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۶

اقتصادی

تورم ونزوئال از  82هزار درصد گذشت

کنگره مخالفان ونزوئال اعالم کرد تورم  12ماه منتهی به ماه جوالی به  ۸۲۷۶۶درصد
رسیده است.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز ،با فروپاشی اقتصاد وابسته به نفت ونزوئال،
ابرتورم در این کشور با سرعتی باورنکردنی رو به افزایش است .از سه سال پیش تاکنون
دولت مادورو انتشار آمار مربوط به نرخ تورم را متوقف کرده است .آماری که توسط کنگره
تحت اختیار مخالفان دولت منتشر میشود ،تنها آمار موجود از نرخ تورم این کشور است.

گزارش

تأمیننقدینگی،مشکالت
صنایعکوچکراحلمیکند؟

معــاون وزیــر صنعت ،معــدن و تجــارت از
تدوین بسته حمایتی تأمین نقدینگی صنایع
کوچکومتوسط در سیاست جدید ارزی خبر
داد .بنگاههای کوچک و متوســط  ،با توجه به
اعمال تحریمهــای آمریکا علیه ایران بهعنوان
یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با تحریمهای
جدید مورد توجه قرار گرفتهاند .به گزارش پایگاه
خبری اتاق ایران ،صنایع کوچک و متوسط در
کشورهایی مانند آلمان در مقایسه با بنگاههای
بــزرگ بیش از یک میلیارد دالر صادرات دارند
و اقتصاد بیشــتر کشــورهای اروپایی از جمله
ایتالیا متکی بر صنایع کوچک و متوسط است.
همکاری بنگاههای کوچک و متوسط اروپایی
با SMEهای ایرانی در دوران تحریمها به دلیل
استقالل مالی این بنگاههای اروپایی از آمریکا و
اینکه صدرصد خصوصی هستند ،بسیار مورد
توجه قرار گرفته است.بنابر گفته نجفی معاون
وزیر صنعت ،معدن و تجارت 48 ،درصد اشتغال
مربوط به صنایع کوچک و متوسط بوده و بیش
از یک میلیون اشــتغال در  800شهرک فعال
کشــور در جریان اســت .با این حال به اعتقاد
فعاالن اقتصادی SME ،ها در داخل ایران بهرغم
نقشی که در اقتصاد دارند اما چندان مورد توجه
سیاستگذاران نیستند و نگاه دولتی بیشتر به
حمایت از شرکتهای بزرگ معطوف است.
آسیب پذیری صنایع کوچک

پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران میگوید:
صنایع کوچک و متوسط در داخل ایران کوچک
نگ ه داشته شدهاند.او میگوید :فضای کسبوکار
تگذاریهای
این دسته از صنایع متأثر از سیاس 
دولتی آسیبپذیر شده و متاسفانه در سالهای
گذشــته ،سیاســتهای دولتی به شــدت به
بنگاههای کوچک و متوسط آسیب وارد کرده
است .تقویت زیرســاختها ،به ویژه ارتباطات
بانکی ،حملونقل و بیمــه از جمله مهمترین
زیرساختهایی است که به گفته نایب رئیس
اتاق ایران ،باید در حوزه صنایع کوچک و متوسط
مورد توجه قرار بگیرد.
نداشــتن مهارتهای کافــی و الزم در صنایع
کوچک و متوسط ،رعایت نکردن استانداردهای
کار ،تکنولــوژی ،ماشــینآالت و فرآیند تولید
قدیمی و فرسوده ،آشنا نبودن به فنون بازاریابی
در بازارهای بینالمللــی ،عدم توانایی در ایجاد
و راهاندازی واحدهای تحقیق و توســعه در این
بنگاهها و توانایی اندک در رقابت با صنایع بزرگ
که محصوالت مشــابه تولید میکنند ،از دیگر
کوچک ومتوســط

