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    عبدالرضا دادبود - شهردار گرگان

 روز گذش�ته ات�اق بازرگان�ي در يك�ي از 
ش�اخص ترين فعاليت هاي�ش در چند س�ال 
اخي�ر در قال�ب هماي�ش ش�كل دهي آينده 
سياستگذاري پولي و مالي با گردآوري رؤساي 
اسبق بانك مركزي و صاحبنظران حوزه بانكي بر 
ضرورت تغيير قانون بانكداري تأكيد كردند، اما 
نه با آن كيفيت و روشي كه چند نماينده مجلس 
طرحي ارائه داده اند و قرار است تصويب شود! 
در اي��ن هماي��ش ش��ايد تند ترين س��خنان را 
درباره طرحي كه نمايندگان براي اصالح قانون 
بانكداري بدون ربا ارائه دادند، مظاهري، رئيس 
اس��بق بانك مركزي بيان كرد و گف��ت: اگر به 
دنبال حذف بانك ها از عرصه اقتصادي هستيم، 
بايد اجازه دهيم ط��رح اصالح نظام بانكي ايران 

تصويب شود. 
طهماسب مظاهري با اين هشدار كه اگر در اصالح 
بخش دوم طرح نظ��ام بانكي دقت نكنيم، آخرين 
ضربه به سيس��تم بانك��ي وارد مي ش��ود و رمق 
بانك ها گرفته مي ش��ود، افزود: اگر در آينده بانك 
نمي خواهيم و مي خواهيم از عرصه حضور حذف 
شود بايد اجازه دهيم اين اصالحيه صورت بگيرد. 

   هيچ جاي دنيا قانون مادر را چند نماينده 
مجلس تصويب نمي كنند

وي با تأكيد ب��ر اينكه در هيچ جاي دنيا مرس��وم 
نيس��ت كه يك قانون مادر توس��ط چند نماينده 
مجلس تصويب يا اصالح شود، گفت: طرح اصالح 
نظام بانكي توسط چند نماينده بانكي كه اطالعات 
آكادميك هم ندارند و حتي يك روز هم در شعبه 
بانكي حضور نداش��ته اند مي خواهند قانون نظام 

بانكي را تدوين كنند. 
رئيس اس��بق بانك مركزي با تأكيد براينكه بايد 
مشخص شود كه آيا قوانين س��ابق بانكي حذف 
مي شود يا خير گفت: اين بالتكليفي منجر به ايجاد 

ناآرامي در بازار پولي و مالي مي شود. 
مظاهري با انتقاد از مش��خص نبودن ميزان سود 
س��پرده گذاران در طرح اصالح نظام بانكي گفت: 
تعيين و پرداخت سود سپرده گذاران از محل سود 
بانك هايي است كه سود بيشتري كسب كرده اند 

كه اين امر مغاير شرع و عرف است
   سياستگذاري با سهامداران ذينفع! 

مظاهري اما به اين هم بس��نده نكرد و با انتقاد از 
تركيب سياس��تگذاران پولي گفت: به غير از چند 
نفر، بقيه افراد دنبال س��هم خواهي هستند و با دو 
س��اعت فكر كردن درباره مس��ائل مالي ابراز نظر 

مي كنند. 
رئيس اس��بق بانك مركزي اظهار كرد: ش��وراي 
پول و اعتبار نبايد جايي باشد كه اعضا نمايندگي 
منافع صنف خود را داش��ته باشند در حالي كه در 
ايران چنين نيس��ت و همين امر موجب ش��ده تا 
همه بخش ها متقاضي عضويت در ش��ورا شوند و 
متأسفانه اين نقيصه در طرح جديد برطرف نشده و 

به همان منوال باقي مانده است. 
رئيس اس��بق بانك مركزي با تأكي��د بر ضرورت 
اس��تقالل بانك مرك��زي و نحوه تعيي��ن اعضاي 
شوراي پول و اعتبار گفت:بانك مركزي به عنوان 
سياستگذار پولي به بازار ارزي ورود پيدا نكرده و با 
اين اصالحيه از وضعيت موجود بازار ارز به فاجعه 

