
t oseei r ani . i r
3 چرتکه  شماره  990 / چهارشنبه 29 دی   1400  /   16 جمادی الثانی 1443  / 19 ژانویه   2022

 نشســت اخیر ابراهیم رئیســی، 
رئیس جمهــوری دولت ســیزدهم 
با بانکداران نتیجه ای جز تســهیالت 
تکلیفی دیگر و افزایش فشار به بانک ها 
نداشــت. درحالی که این نشســت با 
عنوان بررسی چالش های بانکی برگزار 
شــده بود اما نتیجه آن شــد که حتی 
عبدالناصرهمتی، رئیس ســابق بانک 
مرکزی هم نسبت به آن واکنش منفی 
نشان داد. این نشست بنا به گفته احسان 
خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت، مجددا 
پس از 10 سال برقرار شــده است. در 
این دیدار نکات مهمی مطرح شده که از 
جمله آن می توان به تاکید رئیس جمهور 
در راستای اعطای وام بدون اخذ وثیقه 
)ضامن( و نیز هدایت نقدینگی به سمت 
تولید اشــاره کرد. تاکیدی که به گفته 
عبدالناصر همتی، رئیس کل ســابق 
بانک مرکزی، در راستای تسلط مالی 
دولت و فشار اضافه بر شبکه بانکی و در 
نهایت استقراض از بانک  مرکزی و چاپ 

پول دانسته است.

رئیسی در نشست با بانکداران 
چه گفت؟

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور روز 
دوشنبه دیداری چند ساعته با مدیران 
بانک ها داشــته که اطالعات ویژه ای از 
این دیدار منتشــر نشده است و بیشتر 
به کلی گویی هایی پرداخته شــده که 

سالیان سال است گفته می شود. 
با این حال برخی از وجوه ســخنان 
ابراهیم رئیسی در این دیدار اهمیت دارند 
که از جمله آن تاکید بر اعطای تسهیالت 
مبتنی بر اعتبارسنجی، عدم تملیک 
واحدهای تولیدی توسط بانک ها و نیز 

هدایت نقدینگی به سمت تولید است.
در این دیدار رئیســی بر چند نکته 
اساسی تاکید داشته که مهم ترین آن 
اعطای تســهیالت به افرادی است که 

وثیقه و ضامن ندارند.
البته مهم ترین دلیل عدم امکان اخذ 
وام برای بسیاری از مردم منفی بودن نرخ 
حقیقی سود است به نحوی که بانک ها 
همیشه انبوهی از تقاضای وام دارند؛ چرا 
که نرخ سود ابالغی توسط بانک مرکزی 
از تورم انتظاری افراد کم تر اســت و به 

همین دلیل بانک ها عموما عالقه دارند 
وام  را به افراد نزدیک خود بدهند و رانت 
ویژه برای برخی دانه درشــت ها ایجاد 
کنند. در شرایط کنونی نیز بررسی ها 
نشان می دهد بسیاری از متقاضیان وام 
ودیعه مسکن یا حتی وام زدواج موفق 
به دریافت تسهیالت نمی شوند . حال 
با قانون جدید روشن نیست چگونه قرار 
است منابع محدود بانکی میان کسانی 
که ضامن و وثیقه ندارند، توزیع شود. آیا 
رانت تــازه ای در نظام بحران زده بانکی 

متولد خواهد شد؟
دیگر بخش مهم ســخنان ابراهیم 
رئیســی، تاکید بر هدایت نقدینگی به 
ســمت تولید بود. کلمه ای که البته در 
گزارش هــای وزارت اقتصاد به هدایت 
اعتبار تغییر یافته بود. سیاستی که به 
باور بسیاری از کارشناسان حتی با فرض 
درست بودن و تغییر ادبیات به هدایت 
اعتبار، پیگیری آن در شرایط فعلی بر 
عمق بحران اقتصادی ایــران خواهد 
افزود؛ چرا که انجام سیاست های کالن 
در محیط اقتصاد بی ثبات منجر به باال 
رفتن فشار دولت به شبکه بانکی می شود.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم درباره 
اقدامات دولت ســیزدهم برای اصالح 
نظام بانکی توضیح داد: شــاخص های 
نسبت مالی دولت و بانک ها در تراز نامه 
بانک مرکزی خود را به خوبی نشــان 
می دهد. شاخص بدهی دولت از اجزای 
مهم ترازنامه بانک مرکزی است که در ۴ 
ماه اخیر نقش کاهنده در پایه پولی دارد 
و در مسیر فشار تورم نیست بلکه نقش 

کاهنده در تورم دارد.
وزیر اقتصاد تاکید کــرد: دولت در 
عملکرد چهار ماهه خود نشان داده است 
مســئله انضباط مالی برایش اهمیت 
دارد. در بودجه 1۴01 به نسبت گذشته 
کمترین میزان از فشارهای غیرعادی 
در بودجه نسبت به شبکه بانکی وجود 
دارد و هدف گذاری هایی انجام شــده 
است. همچنین در بودجه 1۴01 چهار 
سرفصل انجام شده است. تنظیم گری 
بانک های دولتــی و خصوصی به بانک 
مرکزی برمی گردد. برخالف شایعاتی 
که در فضای مجازی شــنیده می شود 
تعامل خوبی بین دولت و بانک مرکزی 
وجود دارد و همــکاری تیم اقتصادی 

بسیار سازنده اســت.خاندوزی ادامه 
داد: در حوزه بانک های دولتی که وزیر 
اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بانک های 
دولتی نقش آفرینــی دارد ما بر عنصر 
شفافیت تمرکز داریم نه فقط مطالبه 
بلکه شفافیت را اجرا کرده ایم تا شبکه 
بانکی کشور بداند این موضوع به عنوان 

