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با بدهکاران زیادهخواه بانکی
روبهرو هستیم

روز گذشته رئيسجمهور در جلسه ستاد
هماهنگي اقتص��ادي دولت پن��ج فرمان
خطاب به نظام بانك��ي صادركرد؛ مواردي
كه در اظهارات رئيس��ي برجس��ته ش��ده
متنابه همه دولتهاس��ت و مشكالتي كه
نظام بانكي با آن مواجه بودند و هس��تند
و اميدواري��م با اين پنج فرمان مش��كالت
سريعتر رفع شود .در اين خصوص ذكر نكاتي ضروري ميرسد:
 -1اعالم اس�امي ابربده�كاران و اينكه به بدهكاران بدحس�اب
ميدان ندهيد:
ابر بدهكاران مشتريان بزرگ مؤسسات مالي و سيستم بانكي هستند
كه سهم بزرگي از نقدينگي بانكها را بلوكه كردهاند و بانكها چارهاي
ندارند كه با بدحسابان همراهي كنند تا شايد نقدينگي بانكها برگردد.
آنها با استفاده از ظرفیتهاي قانوني موجود استفاده و گاهاً سوءاستفاده
كردهاند اما تجربه س��الهاي اخير حاكي از آن است كه هر قدر به اين
بد حسابان بانكي مهلت داده شود ،آنها همچنان از پرداخت معوقاتشان
س��ر باز ميزنند .تجربه دو دهه مديريت بانكي نشان ميدهد كه حتي
اگر 10سال ديگر هم به ابر بدهكاران مهلت دهيم ،بازهم اتفاق خاصي
نمي افتد .از اين رو اين گره فقط با كمك و همراهي قواي سهگانه كشور
امكانپذير خواهد بود و هر سه قوه بايد به كمك سيستم بانكي بيايند.
همچنين اعالم اسامي ابر بدهكاران به عنوان يكابزار تهديد با تعيين
مث ً
ال مهلت مشخص يكسال قطعاً گرهگشا خواهد بود.
 -2در تسهيالت خرد به مردم به جاي وثيقه و ضامن ،اعتبارسنجي
كنيد:
تمايز اصلي نظام بانكداري در دنيا و ايران ايناست كه در ساير كشورها
براي اعتبار سنجي فرد ،به ظرفيتهاي فعلي و آينده و توانمنديهاي
شخص توجه ميشود ،اما در ايران اعتبار ش��خص در گذشته بيش از
زمان حال و آينده مورد توجه قرار ميگيرد .اگر شخصي در گذشته چك
برگشتي داشتهباشد ،شايد از اخذ تسهيالت محروم شود .درحالي كه
ممكن است ،فرد با سپري كردن دوران گذشته در حال حاضر شرايط
مالي خوبي داشته و ظرفيتهاي بسيار زيادي برايش ايجاد شدهباشد.
همچنين خدمات بانكي ايران با ساير كش��ورها نيز متفاوت است .به
عنوان مثال «كرديت كارت» يا كارتهاي اعتباري كه در ايران صادر
ميشود .حتماً بايد فرد سپردهاي در بانك داشتهباشد تا به پشتوانه آن
اين كارت صادرش��ود .در حالي كه در ساير كشورها اين كارتها بنا بر
اعتبار مشتري بانكي شارژ ميش��ود و بانك ريسك آن را ميپذيرد ،از
اين رو اميد دارم كه با اين فرمان رئيسجمهور فاصله صنعت بانكي در
ايران با ساير كشورها كاهش يابد.
 -3سريع ًا واحدهاي تملك شده توليدي را يا راهاندازي كنيد
يا واگذار:
اگر به اين موضوع از جنبه بانكي نگاه شود محكوم به شكست است و در
صورتي موفق خواهدبود كه كمكهاي الزم به فعاالن اقتصادي معتبر
و داراي اهليت ش��ود و آنها مورد حمايت قرار گيرن��د .در اين صورت با
مالحظاتي ميتوانیم اين واحدهاي توليدي تملك شده را واگذار كنيم.
نكته مورد توجه ايناست كه صاحبان بسياري از اين بنگاهها به داليل
مشكالت اقتصادي و گاهی اهليت نداش��تن در اداره بنگاهشان ،بنگاه
توليدي را به عنوان وثيقه به بانك معرفي ميكنند و گاهي ديده شده كه
به صورت غيرواقعي هم قيمتگذاري شده ،در نتيجه با پرداخت نكردن
وام و تسهيالتشان بانك به ناچار بنگاه را توقيف ميكند .در اين صورت
اگر بنگاه به صاحب اصلياش هم واگذار ش��ود ،باز مورد سوءاس��تفاده
قرار ميگيرد ،از اين رو تأكيد دارم اجراي اين دس��تور رئیسجمهور با
محوريت نظارت بانك مركزي صورت گيرد تا مجدد مورد سوءاستفاده
برخي فرصتطلبان قرار نگيرد.
 -4سود مازاد دريافتي از نرخ اعالمي بانك مركزي را پس بدهيد:
تسهیالتي كه در سالهاي اخير پرداخت شده منطبق با نرخهاي اعالمي
بانك مركزي بوده و گاهی بانكها در مناسبات مختلف برخي از معوقات
را شامل بخشودگي اعالم ميكنند و قطعاً اجراي اين بند مورد استقبال
خود نظام بانكي خواهد بود.

