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درباره تهديد رشد اقتصادي 
شما با مريض چه كرديد؟

دكتر نيلي در تحقيقي كه چندي پيش در همايش كنفرانس بين المللي 
به موضوع روند آتي رشد در كش��ور برگزار شد به عملكرد دولت قبلي 
پرداخته است كه جانمايه كالم ايشان تغيير مسير اقتصاد از سال 86 
به بعد است. مشاور رئيس جمهوري به طرز عجيبي سعي داشته نشان 
دهد سال 86 يك نقطه چرخش بوده كه اقتصاد را در مسيري اسير كرده 

كه بيرون آمدن از آن و بازگشت در مسير درست سخت است. 
اين گونه تحليل آماري اگر چه قابل احترام اس��ت اما نگاهي عامدانه و 
هوشمندانه به يك مس��ئله و از زاويه اي محدود و شبيه تعابير فيل در 
تاريكي است كه در شأن صاحبان انديشه نيست، به خصوص كه قرار 
باشد بر اساس آن مسير و آينده كشور برنامه ريزي شود. درواقع گزارش 
ارائه شده بيش از آنكه مش��كالت واقعي و جامعي از اقتصاد ايران را به 
تصوير بكشد، بيش��تر توجيه گر ناكارآمدي عملكردي دولت يازدهم 
است. ايشان در اين باره اس��تدالل كرده: »خروج از مسير غلط ترسيم 
شده دولت قبلي س��خت بوده، به خصوص كه در س��ال 93 با كاهش 
درآمدهاي نفتي هم مواجه بوديم. س��ال 93 مي توانس��ت يك نقطه 
چرخش باشد ولي به واسطه كاهش ش��ديد قيمت نفت، در سال 9۴ 
يك سال س��خت براي اقتصاد رقم خورد. هم قيمت نفت پايين بود و 

هم تحريم بوديم. 
 اينكه آثار تحريم در يك دولت سال سختي را رقم مي زند ولي در دولت 
ديگر نقطه چرخش مسير اقتصاد مي شود، نگاهي دوگانه به يك پديده 
است كه متأسفانه بارها از سوي دكتر نيلي در تحليل هاي مختلف تكرار 
شده است، البته دكتر نيلي به درستي با اشاره به اينكه براي پيشرفت 
اقتصادي نيازمند يك سرمايه اجتماعي قوي هستيم، تأكيد كرده است: 
»اقتصاد ايران در بزنگاهي تاريخي قرار گرفته است و بايد بين تصميم بد 
و تصميم سخت يكي را انتخاب كرد. تصميم سخت يعني تصميمي كه 
احتماالً اقبال عمومي به آن نمي شود. اقتصاد ايران مثل بيماري است 
كه دكتر مي گويد بايد جراحي شود. گفتن اين امر يك تصميم سخت 
است چون خانواده  بيمار از اين خبر ناراحت مي شوند. تصميم بد هم اين 

است كه به جاي جراحي بيمار، او را به پارك ببريم.«
 اما ايشان درباره اين ادعاي خود نيز هيچ اشاره اي به نقش خود و ساير 
برنامه ريزان ديگر دول��ت يازدهم نمي كنند. در مقابل اين اس��تدالل 
منطقي و واضح دكتر نيلي سؤال اصلي كارشناسان اين است كه »بعد از 
سه سال و 9 ماه شما چه كاري براي حل اين مشكالت انجام داده ايد؟« 
آنها بر اين باورند كه »دكتر نيلي ناظر خارجي تحوالت نيس��ت و بايد 
مشاور رئيس جمهوري بعد از اين مدت به افكار عمومي پاسخ دهد كه 
به عنوان خانواده مريض، اقتصاد را براي جراحي آماده كرده يا در مسير 
پارك رفتن است يا با دادن مرفين نرخ بهره بانكي كاًل مريض را زمينگير 
و خانه نشين كرده است« و تأكيد شده كه براس��اس اقتصاد بازار آزاد 
مريض خودش خوب مي ش��ود؟ نكته ديگري كه بيش از همه در اين 
سخنراني به آن اشاره شده ضعف شديد سرمايه گذاري است كه مجدداً 
بر مسير سال 86 به بعد تأكيد شده اس��ت. در حالي كه از سال 92 به 
بعد نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص از 25 درصد به كمتر از 17 
درصد در سال رسيده طي سال هاي 92 به بعد همواره دولت بر جذب 

سرمايه گذاري خارجي تأكيد داشته است ! 
حقيقتاً در اين مورد نيز دكتر نيلي و دوستان ديگر دولت يازدهم بايد به 
اين سؤال پاسخ بدهند كه چه كاري براي جذب سرمايه هاي داخلي و 
خارجي انجام شده است؟ آيا محيط كسب و كار بهبود يافته؟ در فضايي 
كه س��رمايه گذاري براي ايرانيان جذابيت ن��دارد چگونه انتظار داريم 
خارجي ها پا پيش بگذارند و سرمايه گذاري هاي آنها هم در رشد پايدار 
مؤثر باشد؟ و س��ؤال مهم تر اينكه آقاي نيلي و دست اندركاران دولت 
چه اقدام يا اقداماتي انجام داده اند ك��ه غير از مواد خام و معدني و بازار 
فروش خودرو و هواپيما و در اقتصاد كشور خارجي ها به آن نيم نگاهي 

