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۲۰۰۰

تن
ذخایر طالی روسیه

ذخایر طالی روسیه به 2هزار تن رسیده که از دوره
استالینتاکنونبیسابقهبودهاست .بهگفته
تحلیلگران،ایناقدامدرراستایتالشاینکشور
برای فرار از هژمونی دالر ارزیابی میشود.

5

۵۵

نفر
با ابتال به تب کریمه کنگو فوت شدند

۶۰۰

هزار مگاوات
اوج مصرف برق

علیرضارفیعیپوررئیسسازماندامپزشکیگفت :
با گرم شدن هوا 5نفر از هموطنانمان در اثر ابتال به تب
کریمهکنگو درمازندران،سیستانوبلوچستان،همدان،
کرمانشاه و گیالن جان خود را از دست دادند.

میلیارد تومان
اوراق راهداری منتشر میشود

سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با
موافقت شورای اقتصاد برای تأمین هزینههای
نگهداری راهها ۶۰۰ ،میلیارد تومان اوراق
مشارکتمنتشرمیکند.

پیک مصرف برق در روز یکشنبه ،با کاهش یک هزار
و  ۵۰۰مگاواتی نسبت به روز شنبه ،در مدار  ۵۵هزار
مگاوات قرار گرفت .در سال گذشته در همین زمان،
پیک مصرف  ۵۵هزار و  ۸۰مگاوات بوده است.

اقتصاددانان در یک نظر سنجی پاسخ دادند

مسئولیت بحران مؤسسات اعتباری با کیست؟
گسترش بحران

تورم

سفتهبازی
و تجارت پول

ضرر به تولید

سایر و بیپاسخ

نظارت نکردن
بانک مرکزی

قانون و قانونگذار

حاکمیت
دولت
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ـــا

نهادهای غیردولتی
و شبه دولتی
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بیاعتمادی
و اعتراضات مردمی
ورشکستگی
سیستم بانکی

وضعیــت قابل انتظار در صورت
عدم توقف فعالیت این مؤسسات

مسئولیت اصلی شکلگیری
این مؤسسات
دولت قبل

گروه اقتصادی /تجربه کشــورهای جهان
در نظــام بانکــداری نشــان میدهــد کــه
ظهــور بحران در تمامی کشــورها امر دور
از انتظــاری نیســت و تمامــی کشــورهای
جهان نه تنها یک بار که بارها با مشکالت
عمیقــی در حــوزه بانکــداری دســت و
پنجــه نرم کردهاند .اما آنچه در این میان
اهمیــت می یابــد نحوه مواجهــه و زمان
آن اســت .نظام بانکداری در هر کشــوری
تحــت نظــارت مســئول نهــاد پولــی آن
کشور ،یعنی بانک مرکزی فعالیت دارد.
فعالیــت بانکهــا و مؤسســات اعتباری
هرگاه از چارچوب سیاســتهای رســمی
کشــور خــارج شــوند و خــط قرمزهــای
سیاســتی را رد کننــد مــورد جریمه بانک
مرکزی یــا در بهترین حالت بــا تذکر این
نهاد مواجه خواهند شد .به عبارتی بانک
مرکزی مســئولیت کنترل نحوه فعالیت
بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری را طبــق
قانــون برعهــده دارد و در صورت بروز هر
مشــکلی اعــم از ورشکســتگی یــا کاهش
ذخایــر ،بانک مرکــزی وظیفــه ورود دارد
تــا از تعمیق بحران و تحمیل هزینههای
بیشتر بر سپردهگذاران جلوگیری کند.
این نظارت در کشورهای توسعهیافته
ابعــاد بســیاری پیــدا میکنــد و از دقــت
باالیــی برخــوردار اســت .بــرای مثــال در
کشــور انگلیس بانــک مرکزی این کشــور
اقتدار مثال زدنــی را از خود نمایش داده
و ایــن اقتــدار در کنــار نظارتهــای دقیق
بازدارندگــی قابــل قبولــی را در سیســتم
بانکداری این کشــور در برابر تخلفهای
احتمالی به وجود آورده است.
اقتصــاد ایــران نیــز سالهاســت که با
چالشهای ریشهداری در نظام بانکداری
مواجــه اســت .از جملــه مهمتریــن آنها
را میتــوان چالــش مؤسســات مالــی
غیرمجاز طی سالهای اخیر معرفی کرد.
مؤسســاتی که سالهاســت بدون نظارت
نهــاد پولی کشــور به فعالیت خــود ادامه
دادهانــد؛ تــا بــدان جــا کــه وارد معادالت
سیاسی شدند و برخی از مؤسسات وابسته
بــه نهادهــای مختلــف بــا برخــورداری از
نفوذ کافی به نهادهای مربوطه و نظارتی
پاســخگو نبودنــد .ایــن نبود پاســخگویی
منجر به این شد که عمالً نظارت از سوی
بانک مرکزی متوقف و مؤسسات مذکور با