نيمي از چاههاي مجاز كشاورزي در كشور
مصرف مازاد برق دارند

مديركل دفتر توسعه نظامهاي فني ،بهرهبرداري و ديسپاچينگ
برقابي كش�ور گفت :بر اس�اس تحليل صورت گرفته روي جامعه
آماري از چاههاي برقدار كش�اورزي كش�ور نزديك  ۴۵درصد از
اين چاهها مازاد بر مصرف ساالنه مجاز پروانه ،برق مصرف كردهاند.

جواد حاجياني ،مديركل دفتر توس��عه نظامهاي فني ،بهرهبرداري
و ديس��پاچينگ برقابي كشور اظهار داش��ت :بخشهاي آب و برق
با همكاري یکدیگر اقدام به اس��تقرار و راهاندازي سامانه استعالم
دوسويه در سطح كشور براي رصد و بهينهسازي مصرف آب و برق
چاههاي كش��اورزي كردهاند .وي افزود :بر اس��اس تحليل صورت
گرفته روي جامعه آماري ،از چاههاي برقدار كش��اورزي كش��ور
نزديك  45درصد از اين چاهها مازاد بر مصرف ساالنه مجاز پروانه،
برق مصرف كردهاند .اين در حالي اس��ت كه  20درصد از چاههاي
مذكور ،مصرف برق ساالنه آنها بيشتر از  70درصد ( 1/7برابر) نسبت
به ميزان مجاز ثبت شده در پروانه است .وي ادامه داد :هماكنون در
حال انطباق و بررسي پروندههاي مشتركان داراي چاههاي برقدار
با بخش برق هستيم و پيش��رفت اين مرحله در كشور نزديك 60
درصد است ،طوري كه از مجموع چاههاي برقدار ،اطالعات بالغ بر
155هزار حلقه چاه در حوزه آب و برق منطبق شده و قابل رهگيري
از طريق سامانه است .حاجياني تصريح كرد :از مجموع حدود 248
هزار حلقه چاه برقدار در كش��ور ،بيش از  199هزار حلقه چاه در
بخش كشاورزي فعال بوده و از ابتداي سال تاكنون نيز حدود  2هزار
چاه ديزلي برقدار شده است.
........................................................................................................................

رئيس شوراي فقهي بانك مركزي:

رمزارزها مشكل شرعي ندارند و بايد بدون
ماليات باشند

استفاده از رمزارزها براي واردات مشكل شرعي ندارد .بدون مصوبه
قانوني و تأييد بانك مركزي نميتوان ب�راي آن ماليات وضع كرد.

غالمرض��ا مصباحيمق��دم در هفتمين همايش مالي اس�لامي با
موضوع رمزارزها گفت :اس��تفاده از ارزهاي ديجيتال كه در ايران
توليد يا در بازار جهاني خريداري شده براي واردات فناوري كاال و
خدمات مجاز بوده و مشكل شرعي ندارد ،اما پديدهاي نوظهور است
كه با وجود شفافيت ،ابهامات بسياري دارد .وي افزود :در صورتي
ميتوان براي رمزارزها ،ماليات وضع ك��رد كه يا بانك مركزي آن
را منتشر كند يا پش��تيباني مصوبه قانوني داش��ته باشد .با وجود
۱۸۰بانك مركزي در جهان 15 ،هزار رم��زارز وجود دارد كه اكثر
كشورها آن را به صورت رس��مي نپذيرفتهاند .اگر رمزارزها تبديل
به پول رايج شوند ،منفعت مصرفي و مالياتی دارند .مصباحيمقدم
ادامه داد :طبق نظ��ر اغلب مراجع ،رمزارزها مالي��ات ندارند ،ولي
ميتوان از آنها براي واردات استفاده كرد.
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تسهیالت رئیسی به مردم
با  5فرمان بانکی

ریاست جمهوری

در حالي ك�ه بانكها تقريب� ًا  90درصد تأمين
مالي اقتصاد ايران را برعهده دارند و  80درصد
حجم نقدينگ�ي بيش از  4300ه�زار ميليارد
تومان�ي اقتصاد اي�ران تحت قالب ش�بهپول
در بخش س�پردههاي بانكي وجود دارد ،روز
گذش�ته رئيسجمهور در نشستي دو ساعته
با مدي�ران بانكي ،پنج دس�تور وي�ژه داد كه
اجراي اين دس�تورات با توجه به وعده ديرباز
اصالح نظ�ام بانك�ي در هالهاي از ابه�ام قرار
دارد ،ام�ا با توجه ب�ه اينكه دولت س�يزدهم
مشي متفاوتي را در اجراي وعدههاي خود در
پيش گرفته اس�ت ،افكار عمومي اميد دارند
اصالحات مثبت�ي در حوزه بانك�ي رخ دهد.