ضعفهای مهم بنگاههای
از سوی کارشناسان عنوان شده است.
در همین زمینــه ،رحیم بناموالیی رئیس اتاق
البرز ،تأسیس شرکتهای توسعه صادراتی برای
بازاریابی صنایع کوچک در داخل ایران را یکی از
مهمترین شرطهای موفقیت عملکرد بنگاههای
کوچک و متوسط در بازارهای بینالمللی میداند
و با اشاره به تجربه کشورهایی مانند چین ،ترکیه
و کره در ایجاد «شرکتهای توسعه صادرات»
برای بازاریابی SMEها بیان میکند :خلئی که
امروزه در عرصه صــادرات وجود دارد به خاطر
نبودن چنین شــرکتهایی در کشور است که
باعث شده تا تولیدکننده ،صادرکننده هم باشد
و برای اینکه در صادرات از رقبای خود پیشــی
بگیرد ،دســتی هم در قیمتگذاری داشــته
باشد .همین موضوع باعث میشود تا کیفیت
هم دستخوش قیمت قرار گرفته و دستکاری
شود و تنزل پیدا کند .او تأکید میکند :تأسیس
شرکتهای توسعه صادرات در صنایعی چون
دارو ،نســاجی ،صنایع غذایی ،ساختمان و ..با
انجام سه کار مهم «شناسایی بازارهای هدف،
بازاریابی و تقسیم بازار» میتواند راهکار اثربخشی
در توسعه فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط
باشد .همچنین نقش این شرکتها ،همانطور
که تجربه تأســیس آنها در دیگر کشورها هم
نشان داده است عالوه بر کنترل کیفیت و قیمت،
در ســاماندهی واردات نیز حائز اهمیت بوده و
خارجیها را ترغیب به سرمایهگذاری میکند.
ضرورت تغییر نگاه به صنایع کوچک و متوسط

تغییر نگاه دولت به نقشــی که صنایع کوچک
و متوســط میتواند در اقتصاد کشور ایفا کند،
اساسیترین پیششرط توسعه صنایع کوچک
ایرانی اســت .غالم سرور نوتیزهی نایبرئیس
کمیســیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران
معتقد اســت بهرغم اینکه بنگاههای کوچک
و متوســط میتوانند در دوران تحریم ضامن
کارآفرینی ،بهرهوری و اشــتغالزایی باشــند،
اما صنایع کوچــک در داخل کشــور ،درگیر
فضای رقابتی هستند که بهواسطه شرکتهای
بزرگ ایجاد شــده است .محمد الهوتی رئیس
کنفدراســیون صادرات هــم میگوید :به نظر
میرســد تامین نقدینگی صنایــع کوچک و
متوســط اگرچه نقش حائز اهمیتی در توسعه
فعالیتها و تقویت این صنایع در داخل کشور
میتواند ایفا کند ،اما تــا زمانیکه مزیتهای
صنایع کوچک که مهمتریــن آنها بهرهوری
است ،از ســوی دولت نادیده گرفته میشود و
توجهیبهتقویتزیرساختهایغیرمالیتوسعه
صنایع کوچک و متوســط صورت نمیگیرد،
نمیتوان انتظار نقشآفرینی SMEها در اقتصاد
کشور را داشت.

بازار

صعود دالر به کانال
 9هزار تومان

در شــرایطی که با اجرای بسته جدید ارزی
بانک مرکزی ،تاکنون قیمت دالر به ســرعت
روند کاهشــی گرفته بــود ،برخی گزارش ها
حاکی اســت که شماری از دالل ها به کمک
تعدادی از کانال هــای داللی ،تالش دارند تا
در مقابل کاهش بیشتر قیمت مقاومت کنند.
به گزارش «انتخاب» ،همزمان با اجرای بسته
ارزی جدیــد ،در معامالت روز گذشــته بازار
غیررسمی نیز قیمت دالر بین  8800تا  9هزار
تومان بود .در بازار دوم ،بعضی پتروشیمیها که
عمدهترین عرضه کنندگان در این بازار بودند،
ارز خــود را به قیمت  ۸۰۷۴تومان فروختند.
همچنین نرخ دالر در حوالی ظهر دیروز۹۱۰۰
تومــان بر روی تابلوی بعضــی از صرافیهای
تهران درج شــده بــود .در بازار غیررســمی
هم دالر بین ۸۸۰۰تــا  ۹۲۶۰تومان معامله
شد.گفتنی است سکه طرح جدید نیز دیروز
سه میلیون و سیصد هزار تومان معامله شد.