قدرت باالیی ضمن تخلفات گســترده به
ارائه خدمات بانکی به مشتریان خود و با
ســودهای غیرمتعارف ادامه دادند .تا در
نهایت ظرف دو تا سه سال اخیر و با ظهور
بحران ،ورشکسته شده و دارایی مؤسسات
مذکور کفاف پرداخت ســپردههای مردم
را نداشــت .امــا در ایــن میان مســئولیت
بحــران در مؤسســات اعتبــاری غیرمجاز
ســؤال بزرگی اســت کــه ذهن بســیاری از
شــهروندان بخصوص مالباختــگان را به
خود مشــغول کرده اســت .بانک مرکزی
طی این مدت اصل سپردههای تعدادی
از ســپردهگذاران را پرداخت کرد و بخشی
از آنها نیز همچنان چشم انتظار دستیابی
به سرمایه خودشان هستند .بانک مرکزی
بــا ایــن اقــدام عمــاً مشــی نامناســبی را
پیریزی کرد ،چرا که اگر در آینده مؤسسه
یــا بانکــی بــا بحــران مواجــه شــود ،ایــن
انتظار از ســوی مدیران بانــک بحران زده
و شــهروندان کشــور وجــود دارد که بانک
مرکزی هزینه بحــران را خواهد پرداخت.
این موضع طی ســالهای اخیر مورد نقد
جدی کارشناســان قــرار گرفت .مجموعه
ایــن نظرات را در یکی از نظرســنجیهای
«مؤسسه ایسپا» میتوان مشاهده کرد .در
این نظرسنجی 61اقتصاددان و کارشناس
پولیبهپرسشهایایننظرسنجیپاسخ
دادهانــد و  70درصد آنان دکترای اقتصاد
بودهانــد و پرسشــنامهای تشــریحی بــا
 21سؤال در خصوص مؤسسات غیرمجاز
بــه کارشناســان و اقتصاددانان ارائه شــد.
مشاغل و فعالیت پاسخگویان در  4گروه،
هیأت علمی و اســتاد دانشگاه؛ شرکتها
و مؤسســات پولــی و مالــی؛ اشــتغال در
پژوهشکده و فعالیت پژوهشی و باالخره
اقتصــاددان و در حــال تحصیــل دوره
دکتــرا بودهاند .در وهلــه اول حدود نیمی
از کارشناســان معتقد بودند که به مشکل
خــوردن ایــن مؤسســات دیرتــر از زمانــی
بوده که انتظار آن را داشــتهاند و  15نفر یا
 25درصــد نیــز آن را همزمان بــا ارزیابی
خــود دانســتهاند و فقــط  15درصــد آنان
گمــان میکردهاند که این مشــکل پس از
این تاریخ رخ خواهد داد.
ëëمسئولکیست؟
در بخــش بعــدی نظرســنجی از
اقتصاددانــان خواســته شــده اســت کــه
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روز یکشــنبه هفته جاری مورخ  7مرداد 97
پرونده مؤسســات مالی و اعتباری غیر مجاز
در روزنامه ایران با بررسی ابعاد مختلف این
معضل تهیه و منتشر شد.