اوايل دهه  90براي مدت كوتاهي اين امكان ايجاد
ش��د كه دولت از مواهب برجام بهرهمند ش��ود،
طرفهاي غربي استاندارد نبودن صورتهاي مالي
بانكهاي ايراني را بهانه خلفوعدههاي اقتصادي
خود در قبال ايران قرار دادند ،هرچند مورد مذكور
صرفاً بهانه ب��ود ،اما در عم��ل صورتهاي مالي
بانكها نيز با استانداردهاي روز فاصله داشت.
هماكنون كه اصالحاتي در حوزه بودجه قرار است
رقم بخورد همانند اصالح ارز  4هزار و  200توماني
ترجيحي و احتمال وق��وع توافق و آزادس��ازي
ارزهاي بلوكه ايران ،كارشناسان اقتصادي بر اين
باورند اصالح نظام بانكي از اهميت قابل مالحظه
برخوردار اس��ت ،زيرا بانكه��ا  90درصد تأمين
مالي اقتصاد را برعه��ده دارند و  80درصد حجم
نقدينگ��ي نيز تحت قالب س��پردههاي مدتدار
در اختيار بانكهاس��ت .در اين ميان هماهنگي
سياس��تهاي پولي با سياس��تهاي مالي نيز از
اهميت قابل مالحظهاي برخوردار است.
در همين رابطه در ش��رايطي كه دولت روحاني
وضعيت بخش پول��ي و بانكي را بي��ش از پيش
پيچيده كرد ،طوري كه در كنار جهش 4هزارهزار
ميليارد توماني حجم نقدينگ��ي در اين دولت،
صورتهاي مالي بانكها نيز بيش از پيش ناتراز
(اعسار ترازنامه) شد ،دولت سيزدهم در ماههاي
ابتدايي خود تسويه بخشي از بدهيهاي دولت با
سيستم بانكي را آغاز كرد و در ادامه اين رخداد
روز گذشته رئيسجمهور جلسهاي را با مديران
بانكي برگزار كرد.
رئيسجمهور با بي��ان اينكه به نتيجه رس��يدن
تحول اقتصادي در گرو موفقيت در ايجاد تحول

در نظام بانكي است ،اظهار داشت :وضع موجود
نظام بانكي بايد بر مبن��اي عدالت و به نفع مردم
متحول شود.
به گزارش ايسنا ،آيتاهلل س��يدابراهيم رئيسي،
صبح دوشنبه در نشستي با مديران عامل بانكها
با بيان اينكه دولت س��يزدهم اصليترين وظيفه
خ��ود را ايجاد تح��ول در عرصهه��اي مختلف و
بهويژه تحول در وضع موجود نظام بانكي به سطح
مطلوب ميداند ،گفت :عدالت به عنوان مسير و
مقصد حركت ،مبناي عمل دولت در ايجاد تحول
در نظام بانكي است.
رئيسجمه��ور افزود :نظ��ام بانكي با دو دس��ته
مش��كالت دروني و بيرون��ي مواجه اس��ت .اگر
مجموعه نظام بانكي نتواند اين مشكالت را مرتفع
كند و عملكرد صحيحي داش��ته باش��د ،بالطبع
عدالت را نيز نقض كرده است.
رئيس��ي ادامه داد :خود بانكها با همكاري بانك
مركزي تا پيش از پايان س��ال ،كارگروهي براي
شناس��ايي و رفع مش��كالت دروني نظام بانكي
تش��كيل دهند تا با بازنگري مق��ررات بانكي به
رفع تعارضها ،ايجاد ش��فافيت و تسهيل مسير
فعاليته��اي بانك��ي در زمينه ارتب��اط مردم و
توليدكنندگان با بانكها اقدام كنند.
رئيسجمهور تصريح كرد :بزرگترين س��رمايه
بانكها ،آبرو و اعتبار نظام بانكداري كش��ور نزد
مردم است كه اين س��رمايه با امانتداري صحيح
بانكها از پول مردم به دست آمده و حفظ خواهد
شد .آفت اين اعتبار ،فساد در عملكرد نظام بانكي
است ،بنابراين نظام بانكي با «خودمراقبتي» پيش
و بيش از هر كس مانع از مخدوش شدن حيثيت
و اعتبارش شود.
رئيسجمهور بازنگري در عملكردها را در كنار
بازنگري در مقررات بانكي مورد تأكيد قرار داد
و افزود :هدف تحول و بازنگري در نظام بانكي
تطبيق كامل مراودات بانكي در كشور با احكام
اسالمي است .رئيسجمهور همچنين توسعه
زيرساختها و خدمات الكترونيك در بانكها
را باعث ارتقاي ش��فافيت و تسهيل نظارت بر
عملكرد بانكها دانس��ت .رئيسي بر ضرورت
توسعه جريان قرضالحس��نه در نظام بانكي
تأكيد كرد و گفت :بانكها تالش كنند كارمزد
و سود تسهيالت اعطايي را تا حد ممكن كاهش
دهند .همچنين در پرداخت تسهيالت خرد به

