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عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس:

 الزامات اف.ای.تی.اف را 
در کشور به اجرا گذاشته اند
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وقتی اروپا برای انجام اقدامات عملی وقت کشی می کند

دست خالی قاره سبز 
در قبال برجام

5

برخورد با اخالگران اقتصادی
سیاوش کاویانی

اگر از ابتدا با مفس��دان اقتصادی و آنهایی که 
در اقتصاد کش��ور اخالل ایج��اد می کنند و به نام 
فعال اقتصادی شناخته می شوند، برخورد قاطع در 
چارچوب قانون انجام ش��ده بود اقتصاد کش��ور به 

چنین وضعیتی نمی رسید. 
یکی از مش��کالت کشور نوع برخورد با افرادی 
اس��ت که تخل��ف می کنند ام��ا به خاط��ر برخی 
حاش��یه های امن، از برخورد قانون��ی با آنها امتناع 
می ش��ود، نمونه های زیادی در ای��ن زمینه وجود 
دارد که می ت��وان حتی آنها را از زبان مس��ئولین 

نیز بیان کرد.
اکنون که ش��رایط اقتصادی کشور به ویژه در 
زمینه ارز و طال به وخامت گراییده و چنین فضایی 
بر روی معیش��ت مردم نیز تأثیر مستقیم گذاشته 
است، آیا جایز و صالح است به خاطر این که برخی 
از آنهایی که باعث این آش��فتگی اقتصادی شده اند 
و فعال اقتصادی نامیده می شوند به کار خود ادامه 
دهن��د و هیچ برخ��وردی با آنها نش��ود چراکه در 
زمینه اقتصادی فعال هستند و اگر با چنین افرادی 
برخورد شود اوضاع اقتصادی بدتر خواهد شد؟! در 
حالی که بخش زیادی از وخامت حال اقتصاد کشور 

به خاطر وجود چنین افرادی است.
فع��ال اقتصادی که فعالیت س��الم براس��اس 
قوانین جاری کشور انجام می دهد، هیچ گاه دست 
ب��ه تخلف و اقدام��ات غیرقانون��ی نمی زند، چنین 
اش��خاصی هم در اندیشه سود بردن هستند و هم 
سود رساندن به کشور و مردم، در غیر این صورت 
اگر تنها در فکر س��ود و بهره خود باش��ند دس��ت 
به هر کاری خواهند زد تا س��ود بیش��تری ببرند و 

دیگران در فشار قرار گیرند. 
قدر مس��لم آن کس��ی که فعالی��ت اقتصادی 
سالم انجام می دهد نباید در شرایط وخامت اوضاع 
اقتصادی با عملکرد بد خود اوضاع را وخیم تر کند، 
بلکه باید برای آرامش فضای اقتصادی از سوداگری 
دوری کند و اگر هم نمی خواهد در بهبود ش��رایط 
اقتصاد بدی که ایجاد شده مشارکت داشته باشد، 
حداقل دس��ت به اقداماتی نزند که باعث تش��دید 

وخامت حال اقتصادی کشور شود.
آن فردی که 2 تن س��که خری��داری کرده و 
انبار نموده اس��ت یا آن کس��ی که 35 هزار سکه 
ثبت نامی را خریداری کرده چه دلیلی داش��ته که 
دست به چنین کاری بزند؟! کجای چنین اقدامی 
را می توان فعالیت اقتصادی نامید؟ آیا آن کس��انی 
که ه��زاران و میلیون ه��ا دالر را از بازار خریداری 
کرده و انبار نموده اند و باعث ایجاد بحران ارزی در 

کشور شده اند فعال اقتصادی هستند؟
ی��ا آنهایی ک��ه ارز دولتی گرفته اند و براس��اس 
نیازی که احساس ش��ده به آنها ارز اختصاص یافته 
تا به واردات نیازمندی های کش��ور اقدام کنند اما به 
جای آن کاالیی را وارد می کنند که نیاز کشور نیست 
بلکه تنها سود بیشتری برای آن فعال اقتصادی! دارد 
نباید با چنین افرادی برخورد شود؟ حتی آنهایی که 
اج��ازه ورود کاالی این فعال اقتصادی! را داده اند نیز 

مجرم هستند و باید با آنها هم برخورد شود. 
چندی پیش دادستان کل کشور سخنی گفت 
ک��ه همچنان ب��ا افرادی که روی س��خن او با آنها 