سقف ارز مسافرتی
پنج هزار یورو شد

بانک مرکزی روز قبل دستورالعملی اجرایی
بســته جدید ارزی را به صرافی ها ابالغ کرد؛
در این بســته امکان خرید ارز برای  23نوع
مصــارف خدماتی از صرافی های مجاز وجود
دارد.به گزارش تســنیم ،براساس اعالم بانک
مرکزی مســافران میتوانند بــا ارائه بلیت-
گذرنامه -ویزا (در مورد کشــورهایی که نیاز
به ویزا دارند) تا ســقف  5000یورو یا معادل
آن به ســایر ارزها ،از صرافیهــای مجاز ارز
خریــداری کنند .همچنین صرافیها مجازند
تا ســقف معادل مبلغ  100یورو برای هر نفر
بابت هزینه خدمات کنسولی سفارتخانههای
خارجــی ،از جملــه خدمات اخــذ روادید و
کنسولی ارز به متقاضیان بفروشند.

جراحی به جای بسته

ادامه از صفحه اول:

 ...آقایــان چون میدانند ایــن جراحی با
خونریزی و درد بســیار زیادی همراه است
قصد ندارند این ریسک را پذیرفته زیرا یکی
از تبعات این موضوع امکان از دســت دادن
همیشگی صندوق و نظر مردم است .بنابراین
این جراحی سالهاست از این دولت به آن
دولت و از این مسئول به آن مسئول پاس داده
میشود .امروز هم اگر به وزیر و وکیلی درباره
لزوم این جراحی گفته شود تاکید میکند تا
زمانی که قدری جو آرام نگردد نمیشــود
شروع به اصالحات کرد.
عامل مهم دیگر آن است که اقتصاد کشورمان
یک صاحب ندارد .ما برای شروع به جراحی
بیمار به یک تیم پزشکی کاربلد نیاز داریم
که از سوی یک پزشک کارکشته و باتجربه
مدیریت شود .اگر این جراحی از سوی چند
پزشک مدیریت گردد میشود ماجرای آش
و دو آشــپز! فلذا تا وقتی موازیکاری است
ممکن نیست این جراحی آغاز گردد.
صاف و پوستکنده باید گفت عامل دیگر
مقاومت ســخت افرادی اســت که از این
ساختارهای غلط نفع بزرگی میبرند .ساختار
فعلی منافذی دارد که برای این عده همانند
بهشت اســت و تمام نیازهای آنان را رفع و
رجوع میکند .اگر روزی بنا باشــد اقتصاد
کشور از این ساختارهای اشتباه رها شود و
به دنبال آن شفافیتها و گشایشهایی صورت
گیرد روز عزای این زالوصفتان است.
البته موارد دیگری هم وجود دارد که شرح آن
وقت گیر است اما غرض آن است که گفته
شود تصور نکنیم با این بستهبازیها قرار است
معجزهای رخ دهد .ضمن آنکه همین بسته
هم کامال ناقص است .از آنجا که اقتصاد و
سیاست ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و
بهنوعی سیاست مقدم بر اقتصاد است تا زمانی
که از یک بســته سیاسی منسجم و صحیح
رونمایی نشود بسته اقتصادی چندان کارگشا
نیست .اتفاقا در مورد جراحی اقتصادی نیز
همیننکتهمصداقدارد.یعنیجراحیسیاسی
مقدم بر جراحی اقتصادی است .سنگاپور،
چین ،ویتنام ،ترکیه ،مالزی و ...زمانی رشــد
اقتصادیشان آغاز شد که در زمین سیاست،
بازی و سیستم خود را تغییر دادند .آنان قطع
به یقین نمیتوانستند با همان نگاه گذشته به
سیاست در اقتصاد به جایگاه فعلی برسند .فلذا
کوتاه سخن آنکه مسئوالن مرتبط و موثر اگر
میخواهند نام نیکی از آنان باقی بماند باید
ق و اصولیتر به مصائب فعلی
نگاهی عمی 
داشته باشند .اثرات این بستهها زمانی استوار
است که بر بســتری صحیح و سالم سوار
شود .در کشورهای توسعه یافته نیز با توجه
به مقتضیات زمانه چنین بستههایی منتشر و
بهکار گرفته میشود اما به شرط و شروطها.
بیماری که بوی الرحمن وی بلند شده است
عینک «ریبن» میخواهد چه کار؟! اول برویم
مرکز مشکالت را پیدا کنیم سپس بسته منتشر
نماییم .امیدوارم البته پیشبینی من غلط باشد.
ِسرشدگی بازار درحال از بین رفتن است و ما
هنوز در باد کاهش نسبی دالر و طال هستیم!

