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 اعطای 133 هزار تسهیالت 
قرض الحسنه از سوی

 بانک تجارت
از  تج��ارت  بان��ک 
ابتدای س��الجاری تا 
پایان دیم��اه بیش از 
فق��ره   133000
تس��هیالت قرض الحسنه به متقاضیان 
پرداخت کرده اس��ت. به گزارش روابط 
عموم��ی بانک تجارت، عباس اش��رف 
ن��ژاد نای��ب رییس هیات مدیره و معاون 
مدی��ر عام��ل در امور اعتباری این بانک 
در گفتگویی ضمن گرامیداش��ت ایام ا... 
ده��ه فجر اف��زود: در اج��رای تاکیدات 
بانک مرکزی به منظور حمایت بانک ها 
ب��رای کاهش ص��ف انتظار دریافت وام 
قرض الحس��نه ازدواج و تهیه جهیزیه و 
تسهیل ش��رایط ازدواج زوج های جوان 
در سراس��ر کش��ور، ش��عب این بانک در 
10 ماه��ه گذش��ته ب��ه 132 هزار و 380 
زوج تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج 
پرداخت نموده اند که مجموع تسهیالت 
اعطایی بانک در این بخش به 14 هزار 
میلی��ارد ریال بالغ می ش��ود. وی اضافه 
ک��رد: بانک تجارت همچنین به منظور 
توس��عه مش��اغل خانگ��ی بی��ش از 42 
میلی��ارد ریال تس��هیالت به ۵7۶ نفر از 
متقاضیان معرفی ش��ده از سوی وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی پرداخت 
کرده اس��ت. اش��رف نژاد خاطر نش��ان 
ک��رد: ط��ی 10 ماه گذش��ته و در تداوم 
اقدام��ات انجام ش��ده در زمینه عمل به 
مس��ئولیت های اجتماع��ی ب��ا رویکرد 
حفاظت از محیط زیست، بانک تجارت 
با اعطای 79۵ میلیارد ریال تس��هیالت 
در طرح جایگزینی تاکسی های فرسوده 
فق��ره   3،97۵ و  نم��وده  مش��ارکت 
تس��هیالت در این بخش پرداخت کرده 
اس��ت. عضو هیات مدیره بانک تجارت 
گفت: اعطای تس��هیالت در بخش های 
مختلف از جمله 7،017 فقره تسهیالت 
مس��کن روستایی، اعطای تسهیالت در 
قالب مس��کن مهر به تعداد 1،79۶ فقره 
و 123 فق��ره تس��هیالت در بخ��ش 
بازس��ازی مسکن در بافت های فرسوده 
از دیگ��ر اقدامات بان��ک تجارت در 10 

ماهه گذشته به شمار می رود.

ساندرو در انتظار دارندگان 
دستگاه های کارتخوان 

بانک سرمایه
تج��ارت  ش��رکت 
الکترونیک س��رمایه 
وابس��ته ب��ه بان��ک 
سرمایه به منظور ارج 
نهادن به پذیرندگان پایانه فروش��گاهی 
بانک سرمایه؛ جشنواره ای تحت عنوان 
»جشنواره کارت خوان 24 عیار« برگزار 
می نماید. به گزارش اداره روابط عمومی 
تج��ارت  ش��رکت  س��رمایه،  بان��ک 
الکترونی��ک س��رمایه وابس��ته به بانک 
س��رمایه، همزم��ان با فرارس��یدن دهه 
مب��ارک فج��ر و آغ��از س��ی و نهمی��ن 
س��الگرد پی��روزی ش��کوهمند انقالب 
اس��المی و ب��ه منظ��ور ارج نه��ادن به 
پذیرن��دگان پایان��ه فروش��گاهی بانک 
س��رمایه؛ جش��نواره ای تح��ت عنوان 
»جش��نواره کارت خ��وان 24 عیار«، از 
تاری��خ 12 بهم��ن 9۶ الی 12 فروردین 
97 در دو دوره )دوره اول از 12 بهم��ن 
9۶ ت��ا 11 اس��فند 9۶ و دوره دوم 12 
اس��فند 9۶ ت��ا تاری��خ 12 فروردین 97( 
برگ��زار می نماید. کلیه پذیرندگان پایانه 
فروشگاهی بانک سرمایه صرف نظر از 
ن��وع حس��اب متصل ب��ه کارت خوان، 
می توانند با افزایش تعداد تراکنش های 
خری��د و همچنی��ن افزای��ش مع��دل 
موجودی این گونه حس��اب ها با کس��ب 
حداقل 30 امتیاز در قرعه کش��ی پایان 
هر دوره  شرکت نمایند. اول اردیبهشت 
1397 ی��ک دس��تگاه خودرو س��اندرو 
STEPWAY ط��ی مراس��می ویژه به 
 قی��د قرع��ه ب��ه برن��ده نهای��ی اه��دا 