ارزي مي رسيم. 
   روش مشابه روحاني و احمدي نژاد

ابراهيم شيباني، ديگر رئيس اسبق بانك مركزي 
نيز با اشاره به برخي نقاط مثبت طرح بانكي ارائه 
ش��ده در مجلس گفت: با خواندن بودجه 99 سر 

درد مي گيرم. 
وي گفت:براس��اس ط��رح اصالح نظ��ام بانكي 
مقررش��ده تا برداشت از حساب تس��عير بانك 
مركزي ممنوع باش��د كه در دولت روحاني ۶۰ 

تا ۷۰ هزار ميليارد تومان از اين محل برداش��ت 
شده است. شيباني ابراز نگراني كرد كه اين طرح 
در بخش بانك مركزي نتواند عملياتي شود، زيرا 

روند طوالني دارد. 
وي گفت: در طرح جديد بانكداري، رئيس كل بانك 
مركزي توس��ط رئيس جمهور با مشورت اعضاي 
غيراجرايي يا اقتصاددانان انتخاب مي شوند و اگر 
چه اين كارها ظاهر زيادي دارد، اما در عمل اتفاق 

مثبتي نيست. 
   با استانداردهاي بانكي دنيا 

فاصله داريم 
پيم��ان مولوي، دبي��ر كل انجم��ن اقتصاددانان 
اي��ران نيز با بي��ان اينكه در حوزه ش��كل دهي به 
سياس��تگذاري هاي پولي و مالي و استانداردهاي 
اين حوزه با دنيا بسيار فاصله داريم، گفت: حتي با 
بانك هاي پاكستان هم در مدرن سازي شبكه بانكي 

بسيار فاصله داريم. 
وي با اشاره به ضرورت توجه به بانكداري از طريق 
گوشي هاي همراه اظهار داشت: در حال حاضر در 
ايران تعداد دانلود آپ به ۸ ميليون رسيده است و 

بايد خود را با نياز مشتريان هماهنگ سازيم. 
وي با بيان اينكه س��ه پارادايم بزرگ در دنيا در 
حوزه بانكداري آينده در حال شكل گيري است، 
گفت: بانكداري مج��ازي، بانك��داري از طريق 
موبايل و بانكداري از طريق پلتفرم سازي مطرح 
هستند و گرايش به اين روش ها در دنيا در حال 

توسعه است. 
مولوي ب��ا تأكيد بر اينك��ه در اليح��ه بانكداري، 
بحث  گذار ابزارها مغفول مانده و به آن اش��اره اي 
نشده اس��ت، گفت: اي��ران در بي��ن برخ��ي از 
كش��ورهاي منطقه در حوزه دامنه نفوذ اينترنت 
و همچنين تعداد گوشي هاي همراه رشد باالتري 
داشته است، اما موضوع اين است كه چگونه شيوه 

مصرف داده ها با مش��تريان زمينه تغيير در نظام 
بانكداري را ايجاد مي كند. 

دبير كل انجمن اقتصاددانان ايران گفت: اگر چه 
كشورهاي دنيا در حال پاس كردن بازل هاي 3 و 
4 نظام بانكي هستند، اما نظام بانكي ايران هنوز در 

حال گذراندن بازل 2 است. 
   رمزارزها رقيب پول نيستند

حسين س��الح ورزي، نايب رئيس اتاق بازرگاني 
ايران هم در اين همايش گفت: برخي ساده انگارانه 
و به عبارتي خوش بين مباحثي را مطرح مي كنند 
كه گويا رمزارزها جايگزين و رقيب پول مي شود، در 
حالي كه اين س��اده انگاري ناش��ي از عدم درك 

صحيح از ماهيت پول است. 
وي گفت:فناوري بالكچين و مديريت كالن داده ها 
و تحليل آنها به وسيله هوش مصنوعي بسيار مهم 
است و همزمان بايد اطالعات تراكنش هاي مالي 
را تحليل كرد، اظهار داشت: اين اشتباه باعث اين 
مي شود كه سرمايه گذاران در حوزه هاي فناوري 
گمراه شوند و دولت هم موضع گيري منفي روي 

