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شانس ایران برای هاب شدن در منطقه با صادرات برق

مقدمه ای بر پوست اندازی سیستم بانکی

ارزآوری برق و رهایی از تحریم
عطیه لباف

خبرنگار

کنارهگیری مرد قراردادها از وزارت راه

حاولیهساختپلشلمچهوعراق
تهیه طر 

محمــد اســامی وزیــر راه وشهرســازی بــا یــادآوری تأکیــد رئیــس
جمهــوری برای ســاخت پــل شــلمچه روی رودخانــه اروند گفت:
طرحهــای اولیــه ســاخت پــل  700متری شــلمچه به عــراق تهیه
توگو با ایرنا افزود :برای ساخت این پل روی
شــده اســت.او در گف 
اروند رود رایزنیهای مورد نیاز با دولت عراق انجام شده است .وی
با بیان اینکه در نخســتین ســفر برای بررسی وضعیت ساخت این پل عازم خرمشهر
خواهم بود ،گفت :در این سفر ،شرایط میدانی و محلی آغاز عملیات ساخت این پل
مورد ارزیابی دقیق قرار خواهد گرفت.

تجربه شرکتهای ایرانی از دور زدن تحریمها

مجتبــی خســروتاج ،رئیــس ســازمان توســعه تجــارت گفــت:
شــرکتهای صادراتی تجربه خوبــی از دور زدن تحریمها دارند
و بلدنــد در دوره جدید چــکار کنند اما بازگو کــردن این روشها
در شــرایط حســاس کنونــی به صالح نیســت .امــروز درگیر یک
جنــگ اقتصادی واقعی هســتیم ،بر این اســاس دولتمــردان و
بنگاهها نباید سیاستها و برنامههای خود را برای حضور در بازارهای جهانی بازگو
کنند .اعمال تحریمها از ماه ها پیش آغاز شــده اســت و از همان زمان راهکارهای
مقابله با آنها را عملیاتی و اجرایی کردهایم.عملکرد شهریورماه و مهرماه امسال
صادرکننــدگان حاکی از رشــد صــادرات اســت.صادرات غیرنفتــی در هفت ماهه
امســال رشــد  13.5درصدی داشته است ،با این حال از برنامه رشد  21.7درصدی
هدفگذاری شده در برنامه ششم توسعه عقب هستیم / .ایسنا

بررسی میزان مصرف و صادرات برق در پیک تابستان سال جاری و آخرین آمار اعالمی شرکت مدیریت برق ایران از وضعیت شبکه (مگاوات)
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تنها در برق ،بلکه در مصرف آب و ســایر
حاملهای انرژی کشور نظیر گاز ،بنزین و
نفت گاز ایران کشوری بدمصرف است.
البته آمارهای وزارت نیرو نشــان میدهد
که امسال در صنعت برق گامهای مثبتی
بــرای مدیریــت مصــرف برداشــته شــده
و مــردم تا انــدازهای بــا مســئوالن همراه
شدند ،به طوری که مصرف برق سال 96
با  5.22درصد رشــد نســبت به ســال 95
همراه بود اما امسال میزان رشد مصرف
بــرق در اوج بــار  2.99درصــد نســبت بــه
ســال قبــل بود .بــا این حال ایــن موضوع
نیازمنــد کار بیشــتری اســت و بایــد یــک
تجدید نظر جدی در مصرف انرژی کشور
انجام شــود؛ با یک نگاه کالنتر و در تمام
وزارتخانههایمربوطه.
آمارهــا نشــان میدهــد کــه اگــر ۲۰۰۰
مــگاوات مصــرف بــرق مدیریــت شــود،
ارزش آفرینی آن سه میلیارد یورو خواهد
شــد .مانند امســال که بــا تغییر ســاعات
کار ادارات در پیــک تابســتان ایــن میــزان
صرفهجویی ارزی صورت گرفت .البته در
خصوص برق عالوه بر مدیریت مصرف،
راهکارهایــی برای کاهش بیشــتر شــدت