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

aftab.yz@gmail.com

گزارش آفتاب یزد از روش کار قارچهای سمی اقتصاد ایران

موسسات مالی با پول مردم چه کردند؟

آفتاب یزد -گروه اقتصادی :آفت موسسات مالی و
اعتباری سالها به جان اقتصاد کشور و داراییهای
مردم افتاده بود و به معضلی بزرگ تبدیل شده بود.
چه بسیار افرادی که توسط این موسسات غیرمجاز
متضرر شده و ضربات جبرانناپذیری به اموال آنها
وارد شده است .هرچند از سال گذشته بانک مرکزی
درصدد مدیریت این موسسات برآمد ،اما هنوز هم
مبالغ هنگفتی از سرمایههای سپردهگذاران کالن
که در این موسسات مالی به ودیعه گزارده بودند به
آنها پرداخت نشده است .آنهایی هم که توانستند با
مشقت فراوان و مراجعات و پیگیریهای طاقتفرسا
پس از گذشت مدتی طوالنی حدود یک تا سه سال
ســرمایههای خود را بازیابند ،به دلیل افزایش تورم
و کاهش ارزش واحد پولی کشــورمان با ضرر مالی
قابل مالحظهای مواجه شدند .نکته قابل تامل در این
میان ،ورشکستگی بسیاری از این موسسات مالی و
اعتباری علیرغم جذب سپردههای بسیاری بود که
از طریق پرداخت سودهای بانکی کالنی از  20تا  50یا
حتی  60درصد حاصل میشد .در نهایت ،آنچه اتفاق
افتاد ،هرچند دیرهنگام ،دستگیری مدیران برخی
از این موسسات و برخورد با آنها از طریق قانون بود.
این مســئله ابتدا در مورد تعاونی مالی و اعتباری
ثامنالحجج صورت گرفت و اکنون در آخرین خبرها
روز گذشته اعالم شد که مدیران چند موسسه مالی
و اعتباری دیگر نیز بازداشت شدهاند .به نظر میرسد
که آنچه باید در پرونده مدیران و مسئوالن تراز اول
این موسســات مورد بررسی قرار بگیرد ،موشکافی
مسیرهایی است که موجب افت عجیب و غیرمنطقی
ســرمایههای موجود آنها شــده است .براستی چه
میشود که جذب گسترده سپرده صورت میگیرد
اما در نهایت ورشکستگی رخ مینماید؟!
ریشه بازار غیرمتشکل پولی در دهه ۶۰

سابقه بازار غیرمتشکل پولی را باید در به وجود آمدن
شــرکتهای مضاربهای در دهه  ۶۰و شکلگیری
پیامدهــای گســترده اقتصــادی و اجتماعی آن
جستوجو کرد .به گفته اکبر کمیجانی ،قائم مقام
بانک مرکزی ،پس از آنکه برنامه سوم توسعه در ماده
 ۹۸خود تاسیس بانکهای غیردولتی را مجاز اعالم
کرد ،بانکهای خصوصی وارد فعالیتهای بانکداری
شــدند؛ لیکن هنوز بازار قدرتمندی از موسســات
غیرمجاز وجود نداشــت تا اینکه بانک مرکزی در
بهمــن  ۱۳۸۳با ارائه الیحهای به مجلس شــورای
اسالمی«،قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی» را به
تصویب رســاند .پس از روی کار آمدن دولت نهم،
مجلس شورای اسالمی طی مباحث فراوان ،قانون
منطقی کردن نرخ سود تسهیالت بانکی را بهتصویب
رســاند .این قانون با جهتگیری کاهش نرخ سود
تسهیالت بدون توجه به مولفه بسیار مهم نرخ تورم،
زمینههای ظهور و گســترش موسســات اعتباری
غیرمجاز را فراهم آورد.
به جرات میتوان گفت که نیمه دوم دهه  ،۸۰شرایط
بسیار مناســبی بود تا بسیاری از نهادهای نظامی،
بنگاههای بزرگ ،شهرداریها ،بنیادهای تعاون و...
وارد فعالیتهای مالی شــده و بدون کنترل بانک
مرکزی اقدام به تجهیز و تخصیص منابع کنند؛ به
نحوی که از پایــان دهه  ۸۰تاکنون ،عالوهبر اینکه
توازن منابع و مصارف بخش رسمی بازار پول بهدلیل
وجود بازار غیرمتشکل پولی مخدوش شد ،اقدامات
سیاستگذار پولی در زمینه مدیریت بازار پول نیز