می گردد.

اخبار
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت 
ارز در ب��ازار ب��ا وج��ود افزایش درآمدهای ارزی کش��ور منطقی 
نیست گفت: ضعف نظارتی بانک مرکزی در این حوزه مشهود 

است. 
محمدرض��ا پورابراهیمی با اش��اره ب��ه دالیلی که موجب ایجاد 
ش��وک ناگهانی قیمت ارز ش��ده، گفت: در حوزه مرتبط با بازار 

ارز در تم��ام کش��ورها و در ای��ران ه��م بانک مرکزی مهمترین 
رک��ن اثرگ��ذار و مدیری��ت کننده در این بازه اس��ت و بر همین 
رویکرد باید انتظار داش��ته باش��یم که آن چیزی که باعث عدم 
ایجاد تعادل در بازار ارز می ش��ود را با اتخاذ تصمیمات مناس��ب 
مدیری��ت کنی��م. این نماینده مجلس گفت: ش��رایط و وضعیت 
اقتصادی کش��ور و حتی پیش بینی برای آینده اقتصاد کش��ور را 

به نحوی نمی بینم که ش��اهد کاهش ارزش پول ملی باش��یم و 
ارزه��ای خارج��ی در مقابل پول ملی ما افزایش پیدا کنند و این 
ش��رایط را رق��م می زنند لذا هر ی��ک از مؤلفه هایی که در حوزه 
اقتصاد بحث می ش��ود ناظر بر این رویکرد اس��ت. پورابراهیمی 
تقاض��ای کاذب در ب��ازار را از مهمتری��ن عوامل و دالیل اصلی 

عدم نابسامانی در بازار ارز برشمرد.

ضعف نظارتی بانک مرکزی در بازار ارز مشهود است

س�پرده گذاران مؤسس�ات مال�ی از س�ال 
گذش�ته تاکنون به دفعات نس�بت به تعیین 
تکلی�ف وضعی�ت به وج�ود آم�ده اعتراض 
کرده اند و در هر عرصه ای که حضور یافته اند 
و به هر نهاد و موسس�ه ای که امکانش بود 
ب�ه صراح�ت اع�ام کرده اند که پ�ول خود 
هم�راه ب�ا س�ود تعیین ش�ده را می خواهند. 
در دیگ�ر کش�ورها قوانین�ی وجود دارد که با 
اعام ورشکس�تگی جلوی چنین مرحله ای 
از فروپاش�ی گرفته می ش�ود و از پول های 
س�پرده گذاران محافظ�ت می ش�ود ولی به 
گفت�ه ی�ک کارش�ناس بانکی متاس�فانه در 
ایران نه این قوانین اعمال می شود و نه دیگر 
پول و سرمایه ای مانده که بانک مرکزی آن 
را تصاحب کند و پول سپرده گذاران را بدهد. 
حاال سؤال همه این است که تکلیف چیست؟ 
آیا دولت باید پول س�پرده گذاران را بدهد؟ 
اگ�ر این طور اس�ت این پ�ول را باید از کجا 
تأمی�ن کند، س�رمایه دیگر س�پرده گذاران 
در دیگ�ر بانک ه�ا ی�ا بودجه دولت؟ ش�اید 
باز کردن کاف س�ردرگم مؤسس�ات مالی 
ورشکس�ته به آس�انی ممک�ن نباش�د، ولی 
می ت�وان از چن�د زاوی�ه به آن ن�گاه و تصور 
کرد که دولت چه راه کارهایی برای مواجهه با 
آن را دارد. در این باره گفتگویی با بهاءالدین 
هاشمی، کارشناس امور بانکی داشته ایم که 