مصــرف انــرژی وجــود دارد .نظیر تبدیل
نیروگاههای فســیلی به سیکل ترکیبی .با
تبدیــل نیروگاههای ســیکل باز به ســیکل
ترکیبــی و راهانــدازی واحدهــای بخار این
نیروگاهها ،ظرفیت تولید برق کشور هفت
هــزار و  500مگاوات افزایش مییابد .این
رقــم ســاالنه  2میلیــارد دالر صرفهجویی
سوختی به همراه خواهد داشت.
ëëتأمین ٢١درصد از برق بدون اســتفاده از
تهایفسیلی
سوخ 
ایــران یــک درصــد از جمعیت جهــان را
دارد اما شــدت مصرف انــرژی آن حدود
 3برابر متوســط جهانی است .با این نگاه
دولت به فکــر اصالح و مدیریت مصرف
انــرژی افتــاده اســت .در نخســتین گام،
وزارت نیرو قرار است که هر سال گزارشی
از میــزان تولیــد بــرق بــدون اســتفاده از
سوختهای فســیلی ارائه دهد .در اولین
گــزارش وزارت نیــرو اعــام کــرده کــه ٢١
درصد از تأمین برق کشور در حال حاضر
بــدون اســتفاده از ســوختهای فســیلی
اســت .ایــن  ٢١درصــد شــامل مــواردی
نظیــر انرژیهــای تجدیدپذیــر ،تولیدات
نیروگاههای ســیکل ترکیبی ،واردات برق

و تولیــدات نیروگاههــای اتمــی اســت که
ضمن کاهش آالیندههای محیط زیستی،
صرفهجویی ارزی نیز بهدنبال دارد.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انرژی
در پاســخ بــه ایــن ســؤال «ایــران» که چه
کارهایــی را در دســتور کار قــرار داده ایــد،
توضیح داد« :تبدیل نیروگاههای حرارتی
به ســیکل ترکیبی و دو برابر کردن ســهم
انرژیهــای تجدیدپذیــر در هــر ســال در
صــدر برنامهها قــرار دارد که امیدواریم با
تأمین مالی از سوی دولت ،این برنامهها
محقق شود».
بهگفته حائری ،امسال ســهم انرژیهای
تجدیدپذیــر در تأمین برق کشــور به هزار
مــگاوات و ســال آینده به  2هــزار مگاوات
خواهد رســید .تا بــه این ترتیــب در پایان
دولــت دوازدهــم این ظرفیت بــه  4هزار
مگاوات برسد.
البتــه بــا توجــه بــه قطــع مکــرر بــرق در
تابســتان امســال دولــت در نظــر دارد که
تــا تابســتان ســال آینــده  5هــزار و 200
مگاوات ظرفیت جدید برق را وارد شبکه
کنــد .این هــدف نیازمند  10هــزار میلیارد
تومان اعتبــار دولتــی و بخش خصوصی

است که امید اســت حاصل شود .در کنار
ایــن برنامهریزی بــرای مدیریــت  3هزار
مــگاوات مصــرف در زمــان پیــک نیــز در
دســتور کار وزارت نیرو قرار دارد تا دیگر با
خاموشــیها برخورد نکنیم .این موضوع
بجد نیازمند مدیریت مصرف و همراهی
مردمی است.
در صورتــی کــه ایــران بتوانــد مصــرف
را مدیریــت کنــد و صــادرات را توســعه
ببخشــد ،گام مؤثــری در جهــت ارزآوری
و تبدیــل ایــران بــه هــاب انــرژی منطقــه
برداشته اســت .اما با توجه به خودکفایی
 90درصــدی صنعت برق ایــران ،باید به
صــادرات خدمــات فنی و مهندســی این
صنعت هم توجه بیشــتری کرد .در حال
حاضــر  ۸۰درصــد صــادرات خدمــات
فنــی و مهندســی مربــوط به برق اســت.
پیــام باقــری نایب رئیــس هیــأت مدیره
ســندیکای صنعت برق با اشاره به اینکه
صادرات صنعت بــرق از ظرفیت بزرگی
برای توســعه اقتصــادی کشــور برخوردار
اســت ،اخیــراً عنوان کــرد :صنعــت برق
هشت برابر متوسط صنعت امکان ایجاد
ارزش افزوده دارد.