مســئولیت اصلــی در شــکلگیری ایــن
مؤسسات را معرفی کنند.
از آنجــا کــه پاســخها بــه صــورت بــاز
بــوده اســت کســانی کــه دولــت یــا بانک
مرکزی گفتهاند ،منظورشان لزوماً دولت
و بانــک مرکــزی فعلــی نیســت ،زیــرا که
ایــن مؤسســات در اصــل پیــش از دولت
فعلــی شــکل گرفتهانــد ،حتی برخــی از
آنهــا پیــش از دولــت احمدینژاد شــکل
گرفته بودند لذا پاســخ دولــت قبلی را به
کل دولــت اضافــه میکنیــم و در نهایت
بانک مرکزی با بیشــترین پاســخها (33
مــورد کــه بیــش از نیمــی از پاســخگویان

را شــامل میشــود) ،دولــت ( 21مــورد)،
حاکمیت ( 12مورد) ،نهادهای قانونگذار
( 11مــورد) و دســتگاه قضایــی بــا  5مورد
در سلســلهمراتب مسئولیت شکلگیری
این مؤسســات معرفــی شــدهاند .توقف
فعالیت این مؤسسات اتفاق مهمی بود
که از پاسخگویان پرســیده شده است که:
«آیا با توقــف کار آنان موافــق بودید؟ اگر
بلی ،اگــر کار آنها متوقف نمیشــد با چه
وضعی مواجه میشدیم؟»
بجز  3نفر که صریحاً اظهار داشــتهاند
که این مؤسســات نباید بســته میشــدند،
 58نفر دیگــر موافق توقــف فعالیت این

مؤسســات بودهانــد و در غیــر ایــن صورت
عــوارض و تبعاتــی را بــرای اقتصاد کشــور
پیشبینیکردهاند.تبعاتپیشبینیشده
و قابــل انتظــار در صورت تــداوم فعالیت
این مؤسسات میان اقتصاددانان روشن و
تا حدودی مورد توافق است .ورشکستگی
سیستم بانکی و بیاعتمادی به نظام پولی
و اعتراضات مردمی و تورم وجوه مختلف
همان گسترش بحران است.
ëëزمانیکهدیرشد
با توجه به پرســش قبلی در ادامه این
پرســش طرح میشــود که « :زمان توقف
فعالیتهای آنها آیا بهنگام بود یا زودتر

باید انجام میشد؟»
قاطبــه پاســخگویان کــه بــرای عــدم
توقف این مؤسسات عوارض منفی قائل
هستند معتقدند که این توقف باید زودتر
انجــام میشــد و در این مــورد اتفاق نظر
دارنــد و فقــط  3نفر هســتند کــه مخالف
توقف بودهاند (یک نفر هم پاســخ نداده
اســت ).مشــاهده میشــود کــه از منظــر
کارشناســان و اقتصاددانــان مســئولیت
اقدامــات اخیــر عمدتــاً متوجــه بانــک
مرکــزی ،دولــت و حاکمیت عنوان شــده
اســت .این موضــوع البتــه در کنار بخش
دیگری از نظرســنجی معنای دقیقتری
پیدا میکند .در ابتدا از کارشناســان سؤال
میشــود کــه« :مهمتریــن علتهایی که
باعث شــکلگیری پدیده مؤسسات پولی
غیرمجــاز شــد را چــه میدانیــد؟» اکثــر
کارشناســان بیــش از هــر چیــز وضعیت
کلی اقتصاد و قوانین را به همراه ضعف
نظارتــی دالیــل اصلــی شــکلگیری این
پدیــده عنــوان کردهانــد .به عبــارت دیگر
عموم اقتصاددانان و کارشناســان بانکی
در کنار علت شکلگیری بحران مؤسسات
اعتبــاری ،مســئولیت شــرایط بحرانــی
را بانــک مرکــزی ،دولــت و حاکمیــت
مــیداننــد .حــال آنکــه عمــوم مقامات
مربوطه دولتی سعی در القا این موضوع
داشتند که ســپردهگذاران به سبب طمع
بــرای دریافــت ســودهای نامتعــارف
وارد این مؤسســات شــده و خــود نیز باید
مســئولیت آن را بپذیرنــد .در نهایت نیز
بانــک مرکزی با تأخیر در حال رســیدگی
به بحران این مؤسسات بوده و با پرداخت
از منابــع بانــک مرکــزی عمــاً مجــازات
مســئوالن مؤسســات بحــران زده را بیــن
عمــوم مــردم بوســیله ورود تــورم توزیع
کرده اســت! ناگفتــه نماند که بســیاری از
مؤسسات غیرمجاز که دچار بحران شدند
در دهــه  80و در زمــان دولت نهم و دهم
تأســیس یا رشــد خیرهکنندهای را تجربه
کردند .این مؤسســات تخلفات بســیاری
داشتند و به نهادهای نظارتی نیز پاسخگو
نبودند .تا آنجا کــه در دولت یازدهم و به
نقــل از رئیس کل پیشــین بانک مرکزی،
مدیــر عامــل یکــی از ایــن مؤسســات بــا
اســلحه در بانــک مرکــزی حضــور پیــدا
میکرد و دارای مدرک دیپلم بود.

