نوبخت بر خالف مصوبه مجلس اعالم کرد :افزایش حقوق ۴۰۰هزارتومان بهعالوه نهایتا  ۵درصد!

يک بام و 2هواي دولت در بهبود معیشت کارمندان

گروه اقتصادی :رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت با
توجه به اعتبارات درنظر گرفتهش��ده عالوه بر افزايش
۴۰۰هزارتوماني حقوق کارکنان دولت نهايت ًا تا ۵درصد
امکان اضافه حق��وق آنها در سال آينده وجود خواهد
داشت .به گزارش تسنیم ،محمدباقر نوبخت در برنامه
گفتگوي ويژه خبري ش��بکه دو سيما افزود :در تبصره
 18قانون بودجه امسال هم همين مبلغ در نظر گرفته
ش��ده بود که حدود  25درصد آن براي ايجاد اشتغال و
رونق اقتصادي به دستگاهها پرداخت شد.وي گفت :اين
بودجه مبتني بر عملکرد است و تا دستگاهها و استانها
گ��زارش اقدامات صورتگرفته را در ايجاد اش��تغال با
استفاده از اين اعتبارات ندهند بخش دوم آن اختصاص
نخواه��د يافت.نوبخت با بيان اينکه هماکنون حدود 5
ميليون نفر کارکنان ش��اغل و بازنشس��ته دولت 160
هزار ميليارد تومان حقوق ميگيرند اضافه کرد :متوسط
حقوق اين تعداد ماهان��ه  3ميليون و  200هزار تومان
اس��ت .وي گفت :دولت در اليح��ه بودجه سال آينده
 32هزار ميليارد توم��ان براي افزايش حقوق کارکنان
در نظ��ر گرفت که با استفاده از آن  20درصد به حقوق
کارکن��ان دولت اضافه ش��ود.نوبخت همچنين گفت:
افزاي��ش مدنظر دولت براي کارکنان و بازنشس��تگان
بهط��ور متوسط  640هزار تومان در ماه بود اما مجلس
مصوب کرده است که  400هزار تومان بهطور ثابت به
حقوق کارکنان اضافه شود.وي گفت :با مصوبه مجلس
 24هزار ميليارد تومان از اين اعتبارات اختصاص خواهد
يافت و تنها  8هزار ميليارد تومان ديگر باقي ميماند که
با آن نميتوان ت��ا  10درصد به حقوق کارکنان دولت
اضاف��ه کرد و نهايت ًا تا  5درصد امکان اضافه حقوق در

سال آينده وجود خواهد داشت.نوبخت ادامه داد :حداقل
حقوق کارکنان دولت هماکنون حدود  1ميليون و 240
هزار تومان است که بر اساس قانون حداکثرش  7برابر
آن يعني حدود  8ميليون و  400هزار تومان خواهد بود.
وي گفت :از حدود  5ميليون نفر کارکنان و بازنشستگان
دولت تنها  1ميليون نفر بيش از  20درصد پيشنهادي
دولت در اليحه بودجه سال  98اضافه حقوق ميگيرند

و اين يعني  4ميليون نفر دريافتيش��ان در سال آينده
کم ميش��ود .نوبخت افزود :کساني که زير  2ميليون
تومان حقوق دريافت ميکنند مالياتشان صفر ميشود
و دولت بسته حمايتي را به کارکناني که زير  3ميليون
توم��ان حقوق ميگي��رد اختص��اص داده است.رئيس
سازمان برنامه و بودجه گفت 1 :ميليون و  100هزار نفر
از افراد ش��اغل و بازنشسته زير  2ميليون تومان حقوق

ميگيرند.وي اب��راز کرد :دولت عالقمن��د است براي
افزايش بهرهوري و بهبود وضعيت معيش��ت کارکنان
دولت افزايش حقوق بيشتري به آنان بدهد اما بهخاطر
محدوديتها امکان اين کار را ندارد.نوبخت تصريح کرد:
دول��ت به قانون احترام ميگزارد و هر مصوبهاي را که
تبديل به قانون شود اجرا ميکند .وي با اشاره به شرايط
سخت بازنشستگان گفت :بر اساس مصوبه مجلس در