هفتهای چند هزار رأس
از مرزهای غربی قاچاق
میشود

در ح�ال حاضر آم�اري از
قاچاق
ميزان قاچاق نداريم .ولي
آن طور كه به ما گفته شده هفتهاي چندين هزار رأس دام
از مرزه�اي غرب�ي كش�ور قاچ�اق ميش�ود.

فضلخ��رم ،مديرعامل اتحادي��ه تعاونيهاي عش��ايري
دامداران متحرك ايران در گفتوگو با ايسنا با بيان اينكه
گفتهميش��ود صادرات دام باعث افزايش قيمت گوشت
شدهاس��ت ،گفت :حدود ۶۷ميليون رأس دام روستايي،
عش��ايري و صنعتي وجود دارد و در ۱۵روز اخير حدود
۵هزار رأس دام صادر شده است .سؤال اينجاست ،چطور
چنين چيزي ام��كان دارد كه در مقابل اي��ن تعداد دام،
صادرات 5هزار رأس باعث افزايش قيمت ش��ود؟
وي ادام��ه داد :در خص��وص افزاي��ش قيم��ت گوش��ت يا
گرانفروشي در س��طح توزيع رخ داده اس��ت يا اينكه دام به
صورت غير رسمي از كشور خارج ميشود.
وي در ادام��ه تصريح كرد :البته افزايش قيمت گوش��ت امر
طبيعي اس��ت .چه بس��ا اگر به بازار موادغذايي نگاه كنيم،
ت اخير قيمت شكر
متوجه خواهيم شد كه در همين چند وق 
افزايش يافته يا مث ً
ال قيمت ماهي نسبت به دوسال گذشته
سهبرابر افزايش داشته است ،در حالي كه گوشت در دوسال
اخير با توج��ه به افزايش هزينههاي تولي��د ،افزايش قيمت
چنداني نداشته است.

م��ردم ،اعتبارس��نجي جايگزين اخ��ذ وثيقه
ش��ود ،بانكها به مردم تس��هيالت بدهند ،نه
تضييقات.
آيتاهلل رئيسي اظهار داشت :مقررات بانكها در
اعطاي تسهيالت به مردم بايد سهل و آسان و در
اعطاي تسهيالت به افراد بدحساب سختگيرانه
باش��د .بدهكاران بدحس��اب بانكي شناس��ايي،
دسترسي آنها به اعتبارات بانكي قطع و در صورت
لزوم معرفي شوند .بعضي بدحسابها با بانكهاي
متعدد در ارتباط هستند ،بنابراين اين هماهنگي
بين بانكها وجود داش��ته باش��د ك��ه از ارتباط
چنين اف��رادي ب��ا بانكهاي مختل��ف و متعدد
جلوگيري شود.
رئيسي با تأكيد بر اينكه دريافت سود مشاركت از
تسهيالت بانكي دقيقاً بر اساس مقررات مصوب و
ابالغي بانك مركزي انجام شود ،گفت :اخذ هرگونه
وجه ديگري تحت هر عنوان از تسهيالتگيرنده
مجاز نيس��ت و باعث ايجاد نگاه منفي در مردم
نسبت به نظام بانكي خواهد شد .چنانچه بانكي
مبالغي غير از نرخ سود مشاركت مصوب از افراد
اخذ كرده اين مبالغ را به آنها بازگرداند.
رئيسجمه��ور در بخش ديگري از س��خنانش
خاطرنش��ان كرد :بانكه��ا تا آنج��ا كه ممكن
اس��ت از تمليك واحدهاي توليدي خودداري
كنند ،اما چنانچ��ه ناچار به اين كار ش��دند در
كوتاهترين زمان ممكن ي��ا آن واحد توليدي را
مجددا ً راهاندازي ي��ا واگذار كنند تا توليد دچار
وقفه نشود و كارگران بيكار نشوند .رئيسجمهور
بر ضرورت هدايت نقدينگي به سوي نظام توليد
تأكيد كرد و اظهار داشت :اگر نقدينگي به سمت
توليد هدايت شود ،مشكلي ايجاد نخواهد كرد،
اما اگر نقدينگي به سوي توليد نرود ،مانند سيل
در جامعه ب��ه راه میافتد و به هر جا که برس��د
خرابي به بار ميآورد.
رئيس��ي س��رمايهگذاري و ايج��اد بنگاههاي
اقتصادي را از س��وي بانكها ام��ري مفيد ،اما
بنگاهداري را مضر عنوان ك��رد و گفت :ايجاد
بنگاه آري ،اما بنگاهداري هرگز؛ اين بايد اساس
كار بانكها باشد.
جزئي�ات جلس�ه رئيس�ي ب�ا مديران
بانكها
در همین راستا احس��ان خاندوزي ،وزير اقتصاد
دولت سيزدهم در توئيت خود از برگزاري جلسه

