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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

سیاسی

اعضای هیئت مدیره بانک تجارت برای خود تصویب کردند

کارت زرد مجلس به رحمانی فضلی
نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر کشور قانع نشده و به او کارت زرد دادند.
مجتبی یوسفی نمایندهاهواز سوالی از وزیر کشور درباره علت عدم نظارت بر عملکرد
شهرداریها و عدم اجرای مفاد قانون شرایط انتخاب شهرداران پرسید .بعد از توضیحات
وزیر کشور ،یوسفی گفت که قانع نشدن بنده چیزی از ارزش آقای رحمانی فضلی کم
نمیکند/ .ایسنا

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -2057بــه نظر بیش از هر زمان دیگری
کشور نیاز به اصالحات در تمام ابعاد دارد
اما برخی آقایــان مثل مدیر فالن روزنامه
خالف جریان آب حرکت میکنند)4/27( .
 -2102مــردم هر چقدر هم تالش کنند
حریف تــورم و قیمتهای باال نیســتند.
یک چیپس و پفــک هم نمیتوانیم برای
بچههایمان بخریم)4/27( .
 -2109اگر مشــکالت کشــور ادامه یابد
منتقــدان دولت روحانی مشــکالت را به
گردن چه کسی میاندازند؟ ()4/27
 -2020ستاد مقابله با کرونا اعالم کرده اگر
عالئم ســرماخوردگی دارید دلتای جدید
اســت .چرا مردم را نگران میکنند .یعنی
سرماخوردگی وجود ندارد فقط کروناست؟
()4/27
 -2031مشکل برق تقریبا حل شد .خوب
مدیریت شــد کاش همه مشکالت کشور
هم مسئوالن به صورت سریع و اورژانسی
حل میکردند)4/27( .
 -2045برای واکسیناســیون مســئوالن
طــوری برنامهریزی کنند کــه مردم در
صفهــای طوالنی و ازدحام جمعیت گیر
نکنند .ازدحامها خودش خطرناک است.
()4/27
 -2051ما مردم نگران فرزندان بیکار خود
هســتیم بچههایمان به هزار امید سالها
درس خواندند دانشــگاه رفتنــد اما حاال
بیکارند .آینده آنها چه میشود؟ ()4/27
 -2053در برخــی کشــورهای ثروتمند
عربی تمام مشاغل ســخت و کارگری را
مهاجرین انجام میدهند و بیشتر مردم در
رفاه کامل هستند)4/27( .
 -1930آیا این یک شــایعه است برخی
مســئوالن دولتی با خانوادههایشان قصد
مهاجــرت به خــارج از کشــور را دارند؟
()4/27
 -1941شــما روزنامهها درباره شــرایط
خاص کشــور باید اطالعرسانی کنید به
مســئوالن هشــدار دهید .تعارف نداشته
باشید حقایق را بنویسید اوضاع مردم خوب
نیست)4/27( .
 -1950در بازار مســکن چه میگذرد که
حتی طرح مسکن ملی هم نتوانسته باعث
کاهش قیمت مسکن بشود؟ ()4/27
 -2010از فوت یکی از هموطنان به خاطر
موضوع آب در شادگان و درگیریهای ایجاد
شده بسیار متاسف و غمناک شدیم)4/27( .
 -2012یک زمانی ترهبار ســازمان میادین
میرفتیم میوه را با قیمت خیلی مناسب تهیه
میکردیم حاال در ترهبار هم همه محصوالت
گران است ،قدرت خرید نداریم)4/27( .
 -1820ویروس دلتا وحشــیتر از ویروس
قبلی به کشور هجوم برده آیا تو این شرایط
نباید سریعتر مردم واکسینه بشوند؟ ()4/27
 -1841دولت به داد کم آبیهای اســتان
خوزستان برســد مردم در شرایط خوبی
نیستند)4/27( .
 -1850با توجه به این ویروس جدید کرونا
آیا واکســنها توان مقابله با این ویروس
جدید را دارند؟ ()4/27
 -1902امیدواریم برخی آقایان اصولگرای
مخالف برجام برای دولت آینده بر سر راه
برجام مانع ایجاد نکنند .کشور نیاز دارد که
برجام احیا شود)4/27( .
 -1910به نظر من بایــد در دولت آینده
از وجــود آقای علی الریجانی در کابینه یا
حتی دستگاه دیپلماســی استفاده شود.
ایشان تجربیات زیادی دارد که میتواند یار
دولت باشد)4/27( .
 -1920وضعیــت قیمتهــا بــه قدری
افسارگسیخته است که فکر میکنم دیگر
نیازی به ســازمان تعزیــرات و نهادهای
نظارت نیست)4/27( .
? بینظمترین خط شــرکت واحد؛ خط
 ۲۱۷اتوبوســرانی شــرکت واحد یکی از
بینظمترین خطوط تهران اســت .قبال هر
پانزده دقیقه اتوبوس از بلوار نیکنام حرکت
میکرد و در ایســتگاهها مســافرگیری یا
پیاده میکرد تا به میدان هفتم تیر برســد.
متاسفانه سه شــنبه مورخه پنجم مرداد،
از ساعت ســیزده و بیست و پنج دقیقه در
خیابان شــکوفه ایستگاه شکوفه به مقصد
میــدان هفتم تیر ،به مدت بیســت و پنج
دقیقه معطل شدیم ،از اتوبوس خبری نشد.
با شــرکت واحد ناحیه تماس گرفتم هیج
کس گوشی را برنداشــت و پاسخگو نبود.
مسئول ضعف در خدماترسانی به مسافران
کیست؟ فرخی پور
پیامهای مردمی در صفحات 7-4-2