است برخورد جدی نشده است. 
حجت االسالم والمسلمین منتظری آذرماه 96 
گفت��ه بود »وقتی ما می بینی��م برخی از مقامات و 
کسانی که باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق 
فعال باش��ند خودش��ان یا به نحوی سهم دارند یا 
فرزندانشان یا کسانی که به آنها وابسته هستند آن 
وقت چطور انتظار داریم مبارزه به نتیجه برسد؟!«
با این وجود آیا می توان امید داشت که وجود 
چنین فعاالن اقتصادی مفس��د اوض��اع اقتصادی 
کش��ور بهبود یابد؟ م��ردم می پرس��ند قالپاق دزد 
دس��تگیر می شود و حکم ش��رعی و قانونی آن نیز 
صادر و اجرا می ش��ود بارها در خبرها داش��تیم که 
دس��ت یک سارق قطع شده اس��ت که البته حکم 
ش��رع و قانون باید هم اجرا ش��ود ام��ا چرا همین 

قانون برای دانه درشت ها اجرا نمی شود؟
نمی توان نام این رفتار دوگانه را عدالت گذاشت، 
حتی آنهایی که فعالیت اقتصادی سالم دارند خواهان 
برخورد قاطع با اخاللگران اقتصادی هستند چراکه به 
کسب و کار آنها نیز ضربه وارد می شود و نمی توانند 

به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند. 
رهب��ر معظم انقالب بارها تأکی��د کرده اند که 
به حس��اب دانه درشت ها برس��ید، پس چرا برخی 
می گویند نباید با فعاالن اقتصادی که مخل امنیت 

اقتصادی شده اند برخورد جدی شود؟ 
مردم منتظر هس��تند تا نتیج��ه برخوردهای 
قاطع و قانونی دس��تگاه های ذیربط را ببینند آنگاه 

دلگرم تر خواهند شد. 

سرمقاله
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مخالفان برخورد با مفسدین اقتصادی چه کسانی هستند؟!

یقهسفیدهای
ِچرک

وزارت خارجه باید دو دیپلمات هلندی مقیم تهران را اخراج کند
عض��و کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی مجل��س گف��ت: وزارت خارجه 
دیپلمات های هلندی مقیم تهران را از کشور اخراج کند و عکس العمل مشابه داشته باشد.

عالالدی��ن بروجردی درباره اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند گفت: براس��اس اصل 
»عمل متقابل« باید وزارت خارجه جمهوری اس��المی ایران عکس العمل مش��ابه داشته 
باش��د و دیپلمات های هلندی مقیم تهران از کش��ور ما اخراج شوند؛ این اصل شناخته 

شده ای در روابط بین الملل است.
وی ب��ا بی��ان اینکه اقدام کش��ور هلند در جه��ت تحرک اخیر منافقی��ن در اروپا و 
همچنین در آستانه سفر رئیس جمهور به کشورهای اروپایی صورت گرفته است، تصریح 
کرد: هلند به دنبال این است که به کمک سرویس اطالعاتی امریکا و رژیم صهیونیستی، 
روابط جمهوری اس��المی ایران و اروپا را در زمانی که ترامپ قواعد بین المللی را به هم 

می زند، تخریب کند تا ما رابطه منطقی مبتنی بر منافع متقابل با اروپا نداشته باشیم.

وزیر خارجه انگلیس استعفا کرد
دفتر ترزا می، نخست وزیر انگلیس خبر استعفای وزیر خارجه کابینه را اعالم کرد.

دفتر ترزا می در بیانیه خود گفت: »نخس��ت وزیر با اس��تعفای بوریس جانس��ون از 
س��مت وزیر خارجه موافقت کرد. جایگزین وی به زودی اعالم خواهد شد. نخست وزیر 

از جانسون به خاطر کارهایش سپاسگزار است.«
ای��ن اتفاق س��اعاتی پ��س از آن اتفاق افتاد ک��ه دیوید دیویس وزی��ر برگزیت نیز 

استعفای خود را اعالم کرد.
گزارش ها حاکی از آن اس��ت که دومینیک راب به عن��وان وزیر جدید برگزیت در 

مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا انتخاب شده است.

دستگیری سرشبکه های رسانه های معاند خارجی در سیستان وبلوچستان
پاس��داران گمنام سازمان اطالعات سپاه، سرشبکه های رسانه های معاند خارجی را 

در سیستان و بلوچستان دستگیر کردند.
 سر شبکه های رسانه های معاند خارجی در این استان با هوشیاری پاسداران گمنام 
انقالب دستگیر شدند. برخی کانال های معاند و معارض نظام با جذب و آموزش تعدادی 
از جوانان ناآگاه، اقدام به نشر اکاذیب و مطالب وحدت ستیز در فضای مجازی می کردند 

و از این طریق موجبات بر هم زدن نظم عمومی را فراهم کرده بودند.
 س��ازمان اطالعات س��پاه سیستان وبلوچستان در راس��تای حفظ امنیت جامعه و 
اس��تحکام وحدت پایدار در اس��تان، پیگیری جدی موضوع را در دستور کار قرار داد و 
موفق ش��د اعضای اصلی این تیم های خرابکار را در جریان اغتشاشات اخیر پیش آمده 

در استان شناسایی و دستگیر کند. 
بر پایه این گزارش، اعضای این تیم ها در چندین شهرستان استان شناسایی شدند 
که به صورت زنجیره ای و طی عملیات های مختلف دستگیر شدند که به زودی جزئیات 

این دستگیری ها منتشر خواهد شد.

