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پیام مدیرعامل بانک توسعه صادرات به 
مناسبت 29 مهر روز ملی صادرات

دکت��ر صالح آبادی در آس��تانه 29 مهرم��اه، روز ملی 
ص��ادرات، طی پیام��ی از تالش��های صادرکنندگان و 
فعاالن این عرصه تقدیر کرد.به گزارش روابط عمومی 
و بین الملل بانک توسعه صادرات ایران، درمتن پیامی 
که به این مناسبت از سوی رییس هیات مدیره و مدیر 
عامل این بانک صادر ش��د، با تقدیر از صادرکنندگان 
کش��ور آمده اس��ت:یافتن امکان و مسیر صحیح برای 
مراودات بین المللی بین بانکی در ش��رایط فعلی، هنر 
بی بدیلی اس��ت که تنها از عهده مبارزان اقتصادی و 
کنش��گران عرصه تجارت بر می آید و با بهره گیری از 
روش��های موجود تامین مالی در بانک توسعه صادرات 

ادامه این مسیر، میسر است.
مت��ن پیام آق��ای دکتر علی صالح آبادی بدین ش��رح 

است:
فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان محترم

سخن خود را با تقدیر از بازیگران تجارت بین الملل که 
در این شرایط دشوار نهایت همت خود را برای توسعه 
کش��ور به کار می برند، آغاز می کنم.پیش بینی های 
صندوق بین المللی پول ب��رای خروج اقتصاد ایران از 
رکود تا سال آینده، ناامیدی و اذعان دشمنان ایران از 
به ثمر نرسیدن تحریمها و تالش بی وقفه بدنه اقتصاد 
و تجارت کش��ور برای عبور از معابر ایذایی دش��منان، 
نویدهای مسرت بخشی برای آینده ایران اسالمی است.
در س��ال 1398 تالش صادرکنندگان غیرنفتی نشان 
داد که با وجود کاهش ش��دید فروش نفت، ارز کشور 
توسط این صادرکنندگان قابل تامین است و ثبات در 
ب��ازار ارز و فزون��ی عرضه ارز بر تقاضا نی��ز بیانگر این 
واقعیت اس��ت.بانک توسعه صادرات ایران نیز به عنوان 
یکی از اهرم های مهم صادرات غیرنفتی درصدد اس��ت 
با مداومت در یافتن طرق جدید مس��اعدت و تسهیل 

ارائه خدمات، موانع را از پیش روی شما بردارد.

پرداخت سه هزار و 455 فقره وام 
قرض الحسنه مشاغل خانگی بانک 

صادرات 
بانک صادرات ایران در شش ماه اول سال 98 سه هزار 
و 455 فقره بالغ بر 527 میلیارد ریال وام قرض الحسنه 
مشاغل خانگی پرداخت کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک ص��ادرات ایران، این بانک در راس��تای عمل به 
مس��ئولیت اجتماعی و حمای��ت از بخش های نیازمند 
جامعه، تامین مالی قرض الحس��نه راه اندازی مش��اغل 
خانگ��ی را همچن��ان ادامه می دهد ب��ه نحوی که در 
ش��ش ماه اول سال جاری به معرفی شدگان نهادهای 
حمایتی، س��ه ه��زار و 455 فقره وام قرض الحس��نه 
ب��ه ارزش 527 میلی��ارد ریال پرداخت کرده اس��ت.
معرفی ش��دگان کمیته امداد ام��ام خمینی)ره( 740 
فق��ره، کارآفرینان مورد حمایت س��ازمان بهزیس��تی 
ه��زار و 21 فقره و معرفی ش��دگان وزارت تعاون، کار 
و رف��اه اجتماع��ی ه��زار و 694 فقره از وام مش��اغل 
خانگی بانک صادرات ایران برخوردار ش��ده اند.توجه و 
حمایت از مش��اغل خانگی در قالب برنامه های اقتصاد 
مقاومتی طی س��ال های گذش��ته تاکنون، در دستور 
کار بانک صادرات ایران قرار داش��ته اس��ت. از ابتدای 
س��ال 97 تاکنون این بانک 27 هزار و 303 فقره وام 
قرض الحسنه مش��اغل خانگی بالغ بر سه هزار و 837 

میلیارد ریال پرداخت کرده است.