بهداشت و درمان

چرا وزارت بهداشت با ورود
هاللاحمربرایتسریع
واکسیناسیونمخالفاست؟

سخنگوی جمعیت هالل احمر گفت :علی رغم
تمایل ،توان و ظرفیت ما ،تاکنون درخواســتی
از ســوی وزارت بهداشــت برای تســریع روند
واکسیناسیون در کشور از هالل احمر نشده است.
به گزارش میزان ،محمد حســن قوسیان مقدم
در مورد اینکه چرا هالل احمر برای تسریع روند
واکسیناســیون ورود نمیکند ،گفت :تا به حال
درخواستی از ما از سوی وزارت بهداشت مبنی بر
ورود به چرخه واکسیناسیون نشده است اگرچه که
ما سه بار درخواست داده ایم .اگرچه که در بحث
واکسیناسیون در برخی از شهرها از جمله اهواز
وبه تازگی نیز در شهر قم به همت معاونت درمان
و توانبخشــی هالل احمر استان با دانشگاه علوم
پزشکی همکاریهایی نیز در بحث واکسیناسیون
صورت گرفته اســت ،اما اینکه هــال احمر به
شکل رســمی همچون اورژانس کشور بخواهد
وارد روند واکسیناســیون شود ،علی رغم تمایل،
توان و ظرفیت ما ،باید بگویم خیر،درخواســتی
از ما نشده اســت.وی به با اشاره به ظرفیتهای
این جمعیت گفت :هر جا از ما درخواستی شده
است ما با کمال میل و اشتیاق برای خدمترسانی
ورود کرده ایم ،در حوزه تامین واکسن و قرنطینه
مرزها هالل احمر تالشی بیدریغ داشته است ،اما
امیدواریم بعد از تغییر و تحولها نگاه محتاطانه
بهاینجمعیتراشاهدنباشیم.ویدرمورد تکمیل
تعهدات اولیه جمعیت هالل احمر در حوزه تامین
ده میلیون واکسن وارداتی گفت :اگر چه که تعهد
اولیه ما بعد از صدور مجور ده میلیون واکسن بوده
است و ما فرای آن توانستهایم واکسن وارد کنیم،
اما همچنان هم در تدارک هستیم که مقدمات
جدید را برای ورود محمولههای بعدی به کشور
فراهم کنیم .در راستای تامین واکسن مورد نیاز
کشور عالوه بر تولیدات داخلی؛ توافقات جدید با
شرکای بینالمللی در حال انجام است اگرچه که
نگاه بانک مرکزی ،دولت جدید و همراهی وزارت
خارجه هم در این میان تعیینکننده است.
محیط زیست
محیط زیست:

درآیندهنزدیکخلیجفارس
شورترینپهن هآبی
بزرگ دنیا میشود

معاون محیط زیســت دریایی سازمان حفاظت
محیط زیست با اشاره به اینکه در آینده نزدیک
شــورترین آب دریا درجهان خلیجفارس است
ب شــیرین به دریا از
گفت :جلوگیری از ورود آ 
عوامل اصلی ایجاد فاجعه زیســت محیطی در
خلیج فارس است.به گزارش تسنیم؛ احمد رضا
الهیجانزاده افزود :براســاس آخرین مطالعات
صورت گرفته در ایران و کشــورهای منطقه ،تا
سال  2050خلیجفارس شورترین پهنههای آبی
بزرگ دنیا میشود.معاون محیط زیست دریایی
و تاالبها سازمان حفاظت محیط زیست کشور
باتأکید بــر ارائه راهکارهای الزم برای جلوگیری
از فاجعه زیســت محیطی در خلیجفارس افزود:
کشــت و توســعه جنگل حرا نقش بسزایی در
تقویت تنوع زیستی خلیجفارس و کاهش کربن
آبــی دارند.وی با بیان اینکــه جلوگیری از ورود
ب شــیرین به دریا از عوامل اصلی ایجاد فاجعه
آ
زیست محیطی در خلیج فارس است خاطرنشان
کرد :احداث آبشیرینکن و جلوگیری از ورود آب
شیرین به دریا از عوامل اصلی ایجاد فاجعه زیست
محیطی در خلیج فارس محسوب میشود.

آقای قالیباف! واکس زدن با ما
مرغ 10هزارتومانی با شما
ادامه از صفحه اول:
ای کاش به روزهای نخست بهارستان نشینی
باز میگشتید و یادتان میآمد که گفته بودید
وظیفه ی مجلس انقالبی در کنار مردم بودن
اســت اما غفلت کردید و این در کنار مردم
بودن تبدیل شــد به عکس یادگاری گرفتن
با مــردم!ای کاش به جای واکس ،اندکی به
واکنشهافکرمیکردید!
آقای قالیباف! این روزها خبر دارید یا از جایی
شنیدهاید مرغ کیلویی چند است؟ خبر دارید با
پول یک کیلو مرغ بهمن 99حاال فقط 650گرم
مرغ میتوان خرید؟ آیا یادتان میآید روزی
که مرغ  25هزارتومان بود محاسبه کردید مرغ
با تمامی گرانیها باید  1.5دالر باشد؟آقای
قالیباف! موافق هستید واکس زدن را به من
روزنامه نگار واگذار کنیــد و مرغ را نه 10
و نه  20به همــان  25هزارتومان بهمن 99
بازگردانیــد؟! آقای قالیباف! باور کنید مردمِ
نجیب ایران با شــنیدن برخی حرفها فقط
درد میکشند ،فقط غصه میخورند ،فقط آه
میکشند پس بهتر نیست حداقل حرفی نزنیم
که مردم از دریچه ی دســت انداخته شدن
نگاه مان و نگاه تان نکنند! موافقید داســتان
واکس زدن کفش مدیران حرف درستی نبود
آن هم از سوی رئیس پارلمان که حل بخشی
ِ
دست خودِ او است؟!
از مشکالت مردم

ش نجومی از جیب ملت
پادا 

 nقوهقضائیه به پاداشهای نجومی هیئتهای مدیره بانکها ورود م یکند؟
 nبانکهای کشــور جز اینکه خلق نقدینگی نموده و باعث تورم و مطالبات بالوصول شــوند ،چه مدیریت و عملکرد مثبتی داشتهاند که
پاداشهای نجومی برای خود تصویب م یکنند .اگر سقف پاداشها قانونی هم باشد چون مبلغ نجومی است ،باید جلو  آن گرفته شود

