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سخنگوی شورای نگهبان:

الیحه پولشویی باید از سوی 
قوه قضاییه ارائه می شد نه دولت

3

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

قضات متخلف
باید به مردم معرفی شوند

2

نقش بانک ها در ایجاد شرایط 
اقتصادی موجود

سیاوش کاویانی

اکنون که ش��رایط اقتصادی به خاطر وضعیت 
ارز و سکه آشفته شده است، نقش بانک های کشور 

در این آشفته بازار چیست؟
مدت ها اس��ت که قرار است نظام بانکی کشور 
اص��اح ش��ود، اما هر ب��ار این اقدام ب��ا بی توجهی 
مجلس ها و دولت ها پش��ت گوش انداخته شده و باز 
هم شاهد ادامه کار بانک ها به روال گذشته هستیم.

پرس��ش اساس��ی درباره بانک ها این است که 
آیا کشور به این همه بانک که اگر نگوییم همه اما 
اکثر آنها کارکردهای مش��ابه دارند، نیاز دارد؟ چرا 
در ادوار گوناگون شاهد تأسیس و رشد قارچ گونه 
بانک ها در کش��ور شدیم؟ کارشناسان اقتصادی به 
وی��ژه آن هایی که در اقتصاد کش��ور و امور بانکی 
نقش دارند چه تصوری داش��تند که اجازه تأسیس 
این همه بانک چه دولتی و چه خصوصی را دادند؟ 
آیا آنها از عواق��ب و عوارض وجود پرتعداد بانک و 

مؤسسات مالی بی خبر بودند؟
از این مس��ئله که بگذریم، موضوع آش��فتگی 
اقتصاد کش��ور به ویژه در مقوله ارز و س��که و طا 
می توان��د به عملک��رد بانک ها و موسس��ات مالی 

ارتباط داشته باشد.
نمی ت��وان قطعی این ارتب��اط را رد کرد، چرا 
که کارکرد بانک ها در ایران بنگاه داری اس��ت و به 
همین خاطر است که احتمال زیاد می رود، برخی 
بانک ها و مؤسسات مالی در به وجود آمدن شرایط 

موجود اقتصادی نقش داشته باشند.
اما نقش آنها چگونه اس��ت؟ اگر نقشی داشته 
باش��ند، که دارند، چگونه وارد مسائل ارزی و سکه 

ای می شوند؟ مستقیم یا غیر مستقیم؟
هر دو حالت محتمل است. بانک ها و مؤسسات 
مالی، هم می توانند خود مستقیم وارد عمل شوند 
و هم غیر مس��تقیم، به این معنا که خود اقدام به 
خری��د دالر و ارز و س��که می کنند و از این فرایند 

سود کانی عاید آنها خواهد شد.
یا این که غیر مس��تقیم عمل می کنند به این 
گونه که وام های کانی را به برخی افراد و اشخاص 
می دهن��د تا اقدام به خرید س��که و ارز کنند آنگاه 

در سود آن شریک و سهیم هستند.
چگون��ه می توان باور داش��ت ک��ه این حجم 
نقدینگی از س��وی مردم برای خرید ارز و سکه به 
بازار هجوم آورده اس��ت؟ چه تعداد از مردم دارای 
سرمایه کان هستند تا بتوانند خریدهای میلیونی 

و میلیاردی داشته باشند؟
البته هنوز احتماالت اس��ت که گفته می شود، 
اما احتمالی نزدیک به واقعیت است و می توان آن 

را بیشتر بررسی کرد.
آقای س��یف رئیس کل بان��ک مرکزی که این 
روزها انتقادات زیادی از او می ش��ود و حتی برخی 
اعتقاد دارند سیاس��ت های او باعث چنین وضعیتی 
در بازار ارز و س��که شده است و چه بسا فشارهای 
وارد شده سبب استعفا یا برکناری او از بانک مرکزی 
ش��ود، گفته اس��ت که »... در این ش��رایط حداقل 
انتظار از اصحاب رسانه و تحلیل گران مستقل این 
است که به اصل منطقی سنجش عملکرد متناسب 