سه فرصت به بدهکاران با طرح »میثاق« 
بانک مسکن

در روزهای اخیر بدهکاران بانک مسکن پیامکی حاوی این 
محتوا دریافت کرده اند که در صورت تسویه بدهی معوق 

خود می توانند از بخشودگی جرایم برخوردار شوند.
به گ��زارش پایگاه خبری بانک مس��کن-هیبنا، با آغاز 
اجرای طرح »میثاق« در بانک مسکن که با مساعدت 
به مش��تریان دارای مطالبات معوق و همچنین هدف 
کاهش مطالبات غیرجاری بانک مسکن طراحی شده، از 
ابتدای شهریور ماه شمار زیادی از تسهیالت گیرندگانی 
که بابت اقساط خود بدهی معوق داشته اند،  با مراجعه 
به ش��عب از بخش��ودگی جرایم مطابق با ضوابط طرح 
میث��اق برخ��وردار ش��ده اند.بانک مس��کن ع��الوه بر 
اطالع رس��انی از طریق س��ایت، کانال و پایگاه خبری 
خود، با ارس��ال پیامک برای کس��انی که بابت هر نوع 
تس��هیالت مسکن دریافت ش��ده و یا ضمانت نامه های 
ضبط ش��ده،  بدهی غیر جاری دارند، آنها را در جریان 
اج��رای طرح میث��اق قرار داده تا مش��تریان در مهلت 
اجرای این طرح بتوانند از امتیاز بخشودگی جرایم در 
قبال پرداخت تمام یا بخش��ی از بدهی خود برخوردار 
ش��وند.اجرای این طرح از ابتدای شهریور ماه در شعب 
بانک مس��کن در سراسر کشور آغاز ش��ده و تا انتهای 
آبان ماه ادامه دارد.در قالب طرح میثاق، اولین فر صت 
به بدهکاران بانکی به این صورت اس��ت که در صورت 
واریز نق��دی هر می��زان از مطالبات غیرج��اری انواع 
تس��هیالت پرداختی اعم از عقود مبادله ای، مشارکتی، 
وام قرض الحس��نه و ... و همچنی��ن مطالبات مربوط 
به ضمانت نامه های ضبط شده، خالص جرایم محاسبه 
شده بر اساس نوع قرارداد )حسب مورد 6 تا 14 درصد 
از ن��رخ وجه التزام( به نس��بت واریزی بدهکاران مورد 

بخشودگی قرار  می گیرد.

اخبار

معافیت های مالیاتی مناطق آزاد اصالح می شود
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تدوین بسته معافیت های مالیاتی در الیحه مالیات 
برمجموع درآمد،گفت:اگر اطالعات اقتصادی مناطق آزاد در اختیار سازمان امور 

مالیاتی باشد جلوی فرارمالیاتی گرفته می شود.
محمدعلی دهقان دهنوی اظهار داش��ت: حمایت از مناطق آزاد به عنوان درگاه 

های توس��عه تجارت کشور بس��یار مهم است اما با توجه به سوءاستفاده هایی که 
می شود نتیجه حمایت ها باید کمک به اقتصاد کشور باشد. 

وی ب��ا بیان اینک��ه در حال حاضر با اظهارات انتقادی مبنی ب��ر موثر نبودن معافیت ها 
مواجه هس��تیم، افزود:راهکار، اصالح مسیر کنونی است؛ این اصالح هم می تواند شامل 
حذف معافیت ها و هم قانونمند کردن و تحت نظارت در آوردن معافیت ها باشد؛ کافی 
اس��ت اطالعات مربوط به فعالیت ه��ای اقتصادی در اختیار س��ازمان امور مالیاتی قرار 
بگیردو  در حال حاضر مناطق آزاد اطالعات اقتصادی خود را کنترل می کنند و سازمان 