آفتاب یزد :اخیرا فیلمی از جلســه هئیــت مدیره یکی از بانکها
(بانک تجارت) منتشــر شده است که در آن نشان میدهد مدیران
بــرای خود پــاداش  500میلیونی تعیین میکنند و روند جلســه
به صورتی اســت که مانند یک حراجی کاالی لوکس  50میلیون
 50میلیون به میزان پاداش مدیران اضافه میشود و در آخر با ذکر
صلواتی اعالم میشود که  500میلیون پاداش برای مدیران در نظر
گرفته شده است.
جدا از قانونی یا غیرقانونی بودن این کار ،نکته عجیب این مجمع آن
است که این رقم که برای مردم معمولی بسیار زیاد است در زمانی
اندک مصوب میشود .آنگونه که در فیلم مشاهده میشود ،در زمانی
کوتاه و بدون هیچ محاسبه ای ،رقمی که قرار بود به صورت خالص
 ۴۰۰میلیون تومان باشــد بنا به تذکر یکی از حاضرین ،به صورت
ناخالص  ۴۵۰میلیون تومان اعالم میشود و سپس به نظر میرسد
برای اینکه همه راضی باشــند به یکباره بــه  ۵۰۰میلیون تومان
افزایش مییابد تــا اعضا موافقت خود را با یک صلوات اعالم کنند!
این درحالی اســت که حتی  ۵۰میلیون تومان آخر که به یکباره به
رقم پاداش اضافه میشود ،شاید بیش از حقوق یک سال بسیاری از
کارگران کشور باشد .انتشار این فیلم حاکی از این است که موضوع
حقوقهای نجومی که چند بانک و شــرکت بیمه درگیر آن بودند
نه تنها مرتفع نشده اســت بلکه به قوت خود هم باقی مانده است
و مدیــران بانکی برای خود با توجه به تورم پاداشهای نجومی هم
تعیین میکنند .نکته حائز اهمیت اینکه مدیران این بانکها بدون
در نظر گرفتن مشــکالت کشور که در حوزه مالی و منابع با کمبود
جدی مواجه اســت برای خود پاداشهای نجومی لحاظ میکنند.
عادیسازی دریافتهای نجومی در حالی است که در پاسخ عنوان
میشــود اینکه چیزی نیســت و قبال هم بوده است و دیگران هم
میگیرند و حتی عنوان میشــود که تازه کم گرفتهایم و منتی هم
در این حوزه بر ســر افکارعمومی گذاشته میشود .البته اگر نگاهی
به صورتهای مالی مدیران بانکهای مختلف بیندازیم میبینم که
این موارد وجود دارد و موضوع جدیدی نیست اما اینکه یک معضل
در میان بانکها عمومی شــده است به معنای این نیست که درست
است بلکه نشان از عمق مشکالت در سیستم بانکی کشور دارد چرا
که بسیاری از این بانکها با مشکالت عدیده اقتصادی روبرو شدهاند
که همین مشــکالت باعث ایجاد معضالتی در اقتصاد شده و روند
عملکرد بانکها که به بنگاهداری و سوداگری در بازارهای مختلف
پرداختهاند معضالت اقتصادی کشور را دوچندان کرده است .با این
وجود چرایی اختصاص پاداش به مدیران بانکی یکی از سواالتی است
که اذهان عمومی را به خود مشــغول کرده است؛ باید دید تصویب
چنین پاداشهایی آن هم در شرایط فعلی نظام بانکداری کشور چه
معنایی دارد؟ آیا وقت آن نرسیده که مدعی العموم به روند بانکداری
در کشور ورود پیدا کند؟
nتوضیحات بانک تجارت

در پی انتشــار ویدئو مذکور ،محمودصفرزاده ،مدیر امور مالی بانک
تجارت در این خصوص توضیحاتی به همشــهری آنالین داد؛ او با
اشاره به برگزاری مجامع بانک در موعد مقرر که با اخذ مجوز بانک
مرکزی صورت گرفت گفت «:برگــزاری مجمع  29تیرماه 1400
تصویب صورتهای مالی و خروج از زیان انباشــته بعد از ســالها را
در پی داشــت و سود شناسایی شده بانک در بین بانکها ،کم نظیر
است .دستیابی به سود  91هزار میلیارد ریالی درواسطه گری وجوه،
 20هزار میلیــارد ریالی درآمدهای کارمزدی و درنهایت  189هزار
میلیارد ریالی درآمدهای عملیاتی ( با  133درصد رشــد نسبت به
سال گذشته ) ،بیانگر این مهم است که بانک تجارت عالوه بر کسب
سود عملیاتی در سال مذکور ،موفق به کسب سود پایدار و باکیفیت
شده است .که به لطف خداوند ،تالش همکاران ،برنامه ریزی مدیران
محترم ارشــد بانک و همراهی دولت محترم ،تداوم این روند برای
سهامداران بانک تجارت نویدبخش روزهای طالیی پیش رو است» .
صفــرزاده تاکید کرد «:این ســود درحالی محقق شــد که نه تنها
داراییهــای بانک کاهش پیــدا نکرد بلکه با  7درصــد افزایش در
داراییهای ثابت و بیش از  300درصد افزایش در سرمایهگذاریهای
بانک همراه بوده و این امر پشتوانه قابل اتکایی برای آیندگان بانک

باور خروج آمریکا از عراق
ِ
«ساده لوحانه» است!