سقفقیمتتعزیراتیکاغذ
تعیینشد

با تصمیم اعضای کارگروه تنظیم بازار ســقف
قیمت تعزیراتی کاغذهای موجود در داخل کشور
تعیین شد .به گزارش ایسنا ،طبق تصویب ستاد
تنظیم بازار ،سقف قیمت تعزیراتی کاغذ روزنامه
 ۴۱۰۰تومان و ســقف قیمت کاغذهای چاپ و
تحریر کیلویی ۵۱۰۰تومان تعیین شد .همچنین
سقف قیمت تعزیراتی بالکی نیز ۵۱۰۰تومان می
شــود.بر اســاس این گزارش ،به منظور رصد و
پایش بازار کاغذ ،کمیته دائمی کنترل تامین نیاز
ی در این حوزه با ریاست
مصرف کنندگان واقع 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل شد .به
موجب تصمیمات اتخاذ شده ،این کمیته الزم
است به نحوی نسبت به مدیریت بازار اقدام نماید
که در کنار پیشگیری از کمبود در بازار ،کاال به
قیمت مصوب به دست مصرف کنندگان واقعی
برسد.همچنین مقرر شد موجودی انبارها و مراکز
نگهداری اعالن و در صورت عدم مراجعه جهت
دریافت شــبکه توزیع به وزارت ارشاد و سازمان
های صنعت ،معدن و تجارت استانی ،موجودی
مذکور احتکار و اختفا تلقی و مشمول برخورد
قانونی شــود.در این راســتا صادرات انواع کاغذ
و کاغذ باطله از کشــور نیز ممنوع شده است.
همچنین وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :با
بررسیهایی که انجام شده بیش از  ۱۰۵هزار تن
کاغذ از گمرکات کشور در دست ترخیص است.

خریدمشتریان نفتیبزرگ
ایران باال ماند

برآورد پایگاه خبری "اس اند پی گلوبال پالتس"
نشــان داد صادرات نفت ایران در ماه جوالی با
کاهش خریــد کره جنوبی و اروپــا دچار افت
شــد اما خرید چین و هند از ایــران باال ماند.
بهگزارش ایســنا ،طبق آمار نــرم افزار جریان
تجاری پالتس ،مجموع حجم صادرات از بنادر
ایــران در مــاه جوالی به میــزان هفت درصد
کاهش یافت و به  ۲.۳۲میلیون بشــکه در روز
در مقایســه با  ۲.۴۹میلیون بشــکه در روز در
ژوئن رســید.برخی از منابع آگاه اظهار کردهاند
که با افت صادرات ،فعالیت پاالیشــگاهی ایران
افزایش یافته و در نتیجه تولید بنزین در برخی
از پاالیشگاههای ایران رشد کرده و انتظار میرود
بشکههای بیشتری در ذخایر شناور جای بگیرند.