هم كرده باشند؟ 
 در خوش بينانه ترين حالت ورود خارجي ها به تعبير رهبري كه به تازگي 

دوباره هم تكرار شده چه ثمراتي داشته است؟ 
نكته ديگري كه دكتر نيلي به درس��تي در اين س��خنراني به آن اشاره 
كرده اند، ضرورت اصالح ساختارهاس��ت. دولت در ح��وزه عملياتي و 
اختياراتش به رغم اين ضرورت چه كار ش��اخصي را انجام داده است؟ 
اين چه كاري است كه اصالح س��اختارها حتماً بايد و پيش از همه در 
دستگاه هاي ديگر اتفاق بيفتد نه دستگاه هاي تحت فرمان قوه مجريه؟ 
دولت چه اقدامي براي افزايش سهم كيك اقتصادي )تعبير دكتر نيلي( 
كرده است؟ از كجا معلوم كه در دولت بعد هم حوادثي مانند تغيير قيمت 
نفت رخ ندهد؟ آيا مي تواند اين تغييرات باز هم توجيه گر عملكرد غيرقابل 
قبول دولت در عمق بخش��ي ركود در دولت يازدهم باشد؟ و سؤال آخر 
اينكه آيا كارشناس اقتصادي ديگري در دولت بعد قادر نيست سال 91 
 »turning point اوج تحريم( را هم به عنوان يك »نقطه چرخش(
در نظر بگيرد و در آن دولت را متهم به انفعال شديد در مقابل تحريم ها و 

تسليم شدن و دست روي دست گذاشتن و رها سازي اقتصاد بكند؟ 
همه تقريباً نس��بت به اين موضوعات آگاه هس��تند اما كسي تمايلي 
به هزينه دادن و پيش��قدم ش��دن ندارد. نكته بعدي ك��ه دكتر نيلي 
تمايل ن��داره به آن بپردازد اينكه كش��ور به دليل نهاد ه��اي ناكارآمد 
مرتب درچرخه هاي رذيلت بازتوليد مي ش��ود و اتفاقاً افزايش قيمت 
نفت و فروش آن اي��ن چرخه ها را قدرتمند تر مي كند  و ارقام فس��اد و 

زياده خواهي و ناكارآمد و كاهش بهره وري را بيشتر مي كند.

در جلسه شوراي پول و اعتبار تأكيد شد
الزام بانك مركزي به ارائه برنامه بهبود 

ساختار و رفع چالش هاي شبكه بانكي
ش�وراي پول و اعتبار بان�ك مرك�زي را مكلف ك�رد راهكارهاي 
مناس�ب كان ب�ه منظ�ور بهب�ود اص�اح س�اختار ترازنامه اي 
بانك ه�ا، تدبي�ر چالش  ه�اي موج�ود در نظ�ام پول�ي و بانكي و 
بهب�ود روند ام�ور را تهيه و به ش�وراي پ�ول و اعتب�ار ارائه كند. 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، جلسه سه شنبه شب  شوراي پول 
و اعتبار  با تشريح و بررسي وضعيت دارايي- بدهي و درآمدي - هزينه اي 
بانك ها، انباشت دارايي هاي منجمد در ترازنامه بانك ها، افزايش قيمت 
تمام شده تجهيز منابع و اتكاي صرف بانك ها به درآمدهاي حاصل از 

اعطاي تسهيالت برگزار شد. 
در اين نشست، گزارش آخرين وضعيت شبكه بانكي و مشكالت موجود 
در نظام پولي كش��ور توسط ولي    اهلل س��يف، رئيس كل بانك مركزي و 

رئيس شوراي پول و اعتبار براي اعضاي شورا تشريح شد. 
همچنين مواردي نظير وضعيت دارايي- بدهي و درآمدي- هزينه اي 
بانك  هاي كشور، انباش��ت دارايي هاي غيرمولد و منجمد در ترازنامه 
بانك ها، افزايش قيمت تمام ش��ده تجهيز منابع، اتكاي صرف بانك ها 
به درآمدهاي حاصل از اعطاي تسهيالت، دغدغه هاي ناشي از كمبود 
نقدينگي و دشواري كاهش نرخ هاي س��ود بانكي متناسب با شرايط و 

شاخص هاي كالن اقتصادي كشور تشريح و بررسي شد. 
شوراي پول و اعتبار مقرر كرد بانك مركزي در اسرع وقت راهكارهاي 
مناسب كالن به منظور بهبود اصالح ساختار ترازنامه اي بانك ها، تدبير 
چالش هاي موجود در نظام پولي و بانكي و بهب��ود روند امور، از جمله 
برنامه افزايش سهم درآمدي بانك ها از محل كارمزد خدمات بانكي را 

تهيه و به منظور اتخاذ تصميم به شوراي پول و اعتبار ارائه كند.