ادامه از صفحه اول:
در همیــن رابطه روزنامه رای الیوم درباره توافق برای خروج نیروهای
آمریکایی از عراق در پایان  ۲۰۲۱نوشت «:واضح است که دولت آمریکا
تنها اسم مأموریت این نیروها را روی برگه تغییر میدهد و عمال این
نیروها در عراق میمانند .این مسئلهای است که گروههای عراقی به آن
اعتراض کردند و آن را نوعی فریب و عدم خروج کامل از عراق دانستند
و تهدید کردند که پایگاههای آمریکایی را همچنان هدف قرار خواهند
داد ،گویی که هیچ اتفاقی نیفتاده است .درحال حاضر چالش مقابل
دولت آمریکا چگونگی پاسخ به این حمالت است .به این ترتیب حتی
اگر مأموریت جنگی نیروهای آمریکایی به پایان رسد و فعالیت آنها به
دامنه مشاوران محدود شود ،اگر حمالتی به پایگاههای آمریکا صورت
گیرد ،آنها نیز پاسخ داده و اقدام نظامی را انجام میدهند ».بیانیه ی
گروهی تحت عنوان «:جمعی از جوانان و دوستداران مقاومت نیز این
گفتــه ی روزنامه رأی الیوم را تأیید میکند که تصریح کرده «:طبق
اعالم رسانههای آمریکایی ،آمریکاییها از عراق خارج نخواهند شد و
آنچه که مطرح شده در حد حرف و روی کاغذ است».
از دیگر کســانی که به این توافق واکنش نشان داده اسامه النجیفی
سیاستمدار اهل ســنت عراق اســت که میگوید«:نتایج گفتگوی
راهبردی بین عراق و ایاالت متحده آمریکا در دور چهارم این گفتگوها،
مثبت بوده است .ما امیدوار هستیم که با همکاری و حمایت ،این نتایج
مثبت تقویت شود و در تمام زمینهها در راستای خدمت به عراقیها
باشد ».ائتالف الفتح نیز« خروج نیروهای عملیاتی آمریکایی تا پایان
سال جاری» را «گامی مثبت در جهت حاکمیت ملی عراق» ارزیابی
کرده است .حیدر العبادی رئیس ائتالف پارلمانی النصر نیز به توافق
اخیر بین عراق و ایاالت متحده آمریکا واکنش نشان داده میگوید« :از
نتایج گفتگوی راهبردی عراق و آمریکا استقبال میکنیم .این توافق
نتیجه تالشهای دولت برادر کاظمی و حمایت نیروهای ملی بود .این
توافق یک پیروزی برای عراق و منافع و حاکمیت عراق اســت .ما بر
همبستگی ملی در خصوص مسائل بزرگ کشوری تاکید میکنیم و
اینکه دولت ،ملت و نیروهای ملی بــرای دفاع از موجودیت ،منافع و
حاکمیت عراق یک صف واحد باشند ».برهم صالح رئیس جمهور عراق
نیز در واکنش به توافق بین عراق و آمریکا در توئیتی مینویسد «:نتایج
گفتگوی راهبردی عراق و آمریکا برای تحق ثبات و تقویت حاکمیت
عراق مهم است .این توافق ثمره تالشهای بسیار زیاد دولت به ریاست