اين موضوع داشته باشد. 
وي افزود: بالكچين رقيب پول نيست، اما مكمل 
شرايط كنوني اقتصاد ايران اس��ت به شرطي كه 
براي مبادله اعتبار بين بازيگران زنجيره ارزش نيز 
اقداماتي انجام شود و سياستگذار پولي بتواند زمينه 
اتصال كنترل شده و حساب شده اپراتورهاي اين 

بازار را فراهم آورد. 
سالح ورزي بيان داشت: پلتفرميزه كردن اطالعات 
مالي از اين نظر كه مي تواند تحت مقررات مشخص 
نظام يكپارچه از داده هاي مالي را ايجاد كند نقش 

مؤثري در مبارزه با پولشويي دارد. 
   تثبيت نرخ ارز تا زماني كه دولت زور دارد 
علي س��عدوندي اس��تاد بانكداري ني��ز در اين 
همايش گفت: تثبيت نرخ ارز در ايران تا زماني كه 

زور دولت برسد، ادامه پيدا مي كند. 
وي با انتقاد از شيوه مديريت ارز و عمليات بازار باز 
گفت: با تثبيت نرخ ارز نمي توان بازار عمليات بازار 

باز را اجرايي كرد. 
وي خاطرنشان كرد: بازار باز به اين مفهوم است 
كه بانك مرك��زي در كار بانك ه��ا مداخله نكند 
نه اينكه بيانيه صادر كند كه ف��الن مقدار اوراق 

خريداري كنيد. 
   دولت را كوچك كنيد

پرويز عقيلي كرماني، كارش��ناس بانكي هم پنج 
موضوع شفافيت، كوچك سازي دولت، اصالح نظام 
مالياتي، كس��ري بودجه دولت و اجراي عمليات 
بازار باز را براي اصالح شرايط اقتصادي كشور الزم 
برشمرد و گفت: تعداد كارمندان دولتي به جمعيت 
كارگران ۱۸ درصد است كه در تركيه ۱3 درصد و 
كره جنوبي ۱۰ درصد است. وي خاطر نشان كرد: 
بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي در ايران 3۵ 
درصد و تركيه 24 درصد و كره جنوبي 2۰ درصد 
است و اين آمار نشان مي دهد دولت ايران بيش از 

حد بزرگ است. 
مديرعام��ل بان��ك خاورميان��ه تصري��ح كرد:با 
كوچك ش��دن دول��ت كس��ري بودج��ه از بين 
مي رود،بنابراي��ن دولت با ف��روش اوراق اقدام به 
بازخريد كارمن��دان بكند تا بدي��ن ترتيب دولت 
كوچك ش��ود و عرضه و تقاضا مبناي تعيين نرخ 

بهره قرار بگيرد.
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 مظاهري: سياستگذاري پولي
با 2 ساعت فكر ذينفعان درست نيست 

قانون بانكداري حتمًا بايد اصالح شود نه با اين كيفيت و اين روش

 بدرقه خروج سرمايه از ايران
با قاچاق كاال و ارز

اگر نگاهي به آنچه در رابطه با حجم قاچاق كاال و ارز و خروج ساالنه 
سرمايه از ايران گفته مي ش��ود،  بيندازيم، تقريباً ارقام نزديك به 
يكديگر هستند، مثاًل در سالي كه ۱۰ ميليارد دالر قاچاق كاال به 
شكل ورودي انجام گرفته است، در همان سال نيز به همين ميزان 

سرمايه از كشور خارج شده است. 
وقت��ي آمارهاي قاچ��اق كاال و ارز را فارغ از اع��داد دولت ها مورد 
بررسي قرار مي دهيم، مي بينيم كه مثاًل طي ۱۰ سال بيش از ۱۰۰ 
ميليارد دالر قاچاق كاال و ارز در اقتصاد ايران انجام مي گيرد، چه 
بخواهيم و چه نخواهيم بايد به اين فكر كنيم كه شايد قاچاق كاال 
و ارز در اقتصاد ساختار پيدا كرده باشد،  از اين رو الزم است ساختار 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز به طور كل از اس��اس با تغييرات جدي 