مهران ابراهيميان

آخري�ن گزارش هاي رس�مي بان�ك مركزي 
نش�ان مي ده�د در بخ�ش س�پرده هاي 
بلندم�دت ح�دود 800 هزار ميلي�ارد تومان 
وج�ود دارد كه اگر قرار باش�د فقط 20درصد 
به اين حجم س�پرده س�ود پرداخت ش�ود، 
بالغ بر 160هزار ميليارد تومان مي شود، حال 
بايد ديد بانك ها واقع�ًا از عمليات بانكداري 
چنين سودي را به مش�تريان خود پرداخت 
مي كنند يا بانك�داري و فعاليت هاي ارزي و... 
به گزارش »جوان«، عمده نقدينگي در كش��ور 
شكل شبه پول به خود گرفته است، بدان معني 
كه چون در بانك س��پرده گذاري ش��ده است با 
تأخير به پول تبديل مي شود اما بايد توجه داشت 
كه براي به تأخير انداختن اين حجم نقدينگي و 
زنجير كردن آن در بانك ها بايد بانك ها س��االنه 
چقدر سود به نقدينگي 800 هزار ميليارد توماني 
كه در قالب س��پرده هاي بلندم��دت در بانك ها 

پارك شده اند، پرداخت كنند. 
اگر ميانگين نرخ س��ود پرداختي به سپرده هاي 
بلندم��دت را فق��ط 20 درصد در نظ��ر بگيريم، 
بانك ها بايد براي نگه��داري 800 هزار ميليارد 
تومان از س��پرده هاي مش��تريان خود 160هزار 
ميليارد تومان س��ود پرداخت كنند، البته برخي 
اقتصاددان ه��ا براي��ن باورند كه براس��اس تورم 
موج��ود در جامعه از قدرت خري��د و ارزش پول 
سپرده گذاران بانكي كاسته مي شود و بايد مبناي 
و فرمول س��ود واقعي كه بانك ها به مش��تريان 
س��پرده گذار خود مي دهند را ب��ه گونه اي ديگر 
لحاظ كنيم، اما در حال حاضر  بايد عنوان داشت 
كه بانكداري به خودي خود براي بانك ها س��ود 
چنداني به هم��راه ندارد بلكه حضور گس��ترده 
آنه��ا در بنگاهداري و رش��ته هايي چون زمين و 
س��اختمان، صرافي و ارز، خريد و فروش سهام، 
تجارت و... براي آنها تا حدودي سود سازي مي كند 
اما بايد ديد ورود به فعاليتي غيراز بانكداري چقدر 
ريسك را در بانك هاي ايراني افزايش داده است. 

در همين راستا پايگاه خبري راز پول در گزارشي 
آورده اس��ت: از ۴1۴ هزار ميليارد تومان سپرده 
اشخاص در بانك هاي خصوصي فقط 287 هزار 
ميليارد تومان آن تسهيالت اعطا شده و بانك ها 
مجبور به نگهداري س��پرده هايي  هستند كه نه 
تنها نمي توانند از آن كسب درآمد كنند بلكه بايد 

به اين سپرده ها سود پرداخت كنند. 
هرچن��د آماره��اي عملكرد آذر م��اه بانك هاي 
خصوص��ي نش��ان مي ده��د نس��بت مطالبات 
غيرجاري به تس��هيالت اعطايي از 18/2 درصد 

در اسفند سال گذش��ته به 15/3 درصد رسيده 
است اما برخي بانك ها در كنترل وضعيت خود 
ناكام بوده اند و عملكرد برخي ديگر سبب كنترل 
اين نسبت شده است. از س��وي ديگر بررسي ها 
نش��ان مي دهد با توجه به راهبرد كاهش تورم، 
عمده بخش نقدينگي به شبه پول تبديل شد، از 
اين جهت حدود 90 درصد سپرده هاي بانكي به 
شبه پول تبديل شده و بالغ بر 88 درصد نقدينگي 
نيز شبه پول است كه مي تواند فشار مضاعفي را بر 

بانك ها تحميل كند. 
بر اين اساس بيش از 15 درصد از GDP كشور 
سود به س��پرده گذاران بانكي پرداخت شده كه 
به نظر مي رسد روند افزايش��ي نرخ سود بانكي 
و رقاب��ت بانك ها براي اعالم نرخ س��ود بيش��تر 
براي اقتصاد ايران خطرآفرين اس��ت. از س��وي 
ديگر با اين حجم ش��به پول س��ود پرداختي به 
سپرده گذاران به رقمي بيش از 160 هزار ميليارد 
تومان خواهد رسيد كه نزديك به كل درآمدهاي 
دولت اس��ت، از اين جهت انتظار داريم در دوره 
بعدي دولت در تركيب نقدينگي بازنگري داشته 
باش��د تا فش��ار را از بانك ها بكاهد زيرا اين رويه 
نهايتاً مي تواند به تضعيف و انحطاط سيستم مالي 