سال آينده تا  4هزار ميليارد تومان براي متناسبسازي
حقوق بازنشستگان اختصاص يافته است که دولت با
اختيارات خود  5هزار ميليارد تومان ديگر براي اين کار
اختصاص خواهد داد.نوبخت با بيان اينکه امس��ال 13
ميليارد دالر و سال آينده  14ميليارد دالر براي واردات
کاالهاي اساسي با ارز  4هزار و  200توماني اختصاص
داده اس��ت افزود :مابهالتفاوت اين نرخ ارز با ارز نيمايي
حدود  56هزار ميليارد تومان است که دولت با اين کار از
منافع خود صرفنظر ميکند.معاون رئيس جمهور گفت:
از بخش غيردولتي ميخواهيم در ش��رايطي که همه
دشمنان ،کشور را در محاصره اقتصادي قرار دادهاند به
دولت و مردم کمک کنند و از دستگاههاي نظارتي هم
خواستار نظارت جديتر هستيم تا اعتباراتي که دولت
براي واردات کاالهاي اساسي اختصاص ميدهد بههدر
نرود.رئي��س سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد :توزيع
درست کاالها نيازمند سازوکار مناسب است و دولت به
اين نتيجه رسيد که نياز به وزارت بازرگاني داريم تا اين
خأل پر شود اما مجلس با اين کار موافق نيست.نوبخت
گف��ت :دولت در پي توسعه تش��کيالت نيس��ت بلکه
ميخواهد تفکيک وظايف صورت گيرد.وي افزود :براي
دولت هيچ چيز مهمتر از توجه به اشتغال و توليد نيست.
نوبخت گفت :طرح رتبهبندي فرهنگيان سال آينده اجرا
خواهد ش��د.وي با بيان اينکه اليحه اوليه بودجه سال
آينده دولت  437هزار ميليارد تومان بود افزود :با ابالغيه
مقام معظم رهبري براي صرفهجويي ،اين بودجه را به
 407هزار ميليارد توم��ان اصالح کرديم اما در نهايت
مجلس شوراي اسالمياين مبلغ را به  442هزار ميليارد
تومان افزايش داد.

معاون سابق وزارت خزانه داري آمريکا نقش تروريستهاي کت شلوار پوش را افشا کرد

ماموريت«»FATFتنگکردنحلقهفشارعليهايراناست

مع��اون سابق مدير امور مب��ارزه با تروريس��م و جرايم مالي
در وزارت خزان��هداري آمري��كا در کتاب نبرد خزانه نوش��ت:
ان��زواي اي��ران از نظام مالي نيازمن��د مداخله  FATFبراي
تأييد قضاوتهايي پيرامون نظام مالي ضد پولشويي و مبارزه
با تروريس��م اس��ت .به گزارش ف��ارس« ،چريکهاي کت و
ش��لواري» ( )Guerrillas in gray suitsاصطالح��ي
است که خوان زاراته معاون مدير امور مبارزه با تروريس��م و
جراي��م مالي در وزارت خزانهداري آمريکا (در دوران مديريت
استي��وارت لوي) با آن از کارش��ناسان خزانهداري آمريکا که
درگير نبرد مالي با کش��ورهاي ديگر ،از جمله ايران هس��تند،
ي��اد ميکند.زارات��ه در کت��اب خود ب��ا عنوان «نب��رد خزانه:
ظهور عصر جديد جنگ افزاره��اي مالي» (Treasury’s
War: The Unleashing of a New Era of
Public Affairs ,)2013( Financial Warfare
 )Publicationsتوضي��ح ميده��د ک��ه چگونه اعضاي
گروهي کوچک در وزارت خزانهداري آمريکا توانس��تند ،طي
چن��د سال ،با استفاده از سه اه��رم «دالر بهعنوان ارز واسط
بينالمللي»« ،نيويورک بهعنوانه��اب تراکنشهاي دالري
دنيا» و «جهاني ش��دن ارتباط��ات متقابل مالي» روشهايي
را توسع��ه داده و از دالر و بان��ک بهعنوان جن��گ افزار نبرد
عليه کش��ورهاي متخاصم اين کشور استفاده کنند .نويسنده
اين کتاب ،هم اکنون مش��اور شرکتها و بنيادهاي فعال در
تحري��م کش��ورها از جمل��ه  FDD، CSISو  FINاست.
زاراته عموم�� ًا بهعنوان چهرهاي ضدايران��ي در محافل مالي
بينالمللي ش��ناخته ميشود.در اين کتاب ،خوان زاراته معاون
مديري��ت مبارزه با تروريس��م و جرايم مال��ي در خزانهداري
آمريکا ،روايتي داخلي از خزانهداري آمريکا در مورد چگونگي
تکوي��ن و تکامل تحريمهاي مالي اي��ران از  2005تا 2012
ارائ��ه ميکند .آنچ��ه در اين مت��ن آمده نحوه ش��کل دهي
تحريمها و تنگ کردن حلقه فش��ار اقتصادي و مالي بر عليه