امور مالیاتی در این مورد اختیاری ندارد.   مهر 

ادامه اکتشافات نفت و گاز در پهنه ایران
وزی��ر نف��ت گفت: اکتش��افات نفت و گاز در پهن��ه ایران ادام��ه دارد و هر زمان 
اکتش��افات جدید به نتیجه برس��ند، به عنوان اخبار خ��وش افزایش ذخایر قابل 

برداشت نفت و گاز کشور به اطالع مردم خواهند رسید.
بی��ژن زنگنه، وزیر نفت اظهار داش��ت: اگرچه تالش های زیادی صورت گرفت تا 

در شرایط تحریم توسعه صنعت نفت ایران متوقف شود، اما نه تنها توسعه صنعت 
نفت کشورمان متوقف نشده بلکه شاهد رونق امضای قراردادها، آغاز پروژه ها، اجرا و 

بهره برداری از پروژه های متعدد در صنعت نفت و گاز کشور هستیم.
وی افزود: اکتشافات نفت و گاز در پهنه ایران ادامه دارد و هر زمان اکتشافات جدید به 
نتیجه برس��ند، به عنوان اخبار خوش افزایش ذخایر قابل برداش��ت نفت و گاز کشور به 

اطالع مردم خواهند رسید.
وزیر نفت در خصوص ادعای عربس��تان به بازگش��ت کامل تولید از دس��ت رفته اش طی 

زمانی کمتر از یک ماه،آن را  یک بزرگنمایی سیاسی  خواند.  تسنیم 

افزایش 3.5 درصد صادرات محصوالت کشاورزی در سال 
در تفاهمنامه  وزیر جهاد با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

افزایش ساالنه 3.5 درصد صادرات محصوالت کشاورزی هدفگذاری شد.
محم��ود حجتی در نام��ه ای خطاب به معاونین وزیر، رؤس��ای س��ازمان جهاد 
کش��اورزی استان ها و رؤس��ا و مدیران عامل سازمان ها، مؤسسات و شرکت های 

وابس��ته با اش��اره به تفاهم نامه وزارت جهاد کش��اورزی با اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ایران برای ارتقاء به��ره وری آب، تصریح کرد: به منظور افزایش 

تولید و تقویت امنیت غذایی کش��ور با توج��ه به ظرفیت محدود منابع آبی، لزوم اعمال 
مدیری��ت کارآم��د و اقتصادی در مص��رف بهینه آب و اس��تفاده از حداکثر ظرفیت های 

موجود برای افزایش تولیدات بخش کشاورزی ضروری است.
وی خاطرنش��ان کرد: در این راس��تا و به منظور استفاده از ظرفیت بخش خصوصی کشور، 
تفاهم نامه همکاری مش��ترک با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران به عنوان 
نماینده بخش خصوصی در تاریخ 27 آذر ماه سال 1397 به امضا رسیده است.  فارس

رییس کل بانک مرکزی؛

رشد اقتصادی غیرنفتی مثبت شد
ریی��س کل بانک مرکزی، با بیان اینک��ه تجار ایرانی موفقیت 
ای��ران را در عرصه بی��ن المللی تضمین کردند، گفت: رش��د 

اقتصادی غیرنفتی ایران مثبت شد.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی 
همه دولت یا همه نظام نیس��ت و بخش��ی از تصمیمات آن به 
تایید مراکزی مرتبط می شود که در اختیار بنده نیست. البته 
بان��ک مرکزی نیز فروگ��ذار از تالش نبوده اس��ت؛ اما باید به 
صراحت گفت که این تجار ایرانی هستند که موفقیت ایران را 

در عرصه بین المللی تضمین کردند.
ریی��س کل بانک مرکزی با بیان اینکه س��امانه نیما فقط یک 
س��امانه اس��ت و البته هدف ما این اس��ت ک��ه ارز به چرخه 
اقتص��ادی برگردد، گفت: ما دس��ت تجار را در بازگش��ت ارز 