پرونده  48هزار مسکن مهر در دادگاهها

وزیــر راه وشهرســازی گفــت :حــدود  48هــزار پرونــده
مســکن مهر بــا طرح دعــاوی علیــه آنهــا ،در دادگاهها و
اخــــــبار
محاکم قضایی در دســت بررسی است.به گزارش پایگاه
خبــری وزارت راه و شهرســازی ،عباس آخوندی افزود :مســکن مهر بیش از
 200پــروژه دارد و بخــش زیــادی از آنها به پایان رســیده و اکنون بیش از یک
میلیون و  860هزار نفر در این واحد ســاکن هســتند .وی یادآورشد« :دولت،
چــه بنده وزیر باشــم و چه نباشــم بایــد متعهد بــه حفظ حقــوق خریداران
مســکن مهــر باشــد ،زیــرا دولت قرارداد بســته اســت و فــرد خریــدار باید به
حقوق خود برســد .بنــده هیچگاه معتقد نبودم که فرد خریدار اشــتباه کرده
اســت ».وزیــر راه وشهرســازی ادامــه داد« :اینکــه اعــام میکنــم دخالــت
دولت در ســاخت مسکن کار درســتی نبوده ،این است که وقتی در تنگنا قرار
میگیرم اشــتباهی که این همه بار بر ملت ،دولت و بانک ایجاد کرده اســت
را بار دیگر تکرار نکنیم ».وی برخی از مشــکالت مســکن مهر را یادآور شــد و
گفت :برخی از واحدهای مســکن مهر در مکانهایی ســاخته شــده اســت که
هیچگونــه متقاضی ندارد و به همین دلیل این پروژهها قابل اتمام نیســت،
زیرا اتالف منابع بیت المال به شمار میرود .آخوندی گفت :در مسکن مهر،
پروژههایی که قابل اجرا بودند بخش عمده آن به پایان رسیده است.