بانک مرکزي تصميم گرفته سفره گس��ترده نظام
بانک��ي را به لحاظ تعداد بانکه��ا کوچک کرده و
در مقابل،گام��يدر جهت اصالحات اين بخش از
اقتصاد کش��ور بردارد.اما اين ادغام با اماواگرهايي
مواج��ه است .به گزارش مه��ر ،بر اساس تصميم
جديد ش��وراي پ��ول و اعتبار ،ق��رار است که پنج
بان��ک انص��ار ،قوامين ،حکم��ت ايراني��ان ،مهر
اقتصاد و مؤسس��ه اعتباري کوث��ر ،حداکثر ظرف
 ۴م��اه آين��ده گام در مس��يري پر فراز و نش��يب
بگذارند .مس��يري که تجربهاش در اقتصاد ايران
وجود نداشته و همين مس��اله ،فضاي خاکستري
را پي��ش روي سياستگ��ذاران و تحليلگران نظام
بانک��ي قرار ميدهد.واقعي��ت آن است که همين
 ۵بان��ک و مؤسس��ه اعتباري ،نزدي��ک به ۲۱۵
هزار ميليارد تومان سپرده از مردم و دستگاههاي
دولتي و غيردولتي در اختيار دارند که به هر حال،
تصميمگيري در مورد آن ،فضايي بس��يار سخت
و همراه ب��ا پيچيدگيهاي خ��اص را پيش روي
مجري��ان ادغام قرار ميده��د؛ به خصوص اينکه
اين  ۵بانک و مؤسس��ه اعتب��اري ،قرار است که
در يکي از بانکهاي قديميايران ادغام شوند که
وضعيت آن ،اما و اگرهاي��ي را هم در پي دارد.بر
اساس گفته عبدالناص��ر همتي ،رئيس کل بانک
مرکزي ،در حال حاضر  ۲۴ميليون سپردهگذار در
اين بانکها و مؤسس��ات حضور داشته و رقم کل
تس��هيالتي که اين بانکها ارائه دادهاند ،بيش از
 ۱۳۰ه��زار ميليارد تومان برآورد ميش��ود؛ ضمن
اينکه بررسيها حکايت از آن دارد که  ۲۵۰۰شعبه
اين بانک قرار است که در  ۱۶۰۰شعبه بانک سپه

اي��ران است و يکي از اين ابزار فش��ارها ب��راي تکميل حلقه
فش��ار عليه ايران» ايجاد نهادي با عن��وان  FATFو ملزم
کردن کشورها به پيوستن به آن» است .از سوي ديگر نحوه
رفت��ار اروپاييها در دور قبل��ي تحريمها نيز مي¬تواند درس
آموز باش��د .جايي که در بيان نويسنده کتاب ،اروپا و اقدامات
بينالمللي اش ب��ا اقدامات اياالت متحده هماهنگ بود و در
بس��ياري از موارد آنه��ا رويکردهاي خصمانهتري را نس��بت
به آمري��کا در پيش گرفتند .در ادامه از زب��ان خوان زاراته با
چگونگي تکميل حلقه فش��ار مالي عليه ايران آشنا ميشويم:
پ��س از حمالت يازده سپتامبر ما ب��ه دوره جديدي از جنگ
مالي وارد شديم و براي وزارت خزانهداري مسلم شد که شيوه
متفاوتي از مبارزه مالي ميتواند مثمر ثمر واقع شود .استوارت
ل��وي( )Stuart Leveyدر ص��دد استفاده از اي��ن ابزارها
براي من��زوي ساختن ايران بود .اتکاي اين کش��ور بر نظام
مالي بينالملل آن را نس��بت به انزواي مالي آسيبپذير کرده
ب��ود – و وزارت خزانهداري ميتوانس��ت از اين آسيبپذيري
حداکث��ر استفاده را ببرد.وزارت خزانهداري -به رهبري لوي-
يک تحريم مالي را کليد زد ک��ه انزواي فعاليتهاي تجاري
و مال��ي بخش خصوصي ايران را هداي��ت و محقق ميکرد.
کار لوي راهان��دازي يک حمله مالي ب��ه بانکهاي ايراني و
نظ��ام مالياش بود و بخش زيادي از اين کار با مجاب کردن
مديران هماهنگکننده بانکها در سرتاسر
مديران اجرايي و
ِ
دنيا پيرامون مخاطره آميز بودن انجام تجارت با ايران صورت
ميگرف��ت .ابهام در نظام مالي ايران فرصت مناسبي را براي
تالشهاي هماهن��گ فراهم ميآورد.ل��وي مذاکراتش را با
مقام��ات بانکي در سرتاسر جه��ان آغاز کرد ،او استدالالت و
بحثهايش را از يک اتاق هيئت مديره به اتاق ديگر ميبرد و
اغلب هم قبل و هم بعد از مالقات با همتايان دولتي خارجي
اش با مديران اجرايي بانکها ديدار ميکرد .استيوهادلي نام
اين مذاکرات را تحريمهاي درگوش��ي گذاش��ته بود چرا که
مأموريت شامل مالقاتهاي بيسر و صدا با مديران بانکها
براي توضيح خطرات تج��ارت با ايران بود .لوي صدها بار با
مقام��ات بانکي در سرتاسر جهان ديدار کرد .در هر مرحله او
اي��ن موضوع را برجس��ته ميکرد که انجام تج��ارت با ايران
خطرن��اک است .لوي اصرار ميکرد که ميخواهد مس��تقيما
ب��ا مقامات اجرايي بانکها ديدار کند و مطمئن ش��ود که آيا
مديران اجرايي از خطرات انجام تجارت با ايران آگاهي دارند
يا ن��ه و اينکه در نهايت آنها هس��تند ک��ه تصميم پر هزينه
بستن حسابها و اخراج مش��تريان ايراني را ميگيرند .براي
هر کش��ور و مؤسس��ه اي ،تيم خزانهداري اطالعات ويژهاي
از دادوستدهاي ايران از گذر بانکها فراهم آورد .بس��تههاي
اطالعاتي ش��امل خالصهاي از اقتصاد ايران ،ساختار و نظام
مال��ي اش بود.اين مالقاتها تنه��ا اقدامات مورد نظر وزارت