نیکو اقبال :طی بررس یهایی که در خصوص
بانکهای کشــور در ســالهای اخیر صورت
گرفته است ،ریسک فعالی تهای بانکهای ما
بسیار باالست ،به طوریکه حتی بازل  2-1و3
را هم جوابگو نیستند ،طبق آخرین بازل باید
 14درصد کفایت سرمایه بانکها برای پرداخت
بده یها باشد ،در صورتی که ما هیچ بانکی را
نداریم که به این حد رسیده باشد .واقعیت
این است که وضعیت نظام بانکی در کشور ما
بسیار فشل است ،اگر سود دهی نظام بانکی
کشور خوب باشــد ،به جای تورم  70درصد،
تورم را به  10درصد رسانده باشند و در اصل
نظام بانکی یک بازدهی درستی داشته باشد
و به طور کلی یک رشــد اقتصــادی را رقم
زده باشد؛ این بانک مرکزی است که تنظیم
م یکند پاداش ساالنهای برای هیئت مدیرهها
مصوب شــود! سوال اینجاست که در چنین
شــرایط اقتصــادی و با وجــود چنین نظام
بانکداری فشلی چطور پاداشهای این چنینی
برای خودشان مصوب م یکنند؟
خواهد بود .در سال  ۹۹هیئت مدیره بانک تالش کرد با اخذ ذخایر
قابل توجه ( به مبلغ  83هزار میلیارد ریال ) ســاختار مالی بانک را
مســتحکم و بالغ بر  96درصد از ســود بانک را صرف جبران زیان
انباشــته  ۱۳۰هزار میلیاردی سالهای گذشته کند و با این اقدامات
اساسی کمتر از نیم درصد از کل سود توزیع شد».
صفرزاده با اشــاره به شــرایط بانک در سالهای اخیر گفت « :بانک
از ســال  ۹۶به بعد با برنامهریزیها و تالشــهای شبانه روزی همه
مدیران و همکاران ،با روند بهبود و تحول در اکثر شاخصها مواجه و
توانست با توقف افزایش زیان از سال  ۹۷و در ادامه در سالهای بعد
با تالشــهای انجام شده در سال  ۹۹تمامی زیانهای سالهای قبل را
پوشش و ذخایر بسیار باالیی برای مالیات و مطالبات بگیرد».
مدیر امور مالی با تشریح میزان و نحوه تخصیص پاداش هیئت مدیره
پرداخت و گفت« :میزان و نحوه تخصیص پاداش هیئت مدیره «بر
اســاس قانون اصالح ماده ( )241الیحه قانونی اصالح قســمتی از
قانون تجارت» مصوب  1395/02/20مجلس شورای اسالمی تعیین
شده است .بر همین اساس حدود  20میلیارد ریال پاداش به اعضای
هیئت مدیره قابل پرداخت بوده که طبق نظر مجمع محترم صاحبان
ســهام مبلغ  5میلیارد ریال بصورت ناخالص به همه اعضای هیئت
مدیره تخصیص تا پس از کسر مالیات مابقی بین  5نفر عضو محترم
هیئت مدیره تقسیم میشود.الزم میدانم اشاره کنم ،به دلیل زیان
انباشــته بانک در سنوات گذشــته علیرغم تعلق پاداش به تمامی
همکاران هیچ یک از اعضای هیئت مدیره پاداشــی در  ۴سال قبل
دریافت نکردهاند و این برای اولین بار است بعد از چهار سال هیئت
مدیره بانک قرار است از این پاداش بهره مند که تاکنون هم اقدامی
نشده است».
صفرزاده ســود مطلوب بانک در سال گذشــته که از مجموع سود
 ۴۰ســال قبل فراتر بود را مرهون مدیریت و برنامه ریزی صحیح
برادر کاظمی است .منافع عراق ایجاب میکند که نهادهای حکومتی
تقویت شده ،از حاکمیت کشور حمایت شود و تصمیمات ملی مستقلی
اتخاذ گردد ».مقتدی صدر که این روزها اخبار ضد و نقیضی از حضور
و عــدم حضور وی در انتخابات پیش روی به گوش میرســد نیز به
مناسبت سفر مصطفی الکاظمی به آمریکا نوشته«:سپاس خداوند را
و تشــکر از مقاومت ملی عراق ،آمریکا خروج نیروهای عملیاتی خود
از عراق را آغاز کرده است .ما منتظر هستیم تا خروج آنها کامل شود.
از تالشهای صورت گرفته برای محقق شــدن ایــن توافق ،به ویژه
تالشهای برادر کاظمی ،تشکر میکنم .با محقق شدن این توافق هر
گونه فعالیت نظامی مقاومت هم باید متوقف شــود .باید از نیروهای
امنیتی حمایت شود و مدعیان مقاومت کنار زده شوند».
خمیس خنجر رئیس ائتالف انتخاباتی عزم در رابطه با توافق بین عراق
و آمریکا میگوید«:ما از هر گونه اقدامی در جهت سازماندهی روابط با
ایاالت متحده آمریکا که به نفع ملت عراق باشد حمایت میکنیم .ما از
آموزش نیروهای خود و هماهنگیهای اطالعاتی با آمریکا که در شرایط
کنونی به آن نیاز داریم نیز حمایت میکنیم».
nخروج زمینی با اتکا به سیطره ی هوایی

قاســم محبعلی سفیر پیشــین ایران در مالزی با توجه به حمالت و
اقدامات نظامی آمریکا به وســیله ی نیرو و توان هوایی به آفتاب یزد
خروج از
میگوید«:چنین به نظر میرســد که منظور آمریکایــی از
ِ
افغانستان ،خروج زمینی بوده و از آن جایی که آمریکاییها در آسمان،
برترین قدرت نظامی در جهان هستند طبیعتاً به حضور خود با اتکا
به نیرو و تــوان هوایی ادامه میدهد و چه بســا در عراق نیز همین
مسئله دنبال شود ».این دیپلمات با سابقه البته تأکید میکند«:شما
هرگز نمیتوانید دو مســئله ی عراق و افغانســتان در بحث خروج
نیروهای نظامی آمریکا را یکسان فرض کنید چون اهمیت عراق برای
آمریکاییها غیر قابل مقایسه با افغانستان است ».محبعلی همچنین
یادآور میشــود «:بایــد منتظر ماند و دید سیاســتهای آمریکا در
خاورمیانه تابع چه متغیرهایی است اما آن چه در مصاحبهها نیز بدان
اشاره شده ،بیرون کشیدن نیروهای آمریکایی در ابعاد عملیاتی و حضور
به عنوان پشــتیبان است که هرگز به منزله ی خروج کامل نیروهای
نظامی نمیتواند تلقی شود».
nنفوذ و تأثیر آمریکا در انتخاب نخست وزیر عراق کامال مشهود است