و بانكي كشور منجر شود. 
بررسي عملكرد بانك هاي خصوصي نشان مي دهد 
س��پرده اش��خاص در اين بانك ها از 3۴5هزار و 
977 ميليارد تومان در اس��فند سال گذشته به 
۴1۴هزار و 665 ميليارد تومان در آذرماه س��ال 
جاري رسيده است كه بخش قابل توجهي از آن 
در بخش سپرده هاي مدت دار انباشت شده است. 
از س��وي ديگ��ر اي��ن بانك ها تا اس��فند س��ال 
گذش��ته بالغ بر 221 هزار و 186 ميليارد تومان 
و تا آذرم��اه 287 ه��زار و 7۴3 ميلي��ارد تومان 
تسهيالت پرداخت كرده اند كه به وضوح سرعت 
س��پرده گذاري در بانك ها و تسهيالت پرداختي 
قابل مشاهده است كه درآمد بانك ها را تحت تأثير 
قرارداده است. نابرابري و اختالف ميان قيمت تمام 
شده پول در بانك ها و آنچه مورد نياز بنگاه هاي 
اقتصادي است، تقاضاي تسهيالت را تحت تأثير 
قرارداده است. از سوي ديگر وجود بازارهاي ناامن 
سرمايه گذاري و عدم رغبت براي سرمايه گذاري 
در بازار سرمايه كه ناش��ي از ركود صنايع است، 

سرمايه ها را به بانك ها سوق داده است. 
   بانك سرمايه 

در اين ميان برخ��ي بانك ها وضعيت وخيم  تري 
نس��بت به س��ايرين دارند. در بانك سرمايه كه 
هيئت مديره پيش��نهاد افزايش س��رمايه 600 

درصدي طي چن��د مرحله تا س��ال 1397 را از 
۴هزار به 28 هزار ميليارد ريال ارائه كرده است، 
بر اس��اس آخرين پيش بيني درآمد كه به ارائه 
اولين پيش بيني درآمد سال 1395 بازمي گردد، 
س��ود 1۴1 ريال اعالم ش��ده و آخرين عملكرد 
بانك به پاي��ان دوره 9 ماهه منتهي ب��ه آذر ماه 
139۴ و تحق��ق زيان ۴85 ريال��ي بازمي گردد. 
هزينه مالي س��نگين و حجم ب��االي مطالبات 
مشكوك الوصول مهم ترين عامل زيان ده شدن 

بانك سرمايه است. 
ميزان سپرده هاي اين بانك در آذرماه سال جاري 
بالغ بر 20 هزار و 320 ميلي��ارد تومان گزارش 
شده و در حالي كه 10 هزار و ۴31 ميليارد تومان 
تس��هيالت در اين مدت پرداخت ك��رده بالغ بر 
6 هزار و 2۴2 ميليارد توم��ان مطالبات معوق، 
سررس��يد گذش��ته و مش��كوك الوصول دارد و 
نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيالت اعطايي 

بانك 59/8 درصد گزارش شده است. 
  بانك حكمت ايرانيان 

سپرده هاي اش��خاص بانك حكمت ايرانيان در 
آذرماه سال جاري به 3 هزار و61 ميليارد تومان 
رسيده و بانك بالغ بر 2 هزار و ۴8 ميليارد تومان 
تس��هيالت اعطا كرده كه در مقايس��ه با رقم 5 
ميليارد توماني اس��فند سال گذشته بسيار قابل 
تأمل است كه در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 
)آذر امسال نسبت به آذر سال پيش(89 درصد 
تغيير مثبت نش��ان مي دهد. ب��ا چنين روندي 
نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيالت اعطايي 
نيز با تغييراتي مواجه شده و به 5/5 درصد رسيده 
اس��ت. بانك حكمت ايرانيان عملك��رد 9 ماهه 
منتهي به آذر ماه را با تأكيد بر سود 150 ريالي و 
تحقق 31 ريال سود خالص منتشر كرد، عملكرد 
بانك نسبت به دوره مش��ابه سال گذشته بهبود 
يافته بود، به نحوي كه 86 درصد سود تسهيالت 
اعطايي مشاع، 16 درصد س��هم بانك از درآمد 
مش��اع، 2۴ درصد جم��ع درآم��د و 1۴درصد 
س��ود خالص افزايش يافته بود. همچنين سهم 
سود پرداختي به س��پرده گذاران به نسبت سود 
تس��هيالت اعطايي از 133 درصد دوره 9 ماهه 

سال گذشته به 97 درصد كاهش يافته بود. 
   بانك پارسيان

س��پرده هاي اش��خاص در بان��ك پارس��يان تا 
آذرماه امس��ال به 5۴ هزارو873 ميليارد تومان 
و تسهيالت پرداختي در اين مدت به ۴5 هزار و 
666 ميليارد تومان رس��يده است. بر اين اساس 
نسبت تسهيالت اعطايي به سپرده هاي اشخاص 

