد: طب��ق بررس��ي هاي به عمل 
آمده خيل��ي از بنگاه هاي صنعت��ي بايد تغيير 
تكنولوژي دهند در غي��ر اين صورت تبديل به 
انبار مي شوند. يزداني بيان كرد: حدود 6 هزار 
و 800 واح��د صنعتي در داخل ش��هرك هاي 
صنعتي راكد ش��ده اند كه براي نيم��ي از آنها 
امكان احيا و بازگشت به خط توليد وجود ندارد. 
وزير نيز در خصوص اين صنايع دستور داده كه 

پروانه توليد اين صنايع لغو شود.

  گزیده

پس از معوقه خواندن فساد 8هزار ميلياردی صندوق ذخيره فرهنگيان

»اختالس« 1200ميلياردی هم »معوقه« شد!

وحيد  حاجی پورمهران   ابراهيميان

ترك رانت در بخش پااليشگاهی
حق با شركت پخش است

طي هفته جاري دو اطاعيه از سوي شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي صادر ش��د كه در اطاعيه نخس��ت افزايش ن��رخ فروش برخي 
فرآورده هاي نفتي ويژه اعام ش��ده و در اطاعيه دوم افزايش قيمت 

گازها و نفتا تعديل شده است. 
اين اطاعيه ها با انتقاداتي همراه شده است و عده اي معتقدند شركت 
ملي پخش با اين بخشنامه  شرايط س��ختي را براي شركت هاي فعال 
در پايين دس��ت صنعت پااليش به وجود آورده اما شركت ملي پخش 
معتقد است با روند قبلي كه پااليشگاه ها خوراك را با نرخ آزاد دريافت 
مي كردند و با نرخ ارز مبادله اي به فروش مي رساندند  ضرر مي كردند كه 
استدالل درستي بود زيرا منتفعان اين شكاف ارزي  تاجران فرآورده هاي 
نفتي پايين  دست تر مانند روغن س��ازها بودند. به بيان ساده تر  شركت 
ملي پخش با افزايش قيمت برخي فرآورده ها و پر كردن ش��كاف بازي 
نرخ ارز به احق��اق حقوق پااليش��گاه ها پرداخته ك��ه در واقع مطالبه 

پااليشگاه ها بوده است. 
اما چرا عده اي خاص به اين موضوع معترضند؟ 

براي پاسخ به اين پرسش بايد به روزهايي نگاه كرد كه قيمت نفت سه 
رقمي و ب��االي 100 دالر بود. در آن روزها تصميم گرفته ش��د قيمت 
برخي فرآورده هاي پااليشي براي مصرف كنندگان )همان روغن سازها( 
متناسب با قيمت خورا ك توليدي )محصوالت پااليشگاهي( تعيين شود 
كه طبعاً قيمت هاي بااليي بود. به اين ترتيب قيمت فروش محصوالت 
آنها هم تغييرات مثبتي مي كرد. از جمله »لوبكات« و »وكيوم باتوم«؛ 
لوبكات ماده اصلي در توليد انواع روغن هاي موتور صنعتي و غيرصنعتي 
و مصرفي است و وكيوم باتوم براي مصرف قير كاربرد دارد. قيمت اين 
دو محصول تابع قيمت هاي جهاني است كه توسط مراجع بين المللي 
اعام مي شود و پااليشگاه ها نيز با توجه به قيمت جهاني نرخ محصوالت 

خود را اعام مي كردند و البته مي كنند. 
در آن دوره سازمان حمايت وارد عمل ش��د و با تصميم جمعي كه در 
اين زمينه اتخاذ ش��د قرار ش��د نرخ فروش محصوالت به پايين دست 
بر اس��اس »ارز مبادله اي« تعيين ش��ود كه مانند يارانه اي باشد براي 