صادراتی باز گذاش��تیم، بنابراین ما ب��ه صادرکنندگان مهلت 
بیشتری برای بازگش��ت ارز خود می دهیم، مشروط به اینکه 
واردکنندگان ش��کایت نداشته باش��ند؛ چراکه در دوره ای از 
زمان بانک مرکزی ارز نفتی را در اختیار داشت و می توانست 
واردات را تامی��ن کند، اما اکنون بخ��ش عمده ای از نیازهای 

ارزی کشور، با ارز حاصل از صادرات تامین می شود. 
وی تصریح کرد: اینکه بازار ارز به آرامش رس��یده، دلیل نمی 
شود تحریم از بین رفته؛ بلکه تحریم به اوج رسیده ولی ادامه 
دارد؛ به این معنا که یک ذره از فش��ار برداش��ته نشده و بانک 
مرک��زی هم تحریم اس��ت. به گفته همت��ی، بانک مرکزی در 
چنین شرایطی مدیریت انجام می دهد و از طریق شبکه های 
غیرقاب��ل تحری��م، کار را پیش می ب��رد؛ البته ظرف هفت ماه 
گذش��ته از سال 98، باالی بیست میلیارد دالر تامین ارز برای 
کاالهای وارداتی داشته ایم که اگر این روند ادامه یابد، به یکی 

از موفقیت های بزرگ دست خواهیم یافت. 
وی اظهار داش��ت: رشد غیرنفتی مثبت اس��ت و اثر منفی به 

دلیل رش��د نفتی است که رش��د اقتصادی را کم کرده است؛ 
پس اقتصاد ایران در حال حرکت است. 

همتی با بی��ان اینکه کارهای خوبی با کش��ورهای منطقه در 
حال انجام اس��ت، گفت: بسیاری از روس��ای بانکهای مرکزی 
دنیا، به دنبال کار با ایران هس��تند و عالقمند هستند که کار 
را پیش برند، این در ش��رایطی اس��ت که به م��وازات این، ما 
به برخی کش��ورهایی که س��فر می کنیم، اما به دلیل مسائل 

تحریمی، جزییات را اعالم نخواهیم کرد. 
وی با بیان اینکه رییس جمهور مسئولیت سیاستگذاری ارزی 
را به من س��پرده اس��ت، گفت: باید در این حوزه هم پاسخگو 
باشم؛ این در ش��رایطی است که برخی می گویند که نرخ ارز 
باید واقعی باش��د؛ اما باید توجه داشت که مردم را هم باید در 
نظر گرفت و اجازه نداد قشر متوسط و ضعیف آسیب ببینند. 
همتی ب��ا تاکید بر اینکه من هم ب��ا ارز 4200 تومانی موافق 
نیس��تم، ولی این سیاس��ت دولت اس��ت، اظهار داشت: دالیل 
دولت هم مهم اس��ت و آنها نیز قشر ضعیف را می بینند؛ البته 

م��ن هم نظرات را می دهم و ب��ا اختیاراتم حرفم را پیش می 
برم؛ اما به هر حال من کل دولت یا رییس جمهور و کل نظام 
نیس��تم.  وی افزود:اس��تقالل بانک مرکزی اینطور نمی تواند 
معن��ا یابد که بانک مرکزی بگوید من دولت را قبول ندارم؛ اما 
من چیزی را که خودم قبول نداش��ته باشم، در بانک مرکزی 

اجرا نمی کنم؛ البته اگر قانون باشد، ملزم به اجرا هستم.
همتی گفت: خودروس��ازان پارس��ال ده بار گفتند که شش ماه 
دیگر درس��ت می ش��ود اما اینطور نش��د؛ من با اختصاص ارز به 
خودروس��ازان و منابع ریالی موافق نبودم؛ اما می خواستم حسن 
نیتم را ثابت کنم؛اما خودروسازی که قیمت را باال می برد چرا باید 
حمایت کند. وی افزود: چهل سال است که ما را مجبور می کنند 
که از خودروسازی فشل حمایت کنیم؛ اما این صنعت درست نمی 
شود. همتی گفت: باید با مردم، خودمان و بانک مرکزی در مورد 
واردات بدون انتقال ارز روراس��ت باشیم؛ اگر کسی ارز را خارج از 
صرافی ایران تامین کند، و فشار به ما و صرافی های ما وارد نیاورد، 