به 83/2 درصد رسيده و 137 درصد درآمد كسب 
شده بانك از محل سود تسهيالت اعطايي به سهم 
سود پرداختي به سپرده گذاران معادل ۴3هزارو 
697 ميليارد ريال، اختصاص يافته اس��ت و اين 
نسبت در مقايس��ه با دوره مشابه نيمه اول سال 
گذشته تفاوتي نداشته و مي توان گفت از جمله 
مهم ترين عوامل زيان ده ش��دن بانك اس��ت. از 
نس��بت هاي مهم ديگر در اين بان��ك مطالبات 
غيرجاري به تسهيالت اعطايي است كه 21درصد 

گزارش شده است. 
  بانك كارآفرين

ميزان سپرده هاي اشخاص بانك 10 هزار و 787 
ميليارد تومان و تسهيالت پرداختي اش تا آذرماه 
9 هزار و 220 ميليارد تومان گزارش شده است. 
نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيالت اعطايي 
ب��ه 15/۴ درصد رس��يده و در اي��ن بانك تغيير 
خاصي مش��اهده نمي ش��ود. بر اين اساس اين 
بانك توانست از درآمد مشاع بدون تغيير نسبت 
به 9 ماهه سال گذش��ته 262 ميليارد تومان را 
محقق كند. الزم به اشاره است نسبت تسهيالت 
اعطايي به سپرده هاي اش��خاص در اين بانك به 
85 درصد رسيده است. بررسي عملكرد 9 ماهه 
منتهي به آذر ماه نشان مي دهد تغيير محسوسي 
در دو بخش سهم بانك از درآمد مشاع و غيرمشاع 
نسبت به دوره مشابه س��ال گذشته رخ نداده اما 

هزينه ها سير افزايشي را طي كرده است. 
كارآفرين در حالي 37۴ ريال سود برآورد كرده 
است كه در 9 ماهه 150 ريال سود محقق كرده, 
كاه��ش 7 درصدي س��ود تس��هيالت اعطايي 
مش��اع نكته منفي و كاهش 9 درصدي س��هم 
سود پرداختي به سپرده  گذاران در جهت كنترل 

هزينه ها نكته مثبت عملكرد مشاع بانك است. 
در بخش هزينه ها افزاي��ش 35 درصدي هزينه 
اجراي��ي و كاركنان و رش��د 33 درصدي هزينه 
مطالبات مشكوك الوصول هزينه بااليي را به بانك 
تحميل كرده است. بررسي مطالبات غيرجاري 
بانك به رش��د 58 درصدي نسبت به پايان سال 
139۴ اش��اره دارد و به رقمي مع��ادل 16 هزار 
و 500 ميليارد ريال رس��يده ك��ه ۴5درصد آن 

مشكوك الوصول است. 
بررسي نش��ان داد از دو محل س��ود تسهيالت 
اعطايي مشاع و هزينه ها بانك در معرض كاهش 

سود به سطح 330 ريال قرار دارد. 
   بانك اقتصاد نوين

بانك اقتصادنوين تا پايان آذرماه  سال جاري بالغ 
بر 35 هزار و 369 ميليارد تومان سپرده اشخاص 
در حساب هاي خود نگهداري كرده و بالغ بر 29 
هزار و 665 ميليارد تومان تس��هيالت پرداخته 
است. نسبت تس��هيالت اعطايي به سپرده هاي 
اش��خاص در اين بان��ك به 83 درصد و نس��بت 
مطالبات غيرجاري به تسهيالت اعطايي به 20 
درصد رس��يد. ميزان س��هم پرداختي س��ود به 
سپرده گذاران نسبت به درآمد كسب شده بانك 
اقتصادنوين از محل س��ود تس��هيالت اعطايي 
مشاع از 96 درصد س��ال گذشته به 108درصد 
افزايش يافته و فشار هزينه پرداخت سود بااليي 
را به بانك تحميل كرده اس��ت. اي��ن بانك در 9 
ماهه سال گذشته 27۴ ميليارد تومان سهم بانك 
از درآمد مشاع را محقق كرده بوده كه در 9 ماهه 
منتهي به آذر 1395 به زيان 55 ميليارد توماني 

دست يافته است. 
    بانك خاورميانه

آماره��ا اذع��ان دارد س��پرده اش��خاص در بانك 
تازه تأسيس خاورميانه تا پايان آذر ماه به 5 هزار و 
850 ميليارد تومان و تسهيالت اعطايي به 5 هزار و 
79 ميليارد تومان رسيده است. تسهيالت اعطايي 
به سپرده هاي اشخاص 86 درصد و نسبت مطالبات 
غيرجاري به تسهيالت اعطايي ۴ درصد گزارش 
شده است. سهم سود پرداختي از سودكسب شده 
از ارائه تسهيالت از 83 به 90 درصد افزايش يافت 
اما رشد درآمد سپرده گذاري به رشد 71 درصدي 

سهم بانك از درآمد مشاع كمك كرد.