مصرف كنندگان نهايي. 
اين در حالي بود كه انتقادات زي��ادي درباره اين راهكار براي محصول 
وكيوم باتوم مطرح شد زيرا محصول نهايي اين فرآورده قير بود كه بخش 
اعظمي از آن به صادرات تحقق مي يافت، لذا به جاي آنكه پااليشگاه ها در 
سود سهيم شوند اين تاجران بودند كه به سود مطلوب دست مي يافتند. 
هرچند نسبت به اين موضوع اعتراض خاصي نشد ولي با سقوط شديد 
قيمت ها و بالطبع كاهش قيمت محصوالت پااليش��ي، ش��ركت هاي 
پااليشي خواستار لغو دستورالعمل سابق ش��دند كه براي قيمت هاي 

باالي نفت بود. 
اين خواسته منطقي آنها با ورود شركت ملي پخش همراه و بخشنامه 
جديدي صادر ش��د كه بر اس��اس آن  مبناي قيمت برخي محصوالت 
پااليشي از جمله دو محصول فوق به جاي آنكه »ارز مبادله اي« باشد 
»ارز آزاد« شد، بنابراين نمي توان منكر شد كه اين بخشنامه از پشتوانه 

كارشناسي برخوردار است ولي انتقادات به آن افزايش يافت. 
اما همزمان با اين بخشنامه بخش��نامه دوم صادر شد كه بر اساس آن 
قيمت »گاز مايع« و »نفتا« به عنوان بخش��ي از خوراك پتروشيمي ها 
افزايش يافت كه در نهايت با دس��تور وزير نفت ب��راي لغو اين افزايش 
مواجه شد. با توجه به اين توضيحات  قيمت برخي فرآورده هاي نفتي 
يا همان بخشنامه اول به قوت خود باقي است و فقط بخشنامه دوم كه 

مربوط به پتروشيمي هاست، لغو شده است.  

اولين وزير راه و شهرسازي ايران: 
 زمين هاي وزارت راه و منابع مسكن مهر 

سرمايه بانك مسكن را افزايش دادند 
اولي�ن وزي�ر راه و شهرس�ازي ب�ا 
اش�اره به كاهش ماهانه 600 ميليارد 
توماني تزريق منابع به مس�كن مهر 
در دول�ت يازده�م گفت: ب�ا زمين ها 
و ام�الك وزارت راه و شهرس�ازي، 
امتياز امهال دهها ساله خط اعتباري 
مس�كن مهر و همچنين بازپرداخت 

اقساط مس�كن مهر، س�رمايه بانك مس�كن را افزايش داده اند. 
علي نيكزاد وزير س��ابق راه و شهرس��ازي در گفت و گو ب��ا فارس و در 
خصوص سؤالي درباره اظهارات اخير آخوندي كه گفته است در مسكن 
مهر ميراث دار شلختگي مديران قبل هس��تيم، گفت: حرف اولم اين 
است كه حداقل انتظار از وزير نظام اسامي رعايت ادب و به كارگيري 
كلمات مؤدبانه و سنجيده در اظهارنظرهاي رسمي است، اما در مقام 
يك قضاوت مديريتي، مقايسه عملكرد و پيشرفت مسكن مهر در دولت 
يازدهم و دولت دهم نشان مي دهد مسئوالن بخش بعد از گذشت سه 
سال از قبول مسئوليت هنوز هم درصدد سرپوش گذاشتن برناكارآمدي 

خود در حوزه مسكن مهر هستند. 
نيكزاد اضافه كرد: وقتي ماهانه به طور متوس��ط 800 ميليارد تومان 
در دولت دهم به پروژه مسكن مهر تزريق مي شد و اين عدد در دولت 
يازدهم به 200 ميليارد رسيده است، نشان از ناتواني كامل و عدم عزم 
جدي اين دولت به لحاظ مديريتي و مهندسي در اتمام اين پروژه دارد. 
نيكزاد گفت: دولت به مردم پاسخ دهد اگر مسكن مهر پروژه خوبي نبوده 