رئيسجمهور با مديران عامل بانكهاي خصوصي
و دولتي خبر داد و گفت :جلس��ه بانكها پس از
گذش��ت يك دهه در حالي برگزار ش��ده كه در
اين جلسه برگرداندن سود مازاد دريافتي ،اعالم
بدهكاران كالن بدحس��اب بانكي ،توس��عه وام
قرضالحسنه و دسترسي مردم به وامهاي خرد
مبتني بر اعتبارسنجي بدون نياز به وثيقه و ضامن
از اولويتهاي وزارت اقتصاد بود كه مورد تأكيد
رئيسي قرار گرفت.
رئيس كل بانك مركزي :دسترسي آحاد
مردم به نظام بانكي بايد آسان شود
همچنین رئي��س كل بانك مركزي با اش��اره به
جلسه روز گذشته رئيسجمهور با مديران شبكه
بانكي كشور گفت :در صورتي كه افراد داراي رتبه
اعتبارسنجي مناسب باشند ،بهطور ويژه تسهيالت
خرد و سهلتر به آنها پرداخت ميشود.
صالحآبادي در حاش��يه هفتمين همايش مالي
اس�لامي و در جمع خبرنگاران افزود :البته ما در
حال حاضر امكان وثايق سهل را فراهم كردهايم،
اما الزام بيش��تري در اين زمينه براي بانكها در
نظر خواهيم گرفت .بايد تأكيد كنم كه مشروط
به رتبه اعتباري مناسب مش��تري ،لزوماً نيازي
نيس��ت وثايق زي��ادي از آنها دريافت ش��ود و با
روشهاي ديگر و حداقل وثايق ،تسهيالت خرد
ميتواند به مشتري پرداخت ش��ود .بنابراين ما
روي مدلهاي مرتب��ط كار خواهيم ك��رد و در
آينده نزديك مجموعهاي از مقررات و قوانين را
به شبكه بانكي ابالغ میکنیم تا دسترسي مردم
تسهيل شود.
رئي��س كل بانك مركزي با بي��ان اينكه رمزپول
يا همان رمزريال توس��ط بانك مركزي انتش��ار
مييابد ،عنوان ك��رد :مصوبات و دس��تورالعمل
مربوطه در شوراي پول و اعتبار تصويب شده و در
آينده نيز عملياتي خواهد شد .همچنين در رابطه
با ساير رمزداراييها ،موضوع در دولت و كميسيون
مربوطه در حال بررسي است.
وي با اشاره به ساير مسائل طرح شده در جلسه با
رئيسجمهوري گفت :نكات متعددي در جلسه با
رئيسجمهوري مطرح شد ،از جمله آنكه بانكها
بايد تس��هيالت را به س��مت بخشهاي مولد در
حوزه اقتصادي ،چه حوزههاي توليدي يا خدماتي
هدايت كنند.
رئي��س كل بانك مرك��زي در خص��وص تأكيد
رئيسجمهوري بر معرفي بدهكاران بانكي گفت:
ليس��ت بدهكاران عمده بانكها در صورتهاي
مالي بانكها در سامانه كدال منتشر ميشود.
بهادري جهرمي :وثيقهگذاري وامهاي
زير  ۱۰۰ميليون تومان تغيير ميكند
از سوی دیگر س��خنگوي دولت گفت :با دستور
رئيسجمه��ور ن��وع وثيقهگ��ذاري وامهاي زير
 ۱۰۰ميليون تومان تغيير خواه��د كرد تا مردم
بتوانند تسهيالت خرد را آس��ان دريافت كنند.
علي بهادريجهرمي با اعالم اين خبر عنوان کرد:
كسي كه كارمند يا حقوقبگير ثابت دولت است،
طبيعتاً ميتوان��د حقوق خود را وثيق��ه و اعتبار
وامش كند.
صبح روز گذش��ته س��خنگوي دولت در توئيتر
خبر داده بود« :تغيير به نفع مردم ،محور جلسه
رئيسجمهور و تيم اقتص��ادي دولت با مديران
عامل تمامی بانكهاي دولتي و خصوصي است؛
منتظر خبرهاي خوب باشيد».
در اين جلس��ه كه بي��ش از دو س��اعت به طول
انجاميد ،عالوه بر مديران عامل بانكهاي كشور،
معاون اول رئيسجمهور ،رئيس كل بانكمركزي،
رئيس سازمان برنامه و بودجه ،وزير امور اقتصادي
و دارايي ،معاون اقتصادي رئيسجمهور و رئيس
كل بانك مركزي نيز در سخناني به تشريح برنامه
دولت براي ايج��اد تحول در نظام بانكي كش��ور
پرداختند.
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در طول  ۲۰س��ال گذشته بيش��ترين ميزان
س��رمايهگذاري خارج��ي اي��ران در فاصل��ه
سالهاي  ۱۳۹۰تا ۱۳۹۱با حدود 4/4ميليارد
دالر در هر سال اتفاق افتاده است.
به گزارش ايسنا ،بررسي جريان سرمايهگذاري
خارجي ايران در آمار رسمي مركز آمار ايران
از اين حكايت دارد كه مجموع سرمايهگذاري
خارجي كه شامل س��رمايهگذاري مستقيم
خارج��ي و س��رمايهگذاري در اوراق به��ادار
اس��ت ،از ۸۰۵ميليوندالر در سال ۱۳۸۰به
1/388ميليارددالر در س��ال ۱۳۹۹رسيده،
اما در اين فاصله با صعود و سقوطهايي مواجه
بودهاست.
 ۴سال هيچ سرمايهگذاري
در اوراق نشد
بررسي جزئيات سرمايهگذاري خارجي ايران
نش��ان ميدهد كه در س��ال ۱۳۸۰تمام رقم
۸۰۵ميلي��وندالر از طريق س��رمايهگذاري
مس��تقيم خارجي بوده و عم ً
ال تا سال۱۳۸۴
س��رمايهگذاري در اوراق بهادار انجام نش��ده
است.
سرمايه گذاري يكباره چند برابر شد
در س��ال ۱۳۸۱با رش��د حدود چهاربرابري،
ميزان سرمايهگذاري خارجي به3/744ميليارد