در ادامه می خوانید.

ب�رای مؤسس�ات مال�ی و اعتباری اعم از  ���
بانک و غیربانک در ش�رایطی که با بحران 
مواج�ه می ش�وند و ب�ه ه�ر دلیل�ی ق�ادر به 
ادامه کار خود نیس�تند، پروتکل مش�خص و 
تعیین شده ای از سوی نهادهای مرجع مثل 

صندوق بین المللی پول وجود دارد؟
در کشورهایی مثل آمریکا، کره، تایوان، فیلیپین 
و تایلند چنین پروتکل هایی وجود دارد. تقریبًا 
هر کشوری که یک بحران بزرگ مالی را تجربه 
کرده اس��ت پس از بحران پروتکل هایی برای 
اعالم ورشکس��تگی بانک ها و موسساتش��ان 
وضع کرده اند. اگر مؤسس��ات مالی ورشکسته 
شوند تمام اقتصاد کشور دچار رکود می شود و 
اقتصاد را ویران می کند. به همین خاطر صندوق 
بین المللی پول یک پروتکل واحد و مش��ترک 
دارد که برای اعالم ورشکس��تگی بانک ها و 
مؤسس��ات مالی تدوین شده است. معمواًل به 
این شکل است که قبل از ورشکستگی کامل 
یا فروپاش��ی اعالم ورشکستگی کنند تا روی 
ش��اخص این بانک ها در بورس تأثیر ش��دید 
نگذارد و بحران به مؤسسات دیگر منتقل نشود. 
مهم تر از همه این که این قوانین از سپرده های 
مردم محافظت می کنند. خط مشی مشخصی 
از س��وی صندوق بین المللی پول تعیین  ش��ده 
است که چطور اعالم ورشکستگی کنند، چطور 
مناب��ع را تصرف کنن��د و این که چطور جلوی 
تأثیر این ورشکس��تگی ها به صنایع وابس��ته 
ب��ه ای��ن بانک ها را بگیرن��د. دولت هم پس از 
ورشکستگی به اصطالح Bail Out می کند یا 
نجات ش��ان می دهد. مثاًل در بحران دهه 90 
کره، ایاالت متحده حدود 700 میلیارد دالر به 
این کش��ور کمک کرد و این کمک پول کره 

را زنده کرد.

در ایران چنین قوانینی وجود دارد؟ ���
متاس��فانه ب��ا وجودی ک��ه ایران از دهه 70 به 
این سو، سه بحران بزرگ مالی را تجربه کرد، 

هنوز هیچ قانونی برای ورشکستگی بانک ها 
تدوی��ن نکرده اس��ت. بحران اول س��ال 7۵ 
بود و بعد س��ال 89 بود و امس��ال هم آخرین 

بحران را تجربه کردیم. در هیچ یک این ها هم 
مؤسسات مالی ورشکسته نشدند یا به عبارتی 
قوانین ورشکس��تگی درباره آن ها اعالم نشده 
است. حاال که فضا کمی باز شده می توان گفت 
فالن بانک ورشکسته شده است، اما حقیقت 
این اس��ت که این مؤسس��ات طی یک فرآیند 
اقتصادی ورشکس��ته نشده اند بلکه به سادگی 
کاله برداری کرده و پول مردم را گرفته و فرار 
کرده ان��د. باالخره نرخ به��ره در این بانک ها 
باال بود و مردم سرمایه  خود را به این بانک ها 
بردند. اش��تباه بانک مرکزی این بود که قبل 
از این که تکلیف س��پرده های این مؤسس��ات 
مش��خص ش��ود نرخ بهره را پایین آورد و این 
مؤسس��ات که از اول هم کارشان قانونی نبود 
ش��رایط را خراب دیدند و پول و س��رمایه مردم 

را برداشتند و رفتند.