با اختیارات، توجه حرفه ای داشته باشند.«
اما آقای س��یف رئیس بانک مرکزی! آیا ش��ما 
در ای��ن زمینه خود حرفه ای عم��ل کرده اید؟ که 
خواه��ان عملک��رد حرفه ای از رس��انه ها و تحلیل 
گ��ران هس��تید؟ آیا فروش ارز و س��که و به حراج 

گذاشتن سرمایه کشور کار حرفه ای بود؟
نظارت بانک مرکزی به آنهایی که ارز و س��که 
فروخته شده اس��ت کجای این کار حرفه ای شما 
وجود دارد؟ یک نفر 35 هزار س��که ثبت نام کرده 
و خری��داری نموده اس��ت، یا به افرادی که اس��م 
وارد کنن��ده و فعال اقتصادی را ب��ا خود به یدک 
می کش��ند، ارز برای واردات اختص��اص یافته، اما 
برخاف آنچه که باید باش��د، اقامی را وارد کرده 
اند که هیچ ارتباطی با نوع فعالیت های آنها نداشته 
است. آیا در این شرایط الزم است که 137 میلیون 
دالر ارز کشور به واردات موز اختصاص داده شود؟ 
در حالی که نیازهای اساسی کشور کاالهایی است 
که بتوان��د تاثیر تحریم های اقتصادی آمریکا را که 
قرار است از نیمه مرداد ماه وضع شود خنثی کند.  
وزیر بهداشت نس��بت به کمبود دارو هشدار داده، 

در این زمینه چه کاری صورت کرفته است؟
بان��ک مرکزی اختیارات��ی دارد، ام��ا اگر این 
اختی��ارات باعث به وجود آم��دن بحران اقتصادی 
ش��ود، نباید منتقدین و کارشناس��ان وارد میدان 

شوند و هشدار دهند؟
بهتر اس��ت مش��کل ایج��اد ش��ده را در جای 
دیگری جس��تجو کنید، جایی که عملکرد ش��ما و 
س��ازمان تحت مدیریت جنابعالی باید نظارت های 
دقیق و بیش��تری بر کارکرد بانک ها، وام هایی که 
به برخی داده می شود، نوع تخصیص ارز و سکه به 

خریداران داشته باشد.
اگر نظ��ارت بانک مرکزی بر روی مؤسس��ات 
مالی و بانک ها وجود داشت آیا بحران مالباختگان 
مؤسس��ات مالی و بانکی ایجاد می ش��د که اکنون 

دولت بخواهد مطالبات مردم را پرداخت کند؟
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بازخوانی مواضع رهبری در مبارزه با فساد
تسامح در مبارزه با فساد 
همدستی با مفسدان است

ممکن اس��ت کس��انی به خطا تصّور کنن��د مبارزه با 
مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروت های ملّی، موجب 
ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه هاس��ت. به این اش��خاص 
تفهیم کنی��د که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای 

اقتصادی می شود.
چندی پیش سید محمود علوی وزیر اطاعات ضمن 
تأکید بر تأمین امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایه گذاری، 
گفت: با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد 
بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعاالن اقتصادی 
جلوگیری کرد و آنان را به س��مت تأمین مایحتاج کشور 

سوق داد.
به گزارش فارس وزیر اطاعات دس��تگیری و زندانی 
کردن را برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعاالن اقتصادی 
متخلف اشتباه دانست و گفت: نباید تحت عنوان برخورد با 
مفاسد اقتصادی، آرامش فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران 

را به مخاطره انداخت.
به همین مناس��بت، م��روری بر بخش��ی از فرمان 8 
ماده ای مقام معظم رهبری به سران سه قوه درباره مقابله 

با مفاس��د اقتصادی که اولین بار در س��ال 80 اباغ شد، 
خواهیم داشت.