واردات بدون انتقال ارز انجام دهد.   مهر

گزارش

سارا    علیاری
sara.aliyari@gmail.com

 » ش��خصاً مخال��ف دالر 4200 تومان��ی بودم ام��ا چون 30 
اقتصاددان اجماع داش��تند پذیرفتم« . این جمله ای است که 
حس��ن روحانی رئیس جمهور کشور در نشست خبری خود با 
خبرن��گاران مطرح کرد. جمله ای که از ز س��وی اقتصاد دانان 
و کارشناس��ان اقتصادی و حتی مجلس��ی ها تایید نمی شود.  
روحانی در تشریح این جمله خود اینگونه عنوان کردکه »بعد 
از عید زمانی که قیمت دالر نوسان پیدا کرد، همه اقتصاددانان 
در جلس��ه ای اع��الم کردند که باید دالر تک نرخی ش��ده و با 
4200 تومان عرضه ش��ود. البته شخصاً با این موضوع موافقت 
نداشتم اما از آنجا که همه اقتصاددانان در جلسه ای که حضور 
داش��تند بر آن اجماع داشتند و اعالم کردم که با وجود اینکه 

قبول ندارم اما چون اجماع قبول دارد، آن را می پذیرم.«
 حال با وج��ود چنین اظهار نظری اما محمدرضا پورابراهیمی 
ک��ه درآن زم��ان رئیس کمیس��یون اقتصادی مجل��س بود و 
همچنان به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس 
در بهارس��تان حضور دارد در گفت وگو با سیاست روز روایتی 
را نقل می کندکه ابهامات و تناقضات موجود در مسیر اجرای 
سیاس��ت ارزی اتخاذ ش��ده از س��وی دولت و تخلفات صورت 
گرفته دراین خصوص را ش��رح می دهد؛ مشروح این  گفت و 

گو به شرح ذیل است؛ 

تناقض گویی دولت
محمد رضا پورابراهیمی و رئیس س��ابق کمیس��یون اقتصادی 
مجلس در خصوص اجرای سیاس��ت نرخ ارز 4200 تومانی  و 
فرآیندهایی که منجر به اجرای این طرح ش��د ؛با تاکید براین 
مس��اله که  یک تناقض گویی به خصوص در بحث سیاس��ت 
های اقتصادی و سیاس��ت ه��ای ارزی وجود دارد گفت: اخیراً 
آقای جهانگیری  معاون اول ئیس جمهور در نشس��ت فعاالن 
اقتصادی اذعان کردند که سیاس��ت های تعیین نرخ ارز 4200 
تومانی در نیمه اول س��ال 97 اقدامی اش��تباه بوده  و در  آن 
نشست این موضوع و اشتباه دولت را پذیرفتند بنابراین وقتی 
اش��تباهی از س��وی دولت صورت می گیرد مس��ئولیت آن به 
عه��ده اعضای هیات دولت ودر راس آن ش��خص خود رئیس 
جمهور اس��ت ام��ا اینکه با مش��اور و تصمیم چه کس��ی این 

سیاست غلط اجرایی شده ،خود جای سوال و ابهام است. 
وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در این زمینه افزود: مهمتر 
از اجرایی ش��دن این تصمیم و اذعان دولت مبنی بر اش��تباه 
بودن آن ؛این نکته است که در آن زمانی که تصمیم به اجرای 
طرح گرفته ش��د ؛ همه کارشناسان به ویژه اعضای کمیسیون 
اقتص��ادی مجلس تاکی��د کردند که این کار به صالح کش��ور 