کماثر یا حتی در برخی موارد بیاثر شد.
بازداشت مدیران عامل موسسات مالی و اعتباری

در همین راستا اقدامات اخیر دولت و بانک مرکزی
منجر به برچیده شــدن بســاط موسســات مالی
غیرمجاز و پس از آن دســتگیری مدیران آنها شد.
ماه گذشته ،خبر بازداشت مدیر عامل موسسه مالی و
اعتباری ثامنالحجج در رسانه ها منتشر شد .وی که
متهم ردیف اول این پرونده هم محسوب میشود ،با
تشــدید قرار وثیقه و عجز از ناتوانی قــرار صادره،
بازداشــت و راهی زندان شد .قاضی پرونده مذکور،
قرار وثیقه متهم ردیــف اول این پرونده را به چهار
هزار میلیارد تومان افزایش داد و این قرار را به متهم
ابالغ کرد .پرونده ثامنالحجج که پیشتر ارزش ریالی
آن  12هزار میلیارد تومان اعالم شده 360 ،شاکی و
سهمتهم دارد که به گفته سخنگوی قوهقضاییه ،متهم
ردیف سوم از همان ابتدای تشکیل پرونده متواری
بوده و کیفرخواست وی نیز به صورت غیابی صادر
شده است .پس از آن ،روز گذشته روزنامه جوان به
نقل ازحسن نوروزی ،سخنگوی کمیسیون حقوقی
و قضایی مجلس شورای اسالمی نوشت که مدیران
چند موسسه مالی و اعتباری بازداشت شدهاند .وی
تصریح کرد« :باتوجه به اینکه در حال حاضر پرونده
موسسه ثامنالحجج در دادگاه در حال بررسی است
قطعا بعد از اتمام این پرونده دســتگاه قضایی برای
بررسی سایر پروندهها وارد عمل خواهد شد».
نوروزی تاکید کــرد« :تحقیقات بازپــرس از این
مدیران آغاز شده است و بعد از صدور قرار مجرمیت
از سوی دادســتان ،روند محاکمه متهمان شروع
خواهد شــد .بدون شک باتوجه به مطالبات مردم
از این موسســات مالی مجلس شورای اسالمی و
نمایندگان در جهت تحقق خواستههای آنها اقدام
و در این راســتا نسبت به عملکرد دستگاه قضایی
نظارت الزم را انجــام خواهند داد تا خدایی نکرده
حقی از مردم پایمال نشود».
موسساتمالیمتخلف=پولشوییوبیانضباطیپولی

با توجه به ضربه ای که این گونه موسسات مالی و
اعتباری به اقتصاد ایران وارد کردهاند ،باید در مورد
چگونگی عملکرد آنها بررســیهای دقیق صورت
گیرد تا از تکرار احتمالی آن به هر شکلی در آینده
جلوگیری شود .مهدی پازوکی ،کارشناس اقتصادی
در این راستا به آفتاب یزد گفت« :درمورد این گونه
موسسات مالی و اعتباری موارد بسیاری هست که
باید مورد بررسی قرار گیرد .اینکه هیئت مدیره آنها

شامل چه افرادی بوده؛ سرمایهشان چه مقدار بوده؛
چه زمانی آغاز به کار کردهاند؛ عملکردشان چه بوده
است و  ...اما شخصا با این موسسات مالی و اعتباری
کامال مخالف هســتم ».پازوکی افزود« :وجود این
موسسات در شرایطی که سیستم بانکی ما تحت نظر
بانک مرکزی کار میکند ،این موسسات چیزی جز
پولشویی و بیانضباطی پولی در سیستم بانکی کشور
نیستند .به همین دلیل نیز این موسسات قارچگونه
گســترش پیدا کردند .موسسهای که مدیرعاملش
دیپلمه است و تحصیالت مرتبط با امور مالی ندارد،
چگونه قادر به فعالیت خواهد بود؟!» وی خاطرنشان
کرد« :از ســوی دیگر ،طبق آمارها این موسســات
ســود  25درصد به باال پرداخت میکردند و حتی
در جایی منتشر شد که سودهای  50تا  60درصدی
نیز توســط آنها پرداخت میشده است .اینها نشان
میدهد که این موسســات دالل و واسطه بودند و
ضدتولید عمل میکردند .تنها در این صورت بود که
میتوانستند سودهای  60درصدی پرداخت کنند».
پازوکی تصریح کــرد« :بنابراین
این موسســات ،به ســفته بازی
مشــغول بودند؛ یعنی براساس
ایجــاد تقاضای ســفتهبازی در
اقتصاد تالش میکردند بخشی از
نقدینگی و پولهای کثیفی مانند درآمد موادمخدر،
قاچاق کاال ،رشوه و فساد اقتصادی را جذب و از این
طریق ،سودهای باال پرداخت کنند».
لزوم مخالفت بانک مرکزی
با تاسیس موسسات جدید

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت« :من توصیه
میکنم که حتی بانک مرکزی در سایت خود اعالم
کند که با تاســیس هیچ موسسه جدیدی موافقت
نخواهد کرد .باید یادآور شوم که اوایل انقالب قرار
بود ســازمان اقتصاد اسالمی تبدیل به بانک شود.
علیرغم اینکه سازمان اقتصاد اسالمی موسسهای بود
که ربا نمیداد ،براساس صندوقهای قرضالحسنه
تشکیل شده بود و قرار بود نرخ بهره آن صفر باشد،
با این وجود مجوز بانک به این موسسه داده نشد .اما
فردی با تحصیالت دیپلم در شهر سبزوار که هیچ
آگاهی از نظام بانکی و سیاست پولی ندارد ،موسسه
بزرگی با هزاران میلیارد تومان سپرده مردمی ایجاد
میکند».
پولهایی که صرف واسطهگری شد