قاســم محبعلی در واکنش به این مســئله که برخی از تحلیلگران
معتقدند «الکاظمی» تالش میکند آمریکاییها را برای نخست وزیر

مدیران ارشد و تالش بیوقفه همه همکاران دانست و افزود« :تقسیم
سود ســهام مابین سهامداران براســاس ماده  90قانون تجارت به
میزان حداقل  10درصد ســود ویژه (پس از کسر زیانهای سنوات
قبل و اندوخته) تعیین میشــود .از آنجاییکه طبق مجوز صادره از
ســوی بانک مرکزی حداکثر سود قابل تقسیم به میزان  10درصد
تعییــن گردیده بود ،مجمع عمومی صاحبان ســهام نیز ناگزیر به
اجرای تکلیف صادره از سوی بانک مرکزی شد که بر همین اساس،
توزیع  3ریال ســود به ازاء هر سهم در مجمع به تصویب رسید .به
لطف خداوند ،تالش همکاران ،برنامه ریزی مدیران محترم ارشــد
بانک و همراهی دولــت محترم ،تداوم این روند نویدبخش روزهای
درخشان و توزیع بیشتر سود در سنوات آتی برای سهامداران بانک
تجارت خواهد بود».
nسیستم بانکی ما فشل است

با این حال همچنان ســوال اینجاست که در شرایطی که بانکها
همچنان در ضرر هستند تصویب چنین پاداشهایی چه معنایی
دارد؟
علی اکبر نیکو اقبال ،کارشناس امور بانکی در این خصوص به آفتاب
یزد گفت «:طی بررســیهایی که در خصوص بانکهای کشــور در
سالهای اخیر صورت گرفته است ،ریسک فعالیتهای بانکهای ما
بسیار باالست ،به طوریکه حتی بازل  2-1و 3را هم جوابگو نیستند،
طبق آخرین بازل باید  14درصد کفایت سرمایه بانکها برای پرداخت
بدهیها باشد ،در صورتی که ما هیچ بانکی را نداریم که به این حد
رسیده باشد .واقعیت این است که وضعیت نظام بانکی در کشور ما
بســیار فشل است ،اگر سود دهی نظام بانکی کشور خوب باشد ،به
جای تورم  70درصد ،تورم را به  10درصد رسانده باشند و در اصل
نظام بانکی یک بازدهی درســتی داشــته باشد و به طور کلی یک
رشــد اقتصادی را رقم زده باشد؛ این بانک مرکزی است که تنظیم
میکند پاداش ســاالنهای برای هیئت مدیرهها مصوب شود! سوال
اینجاست که در چنین شرایط اقتصادی و با وجود چنین نظام بانک
داری فشــلی چطور پاداشهای این چنینی برای خودشان مصوب
میکنند؟»
وی تصریح کرد«:پاداشهای هیئــت مدیرهها تنها نمای جزئی از
فشــل بودن نظام بانکی در کشور ما است ،بلکه رانتهای اقتصادی
عجیب و غریب و وامهای نجومی بیدر و پیکر روی دیگر سکه فشل
بودن نظام بانکی ما را نشان میدهد .موضوع حائز اهمیت این است
که دلیل اصلی وضعیت فعلی اقتصاد در کشور ما ،همین فشل بودن
نظام بانکی است .بزرگترین وظیفه نظام بانکی در همه کشورها حفظ
ارزش پول ملی است که ما در کشورمان شاهدیم ارزش پول ملی در
چه شرایطی قرار دارد .همین که رئیس بانک مرکزی میگوید 3/2
درصد رشد اقتصادی داشتهایم با شرایط فعلی نشان میدهد که تا
چه اندازه آمارهای کذب منتشر میشود ،دروغهای آماری در اقتصاد
کشور ما بسیار زیاد است .وقتی  400 -300هزار میلیارد تومان کسر
بودجه وجود دارد چطور میتوان از رشد اقتصادی حرف زد؟ با همه
این اوصاف و با وجود چنین بانک داری فشــلی چنین پاداشهایی
هیچ معنی و مفهومی ندارد».
nتاکید محسنیاژهای بر برخورد با بانکهای متخلف