نیست و اتالف منافع ملی را در بر دارد . 
ب��ه گفت��ه پورابراهیمی در تاری��خ تصمیمات اتخاذ ش��ده در 
خصوص سیاس��ت ارزی؛ این اولین ب��ار بود که چنین تصمیم 
غیرمتعارف و غیرمنطقی اتخاذ ش��د و این درحالی است که ما 
در رویارویی با چنین ش��وک ارزی ، تجربه ارزی سالهای 91-
92  در زمان دولت احمدی نژاد و تجربه دولت مرحوم هاشمی 
و س��ایر دولت ها در این خصوص را داشتیم و این اولین باری 
نبود که کش��ور با چنین  شوک ارزی و شرایطی روبرو می شد 
و ما نه تنها تجربه این موارد بلکه تجربه س��ایر کشورهای دنیا 
در رویارویی با چنین بحرانی را داش��تیم اما در نهایت با رفتار 

غیر کارشناسی و غیر منطقی دولت روبرو شدیم.

ورود مجلس
عضوکمیس��یون اقتصادی مجلس در تش��ریح س��ایر اقدامات 
مجل��س در رویاروی��ی با این اق��دام نامتع��ارف دولت تصریح 
ک��رد:در بروز چنی��ن ش��وک ارزی ؛مجلس اقدام ب��ه تدوین 
ی��ک طرح دو فوریتی کرد و هنگام��ی که دیدیم دولت کاری 
نمی کند، ما در کمیس��یون اقتصادی ب��ا وزیر اقتصاد و دارایی 
وقت وهمچنین رئیس کل بانک مرکزی وقت توافق کردیم تا 
طرح دو فوریتی کمیس��یون اقتصادی مجلس برای ساماندهی 
ب��ازار ارز مورد اس��تفاده قرار بگیرد که کاماًل با سیاس��ت های 

ارزی دولت متفاوت بود.
 وی اف��زود: ما تواف��ق کردیم اما بعد از توافق متوجه ش��دیم 
که دولت در نشس��ت فوق العاده ای سیاست اشتباه ارزی خود 
را اتخاذ کرده اس��ت.وقتی این مس��ئله اتخاذ ش��د ما جلسات 

غیرعلن��ی  در مجلس برگزارکردیم و در پی آن نشس��ت های 
مفصلی در این خصوص صورت دادیم و در نهایت کار به جایی 
رس��ید که دولت به هیچ عنوان حاضر نمی ش��د به بحث های 

تخصصی  گوش فرا دهد.
پورابراهیم��ی افزود: در ش��رایطی که بحث ش��دیدی در مورد 
سیاست ارزی دولت  مطرح بود و اعضای کمیسیون اقتصادی 
مجلس به شدت تحت فشار بیرونی و درونی )داخلی مجلس( 
بودند ،نشست فوق العاده ای در کمیسیون اقتصادی برگزار شد 
و  کار به جایی رسید که برخی نمایندگان کمیسیون اقتصادی 
گفتند ما دیگر نمی توانیم ادامه بدهیم و بحث استعفای اعضای 

کمیسیون اقتصادی مجلس را مطرح کردند.
وی بابی��ان اینکه این مس��ئله س��بب ش��د تا ما درخواس��ت 
برگ��زاری یک جلس��ه فوق العاده ای با آق��ای الریجانی رئیس 
مجل��س را اعالم کنیم گفت: خ��وب در خاطر دارم درآن زمان 
به دلیل مش��غله های باال و زیاد آقای الریجانی این جلس��ه 6 
صبح برگزار ش��د و یک جلس��ه کاماًل تخصص��ی بود که همه 
اعضای کمیس��یون اقتصادی مجلس از همه فراکس��یونها اعم 
از فراکس��یون امید ،فراکس��یون والیی و فراکسیون مستقلین 
حضور داش��تند و درآن جلسه مه اعضا ،فارغ از هر نوع نگاه و 
گرایش سیاس��ی که داشتند ؛سیاست ارزی دولت را سیاستی 

اشتباه اعالم کردند.