همراه شود. 
قاچاق كاال و ارز از منظر اقتصادي،  عرفي و به ويژه ش��رعي اصاًل 
قابل قبول نيست و تا كنون نيز اگرچه از طرفي حجم قاچاق كاال 
و ارز قابل مالحظه بوده است،  اما هم راس��تاي آن شاهد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز هم بوده ايم كه اين امر نش��ان از اهميت مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز در اقتصاد دارد،  اما از آنجايي كه حجم قاچاق كاال و 
ارز كالن است و ساالنه نيز در حال تكرار است و هزينه هاي قاچاق 
كاال و ارز براي اقتصاد ايران بس��يار سنگين است، جاي دارد براي 

اين عارضه اقتصادي فكري اساسي و نو كنيم. 
البته در كشورهاي ديگر كه رشد حجم نقدينگي به هر دليل بسيار 
پر ش��تاب تر از توليد ناخالص داخلي اس��ت، به طور طبيعي تورم 
تند ايجاد مي شود، از اين رو متوليان مديريت بخش پول و مالي و 
توليد و در كل اقتصاد كالن براي اينكه تورم را پنهان كنند تا مورد 
سرزنش مقامات قرار نگيرند و پستشان نيز از دست نرود، در مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز نه تنها سهل انگاري عامدانه مي كنند بلكه امكان 
دارد بهاي ارز را پايين نگه دارند يا قوانين سفت و سخت گمركي را 
تسهيل كنند تا به واسطه قاچاق كاال به شكل ورودي كمي از زهر 
تورم تند ناشي از ضعف توليد و رشد حجم نقدينگي نيز گرفته شود 

و بدين واسطه ضعف خود را پنهان كنند. 
در اين ميان بايد دانست كنترل تورم از طريق كاالي خارجي كه 
غير قانوني وارد اقتصاد و بازارها شده است، زير ساخت هاي بخش 
توليد و سرمايه گذاري و جذب س��رمايه گذاري خارجي را چنان 
تخريب مي كند كه هم بخشي از سرمايه گذاري هاي انجام گرفته 
در توليد طي ادوار گذشته با ورشكستگي روبه رو شود و هم اينكه 
رشد سرمايه گذاري در اقتصاد منفي مي شود، در عين حال تقريباً 
معادل حجم قاچاق كاال و ارز ساالنه نيز ، خروج سرمايه از كشور 

انجام گيرد. 
از اين رو ب��ا توجه به هزينه هاي س��نگين قاچ��اق كاال و ارز براي 
اقتصادها انتظار مي رود خداي نكرده م��ا در مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز دچار س��هل انگاري نشويم كه اگر چنين ش��ود، هزينه هاي 
قاچاق كاال و ارز به هيچ عنوان به فوايد بسيار زود گذر تخريبي اش 

نمي ارزد. 
در همين رابطه در ش��رايطي كه در س��ال هاي 9۵ الي 9۷ حجم 
قاچ��اق كاال و ارز در اقتصاد اي��ران حداقل بي��ش از 3۰ ميليارد 
دالر بوده است،  س��عيد ليالز از جمله اش��خاص نزديك به دولت 
تدبير و اميد با اش��اره به برآوردهاي حكومت��ي و دولتي در ايران 
بين سال هاي 9۵ تا 9۷ مي گويد: بيش از ۵۰ ميليارد دالر خروج 

سرمايه از كشور رقم خورده است. 
در حقيقت اين ۵۰ ميليارد دالر پولي بوده كه تراكم س��رمايه در 
آن اتفاق افتاده، اما به انباشت سرمايه بدل نشده و از كشور خارج 

شده است. 
از س��وي د يگر پدرام سلطاني، نايب رئيس اس��بق اتاق بازرگاني 
ايران، با بيان اينكه س��االنه در حدود ۱۰ ميليارد دالر سرمايه از 
كشور خارج مي شود، مي گويد طبق بررسي هاي حساب سرمايه 
از سال ۸۵ الي 9۶ اين حساب در اين س��ال ها ۱2۰ ميليارد دالر 
منفي شده اس��ت و اگر س��ال 9۷ و 9۸ را هم ب��ه آن بيفزاييم در 
خوشبينانه ترين حالت، حساب سرمايه در ۱4 سال گذشته ۱۶۰ 