چرا واقعی شدن قیمت ارز صادرکنندگان را همراهی نکرد

سرعت گیرهای صادرات
مرجان اسالمی فر
خبرنگار

اگــر قیمــت ارز واقعی شــود در صادرات
غیرنفتــی رکــورد خواهیــم زد .چندیــن
ســال اســت کــه ایــن جملــه را از فعاالن
اقتصادی کشــور میشــنویم .حال سؤال
ایــن اســت کــه بــا واقعــی شــدن قیمت
ارز ،چــرا در درآمــد صادراتــی و حجــم
صادراتی هیچ رکــوردی را ثبت نکرد .اگر
پای درددل صادرکنندگان بنشینید نوک
پیکان انتقادها را به ســمت دولت نشانه
میگیرنــد و از اینکــه بــا قوانیــن متعــدد
ســدی ســاختند تا صادرات مسیر خود را
طی نکند ،گالیه میکنند .آنها میگویند با
واقعی شــدن قیمت ارز ،میتوان جهش
صادراتــی را شــاهد بودامــا صــدور 30
بخشنامه در کمتر از  3ماه نتوانست رشد
صادراتی را محقق کند.
به گفته فعاالن اقتصادی سیاســتگذار با
آزمــون و خطا به بخشــنامههایی رســید
کــه تعــادل حداقلــی در حوزه صــادرات
برقــرار شــد امــا ایــن تعــادل همچنــان
بــه ضــرر صادرکننــده اســت .یکــی از
منتقدانــی کــه سیاســتهای صادراتــی
را مناســب نمیدانــد ،محمــد الهوتــی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران است.
وی بــه «ایــران» میگویــد :صــدور مکــرر
بخشنامهها برای صادرات به برندسازی
در بازارهــای داخلی و خارجی لطمه زده
اســت ضمن اینکه ممنوعیــت صادرات
نیز سبب شده تا تعهد صادرکنندگان در
بازارهای هدف خدشــه دار شــود؛ این در
حالی است که صادرکننده برای دستیابی
و ســهم خواهــی در بــازار هزینه کــرده که