خزانهداري نبودند .خزانهداري همچنين ميبايس��ت هشدارها
و رهنمودهايي را براي بخش خصوصي ارسال ميکرد .براي
انجام اين ه��دف ،مجموعهاي از برنامهها طراحي ش��دند تا
ي��ک محيط مالي بينالمللي خلق ش��ود ک��ه در آن بانکها
به خاطر منافع خودش��ان ريس��ک انجام تج��ارت با ايران را
پ��س بزنند.خزانهداري همچنين مطمئ��ن بود که حملونقل
دريايي و بيمههاي تجاري براي بس��ياري از اقدامات اساسي
ايران در خارج از کش��ور حياتي است .مشارکت هر کشتي در
تجارته��اي قانوني نيازمند بيمه اس��ت -احتماال يا از لويدز
لندن ي��ا بيمهکنندگان دريايي مهم آلماني .کش��تيها بدون
بيم��ه نميتوانند به طور قانون��ي کاال حمل کنند يا اسکلهها
را ترک نمايند .مهمتر اينکه شرکتهاي بيمه بر نظام بانکي
متکي هس��تند تا قراردادها را امضا کنند و ميبايست ماهيت
فعاليت��ي را که تضمين ميکنن��د ،بدانند .لوي مالقاتهايش
را ب��ه بي��ش از مالقات با روس��اي بانکها گس��ترش داد و
ديدارهاي��ي با مديران اجرايي بيمهها و روساي آنها داش��ت.
اين مالقاتها هم��راه با قطعنامههاي سازمان ملل که ايران
را هدف قرار داده بود ،مديران اجرايي را مجبور ميکرد تا در
مورد انچه که قرار است براي ايران تضمين کنند ،مش��کوک
باش��ند و همچنين نظارتها و مراقبتهاي بيشتري را اعمال
کنند.طرح در تنگنا قرار دادن و شرايط را سختکردن نيازمند
حض��ور کامل گ��روه ويژه اقدام مال��ي( -)FATFيک بدنه
ارزيابي و استانداردگذاري ضد پولشويي -براي فشار بر ايران
است .اگر قرار باشد ايران از نظام مالي منزوي شود ،اين کار
نيازمن��د مداخله  FATFبراي تأيي��د قضاوتهايي پيرامون
نظ��ام مالي ضد پولش��ويي و مبارزه با تروريس��م است .دني
گالسر و چيپ پونس��ي ،دو ديپلمات برجسته در فضاي مالي
جهان��ي و متخصص در بح��ث مبارزه با پولش��ويي از سوي
اي��االت متحده مس��ئول راهاندازي دو ب��اره فرآيند FATF
قديميش��دند .با اين حال ،آن فرآيند انتقادات بس��ياري را بر
انگيخت ،منتقدان معتقد بودن��د که آن يک فرآيند ناعادالنه
اس��ت که کش��ورهايي که به لحاظ سياس��ي آسيبپذيرند را
ه��دف قرار ميدهد .گالسر و پونس��ي ي��ک فرآيند مطمئن
را در درون نظ��ام  FATFگنجاندن��د ک��ه رژي��م ايران را
تح��ت نظارتهاي دقيق قرار ميداد -ن��ه فقط با استفاده از
استانداردهاي ضد پولش��ويي بلکه ب��ا استانداردهاي مقابله با
گس��ترش سالحهاي کش��تار جمعي و استانداردهاي مبارزه
با تأمين مالي تروريس��م ک��ه وزارت خزانهداري پس از حمله
ي��ازده سپتامبر اصرار بر قرار دادن انها در  FATFداش��ت.
اگر فهميده ش��ود که ايرانيها خارج از محدوده نظام قانوني
مالي حرکت ميکنند يا در همکاري وپذيرش استانداردهاي
بينالملل طفره ميروند ،آنگاه بايد منتظر عواقب آن باش��ند.
در گذش��ته آن عواقب در قالب «اقدامات مقابلهاي» بود که