خداحافظی  ۸۲۴۰کامیون فرسوده با ناوگان

مدیــر بخــش حملونقل شــرکت بهینهســازی مصرف ســوخت اعــام کرد:
تعــداد کامیونهایــی کــه در قالــب طرحهــای نوســازی نــاوگان از سیســتم
حملونقل کشــور کنــار رفته و جایگزین میشــوند  ۸۲۴۰دســتگاه اســت .به
گزارش وزارت نفت ،ساسان کاظمینژاد از توقف فرآیند نوسازی کامیونها،
کشــندهها و اتوبوسهــای فرســوده در وزارت نفــت خبر داد و اعــام کرد :بر
اســاس مصوبهای که  ۲۰خرداد ماه امســال از ســوی سازمان برنامه و بودجه
ابالغ شــد ،اجرای طرح جایگزینی  ۶۵هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده
بــاالی  ۱۰تــن با ســن باالتــر از  ۳۵ســال و طــرح جایگزینی  ۱۷هــزار اتوبوس
فرســوده دیزلی با اتوبوسهای پایه گازســوز که از ســوی شــرکت بهینهسازی
مصــرف ســوخت بــه نمایندگــی از وزارت نفــت دنبــال میشــد ،بــه وزارت
صنعــت ،معــدن و تجارت واگذار شــده اســت .وی بــا بیان اینکه بر اســاس
بنــد  ۲۱همیــن مصوبه ،همه قراردادهای منعقد شــده از قبــل به قوت خود
باقــی میماند ،ادامــه داد :به این ترتیب ،برنامــه جایگزینی  ۸۲۴۰کامیون و
کشنده که قراردادهای آن پیش از این منعقد شده است عملیاتی میشود و
امیدواریم این قرارداد که بخشی از آن هم اجرا شده ،تا پایان امسال به طور
کامل به اجرا درآید.

آرامش در بازار طالفروشان

رئیس اتحادیه طالفروشــان دیروز گفت :طالفروشــیهای بازار بزرگ تهران
طبــق روال عــادی بــاز هســتند و آرامــش در بازار برقرار اســت امــا خریداری
برای مصنوعات طال نیست و سکههای طالفروشیها نیز به پایان رسیده اما
جایی نیست که بتوانند سکه بخرند .ابراهیم محمدولی در گفتوگو با ایسنا،
اظهار کرد :طالفروشــان از بابت قیمتهای افزایش یافته و شرایط غیرقابل
پیشبینــی بازار اعتراض دارند اما هیچ مغازهای بســته نیســت و طبق روال
عــادی فعال هســتند .وی گفت :بهدلیل نوســانات و التهابــات در بازار طال و
ســکه هیچکس قــدرت تصمیمگیری بــرای خرید و فروش نــدارد ،چرا که از
یک ساعت دیگر بازار مطلع نیستند .محمدولی تصریح کرد :در این شرایط
فروشندگان دغدغه و دلهره دارند اما تعطیل نکردهاند .باید برای دغدغه و
مشــکالت آنها گوش شنوایی باشد و امیدواریم بانک مرکزی سیاست خوبی
در نظر گیرد که مشکالت این بخش برطرف و همچون سابق خرید و فروش
طال با فراغ بال انجام شود.
ëëاجازه لفاظی به دالالن داده نمیشود
بعد از تشــدید التهاب در بازار ارز و ســکه و ثبت رکوردهای عجیب و نجومی
در ایــن بازار ،بار دیگر مأموران لباس شــخصی به جمــع داللها رفتهاند .به
گــزارش تســنیم ،دالر در بازار غیررســمی دیروز با نرخهــای عجیب وغریبی
معاملــه میشــود؛ ایــن وضعیت البتــه برای یــورو و پوند و درهــم نیز حاکم
اســت .از صبــح دیــروز قیمتهــا در بازار ارز نســبت به روز شــنبه حدود 200
تومــان ارزان شــده اســت ولــی بازهــم داللهــا در کوچــه و پــس کوچههــا از
قیمتهــای دلبخواهی اســتفاده کــرده و مردم را در شــرایطی قرار میدهند
که مجبور به خرید شوند .یکی از فعاالن بازار ارز میگوید :داللها هر قیمتی
دلشــان بخواهد برای فروش ارز اعالم میکنند و مردم مجبور هســتند برای
تأمیــن نیاز ارزیشــان با قیمتهای اعالمــی آنها معامله را انجــام دهند.با
نجومی شــدن قیمتها در بازار طال و ارز خبر رســیده که فضای بازار از صبح
دیــروز برای داللها امنیتی شــد.مأموران نیروی انتظامی با لباس شــخصی
بــه بازار ســبزه میــدان رفتــه و اجــازه کوچکترین حرکتــی به داللهای ســکه
نمیدهند.