سه کشور اروپایی با حفظ تجارت با ایران بدون دالر موافقت کردند
بنابر اعالم وزیر خارجه روسیه، سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس با حفظ تجارت 

با ایران بدون دالر موافقت کردند.
 وزی��ر خارجه روس��یه که در نشس��ت اخیر وزرای خارجه کش��ورهای عضو توافق 
هس��ته ای ایران در وین حضور داشته، از موافقت سه کشور اروپایی برای تداوم تجارت 

با ایران خبر داد.
با گذشت چند روز از نشست کمیسیون مشترک برجام که در سطح وزرای خارجه 
کش��ورهای باقی مانده در توافق هس��ته ای برگزار شد، وزیر خارجه روسیه از یک توافق 

مهم خبر داد.
 »س��رگئی الوروف« روزگذشته خبر داد که سه کشور اروپایی عضو برجام )آلمان، 

فرانسه و انگلیس( با حفظ تجارت با ایران بدون دالر موافقت کرده اند.
وزیر خارجه روسیه افزود: »همه درباره این موضوع اتفاق نظر دارند که )تحریم های 

آمریکا( کامال غیرقانونی و سیاستی غیرقابل قبول است«.
اتحادیه اروپا پس از نشست کمیسیون مشترک برجام بیانیه ای منتشر و در آن اعالم 
ک��رد، حفظ کانال های بانکی، ادامه صادرات نفت وگاز ایران و ایجاد جو س��رمایه گذاری 

مطلوب در ایران اولویت است.

اخبار یک

حکایت ای��ن روزه��ای اقتصاد کش��ور ما، 
حکایت عجیبی است. افرادی که به تمکن مالی 
در یک صنف یا صنعت دست می یابند و سرآمد 
دیگران می ش��وند، ب��رای ایجاد بانک وسوس��ه 
می ش��وند؛ چون می خواهند پوس��ته را شکافته 
و ع��الوه بر اس��تفاده از دارایی ه��ای خویش، از 

سپرده های مردم نیز استفاده کنند.
گردش مالی اقتصاد کش��ور ای��ران برابر با 
900 هزار میلیارد تومان اس��ت که از این میزان 
س��همی برابر ب��ا 540 هزار میلی��ارد تومان آن 
)ح��دود 60 درصد( مربوط ب��ه هژمونی بانک ها 
و اقتص��اد بانکی اس��ت. این درحالی اس��ت که 
بودجه دول��ت 210 هزار میلیارد تومان تخمین 
زده می ش��ود که غالباً با تمام اما و اگرها محقق 

نمی شود.
موضوع بن��گاه داری بانک ها همواره به یکی 
از اصلی تری��ن عوام��ل ع��دم تخصی��ص بهینه 
منابع در اقتصاد کش��ور توس��ط منتقدان نظام 
بانکی و گروهی از اقتصاددانان مطرح می ش��ود 
و هم��واره محل��ی ب��رای مش��اجره و مناظ��ره 
 متولی��ان و دس��ت اندرکاران اقتصادی کش��ور 

بوده است.
در تعریف��ی کل��ی مش��ارکت بانک ه��ا در 
پروژه ها، س��رمایه گذاری در س��هام شرکت ها و 
عدم پرداختن به واسطه گری صرف را بنگاه داری 
می نامند. در این رویکرد اقتصادی، بانک ها برای 
س��رمایه گذاری مطمئ��ن، ش��رکت هایی را در 
زیرمجموعه بانک ها ایجاد و از طریق شرکت های 
تابع��ه ب��ه س��رمایه گذاری در موقعیت هایی که 

دارای منفعت اقتصادی است؛ می پردازند.
حال سوال اساسی اینجاست؛ در صورتی که 
بانک در زمین های نادرس��ت به سرمایه گذاری 
بپردازد و س��رمایه های م��ردم را به تاراج دهند، 
چه کسی پاسخگوس��ت و درست از این مرحله 
به بعد اس��ت ک��ه موضوع اعتماد ب��ه بانک ها و 
نحوه تخصیص سرمایه های آنها مطرح می شود؛ 
یعنی بانک هایی که بهتر بتوانند سرمایه های در 
گردش مردم را در امور اقتصادی سودآور هزینه 
کنند، خزان��ه مالی آنه��ا از پس اندازهای مردم 