 FATFآن اقدام��ات را براي حفاظت در مقابل لغزشهاي
ارزيابي شده نظامند ،ضروري تشخيص ميداد .در دوره پس
از حمل��ه يازده سپتامب��ر ،عبارت اقدام��ات مقابلهاي اهميت
بيش��تري پيدا کرد ،چرا که اياالت متحده و ديگر کش��ورها،
ابزارهايي را توسع��ه داده بودند تا يک حوزه قضايي متخلف
را از نظ��ام مال��ي قانون��ي منزوي کرده و ب��ر روي آن حوزه
مشکوک وقت و سرمايه بگذارند.
اعمال فشار بر بانکها براي قطع تجارت با ايران و تصويب
قانون جامع تحريمها ()CISADA

دومي��ن عنصر مبارزه فش��ار مالي ،اعم��ال محدوديت بر آن
دست��ه از بانکهايي بود که هنوز هم به تجارت با ايران ادامه
ميدادند .خزانهداري ليس��تي از بانکهاي��ي تهيه کرد که در
ح��ال تجارت با بانکها و نهادهايي ايراني بودند .آن ليس��ت
تبديل به يک ليس��ت هدف براي فشار آرام و اقدامات محدود
ساز ش��د تا بانکه��ا متقاعد به قطع تجارت با ايران ش��وند.
ل��وي به همراه دني گالسر و معاون جديد وزير و عضو اسبق
خزانهداري در دول��ت کلينتون ،ديويد کوهن ،مأموريت يافتن
بانکهاي کله ش��قي را بر عهده گرفتن��د تا آنها را متقاعد به
کاه��ش انجام تجارت با ايران کنند .تهديد به تحريم يا انجام
اقدامات قانوني که ميتوانس��ت دسترس��ي آن بانک به نظام
مال��ي اياالت متح��ده را قطع کرده و اعتبارش را خدش��هدار
کند همواره توجيهي بود که آنها در آستين داش��تند .ايرانيها
بار ديگر ش��اهد ديدارهاي هيئتهايي از وزارت خزانهداري از
مراک��ز بانکي در لندن ،دبي ،فرانکفورت ،بيروت ،هنگ کنک
و سنگاپور بودند .خزانهداري دوباره کارش را از سر گرفته بود.
اروپاييها در اين تالش غايب نبودند -در واقع ،در بس��ياري
از موارد آنه��ا رويکردهاي خصمانهت��ري را در پيش گرفتند.
اروپاييها اين پيام را ميفرستادند که قصد دارند واردات نفت
اي��ران را به کلي قطع کنند -اق��دام مهميبراي يک قاره که
هم بر نفت ايران متکي بود و هم از بحرانها و شکستهاي
اقتصادي سختي رن��ج ميبرد .در آوريل  ،2011اتحاديه اروپا
قانون��ي را به تصويب رساند که تا يک��م جوالي سال 2012
ب��ه هم��ه واردات از سوي اي��ران خاتمه م��يداد .اروپاييها
همچني��ن تصويب کردند که سروي��س پيام رسان بين بانکي
سوئيفت بايد براي همه بانکهاي تحريم شده ايراني به کلي
خاموش ش��ود .اين الزا ِم اروپاييه��ا ،سوئيفت را ملزم ميکرد
تا بانکه��اي ايراني را از نظام پيام رسان مالي بينالملل جدا
کن��د .فقط آن دسته از بانکها از اين سامانه جدا نميش��دند
که تحريم نبودند و بيش��تر قرارداده��اي آنها در بخش غذا و
دارو بود .اروپاييها بسيار جدي بودند و فشار بر ايران کاهش
نميياف��ت .اروپا و اقدام��ات بينالمللي اش با اقدامات اياالت
متحده هماهنگ بود.