در بند اول و دوم این فرمان آمده است:
1 - با آغاز مبارزه ی جّدی با فس��اد اقتصادی و مالی، 
یقین��اً زمزمه ها و بتدریج فریاده��ا و نعره های مخالفت با 
آن بلند خواهد ش��د. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی 
خواه��د بود ک��ه از این اق��دام بزرگ متضرر میش��وند و 
طبیعی است بددالنی که با سعادت ملت و کشور مخالفند 
یا س��اده دالنی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان 
همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید 
بیفکند. به مس��ئوالن خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید 
که تس��امح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان 
و مفس��دان اس��ت. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی 
و قضائی در گرو آن اس��ت که این دس��تگاهها در برخورد 
با مج��رم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نش��ان 

دهند.
۲ - ممکن است کسانی بخطا تصّور کنند که مبارزه با 
مفس��دان و سوءاستفاده کنندگان از ثروتهای ملّی، موجب 
ناامنی اقتصادی و فرار س��رمایه ها اس��ت. به این اشخاص 
تفهیم کنی��د که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای 
اقتصادی و اطمینان کس��انی است که میخواهند فعالیت 
سالم اقتصادی داش��ته باشند. تولید کنندگان این کشور، 

خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند.

گزارش یک

گروه دیپلماس�ی  ض��رب االجل تعیین  شده برای اروپایی ها در حالی موعدش تمام پرون�����ده
شده که تصمیم گیران و مذاکره کنندگان برجام در این باره سکوت 
کرده اند و معلوم نیس��ت چرا باید بعد از پایان این زمان  باز هم با 
اروپایی که نمی توان روی قول و قرار آن ها حس��اب کرد پای میز 

مذاکره برویم. 18اردیبهش��ت ماه س��ال جاری ب��ود که »دونالد 
ترام��پ« رییس جمهور پرهیاهوی آمریکا در نطق یازده دقیقه ای 
ضمن گس��تاخی علیه ملت ایران بیان داش��ت کشورش از توافق 
هسته ای سال ۲015 میادی خارج می شود و تحریم هایی که در 

چهارچوب این توافق لغو شده بودند را...

برخیمدامازوادادگیودلبستنبهنگاهغربمیگویندوبرخیمدامبرطبلسازشمیکوبند
ودیگرانراتندروخطابمیکنندوبهآنهاییکهبهمقاومتایماندارندمیخندند

اماسابقهمقاومتوسازشخودگواهبرتحققارادهبرایپیروزیاست

یازدهم و سپس دولت دوازدهم در شرایطی فعالیت  دولت  قاسم غفوری - مائده شیرپور   گ���و  گفت و
خود را آغاز کردند که اصلی ترین محور وعده های انتخاباتی 

از  ایران را تحقق مطالبات اقتصادی مردم تشکیل می داد. هر چند دولت  حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی 
این  امروز  به  تا  اما  گفته  اقتصادی سخن  مشکالت  حل  برای  ساله  چند  و  ماهه  چند  و  روزه  متعدد صد  برنامه های 
وعده ها چنان که باید محقق نشده است که نمود عینی آن را در وضعیت ارز و طال و سکه در ماه های اخیر می توانیم 
مشاهده کنیم. با توجه به شرایط اقتصادی کشور با مولفه های داخلی و نیز عدم محقق شدن برجام که دولت بسیاری 
از گشایش های اقتصادی را به آن نسبت داده بود رسیدن به تحلیلی درست از وضعیت اقتصادی کشور می تواند 

راهکارهای مناسب خروج از این وضعیت را به همراه داشته باشد. 
وضعیتی که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی آن را نتیجه رکود و تورم می دانند که نشات گرفته از 
سوء مدیریت و البته قوانین دست و پاگیری است که حوزه کسب و کار و البته اقتصاد مردمی را هدف گرفته است. 
برای بررسی ابعاد مختلف شرایط اقتصادی کشور و البته ارائه راهکاری مناسب برای بهبود و در نهایت خروج از این 
وضعیت با حیدر مستخدمین حسینی اقتصاددان و کارشناس مدیریت و کارشناس بازار بورس  و سرمایه ایرانی که 
سابقه فعالیت چندین  و چندساله در وزارت امور اقتصاد و دارایی را نیز در کارنامه دارد به گفت و گو نشستیم. او از 
مشاوران و تئوریسین های برنامه اقتصادی علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم نیز در مقاطعی بوده 
که البته عمر این مشاوره  ها چندان طوالنی نبوده است. وی دارای فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه عالمه طباطبایی و 