اگــر بازار از دســت برود ،شــرایط ســخت
خواهد بود .صادرکنندگان شناسنامه دار
با وضعیت کنونی از میدان به در شدند.
مجتبی خسروتاج ،معاون وزیر صنعت،
معــدن و تجــارت نظریــه صادرکنندگان
را رد میکنــد و افزایــش قیمــت ارز را در
صادرات بیمعنا میداند.
او بــه «ایــران» میگویــد :از گذشــته نیــز
بارهــا بر این نکتــه تأکید کــردهام که نرخ
دالر بهتنهایــی نمیتواند باعث توســعه
صــادرات شــود .در واقــع صــادرات بــه
برنامهریزی ،زمانبندی و برخی تعهدات
خــاص خــود نیــاز دارد و افزایــش نــرخ
دالر در کوتاهمــدت نمیتوانــد در میــزان
صادرات تأثیر چشــمگیری داشته باشد.
وی خاطرنشــان میکنــد :البتــه ممکــن
اســت افزایش نــرخ دالر بــرای بعضی از
صادرکننــدگان افزایــش آنــی درآمــد به
همــراه داشــته باشــد امــا اینکــه در کالن
تأثیرگذار باشــد ،موضوع دیگری اســت.
هــر چنــد کــه صادرکننــدگان بــا چنیــن
دیدگاهی مخالف هستند و میگویند اگر
سیاستگذاران بخشنامههایی را تصویب
کــرده بودنــد که ضــد صــادرات نبــود ،با
افزایش قیمت ارز ،ما میتوانستیم شعار
سالهای گذشته خود را محقق کنیم.
مهدی تقــوی ،از اقتصاددانان معتقد به
دخالت دولت در اقتصاد نیز در پاسخ به
سؤال «ایران» درباره سیاستهای بهینه
صادراتی میگوید« :هر زمان یک بخش
از کار لنگ میزند .یک روز واقعی نبودن
قیمــت ارز ،تیتــر اخبــار میشــود و روزی
دیگر بخشــنامههایی که اجازه نمیدهد
صادرات با شــکل و شــمایل ســابق خود
حرکت کند ،در رسانهها مطرح میشود».
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اصغر فخریه کاشان مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی و فردی که
بیشــترین تأثیرگذاری را در قراردادهای ســرمایهگذاری خارجی
توگــو با مهر با بیــان اینکه در پی
چهره ها پــس از برجام داشــت ،در گف 
اجرای قانون بازنشستگی از وزارت راه و شهرسازی خداحافظی
کــرده اســت ،اظهار کرد که دیگــر بنا ندارد در حوزه مســائل این
وزارتخانه و خرید هواپیما مصاحبهای با رسانهها داشته باشد.
فخریه کاشــان که در دولتهای بنی صدر و ســازندگی معاونت
ارزی بانــک مرکــزی را عهده دار بود ،پــس از بیش از دو دهه ســکوت و کنارهگیری
از مســئولیتها بهدلیــل بازنشســتگی ،بــار دیگــر در دولت حســن روحانــی به کار
گرفته شــد .وی از ســوی عباس آخوندی در  ۲۶بهمن  ۹۲به ســمت مشاور وزیر راه
و شهرســازی در امور بینالملل منصوب شــد .او سرپرســتی گــروه مذاکرهکننده با
شــرکتهای ایرباس ،بوئینگ و ای تی آر را بر عهده داشــت؛ ایران بهعنوان یکی از
قراردادهای برجامی ،توانســت قرارداد خرید  ۲۰۰فروند هواپیما با این سه شرکت
را بهصــورت پرداخــت  ۳۳۰میلیــون دالر از محل صندوق توســعه ملی بهعنوان
پیش پرداخت و الباقی بهصورت فاینانس به امضا برساند.

ایرنا

بررســی آمارهــای وزارت نیــرو نشــان
میدهد کــه در دولت یازدهم  40میلیارد
و  120میلیــون کیلــووات ســاعت بــرق به
کشــورهای همجــوار شــامل جمهــوری
آذربایجــان ،پاکســتان ،افغانســتان،
ترکمنســتان ،ارمنســتان ،ترکیــه و عــراق
صــادر شــد؛ صادراتــی که ســه میلیــارد و
 373میلیون دالر برای کشور درآمدزایی
ارزی کــرد .امــا ایــن میــزان بــا توجــه بــه
ظرفیت اســمی  80هزار مگاواتی و تولید
واقعــی  58هــزار مگاواتــی بــرق کشــور
چنــدان همخوانــی نــدارد .آن هــم در
شرایطی که ایران میخواهد تا سال 1404
تبدیل به هاب انرژی منطقه شود.
به نظر میرســد که بهم پیوستگی شبکه
برق ایران و کشــورهای همجوار میتواند
نقش مهمی در تحقق این هدف داشــته
باشــد .چراکه صادرات برق ضمن ایجاد
ارزش افزوده ،تحریم پذیر نیست.
در ایــن راســتا محســن بختیــار ،معــاون
برنامهریزی و امور اقتصــادی وزارت نیرو
اخیراً از یک برنامــه جدید صادراتی برق
خبــر داده که به نظــر واقع بینانه نمیآید
امــا در صــورت تحقــق میتواند ایــران را
به یکــی از بزرگترین صادرکننــدگان برق
جهان تبدیل کند .او در نشست تخصصی
اهــداف صادراتــی صنعــت بــرق گفــت:
«پیشبینی میشــود صادرات برق کشور
تا ســال  ۱۴۰۴حدود  25درصد رشد کند و
به  ۳۳میلیارد دالر برسد».
در ایــن بــاره مهــدی عســلی ،کارشــناس
ارشــد انــرژی با اشــاره به آغــاز دور جدید
تحریمهای نفتی ایران ،توسعه صادرات
بــرق را یــک گزینــه مهــم و جایگزیــن
برشــمرد و بــه «ایــران» گفت« :حــال که
صــادرات برق تحریــم نیســت ،میتوان
نفت و گاز را با ســرمایهگذاری نیروگاهی و
افزایش راندمان نیروگاهها تبدیل به برق
و بــا قیمت ارزان به کشــورهای همســایه
صــادر کــرد .ضمــن آنکــه بازگشــت ارز
حاصــل از آن میتواند به یــورو یا ارزهای
معتبــر محلــی (لیــر ترکیــه ،روپیــه هند،
درهم امارات و غیره) باشد».