سایه روشن ادغام بانکها در شرایط خاکستری

در سراسر کشور ،ادغام شده و داراييها ،بدهيها
و زيانه��اي انباش��ته آنه��ا را ه��م در خود جاي
دهد.آنگونه که مقام��ات بانک مرکزي ميگويند
سبدي از بانکهاي ق��وي و ضعيف در مجموعه
ادغاميجمع ش��ده و داراييهاي آنها بايد از سوي
نيروهاي مسلح منتقل ش��ود تا ناترازيهاي آنها
پوش��ش داده شوند ،به همين دليل بانک مرکزي
از اي��ن بانکها خواسته تا مجام��ع خود را برگزار
نم��وده و يک مرحله تا ادغام در بانک سپه ،پيش
بروند.
از س��وي ديگ��ر ،قرار ب��ر اين است ک��ه تا يک
ماه آين��ده ،با هماهنگي سازم��ان بورس و اوراق
به��ادار ،نماد بانکها باز ش��ود تا بر اساس ارزش
اسميسه��ام يا ارزش زمان بس��ته ش��دن نماد،
سه��ام سهامداران را خريداري کرده و در غير اين
صورت ،مس��يري  ۴ماهه را سپ��ري کنند تا بلکه
تغييرات سهام تحت مالکيت خود را بررسي کرده
و سپس تصميمگيري نمايند.اما آنگونه که رئيس
کل بان��ک مرکزي ميگوي��د ،تکليف سهامداران
مش��خص است و آنه��ا به هيچ عنوان مش��کلي
نخواهند داشت.
پاسخي به دلمشغوليهاي سپردهگذاران
در اي��ن ميان اگرچه بانک مرک��زي ،سپردههاي
مردم در اين بانکها را تضمين کرده و قول داده
که هيچگونه خدش��هاي در آنها وارد نشود ،اما به
ه��ر حال دغدغه و نگراني نس��بت به حجم پولي
که مردم در  ۵بانک و مؤسس��ه ادغاميدارند ،کم
نيس��ت و همين امر ،نگرانيهايي را برايش��ان به
دنبال داشته که ش��ايد در نگاه اول طبيعي باشد؛

ام��ا واقعيت آن است که ش��وراي پ��ول و اعتبار،
کام ً
ال اين ش��رايط را لحاظ کرده و اجازه نخواهد
داد ت��ا خلل��ي در سپردههاي مردم ايجاد ش��ود.
عبدالناصر همتي ،رئي��س کل بانک مرکزي هم
البته اعالم کرده که سپردهگذاران تا پايان قرارداد،
سود کنوني خ��ود را دريافت کرده و جاي نگراني
براي آنها وجود ندارد.وي به اين نکته هم اش��اره
کرده که باالترين مقام کشور از اين ادغام حمايت
کرده و بانک مرکزي نيز تمام جوانب احتياط را در
اين رابطه در نظر خواهد داش��ت.پيش از اين نيز
غالمرضا تقي نت��اج ،مديرعامل بانک قوامين در
گفتگو با مهر با اشاره به ذهنيتي که مردم نسبت
به ادغ��ام بانکها دارن��د ،گفته ب��ود که ذهنيت
مردم نس��بت به ادغامه��ا و خصوصيسازيهاي
قبل��ي ،خوب و مثبت نيس��ت .اي��ن سابقه ذهني
ب��ه خاطر اين است که مؤسس��ات مالي غيرمجاز
در بانکهاي کش��ور ادغام شده بودند؛ اما اکنون
بانکهايي ادغام ميشوند که همگي مجاز هستند
و تحت پوش��ش بانک مرک��زي فعاليت ميکنند؛
بنابراين جاي نگراني نيست.

خ�ط قرمزهايي که بايد در ادغ�ام نظام بانکي

رعايت کرد

علي مروي ،کارشناس اقتصادي در گفتگو با مهر
با اش��ار ه به برخي دغدغهه��ا درباره ادغام اين ۵
بانک و مؤسس��ه اعتباري گفت :واقعيت آن است
ک��ه اين تصميم دول��ت براي ادغ��ام بانکها در
بان��ک سپه ،نه تنها در اين ش��رايط فعلي اولويت
نداشت ،حتي در ش��رايط نرمال نيز اين کار قابل