 بانك ها از كدام محل سود سپرده هاي بلندمدت
800 هزار ميلياردي را مي دهند؟!

سود پرداختي به سپرده گذاران بانكي به 15درصد ازGDP رسيد

در حال�ي كه قرار ب�ود با اعط�اي مج�وز واردات رس�مي براي 
گوش�ي هاي آيفون، بس�اط آيفون هاي قاچاق برچيده شود اما 
با وجود 24 شركت واردكننده رس�مي نه تنها آيفون قاچاق از 
بازار حذف نش�ده كه اين برند همچنان حض�ور پررنگي دارد، 
اين ش�رايط در حالي است كه حدوداً 15س�ال از تشكيل ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز در كش�ور مي گذرد ك�ه ارزش دالري 
قاچاق در س�ال گذش�ته تقريبًا معادل س�ن اين س�تاد است. 
به گزارش فارس، پس از ساماندهي بازار گوشي هاي آيفون كه با هدف 
مقابله با واردات قاچاق اين كاال و اعطاي مجوز رس��مي واردات انجام 
شد، نتيجه طرح ايراداتي را نشان مي دهد.  هم اكنون 2۴ شركت مجوز 
واردات قانوني گوشي آيفون را اخذ كرده اند كه تعداد شركت ها زياد 
است، اما به رغم وجود اين تعداد شركت داراي مجوز، هم اكنون واردات 
قانوني جوابگوي نياز بازار گوشي آيفون نيست و همچنان بازار با كمبود 
كاالي آيفون مواجه است كه خس��اراتي را به همراه دارد. از گذشته و 
اكنون چند واردكننده بزرگ به صورت قاچاق گوش��ي آيفون را وارد 

كشور مي كنند كه اين افراد از قدرت مالي زيادي برخوردار هستند. 
اكنون با ورود رس��مي 2۴ ش��ركت به ب��ازار واردات آيفون ش��اهد 
شكل گيري شركت هاي كوچك با سرمايه هاي اندك براي واردات 

كاالي گران آيفون هس��تيم كه در نتيجه اين امر هر ش��ركت توان 
مالي محدودي براي واردات ي��ك محموله كاال دارد، به اين معنا كه 
يك شركت با سرمايه يك ميلياردي در يك نوبت تنها 300 گوشي 
آيفون 3 ميليوني و ش��ركتي با س��رمايه 10 ميليارد توماني 3 هزار 
گوشي آيفون را مي تواند وارد كشور و در بازار توزيع كند كه اين ميزان 
جوابگوي نياز بازار ايران نيست. همچنان كه اكنون نيز در بازار بيشتر 

كاالي وارداتي يكي از شركت هاي مجاز وجود دارد. 
در نتيجه تمايل بازار به گوشي آيفون بيشتر، واردات محدود رسمي 
و ادامه واردات غيررسمي، شاهد تخلف صدور كارت گارانتي بيشتر از 
تعداد كاالي واردشده رسمي از سوي برخي شركت هاي مجاز هستيم. 
تجربه نشان مي دهد دو تا سه نفر واردكننده عمده غيررسمي آيفون 
كه پيش از اين بازار را در اختيار داشتند از سرمايه بزرگي برخوردارند 
و اين افراد به دليل ذات تجارت خود با دولت همكار نمي كنند زيرا 
از عملي نشدن وعده هاي دولتمردان مي ترس��ند، همچنان كه در 
دوره جديد قانونمند ش��دن ورود آيفون به كش��ور، اين افراد جزو 
دريافت كنندگان مجوز رسمي واردات نبوده اند و اكنون به تجارت 
خود مانند روال س��ابق ادامه مي دهند. در حالي گفته مي شود 90 
درصد گوشي هاي تلفن خارجي به شكل قاچاق وارد كشور مي شود 

كه مشخص نيست بعد اين همه سال قاچاقچيان چگونه همچنان به 
فعاليت خود ادامه مي دهند و به واقع قاچاقچيان بزرگ كاال و ارز ايران 
چه كساني هستند.هم اكنون تقريباً حدود 15سال از تشكيل ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز مي گذرد و طبق ادعاي اين ستاد قاچاق در 
سال 95 بيش از 15ميليارد دالر بوده است كه اگر بخواهيم به قيمت 
روز و با دالر 3 هزار و 800 توماني ارزش ريالي آن را محاسبه كنيم 

بالغ بر 57 هزار ميليارد تومان است.
گفتني است ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز متشكل از وزيران 
امور اقتصاد، صنعت، راه و شهرسازي، جهادكشاورزي، بهداشت، نفت، 
دادگستري، اطالعات، كشور، امورخارجه يا معاونان ذي ربط آنان و 
رؤساي سازمان هاي تعزيرات حكومتي، جمع آوري و فروش اموال 
تمليكي و رؤساي كل بانك مركزي و گمرك جمهوري اسالمي ايران، 
رئيس مؤسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، رئيس اتاق 
بازرگاني ايران و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون هاي اقتصادي 
و قضايي مجلس و همچنين برخي از ساير بخش ها نيز مي باشد كه 
بازدهي پايين كار ستادي و همچنين دولتي بودن قاطبه افراد عضو 
در ستاد جزو انتقاداتي است كه بر مجموعه مبارزه با قاچاق كاال وارز 

وارد است.