دالر و در س��ال بعد ب��ه 3/751ميليارد دالر
ميرسد و در سال ۱۳۸۳با ادامه روند افزايشي
به 4/2ميليارد دالر ثبت شده بود.
روند كاهشي شروع شد
در ادامه از سال ۱۳۸۴كاهش در سرمايهگذاري
خارجي ايران اتفاق ميافتد و تا س��ال۱۳۸۸
ب��ه ترتي��ب ارق��ام 3/412ميلي��ارد دالر،
1/914ميلي��ارددالر1/709 ،ميلي��ارد دالر،
1/791ميلي��ارد دالر ميزان س��رمايهگذاري
خارجي ايران بوده اس��ت كه بع��د از اين افت
دوباره روندرو به رشد ميشود.
رك�ورد س�رمايهگذاري خارج�ي در
۲۰سال قبل ثبت شد
در س��ال ۱۳۹۰با روند رو به رش��دي كه در
س��رمايهگذاري خارجي طي ش��ده بود رقم
4/322ميلي��ارد دالر ثب��ت ميش��ود ك��ه
4/314ميليارددالر آن س��هم سرمايهگذاري
مس��تقيم خارجي و 8/1ميلي��ون دالر براي
سرمايهگذاري در اوراق بهادار بوده است.
در سال ۱۳۹۱باالترين ميزان سرمايهگذاري
خارجي ايران طي ۲۰س��ال گذشته به ثبت
رسيد كه 4/152ميليون دالر در سرمايهگذاري
مس��تقيم خارجي و ۳۳۶ميليون دالر آن در
اوراق بهادار گزارش شده است.

همچنين از س��ال ۱۳۹۲به بع��د عم ً
ال افت
سرمايهگذاري خارجي براي ايران ثبت شده
يعني س��الهايي كه هم توافق برجام انجام
ش��د و هم در ادامه ش��دت تحريمها بيشتر
بوده است.
براساس اين گزارش در اين سال3/328ميليارد
دالر مجموع سرمايهگذاري خارجي ايران بوده
كه 3/261ميلي��ارد دالر در س��رمايهگذاري
مس��تقيم و 66/8ميليون دالر در اوراق بهادار
است .اما در سال ۱۳۹۴افت قابل توجهي در
سرمايهگذاري خارجي ايران ثبت ميشود و به
۹۴۵ميليون دالر ميرسد.
بار ديگر در س��ال ۱۳۹۵يعني بع��د از توافق
برجام ،س��رمايه گ��ذاري خارجي اي��ران به
3/223ميليارد دالر رس��يده ول��ي مجدد در
سال ۱۳۹۶با ريزش مواجه ميشود ،به طوري
كه در اين سال سرمايهگذاري خارجي ايران
2/430ميلي��ارد دالر و در س��ال  ۱۳۹۷ب��ه
2/709ميليارد دالر رسيده بود.
سال ۱۳۹۸نيز مجموع سرمايهگذاري خارجي
كشور يك ميليارد دالر بوده و در سال گذشته
1/388ميليارد دالر رسيده كه 1/224ميليارد
دالر آن س��رمايهگذاري مس��تقيم خارجي و
۱۶۴ميليون دالر در اوراق بهادار است.