برخی از سپرده گذاران مؤسسات اعتباری  ���
ورشکس�ته م�ردم عادی هس�تند. با فرض 
این که دولت بخواهد مشکل سپرده گذاران 
مؤسس�ات م�ورد بح�ث را حل کن�د، کدام 
منطقی تر است؛ آیا باید اصل پول را به آن ها 
بدهد یا پول و بهره را با هم پرداخت کند یا 

سپرده آن ها را به بانک دیگری؟
این که دولت بخواهد این س��پرده ها را منتقل 

کند ممکن نیس��ت چون چیزی باقی نمانده 
است که دولت یا بانک مرکزی بخواهد تصرف 
کن��د. بحث این اس��ت ک��ه دولت ها باید قباًل 
ورود می کردن��د ک��ه نکردند؛ ح��اال هم نباید 
دولت پولی به این سپرده گذاران پرداخت کند. 
ش��ما ببینید که ش��اخص بورس خوشبختانه 
رش��د داش��ت وگرنه ما در بحرانی جدی قرار 
می گرفتی��م. اگ��ر دامنه این اتفاقات به بورس 
می رس��ید ما هم تجربه آرژانتین و مکزیک را 

از سر می گذراندیم.

نب�ودن ای�ن قوانین برای بقیه بانک ها هم  ���
خطرناک اس�ت و امکان دارد ورشکس�تگی 

دامن آن ها را هم بگیرد؟
بانک دولتی که در ایران ورشکسته نمی شود 
و این مش��کل بیش��تر بانک های خصوصی را 
ش��امل می ش��ود. قطعًا خطرناک است چون 
همی��ن بانک ه��ای خصوصی هم س��رمایه  
قابل توجه��ی از اقتص��اد را دارن��د و صنای��ع 
بزرگ��ی به آن ها وابس��ته اند. م��ا بارها اعالم 
کردیم که دیگر بانک نزنید و مجوز تأس��یس 
بانک ندهید. کشوری که به خاطر تحریم دچار 
مشکالت زیادی است و نمی تواند پول نفت را 
هم به راحتی دریافت کند با چه پشتوانه مالی 
و ارزی ای بان��ک می زن��د و در ش��رایطی که 
ورشکستگی این بانک ها محتمل است چطور 

می خواهد به این بانک ها کمک کند.

به نظ�ر ش�ما دول�ت و بان�ک مرک�زی ب�ا  ���
بحرانی که به وجود آمده چطور برخورد کرده 
و بح�ران ب�ه وج�ود آم�ده را به خوبی کنترل 

کرده است؟
اقتصادم��ان ی��ک سیاس��ت گذاری درس��ت 
نمی بینی��م. ذات سیاس��ت گذاری اقتص��اد ما 
این طور اس��ت که هیچ مقام دولتی نمی تواند 
درس��ت تصمیم بگیرد. ولی تصمیم و برخورد 
دول��ت ب��ا این مس��ئله نه خوب ب��ود و نه بد. 
اصاًل مس��ئله از دس��ت این ها خارج اس��ت و 
نمی توانن��د تصمیم درس��ت و کاملی بگیرند. 
بعید اس��ت بانک مرکزی سیاست مشخصی 
در پیش داشته باشد و بخواهد از سپرده گذاران 
حمای��ت کام��ل کنند. منطقًا ه��م نباید پول 
س��پرده گذاران را بدهن��د. در واق��ع ه��م اگر 
اموالی مانده باشد و بانک آنها را تصاحب کند 
مطمئنًا به س��پرده گذاران دانه درشت می رسد 
نه این س��پرده گذاران خرد. ب��ازی نابخردانه 
با نرخ بهره مثل کش��یدن ماش��ه این اتفاقات 

ب��ود. پس نمی ت��وان گفت دولت خوب عمل 
کرده است.