قاچاقچيانسرمايهداركاالوارزچرابهمردممعرفينميشوند

 طيب نيا : به جز ساختمان بقيه اقتصاد 
رشد داشته است!  

در حالي كه ق�رار بود دولت تدبي�ر و امي�د در 100روز اول آغاز به 
كارش اقتصاد و معيش�ت مردم را بهبود بخش�د، ه�م اكنون كه 
در ماه هاي پايان�ي دولت قرار داري�م از اقدام�ات اقتصادي خود 
پرده برداري مي كند، اين در حالي اس�ت كه وزي�ر اقتصاد مدعي 
است به جز س�اختمان س�اير بخش ها در رشد اس�ت اما مردم و 
فعاالن اقتصادي استنباط ديگري از اوضاع اقتصادي كشور دارند. 
علي طيب نيا طي سخناني در جلسه شوراي اداري استان هرمزگان اظهار 
داش��ت: هدف اصلي دولت يازده��م، از روز اول، رفع رك��ود و ايجاد رونق 
اقتصادي بود و اگر ما به كاهش تورم پرداختيم، براي اين است كه مهار تورم، 
شرط الزم براي رشد و رونق اقتصادي است. طيب نيا گفت: تجربه جهاني 
نشان مي دهد، برقراري ثبات، شرط الزم براي توسعه است. وي تأكيد كرد: 
اگر ما به مهار تورم پرداختيم، به دليل آثار آن بر اش��تغال و توسعه بود كه 
خوش��بختانه توفيقات قابل توجهي هم در اين ارتباط به دست آمد. وزير 
اقتصاد تصريح كرد: تمام بخش هاي اقتصاد به جز بخش ساختمان، رشد 

داشته اند كه براي پيشبرد اين بخش نيز برنامه هاي زيادي داريم.  
---------------------------------------------------

  گراني 5 تا ۳1 درصدي
10 گروه خوراكي طي يك سال

موج جديد  گراني كاالهاي اساسي !
در دوره يك س�اله منته�ي ب�ه 22 بهم�ن امس�ال لبني�ات 7/9 
درص�د، برن�ج ۳1/7 درصد، حب�وب 21 درص�د، ميوه ه�اي تازه 
27/5 درص�د، س�بزي هاي ت�ازه 5/1 درصد، گوش�ت قرمز 7/۳ 
درصد، گوشت مرغ 1۳/5 درصد، قند و ش�كر 2۳/9 درصد، چاي 
12/9درص�د و روغن نبات�ي 8/4 درصد افزايش قيمت داش�تند. 
به گزارش تسنيم، بانك مركزي با بررس��ي تغييرات ساالنه قيمت 11 
گروه كاالي خوراكي در يك سال منتهي به 22 بهمن سال جاري اعالم 
كرد در اين مدت تنها گروه تخم مرغ 9/8 درصد افت قيمت داشته و بقيه 
گروه ها افزايش قيمت را ثبت كرده اند. بر اين اس��اس در دوره يك ساله 
منتهي به 22 بهمن امس��ال لبنيات 7/9 درصد، برن��ج 31/7 درصد، 
حبوب 21 درصد، ميوه ه��اي تازه 27/5 درصد، س��بزي هاي تازه 5/1 
درصد، گوشت قرمز 7/3 درصد، گوشت مرغ 13/5 درصد، قند و شكر 
23/9 درصد، چاي 12/9 درصد و روغن نباتي 8/۴ درصد افزايش قيمت 
داشتند. همچنين بانك مركزي تغييرات هفتگي قيمت خرده فروشي 11 
گروه كااليي را در تاريخ مورد اشاره منتشر و اعالم كرد: قيمت هشت گروه 

افزايش و يك گروه كاهش يافت و دو گروه ديگر نيز ثابت ماند.
---------------------------------------------------

رئيس كميسيون تلفيق عنوان كرد
 انفصال از خدمت مقاماتي

 كه اموال خود را اعالم نكنند
رئيس كميس�يون تلفي�ق اليحه برنامه شش�م توس�عه گفت: از 
اين پ�س اگ�ر مقام�ات ام�وال و داراي�ي خ�ود و خانواده  ش�ان 
را قب�ل و بع�د از تص�دي مس�ئوليت اع�ام نكنن�د، مش�مول 
مج�ازات درج�ه 6 يعن�ي انفص�ال از خدم�ت خواهن�د ش�د. 
به گزارش فارس، حميدرضا حاجي باباي��ي در مصاحبه با خبرگزاري 
صداوسيما با تش��ريح مصوبات روز سه ش��نبه مجلس گفت: فهرست 
دارايي و اموال مقامات و مس��ئوالن مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت، 
پيشتر مجمع تش��خيص مصلحت نظام در اين باره مصوبه اي داشت و 
مسئوالن و مقامات مكلفند، فهرست اموال و دارايي خود و خانواده شان 
را قبل و بعد از تصدي قبول مس��ئوليت به قوه قضائيه اعالم كنند و در 

طول مسئوليت چگونگي افزايش درآمد و اموال آنها مشخص شود. 