اصالح بخش پول و بانك نياز به عزم جدي
دولت و بخش خصوصي دارد

اگر چ�ه روز گذش�ته رئي�س جمهور
بانكه�ا را موظ�ف ك�رد اس�امي
بده�كاران را منتش�ر كنند و دس�ت
و ب�ال اي�ن اف�راد را از مناب�ع بانك�ي
ني�ز كوت�اه كنند ،اما ش�واهد نش�ان
ميدهد بانكها بهرغ�م وجود قوانين
متقن در ای�ن رابطه تاكن�ون كوتاهي
كردهان�د ،از اينرو اصالحبخش پ�ول و بانك چندان ب�راي افكار
عمومي قابل ب�اور و تصور نيس�ت .در همين رابط�ه گفتوگويي
ب�ا عبداهللمش�كاني انج�ام دادي�م ك�ه در ذي�ل ميخواني�د.

آيا آمار و اطالعاتي وج�ود دارد كه تع�داد ابربدهكاران
بانكي را به شكل واقعي بتوان دقيق شناسايي كرد؟
آماري براي شناسايي اين افراد وجود ندارد .طبق آخرين ليست منتشر
ش��ده 11نفر بودند كه باالي چند هزار ميلياردتوم��ان معوقات بانكي
داش��تند و در ليس��ت ديگر 90نفر بودند كه زير هزارميليارد معوقات
داشتند ،اما اين اعداد كفايت نميكند و گزارش رسمي هم وجود ندارد
كه بهطور دقيق بخواهيم تعداد اين افراد را مشخص كنيم ،بايد ديد اين
افراد اين پولها را كجا هزينه كردهاند ،اگر در كار توليد سرمايهگذاري
شدهباش��د كه ايرادي ندارد و اگر االن در شرايطي هس��تند كه توان
پرداخت ندارند و به صورت خرد به سيستم بانكي برميگردانند بايد به
آنها مهلت دادهشود ،چون در كار توليدي سرمايهگذاري شده ايرادي
ندارد و سود كشور اس��ت ،اگر غير از اين باش��د كه بايد به قوهقضائيه
معرفي شوند.
بانكها چطور ميتوانند اعتبارسنجي كنند؟
اين مسئله نياز به ديتاي اقتصادي دارد كه اين ديتا در همه جاي دنيا
وجود دارد و ميزان ورود و خروج پول و همه دارايي افراد ثبت ش��ده و
ميزان رشد درآمد افراد هم مشخص است و اين اطالعات در قالب ديتا
وجود دارد .در نهايت وقتي براي دريافت تس��هيالت به بانك مراجعه
ميكنند بانك با توجه به رتبه افراد تسهيالت را در اختيار متقاضي قرار
ميدهد ،در حاليكه در ايران چنين ديتايي موجود نيست يا بهصورت
تجميع شده وجود ندارد.
مشكل ديگر اينكه اين اعتبارسنجي طي زمان كوتاه يكي دو روز قابل
انجام نيست و نياز به زمان دارد و پروس��ه چند ساله ميخواهد و بايد
مشخص شود افراد طي چند سال درآمدی روبه رشد داشتهاند يا نه كه
اين كار بهدليل نبود ديتا و مشخص نبودن پلتفرم قابل اجرا نيست ،مثل
ن
آمار خانههاي خالي كه قابل شناسايي نيست ،چطور ميشود 80ميليو 
را اعتبار سنجي كرد؟
از سوي ديگر افرادي كه تسهيالت خرد ميگيرند نياز به اعتبار سنجي
ندارند ،چون اين افراد بهدليل نياز مالي به دنبال تسهيالت خرد هستند
و اصوالً اعتباري ندارند پس اين راهكارها جوابگو نيست.
امكان برگش�ت س�ودهاي مازادي ك�ه بانكه�ا از افراد
گرفتهاند ،وجود دارد؟
امكان چنين مس��ئلهاي هم وجود ندارد ،چون افراد وامي كه از بانك
ميگيرند 18درصد است ،در صورتي كه براي خود بانك اين تسهيالت
27درصد تمام ميشود ،چون بانك بايد هزينه شعبه و هزينههاي ديگر
را هم پرداخت كند ،در چنين شرايطي بانك چطور ميتواند به فعاليت
خود ادامهبدهد ،اگر بخواهد اي��ن مازاد پول را هم ب��ه افراد برگرداند
ك ً
ال بايد تعطيل ش��ود و ادامه فعاليت امكانپذير نخواهد شود و اعالم
ورشكستگي ميكنند.
ايجاد كارگروه بازنگ�ري يا تنظيم مق�ررات بخش پولي
توسط بانك مركزي امكان پذير است و ضرورت دارد؟
بانكها از بانك مركزي اضافه برداشت دارند و علتش هم اين تسهيالت
تكليفي دولت اس��ت .دولت بانكها را موظف به خري��د اوراق دولتي
ميكند و بخش ديگر هم به خاطر فضاي اقتصاد كالن كشور است كه
صنايع و كسب و كارها وامهايي را كه گرفتهاند نميتوانند برگردانند و
بقيه افراد هم كه تسهيالت خرد گرفتهاند در اين بين وامها را نميتوانند
برگردانند كه اين مسئله در سيس��تم بانكي ناترازي بهوجود ميآورد،
وجود اين مشكالت بهدليل ساختار سياسي كشور و همچنين مشكالت
اقتصادي است كه بايد اول اين مسائل مرتفع شود.