با وجود ورشکستگی های مالی سال های  ���
گذشته اما به نظر می رسد بانک مرکزی هنوز 
هیچ آیین نامه ای در این باره ننوش�ته است. 
فکر می کنید چرا هنوز اراده  ای در این زمینه 

وجود ندارد؟
به سؤال خودتان نگاه کنید. شما در حال اشاره 
به یکی دیگر از خطاهای دولت هس��تید. اگر 
زمانی، یک س��ال بعد، دو س��ال بعد، چند سال 
بعد، کسانی از این وضعیت متضرر شوند و شما 
از من بپرسید چرا دولت باید این ضرر را جبران 
کند، خواهم گفت این گناه نخستین دولت بود. 
بانک مرکزی، قلب تصمیم ساز اقتصاد ایران 

اس��ت. س��ؤال: چرا قلب تصمیم ساز خوب کار 
نمی کند؟ چون در بدن اقتصاد ایران، مغز هم 
چن��دان خ��وب کار نمی کند، کلیه هم چندان 
خوب کار نمی کند. متاس��فانه مش��کالت کار 
در سیس��تم مدیریتی ایران این اس��ت که شما 
با انبوهی از مس��ائل حل نشده مواجه هستید. 
ب��رای سروس��امان دادن به این وضعیت باید 
ابتدا بفهمید اولویت های هر حوزه ای چیست 
و سپس برای اولویت های اصلی در هر حوزه 
اق��دام کنی��د. می ت��وان درک ک��رد که بانک 
مرک��زی، مرکز نفوذهای سیاس��ی ناهمگن 
اس��ت. هر دس��ته پرتوان مالی، بانک مرکزی 
را به سمتی می کشد. اراده نداشتن را کنار تحت 
فش��ارهای ناهمس��و بودن بگذارید و این ها را 

با روندهای نادرست گذشته و شکل دادن به 
مس��یری نادرس��ت )یعنی وابستگی به مسیر( 
قرار دهید، نه تنها مشکل تیم اقتصادی حسن 
روحانی که مشکل سایر تیم های دولت کنونی 

را درک خواهید کرد.

رد پای سوءاستفاده برخی افراد و مراکز،  ���
مث�ًا برخ�ی بانک ه�ای دولتی، نی�ز در این 
پرون�ده دی�ده می ش�ود، اما به طور رس�می 
هرگز نامی از این افراد و مراکز برده نش�ده 
اس�ت. ب�ه نظر ش�ما نبای�د ای�ن پرونده ها 
موش�کافانه و دقیق بررس�ی ش�ود تا حقوق 
واقع�ی م�ردم از ای�ن نوع سوءاس�تفاده ها 

متمایز شود؟
در برخ��ی خبره��ا دیده ام به این افراد و مراکز 
اش��اره کرده اند. بگذارید س��اده بگویم؛ کشور 
ما کش��ور متهم کردن افراد اس��ت، کش��ور 
اتهام های بی اس��اس. تقریبًا همه ما فهرست 
بلندباالی��ی از کس��انی را در جی��ب داریم که 
متهمش��ان کنیم و بگوییم تقصیرها بر گردن 
آن هاس��ت. م��ن نمی دانم چق��در این افراد و 
مراکزی که در برخی رسانه ها از آن ها به عنوان 
سوءاستفاده کنندگان یاد می شود، واقعًا در این 
قضایا دخیل بوده اند. این را می توان به عهده 
نظام قضائی گذاشت. فکر می کنم هم گرایی 
دو قوه مجریه و قضائیه در رس��یدگی مؤثر به 
بحران ورشکستگی مؤسسات مالی و  اعتباری، 
می تواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند. اگر 
این دو قوه نظام در یک مس��یر قرار گیرند و 
قوه مقننه نیز پشتوانه قانونی افزایش شفافیت 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی را ایجاد کند، این ها 
می تواند ریشه های بسیاری از بحران های آتی 
را خشک کند. اگر این، آن را متهم کند و هر یک 
از نهادهای مؤثر در حل بحران ورشکستگی 
مؤسس��ات مالی و اعتباری، توپ را به زمین 
دیگری بیندازد، باید منتظر ورشکستگی های 
بانک ها و صندوق ها و در مرحله بعد، بیمه ها 
ب��ود. هم��کاری در بحران مؤسس��ات مالی و 
اعتب��اری، تمری��ن حل بحران ه��ای آتی در 
اقتصاد ایران اس��ت. باید صبر کرد و دید این 