است چرا از منابع آن در طرح هاي ديگر استفاده مي كنند؟
كاهش سود تسهيات خريد مس��كن به زير10 درصد به پشتوانه چه 
منابعي بوده است؟ تأمين كسري صندوق تسهيات يكم از چه منبعي 
تأمين شده است؟ اعطاي وام هاي كم بهره بافت فرسوده از چه منابعي 
است؟ وام هاي بين بانكي بانك مس��كن براي سوددهي بنگاهي از چه 
منابعي است؟ دولت و مس��ئوالن بخش مسكن پاسخ دهند چرا منابع 
مسكن مهر كه خود پروژه مسكن مهر و متقاضيان به آن نيازمندترند را 
در جاي ديگر هزينه مي كنند؟ با وصول اقساط مسكن مهر بالغ بر 10 

هزار ميليارد تومان چه كرده اند!
با زمين ه��ا و ام��اك وزارت راه و شهرس��ازي به ج��اي تأمين هزينه 

زيرساخت هاي مسكن مهر، سرمايه بانك مسكن را افزايش داده اند؟
نيكزاد ادامه داد: به نظر مي رس��د اهداف انتق��ادات غيرمؤدبانه به يك 
طرح ملي، فرافكني درخصوص ناكارآمدي در پاسخ به انتظارات بحق 

متقاضيان مسكن مهر است. 
نيكزاد اضافه كرد: مسئوالن ذي ربط پاس��خ دهند چرا رونق در بخش 
مسكن به عنوان اصلي ترين تكليف وزارت راه و شهرسازي در اقتصاد 
مقاومتي بعد از سه س��ال محقق نشده اس��ت؟چه فكري براي توليد 
 ساالنه ۵00 هزار واحد كس��ري واحد مسكوني در كش��ور كرده اند؟ 

مسكن اجتماعي بعد از سه سال وعده به كجا رسيده است؟
چرا بعد از يك س��ال از معرفي انواع و اقسام مشوق هاي مالي و تبليغي 

براي تسهيات خريد مسكن مردم از اين طرح استقبال نكرده اند؟
وزير مسكن و شهرسازي دولت دهم ادامه داد: واضح است كه اين دولت 
در بخش مسكن نتوانس��ته طرح كارآمدي را اجرايي كند و طرح هاي 
نيمه تمام را به پايان برساند. دولت بايد پاسخ دهد كه براي اجراي تذكر 
مقام معظم رهبري در اولين ديدار هيئت دولت در مورد تكميل مسكن 

مهر كه صراحتاً فرمودند، چه كرده است؟

هفته نامه ويكلي استاندارد مدعي شده است 
اخت�الف نظ�ر خزان�ه داري و وزارت خارجه 
امري�كا در زمينه تحريم هاي اي�ران، موجب 
ش�ده ش�ركت ها براي تجارت با ايران  هراس 
داشته باش�ند، اين در حالي اس�ت كه پس از 
برجام نيز هيچ ش�ركت خارجي براي تجارت 
با ايران پا پيش نگذاش�ته اس�ت كه نمود آن 
را مي توان در غيبت ش�ركت هاي خارجي از 
نمايشگاه مالي و سرمايه گذاري اينوكس ۲016 

كيش مشاهده كرد. 
به گزارش فارس، هفته نامه ويكلي استاندارد با 
بيان اينكه خزان��ه داري و وزارت خارجه امريكا 
در زمينه تحريم هاي ايران با هم اختاف دارند، 
تأكيد كرد كه اين خارج از ت��وان وزارت خارجه 
است كه به شركت هاي خارجي براي تجارت با 
ايران تضمين دهد، اين در حالي است كه به رغم 
رفت و آمد هيئت هاي خارجي به ايران تا كنون 
شركت هاي خارجي براي سرمايه گذاري با ايران 

پا پيش نگذاشته اند.
هفته نامه ويكل��ي اس��تاندارد در گزارش��ي به 
بررس��ي رويكرد چند ماه گذش��ته دولت باراك 
اوبام��ا در قب��ال تحريم ها عليه اي��ران پرداخت 
و نوش��ت: جان كري وزير خارج��ه امريكا گفته 
است كه دستورالعمل صادر شده از سوي وزارت 
خزانه داري امريكا كه ماه گذش��ته منتش��ر شد 
از تجارت بانك ه��اي خارجي با اي��ران در برابر 
تحريم هاي باقي مانده امريكا محافظت مي كند 
حتي اگر اين تعامل با نهادهايي باشد كه همچنان 