البته با اقتصاد نابســامان صنعت برق و
رشد سرســام آور مصرف ساالنه کشور به
نظر میرســد که دســتیابی بــه این هدف
چندان آسان نباشد و پیش از هر چیز باید
برنامهای برای اصالح این بخش طراحی
کرد .چراکه صادرات پایدار و مطمئن برق
حتی در اوج بار تابستان میتواند ایران را
تبدیل به یک تأمینکننده قابل اطمینان
کند .نه مانند سالجاری که ساعات پیک
تابســتانی صــادرات بــرق به کشــورهایی
نظیــر عــراق قطــع شــد و ایــن کشــور را از
واردات برق ایران ناامید ساخت.
برخی از کارشناســان بر ایــن باورند که اگر
در ســاعات پیــک ایران واردکننــده برق از
یک کشــور و صادرکننده به کشــور دیگری
باشد ،باز هم در تبادالت برقی خوشنام و
موفقتر خواهد بود.
ëëانرژی بری وســایل سرمایشــی ایــران به
اندازهمصرف 4کشور
وسایل سرمایشی در پیک تابستان امسال
 23هــزار مــگاوات بــرق مصــرف کردند.
این رقم برابر با مصرف کل برق  4کشــور
همسایه یعنی افغانســتان ،ترکمنستان،
جمهوری آذربایجان و ارمنستان است.
حــال تصور کنید که مصرف برق ایران در
پیک (اوج بار) امسال از  57هزار مگاوات
نیز عبور کرد .آن هم در شرایطی که لوازم
خانگــی ایران مانند کشــورهای اروپایی و
امریکایی همگی از برق تغذیه نمیکنند
و گاز نقش مهمی در تأمین انرژی خانوار
دارد .نــه تنهــا در بخش خانگــی بلکه در
صنعــت نیــز ایران نســبت به بســیاری از
کشــورهای جهان عقب است و به همین
خاطر باید مصرف برق صنایع کشورمان
کمتــر از کشــورهای توســعه یافتــه جهان
باشد.
در این باره معــاون وزیر نیرو در امور برق
و انــرژی میگویــد« :ظرفیــت نامی تولید
بــرق ایران حدود  80هزار مگاوات اســت
امــا اگر قــرار بــود ماننــد کشــورهای دیگر
برق ،بیشــترین ســهم را در سبد سوخت
مصرفی خانــوار به خود اختصاص دهد،
االن بایــد  200هــزار مــگاوات ظرفیــت
اســمی تولید برق میداشتیم .این نشان
از باال بودن شدت مصرف انرژی در ایران
دارد ».همایون حائری معتقد است که نه