هيچكدام از استانها قطعي گاز ندارند

وزي�ر نفت ب�ا دع�وت مردم ب�ه مص�رف بهين�ه گاز اعلام كرد:
با تالش هم�كاران در هيچك�دام از اس�تانهاي كش�ور با قطعي
گاز ي�ا مش�كل در تأمي�ن س�وخت صناي�ع روب�هرو نيس�تيم.

به گزارش ايسنا ،جواد اوجي روز گذشته پس از بازديد از مركز مديريت
ديسپچينگ شركت ملي گاز ايران اظهار كرد :امروز(دیروز) در بازديدي
سرزده از اين مركز در جريان روند توليد گاز در كشور قرار گرفتيم.
وي مقدار تزريق گاز شيرين به خطوط سراسري كشور را روزانه  ۸۴۰تا
 ۸۵۰ميليون مترمكعب اعالم كرد و گفت :بر اساس گزارشي كه امروز
(دیروز) ارائه شد روزانه بيش از  ۵۸۰ميليون مترمكعب گاز در بخش
خانگي ،صنايع غيرعم��ده و حملونقل مصرف ش��ده و بيش از ۱۲۵
ميليون مترمكعب گاز در اختيار نيروگاهها قرار گرفته است.
وزير نفت تصريح كرد :حجم گاز تحويلي به نيروگاهها ،امسال نسبت به
پارسال روزانه ۲۰ميليون مترمكعب افزايش يافته كه افزون بر كاهش
مصرف سوخت مايع به محيطزيست هم كمك كرده است.
طبق اعالم وزارت نف��ت ،اوجي با بي��ان اينكه با ت�لاش همكاران در
هيچكدام از استانهاي كشور با قطعي گاز يا مشكل در تأمين سوخت
صنايع روبهرو نبودهايم ،تصريح كرد :از مردم تقاضا داريم همانگونه كه
تاكنون كمك كردهاند ،در ادامه مسير هم خادمان خود در شركت ملي
گاز ايران را ياري كنند.
وي به كاهش شديد دماي هوا در  ۲۱اس��تان اشاره و با تأكيد بر اينكه
شبكه گاز كشور هماكنون پايدار است ،يادآوري كرد :پارسال در ديماه
نيروگاهها بهدليل تأمين نشدن سوخت با خاموشي روبهرو شدند ،اما
امسال چنين اتفاقي رخ نداده است.
برداشت  ۲۵ميليون مترمكعب گاز از ذخاير شوريجه
و سراجه
وزير نفت مق��دار برداش��ت از ذخاير ش��وريجه و س��راجه را بيش از
۲۵ميليون مترمكعب اعالم ك��رد و افزود :س��وآپ گاز در حال انجام
است ،هماكنون روزانه  4/5ميليون مترمكعب گاز از شمالشرق كشور
از تركمنس��تان دريافت ميكنيم و با خط لوله ش��مالغرب كشور به
آذربايجان تحويل ميدهيم.
اوجي با بيان اينكه مردم نقش اساسي در مصرف بهينه گاز دارند و هر
چقدر كمتر مصرف كنند ،گاز بيشتري در اختيار صنايع و پتروشيميها
براي تبديل ب��ه ارزشافزوده قرار ميگيرد و به رش��د اقتصادي كمك
ميكند ،گفت :مردم تاكنون نهايت همكاري را داش��تهاند ،اما جا دارد
بيشتر همكاري كنند .وي با اشاره به اينكه مصرف گاز در بخشهاي
خانگي ،نيروگاهي و صنايع  ۱۰تا  ۱۲درصد رشد داشته و متأسفانه
بهدليل سرمايهگذاري نكردن مقدار توليد گاز همانند پارسال است،
عنوان کرد :براساس برنامهريزي ش��ركت ملي نفت ايران ،توسعه
ميدان پارس شمالي ،تكميل ميدان پارس جنوبي از جمله فاز  ۱۱و
ميدان گازي كيش در برنامه است و انشاءاهلل ظرف دو سال آينده
مقدار توليد گاز افزايش مييابد.