پرتر خواهد بود.
 به زبانی دیگر، بانک ها به نوعی به قمار با پول 
مردم می پردازند؛ یعنی از سویی به شرکت هایی 
که خود ایجاد کرده اند، اعتماد می کنند و از سوی 
دیگر وکیل مردم می شوند و پول های آنها را در 
اموری که صالح می دانن��د هزینه می کنند. اگر 

بردی حاصل شد، س��رمایه گذاران و سهامداران 
نیز می برند و اگر خس��رانی ایجاد ش��د، همه با 
هم می بازند که بعضی به اشتباه آن را از شرایط 
عقود اس��المی قلم��داد می کنن��د. در حالی که 
شاید بانک ها از وظایف خویش پا را فراتر نهند و 
 بقیه اضالع این سرمایه گذاری قربانی این شیوه 

مدیریت شوند.
بانک آین��ده یکی از بانک هایی اس��ت که 
ب��ه بنگاه داری در پروژه ب��ازر بزرگ ایران متهم 
می ش��ود. پروژه ای که هم��گان آن را ایران مال 
می نامن��د. منتقدان معتقدند ک��ه بانک آینده با 
سرمایه گذاری در این پروژه عظیم ملی دست به 
قماری بزرگ زد که ممکن بود امید مردم را در 

سپرده گذاری ناامید کند.
دکتر جالل رسول اف مدیرعامل بانک آینده 
ای��ن روزها با رویکرد پاس��خگویی ب��ه انتقادها 
می گوید: این پروژه از این جهت اهمیت دارد که 
نه تنها بزرگترین مرکز تجاری کشور است، بلکه 
دارای بزرگتری��ن مجتمع های فرهنگی و رفاهی 
است که همگان می توانند از آن استفاده کنند.

وی همچنین بر این باور اس��ت که در تمام 
دنی��ا، در زمان رکود، بانک ها به طور مس��تقیم 
وارد صحنه های اقتصادی می ش��وند تا ریس��ک 
س��رمایه گذاری کاه��ش یاب��د و البت��ه حمایت 

از صاحب��ان ایده های اقتصادی در کش��ورهای 
مختل��ف، بانک ها هس��تند که ه��وش و ذکاوت 
آنها در انتخ��اب ایده های منفعت زای اقتصادی، 
مس��یر توسعه را هموار می س��ازد و این موضوع 
در کش��ورهای کمتر توس��عه یافته بیشتر دیده 
می شود. به زعم ایشان بانک آینده توانسته است 
یک ایده بزرگ را به منصه ظهور برساند. ایده ای 
چندوجهی ک��ه در نوع خود کمتر در دنیا دیده 

می شود.
وی در ادامه خاطرنشان می کند که ایران مال 
یک شرکت سهامی عام و متعلق به بانک آینده 
اس��ت و با مجوز بانک مرکزی و ش��ورای پول و 
اعتبار تاسیس شده است. بخشی از سهام واگذار 
ش��ده و بعد از بهره برداری کامل از پروژه، سهام 
در بوس عرضه می ش��ود و بانک آینده خود را از 

پروژه کنار می کشد.
البت��ه ش��اید گفته های آقای رس��ول اف را 
مصداق��ی از بازی های زبان��ی بدانیم؛ ولی نباید 
از انصاف دور ش��د، بخواهیم یا نخواهیم؛ قماری 
که بان��ک آینده انجام داد، قم��ار برد - برد بود 
که تمام اضالع س��رمایه گذاری در این مجموعه 
از آن بهره من��د ش��دند و اینک س��پرده گذاران، 
 س��هامداران و مدی��ران بان��ک از ای��ن موضوع 

خورسندند.

گزارش یک

رنا
ای

بنگاه داری بانک ها؛ آری یا خیر

88006969روزنامهسیاستروزتلفنیآگهیمیپذیرد

مطالبات جامعه زنان قربانی سیاسی کاری؛

ابتکاِر اولویت بخشی به بی اهمیت ها!

صفحه 2

ارز دولتی به چه شرکت ها و چه داروهایی تعلق گرفته است

وزارتخانه پررمز و راز

بزرگنمایی حضور زنان در ورزشگاه و امثالهم که به غلط از سوی ابتکار به عنوان اولویت نخست 
جامعه زنان مطرح می شود، موضوعی حاشیه ای است که به نظر می رسد پرداختن به آن رازی را در 
درون خود دارد. برای کشف راز تنها الزم است به موضوعات اصلی این روزهای کشور و مطالبات 

اصلی مردم و مباحث پیرامون تورم افسارگسیخته، مشکالت معیشتی، عدم موفقیت برجام، عملکرد 
دولت و فراکسیون امید و امثالهم که این جریان کارنامه قابل دفاعی ندارد بنگرید

صفحه 7

بررسی سیاست روز 
از تهدیدات بانک مرکزی 
علیه بازار سرمایه؛

»سیف«
ازارتفاعبورس
میترسد