تحت تحريم قرار دارند. 
جان كري روز دوش��نبه در نشست چتم هاوس 

در لندن نيز گفت: دستورالعمل جديد به بانك ها 
مي گويد كه آنها مي توانند با خيال راحت با ايران 
تجارت كنند بدون هيچ سعي و تاش اضافي و 
اگر تعامات آنها با نهادهاي نظامي تحريم شده 
نباش��د، هيچ مش��كلي وجود نخواهد داشت. با 
اين حال وي همچني��ن تأكيد ك��رد كه دولت 
اوباما اين را كامًا واضح مشخص كرده است كه 
استانداردهاي تحريم ايران بايد همچنان حفظ و 
رعايت شود. براساس اين گزارش، اين اظهارات 
كري چند هفته بعد از آن بيان مي شود كه آدام 
زوبين از مقامات وزارت خزانه داري امريكا گفته 
بود تعامل بانك ها با ايران بايد در سطحي باشد تا 
از تعامل و منفعت رساندن به نهادهايي كه تحت 

تحريم هستند، جلوگيري شود. 
زوبين تأكيد ك��رده بود كه نق��ض بعضي از اين 
دستورالعمل ها، تحريم هاي سرسختانه اي را براي 

شركت هاي خارجي موجب خواهد شد. 
ويكلي استاندارد نوشت: نمايندگان كنگره امريكا 
بارها تاش هاي جان ك��ري براي متقاعد كردن 
تجارت با ايران را محك��وم كرده اند. ماركو روبيو 
سناتور ايالت فلوريدا در واكنش به اظهارات اخير 
كري نسبت به تجارت با ايران به ويژه تجارت با 
سپاه پاس��داران ايران به بانك ها و سازمان هاي 

اقتصادي غربي هشدار داد. 
ويكلي استاندارد در ادامه افزود: وزارت خزانه داري 
و وزارت خارجه امريكا طي ماه هاي گذش��ته در 

زمينه تجارت با ايران با يكديگر در تضاد بوده اند. 
خزانه داري تحت »قانون پاتريوت« همواره نسبت 
به پولشويي از سوي ايران ابراز نگراني كرده و به 
شركت هاي خارجي براي تعامل با ايران هشدار 
داده و گفته اس��ت كه جانب احتي��اط را رعايت 
كنند. جان كري از س��وي ديگر گفته است كه 
تاش هاي خود را حتي فرات��ر از ضوابط توافق 
هسته اي در راه تس��هيل تجارت با ايران به كار 
مي گيرد. اين در حالي اس��ت كه كارشناسان و 
تحليلگران مي گويند كه در نهايت توانايي وزارت 
خارجه براي تضمين دادن به شركت هاي خارجي 

براي تجارت با ايران محدود است. 
يك مقام ارشد يك سازمان مستقر در واشنگتن 
كه روي تحريم هاي ايران كار مي كند مي گويد كه 
حرف هاي كري فقط حرف هستند و قابليت نقد 
شدن ندارند. همه مي دانند كه مديريت تحريم ها 
در اختيار وزارت خزانه داري امريكاست، بنابراين 
جان ك��ري نمي تواند يك جهان م��وازي خلق 
كند ك��ه در آن تجارت با ايران تضمين ش��ده و 

مطمئن باشد.
رئيس كل بانك مركزي در آبان 139۵در ديدار 
با رئيس مجلس قبرس رفتار غيرش��فاف امريكا 
را در اجراي معاهده برجام م��ورد توجه قرار داد 
و خاطرنش��ان ك��رد: از زمان اج��راي برجام در 
ژانويه گذشته، زمينه گس��ترش همكاري هاي 
اقتص��ادي فراهم آمده اس��ت ول��ي بانك هاي 
بين المللي به دليل ت��رس از جريمه هاي امريكا 
كه در برخي موارد هي��چ ارتباطي با ايران ندارد، 
در بازسازي روابط بانكي و اقتصادي خود ترديد 

نشان مي دهند.