جلسه اضطراری
ب��ه گفت��ه پورابراهیمی زمان��ی که رئیس مجل��س این فضا و 
انتق��ادات جدی اعضای کمیس��یون اقتص��ادی مجلس را دید 
، هم��ان روز ب��ا رییس جمه��ور صحبت کردند و درخواس��ت 
جلس��ه ای فوق العاده بین مجلس و دول��ت را کرد و ماحصل 
این درخواس��ت آن ش��د که یک نشس��ت تخصصی در دولت 
برگزار ش��د. به این ترتیب که از مجلس کمیس��یون اقتصادی 
با مس��ئولیت شخص بنده از دولت هم مجموعه تیم اقتصادی 
دولت با مس��ئولیت معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری 

برگزار شد.
وی افزود: این جلس��ه حدود س��ه س��اعت به طول انجامید و 
محوره��ای مختلف با رویکرد کارشناس��ی تبیین ش��د در آن 
جلس��ه همه مسئولین ارش��د اقتصادی و هم رئیس کل بانک 
مرک��زی وقت حضور داش��تند و نکته جال��ب جمع بندی این 
جلس��ه این بود ب��ه این ترتیب که آق��ای جهانگیری در پایان 
جلسه و  در پاسخ به همه انتقادات و نقطه نظرات ؛جمع بندی 
جلس��ه را در ی��ک جمله اعالم کردندو گفتند» ش��ما مجلس 

هس��تید، کار خودت��ان را بکنی��د ؛ما هم دولت هس��تیم کار 
خودمان را می کنیم .«

پورابراهیم��ی با بیان اینکه این جمله ،اظهار نظر صریح دولت 
بعد از کلی جلس��ه کارشناس��ی بود گفت: این تصمیم دولت با 
اتفاقات��ی زیادی روبرو و درنهایت منجر به این ش��د که حجم 

زیادی ارز از کشور خارج شود و طالی کشور به تاراج رود.
 این عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با اش��اره به 4 سیاست 
اتخاذ شده از سوی دولت درآن زمان خاطرنشان کرد: در حدود 
3 تا 4 سیاس��ت از س��وی دولت اتخاذ شد که یک موضوع آن 
افزایش س��ود س��پرده ،موضوع دوم عرضه طال، موضوع س��وم  
تعیین نرخ ارز 4200 تومانی و در نهایت تعیین ارز صرافیها بود 

که همه این موارد بی شک از اشتباهات فاحش دولت بودند.

چالشی به نام نرخ سود سپرده
 رئیس س��ابق کمیس��یون اقتصادی مجلس با اشاره به فرآِیند 
اتخاذ و اجرای افزایش نرخ س��ود سپرده های بانکی درکشور 
گفت: در زمانی که نرخ س��ود سپرده افزایش یافت من با تمام 
روسای بانک ها تماس گرفتم  و جلسه گذاشتم و درآن جلسه  
که رئیس س��ندیکای بانک های دولتی وهم رئیس سندیکای 
بانک های خصوصی بودند، از همه آنها این پرس��ش را داشتم 
که »در حالی که می دانید با افزایش نرخ س��ود سپرد بانکی ، 
به شدت منابع نظام بانکی را افزایش می دهید و این در حالی 
است که نظام بانکی در شرایط کنونی خود دچار مشکل است 
و این اقدام ناترازی حس��اب بانک��ی را افزایش می دهد؛ چطور 

قبول کرد که نرخ سود سپرده افزایش یابد؟« .
 وی افزود: همه روس��ادر آن جلسه متفق القول گفتند »ما که 
نپذیرفتی��م به ما تحکیم کردند« . حتی آنها گفتند که در آن 
زم��ان رئیس کل بانک مرک��زی وقت اعالم ک��رده بود که ما 
بخشی از هزینه هایی که ازافزایش نرخ  بردوش بانکها تحمیل 
می کند را متقبل می شویم .   این گفته در حالی عنوان شده 
بود که مشخص نبود به چه مدل و به چه صورت قرار است که 
این هزینه پرداخت ش��ود زیرا چنین تعریفی در بانک مرکزی 