پازوکی ادامه داد« :پولهایی که از مردم توســط

این موسســات مالی و اعتباری گرفته میشــد،
قطعا بــه فعالیتهــای واســطهگری اختصاص
مییافت .درحال حاضر ،یکی از مشــکالت اقتصاد
ایران بیانضباطی پولی اســت که مقدمات آن از
این موسسات غیرمتشــکل پولی شروع شد .این
بدانمعنا نیست که سیستم بانکی ما مشکل ندارد،
اما این موسســات از طریق نقدینگی بسیار زیادی
که در دست آنها بود ،اقدام به کارهای بنگاهداری
میکردند؛ درحالی که موسسات مالی و پولی نباید
اینگونه باشــند .به طور مثال ،اکنون در آلمان به
عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا ،اگر
10درصد پساندازکنندگان بانکها تصمیم بگیرند
که پولهای خود را از سیستم بانکی خارج کنند،
سیستم بانکی آلمان دچار مشکل میشود .این در
مورد اقتصاد ایران نیز صادق است».
وی تاکید کرد« :این در حالی اســت که موسسات
مالی و اعتبــاری مذکور ،پولهای هنگفتی را وارد
فعالیتهایی مانند خرید سکه ،ارز ،مسکن ،فوالد،
آهــن و  ...میکردند .بنابراین یکی از ایرادات نظام
بانکی ایران این است که بخشی از موسسات مالی و
بانکهای ما فعالیت بنگاهداری انجام میدهند که
مثل ســم برای اقتصاد ایران خطرناک است .بانک
باید تامین مالی پروژههای اقتصادی را انجام دهد».

پرداخت وامهای خاص به افراد خاص

پازوکــی در ادامه گفت« :بخشــی از علت اینکه
موسســات مالــی و اعتبــاری با کمبــود منابع
مالــی مواجه شــدند ،پرداخت وام به دوســتان و
آشنایانشــان بود که این وامها هنوز برنگشتهاند.
برخی از این وامهای خاص با بهرههای پایینتری
مانند چهار درصد به افراد خاص پرداخت میشد و
این درحالی بود که سود پرداختی به سپردهگذاران
باالی  20درصد بود».
رانتخواریتعاونیها

وی تاکید کرد« :اساســا وقتی موسسات گسترش
پیدا میکنند ،فساد ایجاد میشود .این موسسات
در ابتدا تحت عنوان تعاونی مشغول به کار شدند و
از وزارت تعاون مجوز گرفتند .مطالعات کارشناسی
من نشــان میدهد که اکثر تعاونیها در کشور ما
با مشــکل مواجه هستند .به طور مثال 90 ،درصد
تعاونیهای مســکن مشــکل دارند و توزیع رانت
میکنند .مثال اساتید دانشگاه تهران با اینکه همگی
در بهترین منطقههای شهر خانه دارند ،برای فرار از
مالیات اقدام به تشکیل تعاونی مسکن کردهاند».
پازوکی افزود« :بنابراین تعاونیها عملکرد بســیار
بدی داشتهاند و در اقتصاد ایران توزیع رانت کردهاند.
حداقل  60درصد افرادی که از طریق تعاونیها در
شهر تهران صاحب مسکن شدهاند ،مالک یک واحد
دیگر نیز در تهران بودهانــد .یعنی این افراد دروغ
گفتهاند و به آنها رانت داده شــده است .ما باید در
اقتصاد جلوی رانت را بگیریم ،چهرانت تعاونی چه
رانت دولتی و چه رانت خصوصی».
امید که ممانعت از رانت و فساد با ایجاد شفافیت در
اقتصاد و نظام بانکی ایران به طور گسترده صورت
گیرد .در غیر اینصورت افرادی با ســوء اســتفاده
از عدم شــفافیت و نظارت مجــددا درصدد ایجاد
مشکالت گسترده برای اقتصاد کشورمان خواهند
شــد .در پایان باید گفت که یک مجموعه منظم
میتواند مانع بینظمی افراد شود.