نهادها چقدر موفق خواهند شد.

س�کوت مس�ئوالن دولتی در این باره چه  ���
معنایی دارد؟

به واق��ع نمی توان��م نیت خوان��ی کنم. ش��اید 
دس��ته ای از آن ها از خودش��ان می پرسند چرا 
م��ا )یعن��ی دول��ت( باید چوب طم��ع عده ای 
از س��پرده گذاران را بخوری��م ک��ه خواس��تند 
بهره های آن چنانی بگیرند. ش��اید دس��ته ای 
هم با این نظر مخالف باش��ند و بفهمند آن ها 
ش��خص نیس��تند، بلکه شخصیت سیاسی اند 
و در هر پس��ت و مقامی مس��ئولیت عمومی 
دارند. ش��اید این دومی ها حداقل مس��ئولیت 
اجتماعی دولت را بفهمند، ولی از خود بپرسند 
با کدام پول و از کدام منبع. شاید این ها سکوت 
می کنند، چون نمی توانند مسئله کمبود منابع 
مال��ی را ح��ل کنند. هر چه هس��ت، حل این 
بحران در یک پازل بزرگتر و با جراحی اقتصاد 
ایران، مخصوصًا رسمی کردن غیررسمی ها، 
ممکن خواهد ش��د. ش��فافیت بخش��یدن به 
اقتصاد ایران کاری اس��ت که می تواند بدون 
نیاز به این سکوت کرد ن ها، اقدامی در جهت 
حل بحران های اقتصادی باشد. برای مردمی 
که به نظام اقتصادی کش��ور اعتماد کرده اند 

سکوت درمان هیچ دردی نیست.

بهاءالدین هاشمی، کارشناس بانکی، در گفتگو با »اخبار بانک، بیمه و بورس«

دولت مسئول کالهبرداری های غیرمجاز نیست

ایــن  کــه  اســت  ایــن  حقیقــت 
فرآینــد  یــک  طــی  مؤسســات 
اقتصــادی ورشکســته نشــده اند 
بلکه به ســادگی کاله برداری کرده و 
پول مردم را گرفته و فرار کرده اند. 
باالخره نرخ بهره در این بانک ها باال 
بود و مردم ســرمایه  خود را به این 
بانک ها بردند. اشتباه بانک مرکزی 
ایــن بود که قبــل از این که تکلیف 
سپرده های این مؤسسات مشخص 
شــود نرخ بهره را پایین آورد و این 
مؤسســات که از اول هم کارشــان 
قانونی نبود شرایط را خراب دیدند 
و پول و سرمایه مردم را برداشتند 

و رفتند
ذات سیاســت گذاری اقتصــاد مــا 
این طور اســت که هیچ مقام دولتی 
نمی تواند درســت تصمیم بگیرد. 
ولــی تصمیم و برخورد دولت با این 
مســئله نه خوب بــود و نه بد. اصالً 
مســئله از دست این ها خارج است 
و نمی توانند تصمیم درست و کاملی 
بگیرنــد. بعید اســت بانک مرکزی 
سیاست مشخصی در پیش داشته 
باشــد و بخواهد از سپرده گذاران 

حمایت کامل کنند
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