حاجي بابايي گفت: تاكنون اگر مقام و مس��ئولي كه اي��ن قانون را اجرا 
نمي كرد، كسي به آنها كاري نداشت و ما امروز اولين بار تصويب كرديم، 
اگر مسئول و مقامي استنكاف كند يا اطالعات اشتباه و ناقص بنويسد يا 
به هر شكلي اين مسئوليت را انجام ندهد، مشمول مجازات درجه 6 يعني 
انفصال از خدمت و مسئوليت خواهد بود. وي درباره رفع ايرادات شوراي 
نگهبان از اليحه برنامه ششم توس��عه، تصريح كرد: شوراي نگهبان در 
مجموع 38 ايراد به مصوبه مجلس درباره برنامه ششم توسعه گرفته بود 
كه حدود 20 مورد آن اصالح عبارتي، ويرايشي و جا به جايي و جايگزين 
كردن معاني بود. حاجي بابايي گفت: چند مورد مهم داشتيم كه يكي از 

آنها مربوط به تأمين مالي خارجي )فاينانس( بود. 
وي افزود: پيش بيني كرده بوديم دولت در طول يك سال بايد 65 ميليارد 
دالر سرمايه گذاري خارجي انجام دهد و بخشي از اين از طريق فاينانس 
انجام پذير است اما شوراي نگهبان اعالم كرد مجوزي كه پيشتر مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در اين باره داده بود تا پايان برنامه پنجم توسعه 
است، بنابراين براي گرفتن يك مجوز ديگر بر نظر خودمان اصرار كرديم 
و اين مصوبه مجلس به مجمع تش��خيص مصلحت نظام ارسال شد. وي 
تصريح كرد: به دنبال صدور مجوز براي بازه زماني پنج ساله هستيم و هر 
سال 65 ميليارد دالر سرمايه گذاري خواهد شد كه حدود 35 ميليارد دالر 
آن از طريق فاينانس است. رئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه 
گفت: مصوبه بعدي درباره حقوق مقامات مديران بود، قبالً گفته بوديم كه 
اين حقوق نبايد بيشتر از دو برابر ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري 

باشد و شوراي حقوق و دستمزد مي تواند تا 30 درصد افزايش دهد. 
وي افزود: با ايراد شوراي نگهبان به اين مصوبه، مناطق عملياتي، محروم 
و مرزي و متخصصان را اضافه كرديم و همچنين رقم 30 درصد به 60 
درصد افزايش پيدا كرد. حاجي بابايي گفت: با مصوبه مجلس س��قف 
دريافتي مقامات و مديران 1۴ برابر پايه حقوق يعني حدود 1۴ ميليون 
تومان است كه اين رقم توسط شوراي حقوق و دستمزد مي تواند از يك 

تا 60 درصد براي مواردي كه گفته شد، افزايش پيدا كند. 
وي ادامه داد: تركيب شوراي پول و اعتبار از ديگر مواردي بود كه ديروز 
مورد بررسي قرار گرفت. حاجي بابايي افزود: مجلس در بررسي اليحه 
برنامه شش��م تعدادي از اعضا از جمله رئيس اتاق تعاون و رئيس اتاق 
بازرگاني را به تركيب ش��وراي پول و اعتبار افزود تا اين شورا استقالل 
بيشتري داشته باش��د و ما معتقديم اگر اين شورا بخواهد موفق عمل 
كند، بايد استقالل بيشتري داشته باشد، بنابراين بر مصوبه قبلي خود 

اصرار كرديم تا به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شود. 
رئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم توس��عه همچنين گفت: پيشتر 
تصويب كرده بوديم كساني كه به عنوان پزشك در دستگاه هاي دولتي 
مشغولند نمي توانند كار خصوصي انجام دهند و اين به خاطر آن بود كه 
بعضي از نمايندگان اعتقاد داشتند، وقتي مريض به بيمارستان دولتي 

مراجعه مي كند مورد توجه قرار نمي گيرد. 
حاجي بابايي گفت: اين مصوبه را اصالح كرديم و مقرر شد پزشكاني كه 
در دستگاه هاي دولتي كار مي كنند اگر به بخش خصوصي نروند، تعرفه 

خاص به آنها پرداخت خواهد شد تا زيان نكنند.

اگر چه بانك مركزي مدعي است رگوالتوري بخش پولي است اما اين بخش رهاست 
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