در آمــار  7ماهــه ســالجاری آمده اســت
کــه حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۶۷
میلیون و  ۳۶۲هزار تن رســیده اســت که
ارزش آن رقمــی معــادل  ۲۷میلیــارد و
 ۲۲۹میلیون دالر اســت که این عدد رشد
حــدود  14درصــدی را نشــان میدهــد.
در فهرســت کشــورهای صادرکننــده هم
کشورهای هدف در حال تغییر هستند.
رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایــران با
بیان اینکه اگر بخواهیم از صادرکنندگان
حمایت کنیم باید اصالح سیاســتهای
شــش ماهه گذشــته را در دســتور کار قرار
دهیم ،میگویــد :انفجار نرخ ارز منجر به
این شــد کــه صــادرات ١٣.٥درصد رشــد
یابد ضمن اینکه بازار چین نیز که یکی از
بازارهای مهــم صادراتی ایران بود ،جای
خود را به عراق داده اســت؛ این نشــانگر
مشکل در شرایط صادراتی کشور است.
الهوتی با بیان اینکــه باید پذیرفت امروز
ارز نیمایی اگر در اختیار واردکنندهای قرار
میگیرد؛ اما کاالی او با این نرخ به دست
مصرفکنندهنمیرسد؛پسبهجایپنج
نرخ امروز ،باید حداقل دو نرخ را بپذیریم
چــرا کــه در غیــر این صــورت در شــرایط

تحریــم که صــادرات نفت کاهــش یافته
نباید روزنه ارزآوری صادرات را هم بست.
جمشــید نفــر ،دبیــرکل کنفدراســیون
صادرات نیز با اشاره به افزایش  3برابری
قیمــت ارز میگویــد :افزایــش قیمــت
ارز بایــد منجر بــه افزایــش صددرصدی
صادرات میشــد ،در حالی کــه صادرات
فقط  14درصد افزایش یافته است.
وی میافزایــد :تجــارت غیرنفتــی مــا از
ناحیــه تحریمهــا دســتخوش مســأله
خاصی نمیشــود ،امــا به شــرط اینکه از
ناحیــه دولــت فعالیتهــای اقتصــادی
دچــار خــود تحریمــی نشــود .دبیــرکل
کنفدراســیون صــادرات ایــران بــا انتقــاد
از صــدور بخشــنامهها و آییننامههــای
متعــدد و آنی توســط دولــت بخصوص
در امــر تجارت عنوان میکند :در شــرایط
فعلــی ،فعاالن بخــش خصوصــی تنها
کســانی هســتند کــه میتوانند بــه دولت
کمک کننــد ،اما دولت بــا تحمیل کردن
برخــی شــرایط بــه بازرگانــان از قبیــل
تعیین مســیر برای بازگشــت ارز حاصل
ازصادرات شــرایط ســختی را برای ادامه
فعالیت آنها به وجود میآورد.