ميليارد دالر منفي شده است. 
در اين ميان با توجه به ارقام فوق به نظر مي رسد با قرار گرفتن در 
جنگ اقتصادي ابتدا بايد يا نرخ ارز را تغيير دهيم تا خارج كننده 
س��رمايه از ايران يا قاچاقچيان كاال، ارزها را در ش��رايط جنگ 
اقتصادي كنوني مفت از كشور بيرون نبرند يا اينكه قوانيني وضع 
ش��ود كه حتي ارز بازار آزاد نيز صرفاً به مص��ارف واقعاً ضروري 
تخصيص يابد در غير اين صورت با توجه به اينكه آذرماه س��ال 
گذشته تقريباً ارز ۱3هزار تومان بود و به گزارش مركز آمار تورم 
يكس��ال منتهي به آذرم��اه 9۸ در حدود 4۰درصد بوده اس��ت، 
خارج كننده سرمايه از ايران و قاچاقچي و وارد كننده در شرايط 
كنوني نسبت به آذر ماه سال گذشته در واقع ارز را با بهاي كمتر 
از گذش��ته تهيه مي كنند و عماًل با اين وض��ع مديريت بازار ارز، 
ناخواس��ته داريم به خارج كننده س��رمايه از ايران و قاچاقچيان 
كاال ) با فرض اينكه ارز قاچاق از بازار داخلي تأمين ش��ود( پاس 

گل مي دهيم. 
در پايان اميد مي رود در ش��رايط كنوني ك��ه در جنگ اقتصادي 
قرار گرفته ايم به نوعي سياستگذاري كنيم كه سرمايه هاي ارزي 
كشور صرف خروج از كش��ور يا قاچاق كاال و ارز يا واردات كاالي 
بنجل نش��ود و با قاچاق كاال و ارز نيز علمي و منطقي و متفكرانه 

مبارزه كنيم.

توليد برنج قابل كشت در زمين هاي شور
آگرونوميس�ت معروف چيني در س�ن 90 س�الگي بذر برنج قابل 
كش�ت در زمين هاي ش�ور توليد كرد كه مي توان�د حتي امنيت 
غذايي جه�ان را نيز تأمين كن�د، وي در س�ال 1970 بذر هيبريد 
برنج را معرفي كرده بود ك�ه توليد برنج را در دنيا س�ه برابر كرد. 
به گزارش »ف��ارس«، ب��ا افزايش جمعي��ت در جه��ان و در كنار آن 
محدوديت هاي ايجاد ش��ده براي توليد از قبيل تغييرات آب و هوايي، 
گرم شدن كره زمين، محدوديت آب، فرسايش خاك دانشمندان جهان 

به اين فكر افتاده اند كه امنيت غذايي را چگونه تأمين كنند. 
به گزارش پاي��گاه خبري CGTN، يوآن النگپينگ، آگرونوميس��ت 
چيني در س��ن 9۰ س��الگي بذر برنج اصالح كرده كه قابل كشت در 
زمين هاي شور است. در حال حاضر يك ميليارد هكتار زمين شور در 
دنيا وجود دارد و س��االنه ۱۰ ميليون هكتار هم به آن اضافه مي شود و 
اگر اينها به زير كشت برنج برود، انقالبي در تأمين غذايي جهان ايجاد 
خواهد كرد. برنج معمولي امكان رشد در آب هايي بيش از ۰/3 درصد 
شوري را ندارد،  اما گونه اي كه آقاي يوآن معرفي كرده قادر خواهد بود 
در آب هاي بيش از دو برابر اين ميزان ش��وري رشد كند و عملكردي 

معادل 9/3 تن در هكتار داشته باشد. 
.................................................................................................................