فوق لیسانس صنایع از مرکز آموزش صنایع ایران و دکترای مدیریت از دانشگاه فنی آخن می باشد.
بورس  مدیره  ریاست هیئت  وقت،  دارایی  و  اقتصاد  امور  وزیر  پارلمانی  معاون  عنوان  به  دولت هشتم  در  وی 
اوراق بهادار تهران را نیز بر عهده داشت. وی بنیان گذار تابلوی معامالت بورس ایران در ساختمان بورس بوده است. 
مدیریت گروه صنعتی بهشهر، هیئت مدیره بانک رفاه، رئیس سابق هیئت مدیره بورس، مدیرعامل موسسه مالی و 
اعتباری توسعه و... از دیگر سوابق وی است. وی از جمله افرادی  است که معتقد به استقالل بانک مرکزی و تاثیرات 
مثبت آن بر اقتصاد است. وی بر این عقیده  است که برای حل چالش های اقتصادی کشور باید برنامه ریزی صحیحی در 
هدایت نقدینگی و البته واگذاری اقتصاد به مردم داشت و تاکید دارد تا زمانی که دولتی ها و خصولتی ها بر اقتصاد 

حاکم باشند نمی توان از این وضعیت خارج شد. در ادامه بخوانید بخش اول ما حصل این گفت و گو را: 
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ت ر
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اتفاقات�ی ک�ه در حوزه اقتصادی کش�ور به وی�ژه بعد از عید 
مشاهده می کنیم از جمله در حوزه طال و ارز را چگونه ارزیابی 
می کنید و آیا نوسانات اقتصادی ارتباطی با برجام دارد یا نه؟

اگ��ر بخواهم اتفاقات��ی که در این چند م��اه اخیر روی داده 
را آسیب شناس��ی منصفانه کنم باید بگویم ک��ه اتفاقات مختص 
سیاس��ت گذاری یا تصمیم س��ازی و تصمیم گیری این چند ماهه 
نبوده بلکه ریش��ه در یک س��ری سیاست گذاری ها دارد که چون 
به درس��تی صورت نگرفته و براساس خواسته بر حق نظام انجام 
نشده کش��ور را به جایی رسانده که در یک بن بست مانده است. 
اگر در این راهی که قدم برداش��ته شده سیاست های اصاحی و 
بسته اقتصادی متناسب با شرایط کنونی اتخاذ نشود می تواند ما 

را در شرایط وخیم تری هم قرار دهد. 
قب�ول داریم که مش�کالت فقط در س�ه ماه�ه اخیر خالصه 
نمی ش�ود اما مثال بحث ارز و مدیریت ارزی نیز نمی توانس�ت 
با برنامه ریزی صحیح تر صورت گیرد تا از چند نرخی ش�دن 
و اتفاقات�ی ک�ه ش�اهدش بودی�د جلوگیری ش�ود؟ در واقع 

نمی توانستیم پیشگیری کنیم؟ 
ببینید سابقه تاریخی ارز را باید دقیق بررسی کرد، وقتی مسئله 
ارز را بررس��ی می کنیم می بینیم که ریشه در یک خواسته بر حقی 
دارد که یک طرف منجر شد به انقاب اسامی و آن این بود که نفت 
را به عنوان ثروت تلقی کنیم و به عنوان سرمایه ملی بدانیم و نفت به 
عنوان عاملی بدانیم که باید هم جوابگوی اقتصاد نسل کنونی باشد 
و هم نس��ل های بعدی باید از آن بهره ببرند، که طرح هایی در این 
زمینه در قالب اقتصاد بدون نفت عنوان ش��د. االن باید بررسی کرد 
که واقعاً برای اقتصاد بدون نفت در 4 دهه اخیر چه اتفاقی افتاد که 
وقتی مسئله تحریم مطرح می شود کشور در تنگنا و شرایط سخت 
قرار می گیرد ما که از ابتدا با تحریم های متعددی مواجه شده ایم چرا 
این احتیاط را نداشته ایم که اگر تحریم های محکمتری برای ما وضع 
کنند چه باید انجام دهید؟ یکی از زمینه ها در واقع سیاست اقتصاد 