این در حالی اســت که همین چند روز پیش محسنی اژهای رئیس
قوه قضائیه گفته بود «:قراردادهای بانکی یکسان نیستند و بانکها
یکسان عمل نمیکنند و هر جا تخلف میکنند باید برخورد شود؛ اما
درصورت لزوم باید قوانین و مقررات هم اصالح شوند».
رئیس دســتگاه قضا با اشاره به تصمیمات و اقدامات دادستانی کل
کشــور و دیوان عالی کشور در برخورد با تخلف بانکها در دریافت
ســود ،بر لزوم تداوم جدی این روند با همکاری شورای فقهی بانک
مرکزی تاکید کرد.
با این حال به نظر میرسد وقت آن رسیده است که مدعی العموم در
خصوص روند بانکداری در کشور برخورد جدی داشته باشد تا از این
گونه بریز و بپاشها جلوگیری به عمل آورد.اکنون جامعه سوالها و
ابهامهای فروانی در مورد چنین پاداشهایی آن هم سوی بانکهایی
مثل بانک تجارت که فشل محسوب میشوند ،دارد.
ماندن متقاعد کند ،ضمن تأیید میگوید«:این که آمریکاییها بر انتخاب
نخســت وزیر در عراق نفوذ و تأثیردارند حرفی نیست کما این که در
افغانستاننیزچنینبودوبرگزاریانتخاباتفرعبرمسئلهینخستوزیری
است به این معنا که صرف برگزاری انتخابات منتهی به نخست وزیری
الکاظمی نشده و پیشــینیان نیز این گونه انتخاب شــده اند ».وی
میافزاید«:فعال و شــاید تا سال ها ،نخســت وزیری عراق تابیعی از
موافقت و همراهی آمریکا است و آن شخصی نخست وزیر خواهد شد
که کارت سفید آمریکاییها را در اختیار داشته باشد ».این کارشناس
مسائل خاورمیانه در رابطه با الکاظمی به این مسئله نیز اشاره میکند
که «:الکاظمی در چند مسئله با آمریکاییها بسیار همراهی کرده ،از
جمله؛ نزدیکی با اعراب که نشانه ی آن برگزاری اجالس سه جانبهای
با حضور مصر و اردن است ـ مسئله ی دیگر عربیسازی سیاست در
عراق و از همه مهمتر کاهش حضور و نقش ایران در عراق است .و بر
همین اساس شــاید بتوان گفت با توجه به سیاستهای اتخاذ شده
از ســوی الکاظمی شاید بهتر از او فعال مهرهای وجود نداشته باشد».
محبعلی با طرح این مســئله که «عراق نقش مهمــی در موازنه ی
منطقهای بر عهده دارد» خاطرنشان میسازد«:بر همین اساس عراق
بدون حفظ این موازنه در داخل عراق نمیتواند به این سادگی به ثبات
و آرامش دست پیدا کند».
nعراق نمیخواهد در کشمکش ایران و آمریکا ،ساندویچ شود!

قاســم محبعلی با اشاره به این که عراق برای کشورهایی نظیر ایران،
ترکیه ،روسیه ،سوریه ،مجموعهای از کشورهای عربی و آمریکا از اهمیت
باالیی برخوردار است اظهار میدارد«:در هر صورت عراقیها میکوشند
خود را سپر تقابل و کشمکشهای ایران و آمریکا نکنند و به اصطالح
از ساندویچ شدن در دعواهای تهران ـ واشنگتن خودداری میکنند».
محبعلی در واکنش به این ادعا که سفر الکاظمی به واشنگتن چندان
موافق سیاستها و مطالبات تهران نیست میافزاید«:در هر صورت باید
پذیرفت هر نخست وزیری در عراق روی کار بیاید تالش خواهد کرد از
یک استقالل سیاسی برخوردار باشد و یک توازن قابل قبولی به وجود
آورد از جملــه توازن بین ایران و جهان عرب که این یکی خواســت
افکار عمومی در عراق نیز میباشد پس تالش عراقیها بر این مسئله
معطوف شــده تا از ادامه ی وضعیت موجود جلوگیری کنند یا این
که ایران همچنان انتظار داشته باشد آزادی عمل نامحدودی در عراق
داشته باشد مسئلهای است که حتی اگر در گذشته نیز وجود داشته در
ادامه وجود نخواهد داشت و همین مسئله میتواند خوشآیند ایرانیها
نباشد».