هضم نيس��ت که بتوان  ۵بانک��ي که به هر حال
 ۴ت��ا از آنها وضعيت مناسب داش��ته و حتي سال
گذشته نيز ،سود اعالم کردهاند ،را در بانکي ادغام
کنيم که زيان انباشته دارد.وي افزود :ممکن است
با اين کار ،موجودي بس��ازيم ک��ه قدرت حرکت
سريع نداش��ته باشد و بار سنگيني را به بدنه نظام
بانکي تحميل نمايد.به گفته اين کارشناس مسائل
اقتصادي ،هر گونه مش��کلي براي اين بانکها به
وج��ود آيد ،ريس��ک بزرگي را به سيس��تم بانکي
تحميل ميکند و ممکن است مش��کالتي بر آن،
بار ش��ود که وضعيت را ش��کنندهتر ميکند؛ نکته
ديگر آن است که برخي از اين بانکها مش��مول
تحريمهاي ثانويه آمريکا بوده و در مقابل ،برخي
ديگر مشمول اين تحريمها نيستند و ميتوانند در
ش��رايط کنوني ،کارايي مناسبي براي نظام بانکي
داش��ته باش��ند ،بنابراين ادغام آنها در يک بانکي
ک��ه در فهرست تحريم قرار دارد ،محلي از اعراب
ندارد.وي اظهار داشت :در شرايط کنوني ،شرايط
کلي نظام بانکي به نحوي است که نياز به تدوين
و اجراي يک بسته سياستي مختص خود دارد که
بايد مجموعه نظام بانکي و همه بانکها را هدف
قرار ده��د؛ در حالي که در اين ش��رايط ،تصميم
گرفتهايم ک��ه در گام اول بانکهاي نظاميادغام
ش��وند؛ اما به هر حال نظام بانک��ي اولويتهاي
مهمتري نس��بت به ادغام دارد که بايد همه توان
سياستگذاران و مسئوالن نظام بانکي را مصروف
آن کرد ،نه اينکه همه بر روي اين ادغام متمرکز
شوند.
از سوي ديگر ،اين ادغام ممکن است تبعاتي داشته
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اخبار
رشد  ۱۶۰درصدی شاخص
بهای صادرات ایران

ب��ر اساس اعالم بانک مرکزي ،ش��اخص
بهاي کااله��اي صادراتي ايران در  ۱۰ماه
ابتداي سال نس��بت به مدت مش��ابه سال
گذش��ته  ۱/۱۶۰درصد رشد داشته است.به
گزارش مهر ،بر اساس آمار بانک مرکزي،
شاخص بهاي کاالهاي صادراتي در ايران
در دي م��اه  ۱۳۹۷به ع��دد  ۷۲۳.۵رسيد
که نس��بت به ماه قبل مع��ادل  ۳.۴درصد
کاهش داشت .ش��اخص مذکور نسبت به
ماه مش��ابه سال قبل براب��ر  ۱۴۰.۷درصد
افزايش يافت .ش��اخص فوق طي  ۱۰ماه
اول سال  ۱۳۹۷نسبت به دوره مشابه سال
قبل معادل  ۱۶۰.۱درصد افزايش داش��ته
است .ش��اخص بهاي کاالهاي صادراتي
در ايران ط��ي دوازده م��اه منتهي به دي
م��اه  ۱۳۹۷نس��بت ب��ه دوازده ماه منتهي
به دي م��اه  ۱۳۹۶مع��ادل  ۱۴۰.۱درصد
افزايش داشته است.در دي ماه سال جاري،
کاهش شاخص بهاي اکثر اقالم به ترتيب
بيشترين تأثير آنها در پايين آمدن شاخص
بهاي کاالهاي صادراتي نسبت به ماه قبل،
ش��امل پروپان مايع شده ،بوتان مايع شده،
آمونياک ،پلي اتيلن سنگين ،روغن صنعتي،
پلي اتيلن سبک ،ک��ود اوره ،موم پارافين،
فرش پشميدستباف ،منو اتيلن گاليکول،
«پودرها و مايعات شوينده» ،متانول ،شمش
روي ،سيمان ،استيرن ،الستيک رويي موتور
سيکلت ،آبگرمکن گازي ،روغن موتور ،مغز
بادام ،کنسانتره مس ،ماست ،کولر آبي ،آهن
کالفگرم،قير،فروموليبدن،تيرآهن،اکسيد
موليبدن ،کاشي و سراميک «بيسکويت و
ويفر» ،رب گوجه فرنگي ،کابل ،انواع ماهي
منجمد ،کيک ،بستني ،شيلنگ پالستيکي،
شکالت سفيد بدون کاکائو ،صندل زيره پيو
رويه چرم مصنوعي ،ميلگرد ،گوجه فرنگي،
رادياتور خودرو ،شيشه جام فلوت ،دودسيل
بنزن و زعفران است .در اين ماه ،ش��اخص
بهاي تعداد محدودي از اقالم از جمله پسته،
تراکتور ،خرما و کشمش و سبزه» نسبت به
ماه قبل افزايش يافت.
دستورالعمل اجرایی برنامه
تولید و اشتغال ابالغ شد