بدون نفت بوده است که گامی در جهت آن برداشته نشد و چون ما 
از نظر سیاس��ی در منطقه اتخاذ خاصی را داشته ایم این آمادگی را 
باید دولت و مجلس داشته باشد و متناسب با آن نسخه هایی را ایجاد 

می کرده و تصمیم سازی و اجرا می کرده است. 
این مقدمه کوتاه را گفتم برای اینکه در بسیاری از حوزه های 
اقتصادی کش��ور ب��ا چنین چالش هایی مواجه هس��تیم. مثا آیا 

بانک های ما اصاح شده است؟!
خب خودتان بگویید واقعًا بانکداری ما اسالمی شده است؟

ببینید این موضوع هم باید ریش��ه ای بررس��ی ش��ود در سال 
136۲ به قوانینی که درخصوص نظام بانکی بود پیوس��تی دادیم 
تحت عنوان بانکداری بدون ربا در ماده آخر آن قانون قید شد که 
بعد از 5 سال آزمایشی که این قانون اجرا شود نقاط قوت و ضعف 
آن را ارزیابی کنیم چراکه این نخستین بار در جهان بود که قرار بود 
یک س��اختار بانکی از صفر تا صد بانکداری اسامی باشد. اما باید 

پرسید تا این لحظه تا چه میزان این قانون اجرایی شده است؟
اگ�ر اجرایی ش�ده بود قطع�ًا مراجع هر ماه خواس�تار اجرای 

بانکداری بدون ربا نمی شدند.
این بخش��ی از موضوع اس��ت. به هر ح��ال می خواهم بگویم 
که رگ و ریش��ه بانکداری کش��ور که اقتصاد به آن متصل است 
و تأمین منابع مالی جامعه و حتی دولت از طریق ش��بکه بانکی 
اس��ت چگونه در برابر آن س��کوت ش��ده و اقدامی برای اسامی 
ش��دن آن صورت نگرفته اس��ت، چرا دولت های مختلف و حتی 
مجل��س کاری برای آن انج��ام نداده اند. مجلس هر زمان موضوع 
ویژه ای نداش��ته  به س��راغ بانک ها می رود و بعد ه��م آن را کنار 
می گذارد، مثل همین دوران که قرار بود در س��ال 1396 اقدامی 
در چارچوب اصاح نظام بانکی در مجلس صورت گیرد که هنوز 
هم انجام نش��ده است. سال 1397 گفته شد که این امر در رأس 
برنامه های مجلس اس��ت ولی تا به امروز که 4 ماه از سال سپری 

شده هیچ اقدامی صورت نگرفته است. 

معاون وزیر امور اقتصاد دولت اصالحات در گفت و گو با سیاست روز:

کارکرد بانک ها 
یکی از عوامل اقتصاد بیمار است

تصمیم گیری های اقتصادی لحظه ای است نه کارشناسی شده

با وجود پایان ضرب االجل برای تضمین تعهدات اروپا در برجام
دستگاه سیاست خارجه همچنان سکوت را ترجیح می دهد

وقت اضافه؟!

هزینه های سازش، فرصت های ایستادگی؛

مقاومت تنها راه تحقق خواسته  های مشروع

سیاست روز اما و اگر 
استقالل بانک مرکزی را بررسی می کند؛

 رئیس مستقل
یا دنباله رو

صفحه 7

توزیع ۴ هزار آرم طرح ترافیک سیار با شارژ یک میلیونی
آقای معاون: پاسخ نمی دهم

معاون حمل ونقل ترافیک ش��هرداری تهران درخصوص توزیع 4 هزار آرم طرح ترافیک سیار بین نهادها و اقشار خاص با شارژ 
یک میلیون تومانی، گفت: در این باره توضیح نمی دهم؛ هر اقدامی صورت گرفته طبق مصوبه شورای ترافیک بوده است.