سیاستگذاران و تصمیم سازان اقتصادی کشور اگر به جد دنبال
اصالح نظام بانکی هســتند ضروریترین اقدام این اســت که
یادداشت عــاوه بــر دولــت ،مجلس و قــوه قضائیــه نیز بــه هماهنگی و
یکدســتی واقعی در قبــال اصالح نظام بانکی برســند .در غیر
اینصورت اگر باالترین اختیارات هم به بانک مرکزی داده شود
ومجموعــه «قوا »نتوانند با وحدت نظــر در این باره رفتار کنند
حتی باالترین اختیارات هم منجر به اصالحات الزم در سیستم
احمد حاتمی
یزد بانکی کشور نخواهد شد.
تحلیلگر پولی
و بانکی گذشــته از مصوبــات اخیــر شــورای عالــی هماهنگــی امــور
اقتصــادی ،آنچه در این باره محرز اســت اینکه تاکنون هر ســه
قوه در این باره کوتاهی غیرقابل چشــم پوشــی داشتهاند و مهمترین قصور ،تعلل
در تصویب قانون بانکداری جدید است .ما در حال حاضر دو قانون «پول و بانک»
و «بانکــداری بــدون ربــا» مصــوب ســالهای  1351و  1362را داریم کــه هیچ کدام
پاســخگوی بانکداری جدید و امروزی نیســت .بهعنوان نمونه بانــک مرکزی ایران
فاقد اختیارات قانونی برای مهار مؤسســات مالی اعتباری اســت و ما نیاز به قانون
به روزتری در این باره داریم اما وجود اینکه سال  91قریب به  40نفر از متخصصان
و صاحبنظران با اســتفاده از ظرفیتهای کارشناســان اتاق بازرگانی ،اداره حقوقی
بانکهــا ،صاحبنظران قضایی و مشــورتگیری از صنــدوق بینالمللی پول قانون
نســبتاً جامعی را در بانک مرکزی تهیه کردند که مورد اجماع صاحبنظران بود اما
متأســفانه هنوز این قانون به مجلس نرفته اســت در حالی که اگــر قانون مذکور به
تصویب میرسید بانک مرکزی از اختیارات کافی برای شفافسازی عملکردها در
سیستم بانکی کشور برخوردار میشود.
فوریت دوم این است که برخی قوا به جای سیاست تقابل از بانک مرکزی حمایت
کننــد .وقتــی براحتی برای برخــی مدیران بانک مرکزی پروندهای تشــکیل شــده و
با اتهامهای ســنگین به بازداشتگاه میفرســتند ،آیا کسی جرأت میکند با فراغت
بــال این مســئولیت را در بانــک مرکزی بپذیرد؟ آیــا چنین برخوردهایــی در ابعاد
بین المللی عمالً اعتبار بانک مرکزی را خدشه دار نمیکند؟
نکته دیگر در این باره معوقات باالی بانکی اســت .در طول این ســالها بســیاری از
افراد و شــرکتهای ذی نفوذ از فضای موجود اســتفاده کرده و سرمایه بانکها را از
بین بردهاند و در این وضعیت نیاز به افزایش سرمایه در بانکها بسیار محسوس
اســت و تا زمانی که افزایش سرمایه صورت نگیرد ظرفیت قانونی جذب سپردهها
عملی نمیشود چون به تناسب افزایش سپردهها بانک نیاز به افزایش سرمایه هم
دارد ضرورتی که متأسفانه بانکهای ما عموماً به آن بیاعتنا بودهاند.
از سوی دیگر بهدلیل وجود تحریمها ما با ناتوانی در انتقال ارز به کشور روبهرو هستیم
و عمــاً بانکهــای ما نمیتوانند در حــوزه تجارت بینالملل کارآیی خود را نشــان
دهند ،بنابراین انتظار این است که دولت و وزارت خارجه به توافقی بر سر ساختار و
نحوه عملکرد بانکی در برجام برسند ،این همه در حالی است که اروپاییها شش
ماه است از رونمایی بسته تبادالت بانکی خود طفره میروند و فرآیند این تبادالت
بهصورت شفاف تعریف نشده است.
در کنــار همــه این ضرورتها سیســتم بانکی مــا در حوزه منابع انســانی هم نیاز به
ترمیم دانش روز و مهارت آموزیهای متناسب با شرایط جدید دارد اما تا زمانی که
دایره دید سیاستگذاران ،درباره کارکرد بانکها ساده و به دور از ظرفیتهای واقعی
و متنوع سیستم بانکی باشد این امر محقق نمیشود .به نظر میرسد سیستم بانکی
ما امروز در همه ارکان خود نیاز به بازسازی جدی و اساسی دارد و نقطه عزیمت این
اصالح میتواند تصویب قانون جدید بانکداری باشد.