وزير صنعت ،معدن و تجارت دستورالعمل
اجراي��ي تفاهم نامه منعقد ش��ده بين اين
وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه در زمينه
برنامه ريزي توليد و اشتغال را به استانداران
سراسر کشور ابالغ کرد .به گزارش مهر به
نقل از وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،اين
تفاهم نامه با موضوع برنامه توليد و اشتغال
حوزه صنعت و معدن آذرماه سال جاري بين
اين دو دستگاه اجرايي امضا شد.بر اساس
اين تفاهم نامه تکميل طرحهاي نيمه تمام
صنعتي و معدني با پيشرفت فيزيکي باالي
 ۶۰درصد ب��راي  ۲۰۶۶واحد و پيشبيني
اش��تغال براي حدود  ۱۳۰ه��زا ر نفر و نيز
برنامه توسعه واحدهاي موجود) بازسازي و
نوسازي ( ۲۱۶۵واحد و ايجاد فرصت شغلي
ب��ه ميزان  ۵۱هزار نفر برنامه ريزي ش��ده
است.همچنين تأمي��ن سرمايه در گردش
ب��راي واحدهاي فعال صنعت��ي و معدني
موجود و ايجاد اش��تغال ب��راي  ۸۷هزار و
 ۴۲۹نفر پيشبيني شده است.بر اساس اين
تفاهم نامه ،يارانه پيشبيني شده از محل
منابع داخلي بانکها و منابع صندوق توسعه
مل��ي به مي��زان  ۵۰درصد ب��راي تکميل
طرحهاي نيمه تمام  ۳هزار و  ۱۸۴ميليارد
ريال ،باز سازي و نوس��ازي  ۵هزار و ۵۷۷
ميليارد ريال و سرمايه در گردش يک هزار
رو  ۴۵۰ميليارد ريال بوده است.
تهديد سرمايهگذاري روسيه
در ونزوئال را به شدت پاسخ ميدهيم

باش��د که مديريت آنها به شدت زمان بر و انرژي
گي��ر خواهد بود و ظرفيت نهادهاي سياستگذاري
را مص��روف خود ميکند؛ به ع�لاوه اينکه وجود
ش��رايط خاص تحريمي ،به تبعات منفي اين کار،
ضريب ميدهد و مشکالت آن را مضاعف خواهد
کرد.مروي با بيان اينکه بانک سپه دو سال است
که زيان انباشته دارد ،گفت :اين بانک مستعد اين
نيست که بقيه بانکها را در خود جاي دهد.
به خصوص اينک��ه برخي بانکها سودده بوده و
سهامداران آنها نبايد متحمل زيان ساير بانکهاي
ادغاميشوند که وضعيت مناسبي ندارند ،بنابراين
اين کار به لحاظ سهام��داران نيز ،پيچيدگيهاي
خاص خود را دارد.
وي معتق��د است که اگر واقع ًا دولت و سياستگذار
بانک��ي ب��ه دنب��ال ح��ل بح��ران بانک��ي است،
بانکه��اي با اولويت باالتري وجود دارند که بايد
تعيين تکليف شوند؛ چراکه به عنوان مثال ،بانکي
داريم که وابس��ته به دولت بوده و  ۲۸برابر ،زيان
انباش��ته دارد و يا يک بان��ک ديگر ،چند ده هزار
ميلي��ارد تومان کس��ري دارد؛ پس بايد مس��ير را
درست انتخاب کرد.

سفي��ر روسي��ه در ونزوئال اع�لام کرد
مس��کو هر گونه اقدام در راستاي تهديد
سرمايهگ��ذاري ش��رکتهاي روس در
ونزوئال را به سخت��ي پاسخ خواهد داد.
به گ��زارش فارس به نقل از اسپوتنیک،
والديمير زائمس��کي ،سفي��ر روسيه در
ونزوئال ،گفت :مس��کو ه��ر گونه اقدام
در راست��اي تهدي��د سرمايهگ��ذاري
ش��رکتهاي روس��ي در ونزوئ�لا را به
سختي پاسخ خواهد داد.وي گفت :تمام
پروژههاي سرمايهگذاري ش��رکتهاي
روس از س��وي دولت قانون��ي ونزوئال
تأييد شده و بر اساس قوانين بين المللي
انجام شده است و به همين دليل تحت
حمايت دولت روسيه هس��تند.وي ادامه
داد :ه��ر گونه اقدام براي از بين بردن و
نقض سرمايه گذاري شرکتهاي روس
در اقتص��اد ونزوئ�لا با واکنش ش��ديد
دول��ت مس��کو مواجه خواهد ش��د.اين
ديپلم��ات روس ادامه داد سرمايهگذاري
ش��رکتهاي روس در ونزوئال از سوي
واش��نگتن تهديد ميش��وند چرا که اين
کش��ور چندين تحريم علي��ه کاراکاس
اعم��ال ک��رده و اخيرا ني��ز داراييهاي
ش��رکت نف��ت دولت��ي  PSVSAاين
کشور را مسدود کرده است.