جنگ خزانه داري و وزارت خارجه امريكا درباره تحريم هاي ايران 

ويكلي استاندارد:  مديريت تحريم ها در اختيار خزانه داري است نه وزارت خارجه

  گزارش  یک

مديرعامل بانك گردشگري:
 اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي

راه حل رفع ركود است
مدي�ر عام�ل بان�ك گردش�گري گف�ت: اج�راي صحي�ح 
رك�ود  رف�ع  ح�ل  راه  مقاومت�ي  اقتص�اد  سياس�ت هاي 
موج�ود و بس�ياري از مش�كالت اقتص�ادي كش�ور اس�ت. 
به گزارش روابط عمومي بانك گردشگري، خسرو خواجه حسني افزود: 
با تكيه بر توانايي ها و منابع داخلي در عين استفاده از جذابيت هاي ايران 
براي سرمايه هاي خارجي، مي توانيم ش��تاب پيشرفت در كشور را باال 
ببريم. مدير عامل بانك گردشگري ظرفيت هاي اقتصادي ايران را مطلوب 
عنوان دانست و خاطر نشان كرد: شكي نيست كه ايران از ظرفيت ها و 
پتانسيل هاي زيادي برخوردار اس��ت و همين، دليل استقبال گسترده 
سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي دنيا براي سفر به ايران و بررسي شرايط 
فعاليت است. خواجه حس��ني در ادامه اظهار داشت: قطعاً هيئت هاي 
اقتصادي كه به ايران مي آين��د از قبل مطالعات گس��ترده اي در مورد 
زمينه هاي كسب وكار در كشور ما داشته اند و به پشتوانه چشم اندازهاي 
موجود، ايران را به عنوان يك فرصت ارزشمند قلمداد مي كنند. در اين 
بين توجه به داشته هاي داخلي در كنار استفاده از امكانات و تكنولوژي 

سرمايه گذاران خارجي مي تواند پل عبور از شرايط فعلي باشد. 
-------------------------------------------------------

معاون اقتصادي بانك مركزي:
 حجم نقدينگي 

به 1122 هزار ميليارد تومان رسيد
ركورد دولت روحاني در رش�د حجم نقدينگي بي نظير است، اين 
در حالي اس�ت كه معاون اقتصادي بانك مركزي از افزايش حجم 
نقدينگي به هزار تريليون و 1۲۲ هزار و ۳۵6 ميليارد تومان خبر داد. 
پيمان قرباني در گفت وگو با فارس، با اش��اره به رش��د 28/6 درصدي 
نقدينگي در يك سال منتهي به شهريور ماه امسال اظهار داشت: حجم 
نقدينگي در پايان اين ماه به يك هزار و 122 هزار و 3۵6 ميليارد تومان 
رسيده است. وي افزود: رشد نقدينگي در شش ماهه اول امسال 10/۴ 
درصد بوده كه نس��بت به قدرت مشابه س��ال قبل 1/1 درصد كاهش 
داشته است. به گزارش »جوان«، از اسفند سال 9۴ تا شهريور ماه سال 
جاري 10۵ هزار و 3۵6 ميليارد تومان به حجم نقدينگي افزوده شده 
است. اين در حالي اس��ت كه پيمان قرباني برخاف اساتيد اقتصادي 

اعتقادي به ارتباط حجم نقدينگي با تورم در اقتصاد ايران ندارد. 
دولت روحاني را بي شك در آينده با رشد بي حد و مرز حجم نقدينگي، 
ركود اقتصادي، هرج و مرز در فضاي كس��ب و كار، فرصت س��وزي در 
اقتصاد و كاهش تورم از مس��ير هايي چون واردات، قاچ��اق كاال و ارز، 

تضعيف تقاضا و عرضه در اقتصاد خواهند شناخت.
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