 بانكی ها هم در چک برگشتی مسئولند 
بان�ك مرك�زي بخش�نامه اي را ب�ه بانك ه�ا و مؤسس�ات 
اعتب�اري براي نظارت بيش�تر ب�ر اف�راد داراي بي�ش از ۲0 فقره 
چ�ك برگش�تي اب�الغ ك�رد و ي�اداور ش�د ك�ه هيئ�ت مديره 
بانك ه�ا در قب�ال خس�ارتي ك�ه براث�ر عملي�ات آن متوج�ه 
مش�تريان مي شود، مس�ئول و متعه�د جب�ران خواه�د ب�ود. 
مديريت كل نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري با صدور بخشنامه اي 
تأكيد كرد: مطابق با بند ج ماده 3۵ قانون پولي و بانكي كشور، هر بانك 
در مقابل خس��ارتي كه براثر عمليات آن متوجه مش��تريان مي ش��ود 
مس��ئول و متعهد جبران خواهد بود. از س��وي ديگر بر اساس ماده 3۰ 
از دستور العمل حساب جاري نيز مس��ئوليت عدم رعايت يا تخطي از 
مقررات دستورالعمل حساب جاري با هيئت مديره هر بانك است و در 
صورت تخلف، مشمول مجازات هاي انتظامي موضوع ماده 44 قانون پولي 
و بانكي كشور مي گردد. همچنين رفتار مديران ارشد آن بانك / مؤسسه 
اعتباري در اين زمينه در سوابق آنان درج و در فرآيند تأييد صالحيت 

براي تصدي سمت هاي مديريتي ملحوظ نظر خواهد بود. 
.................................................................................................................

دالر به كانال ۱2 هزار تومان برگشت
نرخ ارز دي�روز هم به روند كاهش�ي خود ادام�ه داد؛ به طوري كه 
دالر رس�مًا وارد كان�ال 1۲ هزار تومان ش�د و صرافي ه�اي مجاز 
بانك�ي ه�ر دالر امري�كا را 1۲ ه�زار و 9۵0 تومان مي فروش�ند. 
بر اين اس��اس، ديروز صرافي هاي مجاز بانك مركزي ه��ر دالر امريكا را 
۱2هزار و ۸۵۰ تومان مي خرند كه نسبت به روز گذشته ۵۰ تومان كاهش 
دارد. نرخ فروش اين ارز نيز ۱2 هزار و 9۵۰ تومان اعالم شده كه مي توان 
گفت رسماً وارد كانال ۱2 هزار تومان شده است،  زيرا نرخ فروش دالر در 
صرافي های روز گذشته ۱3 هزار تومان بود. اين صرافي ها هر اسكناس يورو 
را ۱4 هزار و 3۵۰ تومان مي خرند و ۱4 هزار و 4۵۰ تومان عرضه مي كنند 
كه نرخ خريد و فروش اين ارز هم نسبت به روز يك شنبه هركدام ۵۰ تومان 
كاهش يافته است. بانك ها هم امروز هر دالر امريكا را ۱2 هزار و ۶۰۰ تومان 

مي خرند كه نسبت به روز گذشته 2۰ تومان كاهش دارد. 
................................................................................................................. 

 آغاز بخشودگي صد درصدي
جرايم بيمه اي

ب�ا موافق�ت صن�دوق تأمي�ن خس�ارت هاي بدن�ي و ب�ه 
مناس�بت اي�ام مب�ارك ده�ه فج�ر انق�الب اس�المي، مبل�غ 
جريم�ه ديرك�رد تمدي�د بيم�ه ش�خص ثالث بخش�يده ش�د. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، در راستاي 
حمايت از اقشار آسيب پذير و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و ترويج 
فرهنگ بيمه در كش��ور و با موافقت صندوق تأمين خسارت هاي بدني با 
درخواست بيمه مركزي مبني بر بخش��ودگي جريمه بند )ب( ماده 24 
قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده  به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي 
از وسايل نقليه مصوب سال ۱39۵، مبلغ جريمه ديركرد بيمه شخص ثالث 
بخشيده مي شود. بنابراين گزارش، جرايم بيمه نامه شخص ثالث )صرفاً 
جهت بيمه نامه هاي صادره با تاريخ اعتبار يكس��اله( كليه وس��ايل نقليه 
موتوري فاقد بيمه نامه، از تاري��خ ۱39۸/۱۱/۰۱ لغايت ۱39۸/۱۱/3۰ 
شامل بخشودگي صد درصدي مي شود. همچنين جرايم بيمه نامه شخص 
ثالث موتورسيكلت ها و وسايل نقليه كشاورزي فاقد بيمه نامه )صرفاً جهت 
بيمه نامه هاي صادره با تاريخ اعتبار يكساله( نيز از تاريخ ۱39۸/۱۱/۰۱ به 

مدت سه ماه شامل بخشودگي صددرصدي مي شود.
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