محس��ن پورسیدآقایی در پاسخ به این پرسش که براساس مصوبه شورا باید اسامی رسانه های دریافت کننده آرم طرح ترافیک 
خبرنگاری را اعام می کردید ولی این امر رخ نداده است، گفت: پاسخ این موضوع را به شورا داده ام و دلیلی ندارد به شما توضیح 

بدهم. وی ادامه داد: لیست خبرنگاران را منتشر کرده ایم، شما بگردید ببینید چه افرادی خبرنگار نیستند.
معاون حمل ونقل ترافیک ش��هرداری تهران در پاس��خ به این پرس��ش که نمایندگان مجلس و فرزندانش��ان برخی از مدیران 
ش��هرداری و کارمندان ش��هرداری آیا ج��زو خبرنگاران بودند ک��ه آرم خبرنگاری با تخفیف 90 درص��دی دریافت کرده اند، گفت: 
همین ها خوب اس��ت ما هم به دنبال این هس��تیم شماها بگردید ببینید چه کسانی حقشان نبوده که آرم خبرنگاری دریافت کنند 

ولی دریافت کرده اند و فشار افکار عمومی خوب است. 
به گفته پورسیدآقایی، تمام کسانی که طرح ترافیک خبرنگاری دریافت کرده اند مدارک داشته اند. وی در پاسخ به این پرسش 
کس��ی که تأیید می کرد آیا نمایندگان مجلس را نمی ش��ناخته که به آنها طرح خبرنگاری داده اس��ت، گفت: چرا می دانس��تند و 

می شناختند اما برخی نمایندگان مدیرمسئول رسانه بوده و طبق ضوابط باید طرح دریافت می کرد.
پورسیدآقایی در پاسخ به این پرسش که فرزندان نمایندگان نیز باید طرح خبرنگاری می گرفتند، گفت: همه آنها نامه داشتند 

که در مؤسسه کار می کنند خب حاال ما باید چه کار کنیم.
معاون ش��هردار تهران در پاس��خ به این پرس��ش که چرا اسم رس��انه ها را اعام نکردید، گفت: اگر اسم رسانه ها را اعام کنیم 

سهم خواهی می شود و بعد می گویند که کدام رسانه چقدر آرم دریافت کرده است. 
پورسیدآقایی افزود: در حال رسیدگی هستیم و افرادی که خبرنگار نبودند و نامه دروغ گرفته اند را حذف می کنیم همین حاال 
هم چند نفری را حذف کرده ایم. وی در پاسخ به این پرسش که چند نفر را حذف کرده اید گفت: کمیته گذاشته ایم هنوز نهایی نشده 

از شورای شهر هم دعوت کرده ایم تا یک نفر را معرفی کند و مشترکاً کسانی که مدارکشان درست نبوده را حذف کنیم.
معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش 4 هزار آرم طرح ترافیک سیار بین نهادها و اقشار خاص با شارژی یک 

میلیونی توزیع شده است، گفت: در این باره توضیح نمی دهم طبق مصوبه شورای ترافیک بوده و هر چه مصوبه بوده اجرایی شده است. 
پورس��یدآقایی در پاس��خ به این پرس��ش که علیخانی رئیس کمیسیون شورای ش��هر اعام کرده که یک ماه است که معاونت 
حمل ونقل ترافیک نامه زده ش��ده که درخصوص چگونگی توزیع آرم طرح ترافیک توضیح دهند اما پاس��خی از س��وی ش��هرداری 
دریافت نش��ده اس��ت، گفت: نامه بیاید جواب هم می دهیم. وی در پاسخ به این پرسش که نامه نیامده است، گفت: نامه را به جای 

خودش جواب می دهم.  فارس