وجود نداشت.
پورابراهیمی تصریح کرد:  در جلس��ه ای که موضوع س��وال از 
رئی��س جمهور در م��ورد بحث های اقتصادی کش��ور بود ، از 
وزی��ر اقتصاد وق��ت ،معاون اقتصادی رئی��س جمهور و رئیس 
کل بانک مرکزی وقت س��وال کردم که  »آیاش��ما نرخ س��ود 
بانکی و افزایش آن را شخصاً قبول داشتید«؛ وزیر اقتصاد وقت 
گفت:»نه، م��ن مخالف بودم« من گفتم:» آیا میدانید آثار این 

افزایش نرخ س��ود بانکی بر افزایش نرخ تمام شده پول اثردارد 
و منجر به  افزایش نرخ تامین مالی ، افزایش هزینه بنگاه های 
اقتصادی و همچنین کاهش س��ودآوری و کاهش مالیات می 
شودو با این وجود شما چطور قبول کردید؟« ؛بازهم اعالم کرد 

:»من مخالف بود«
 وی افزود: با معاون اقتص��ادی رئیس جمهور صحبت کردیم و 
گف��ت:» من مخال��ف بودم« با رئیس کل بان��ک مرکزی وقت 
صحبت کردم و جالب است بدانید که ایشان هم مخالف بودند 
و ای��ن تصمیمات اتخاذ ش��ده در حالی بود ک��ه همه مخالف 

بودند و هر یک می گوید دیگری کار را اجرا کرده است.

وقتی همه مخالف بودند
ای��ن نماینده مجلس درادامه به جلس��ه ای که با حضورحضور 
مسئولین ارشد نظام اقتصادی برگزار شده بود گفت: در خاطر 
دارم که درآن جلس��ه نی��ز همه این م��وارد را مطرح کردم و 
پرس��یدم » چه کس��ی تصمیم می گیرد چنین سیاست هایی 
اجرایی و اتخاذ ش��ود در حالی که همه با آن مخالف هستند« 

اما پاسخی نگرفتم.
پورابراهیمی تصریح کرد: این موضوع)افزایش نرخ سود سپرده 
(  از آن اقداماتی بود که گذش��ت زمان نش��ان داد تاچه اندازه 
تصمیم اشتباهی اس��ت و نکته جالبتر آنکه در بحث سیاست 
ارزی نیزدر ابتدای امر، دولت رسما اعالم کر که اقدام ،بهترین 
سیاس��ت ارزی اتخاذ شده اس��ت. وی افزود:با این وجود شش 
ماه از اجرای آن تصمیم گذش��ت و در نیمه دوم س��ال 97 ،با 
تغییر رئیس کل بانک مرکزی سیاس��ت ه��ا هم تغییر کرد و 
جالب اس��ت بدانید که سیاس��ت های اتخاذ شده در نیمه دوم 
س��ال 97 ،مف��اد همان ط��رح دو فوریتی بود که کمیس��یون 

اقتصادی مجلس در پایان سال 96 ارائه کرده بود .
به گفته پورابراهیمی اگر دولت به مفاد طرح 2فوریتی مجلس 
در خصوص ارز عمل می کرد،بی ش��ک کش��ور ب��ا این میزان  
هزینه های سنگین ، تخلفات و مشکالت گسترده و این حجم 

فساد در حوزه تخصیص ارز در کشور مواجه نمی شد.
ایننماین��ده مجلس با بیان اینکه »متاس��فانه ب��ا رویکرد غیر 
کارشناسی ،می خواهند اقتصاد کشور را اداره کنند« افزود:چه 
درزمان اتخاذ این تصمیم و چه بعد از آن کارشناس��ان اعم از 
کارشناسان بیرونی و کارشناس��ان مرکز پژوهش های مجلس 
نظرش��ان این بود که کسی موافق این سیاست ها نیست اما به 
چه دلیل این سیاس��ت ها به ش��کل غیر کارشناسان ، اتخاذ و 

اجرایی می شود؛ مشخص نیست.

تخلف محرز دولت 
سیاست  اجرای  در 

ارز4200 تومانی  

با رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح شد؛

در گفت وگو سیاست روز