افزایش سرمایه بانک ها را جدی بگیریم

بحــث اصالح ســاختار نظــام بانکی ابعــاد مختلفــی دارد اما
آنچــه اول از همــه باید مورد توجــه قرار گیرد اصــاح مقررات
یادداشت بانکی و پولی کشــور اســت .ضرورت دوم برگرداندن معوقات
بانک هاســت چــه از طریق دولــت یعنی پیشبینــی افزایش
ســرمایه برخــی بانکها در بودجــه و چه از منابع دیگــر ،ما در
شــرایط فعلــی نیاز مبــرم به افزایش ســرمایه بانکهــا داریم
سیدکمال سید علی چــون اساســاً حرکت اقتصــاد نیاز به تأمیــن مالــی دارد با این
تحلیلگر اقتصادی همــه اگر مــا در تأمین مالی صــرف متوقف شــویم و منابع به
صادرات تخصیص داده نشود و بانکها در تسخیر و محاصره
واردکنندگان باشند باز نقض غرض صورت میگیرد.
ضرورت مهم دیگر اعطای اختیارات الزم به بانک مرکزی اســت چون تا زمانی که
بانک مرکزی نقش باالدستی ،سیاست گزار و نظارتی خود را نتواند بدرستی ایفا کند
آشفتگی در سیستم بانکی به وجود خواهد آمد .از طرف دیگر توجه به بازار سرمایه و
بورس هم میتواند نظام پولی و بانکی کشور را در هماهنگی و تعادل با بازار سرمایه
قرار دهد اما بازار ســرمایه هم زمانی رشد میکند که اطالعات شرکتها بهصورت
شفاف در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد .از آن سو اگر سیاست خصوصیسازی را با
هدف کاهش تصدی گریهای دولتی و کمک به شفافسازی فضای اقتصادی یک
اولویت بدانیم در آن صورت دولت میتواند در اِعمال این سیاستها با استفاده از
اهرمهای اجرایی مثل بورس و ســازمان خصوصیســازی بهگونهای رفتار کند که از
میزان انحصارها در خصوصی سازیها کم شود تا بخش خصوصی واقعی در کشور
بتواندعهدهدارمسئولیتهایخودباشدبااینحالمتأسفانهروندخصوصیسازی
همچنــان در کشــور کند پیش مــیرود و تلقی موجود از خصوصیســازی جز توزیع
رانت چیز دیگری نیســت .بالشــخصه بر این باور هســتم که اگر ما بهدنبال اصالح
نظام بانکی هستیم در کوتاه مدت باید سیاست افزایش سرمایه بانکها را جدیتر
دنبال کنیم .آنچه طبیعی و گریزناپذیر به نظر میرسد اینکه ما در آینده با یک مقدار
رکود مواجه خواهیم شــد بنابراین تأمین مالی و ســرمایه گذاریهای جدید شــرط
مواجهه با فضای رکود خواهد بود.
اگرچه امسال ما با مشکالت حادی مواجه نخواهیم بود اما از هماکنون برای شش
مــاه آینده بایــد برنامهریزی کنیم تا فضای تحریم بدرســتی مدیریت شــود و البته
مدیریت فضای تحریم بدون توجه جدی به صادرات ممکن نیســت ،در حقیقت
سیســتم بانکی خارج از واقعیتهای اقتصادی کشور نیســت و حلقههای دیگر در
اقتصاد ما سرنوشت سیستم بانکی را هم رقم میزند.

ضرورت ساخت مسکن اجتماعی با پول زکات

اکبــر تــرکان مشــاور رئیــس جمهــوری در امــور هماهنگی
نوســازی بافتهــای فرســوده بــا بیــان اینکــه زکات ســهم
نکته
فقراســت ،اظهار داشت :باید از ظرفیت افرادی که بخشی
از درآمــد و ســود درآمد خــود را به زکات اختصاص میدهند اســتفاده کرد .در
اجرای مســکن اجتماعی میتوان زمین و زیر ساختها را در اختیار مردم قرار
داد تا از ســهم زکات خود هر چند واحدی که میتواننــد در این اراضی احداث
کنند .خیرین مسکن ســاز میتوانند خودشان در شناسایی افراد نیازمند اقدام
کنند و اجاره به افراد واجد شرایط را بر عهده بگیرند .در این صورت دولت نباید
در واگذاری این واحدها به نیازمندان دخالتی داشته باشد / .ایلنا