دستور کار واقعی است.
 توضیحات وزیر اقتصاد 

از نشست دولت و بانکداران
وزیر اقتصاد همچنین گفت: بعد از 
ادغام بانک های نظامی در بانک ســپه 
هنوز در بعضــی از موارد مشــکالتی 
وجود دارد. یکی از بزرگترین اتفاقات و 
جراحی های ادغامی بانکی کشــور در 
طول دهه های گذشته صورت گرفته 
اســت بدون اینکه تبعــات اجتماعی 
وسیعی به دنبال داشته باشد در اینجا 

هنوز خالء اطالعاتی داریم.
او درباره معوقــات بانک های قرض 
الحسنه هم توضیح داد: میزان معوقات 
بانک های قرض الحسنه زیر ۲ درصد 
است. بانک ها قرار نیســت نوسانات و 

تالطم قیمت های دارایی ها را بگیرند.
قاعده سختگیرانه ای را دنبال کرده 
ایم وبرای تسهیالت گیرنده مانع ایجاد 
شده است. به کسی که مثال ۵0 میلیون 
یا 100 میلیون پول نیاز دارد و ســابقه 
نشان داده که فردی خوش حساب است 
می توان تســهیالت داد. مالک شدن 
اعتبار به جای وثیقه و ضامن دسترسی 
ها را فراهم می کند. در این رابطه روزهای 
آینده اولیــن گام را برمــی داریم. به 
بانک های دولتی تکلیف خواهیم کرد در 
خصوص سطوح تسهیالت پایین حتماً با 
اتکا به اعتبار فرد و اینکه توان بازپرداخت 
دارد بدون وثیقــه و بدون ضامن بتواند 
تســهیالت دریافت کند. آسیب ها را 
شناســایی خواهیم کرد و سپس برای 
سقف های باالتر اقدام خواهیم کرد. در 
روزهای آینده این خبر خوش را به مردم 
خواهیم دادخاندوزی درباره رابطه نرخ 
سود بانکی و تورم هم توضیح داد: ما در 
وزارت امور اقتصاد و دارایی مسئولیت 
تنظیم و نرخ سود شبکه بانکی را نداریم. 
در این زمینه بانک مرکزی و شورای پول 
و اعتبار سیاســت گذار نرخ ها خواهند 
بود اما حتماً کمــک کار پایین آوردن 
تورم هستیم. اول آذر در مقایسه با مهر 
تورم نقطه به نقطه 1۶.۷ درصد پایین تر 

آمده است اجناس گران تر شده اند اما با 
سرعت و شتابی که در شهریور ماه کاالها 

افزایش پیدا می کرد نبوده است.
وقتی دولت را از دست اندازی به پایه 
پولی ممنوع می کنیم و وقتی می گوییم 
انضباط بودجه ای باید ایجاد شــود به 
جهت این اســت که تورم کنترل شود 
برای سال آینده هزینه دولت باید کمتر 

افزایش پیدا کند.
انتقاد همتی چه بود؟

در این میان عبدالناصر همتی، رئیس 
ســابق بانک مرکزی در مقام انتقاد به 
سیاســت های پولی دولت سیزدهم 
برآمد و در توییتی نوشت:  رئیس جمهور 
نکات خوبی به بانک ها ابالغ کردند که 
اجرای آنها مفید است اما، دغدغه اصلی، 
توقف فشار به بانک ها برای تأمین مالی 
دولت و اعطای تســهیالت تکلیفی به 
شرکت های دولتی اســت که با اضافه 
برداشــت بانک ها و خرید اوراق دولتی 
از بانک ا در ماه های اخیــر جمعاً 1۸0 
همت پایه پولی خلق کرده اســت.این 
موضوع در حالی رخ می دهد که دولت 
تسهیالت تکلیفی دیگری مانند مسکن 
حمایتی، تسهیالت فرزندآوری، افزایش 
وام ازدواج و ... را بر دوش بانک ها گذاشته 
است. آن هم در شرایطی که شیوع کرونا 
موجب شد که بانک ها ناچار به پرداخت 
تسهیالت تکلیفی دیگری مانند وام های 
جبرانی کرونا شوند. به نظر می رسد در 
صورت افزایش فشار بر بانک ها هزینه 
تمام شده پول افزایش خواهد یافت و در 
نتیجه عواقب منفی این اتفاق بار دیگر 
در قالب تورم خود را در اقتصاد به نمایش 

می گذارد. 

چالشی جدید برای بانک ها رقم خورد؛

تولد تسهیالت تکلیفی تازه 
بررسی ها نشان می دهد 
بسیاری از متقاضیان وام 
ودیعه مسکن یا حتی وام 
ازدواج موفق به دریافت 

تسهیالت نمی شوند. حال با 
قانون جدید روشن نیست 

چگونه قرار است منابع 
محدود بانکی میان کسانی 

که ضامن و وثیقه ندارند، 
توزیع شود. آیا رانت تازه ای 

در نظام بحران زده بانکی 
متولد خواهد شد؟

خبر

رئیس کل گمرک گفت: ســال آینده واردات 
خودرو و موبایل بیشتر از ۶00 دالر حذف می شود.
به گزارش خبرآنالین، علیرضا مقدســی در 
مورد جزئیات عدم واردات موبایل های گران تر از 
۶00 دالر بیان کرد: این سیاست تجارت است که 
به علت حفظ تعادل ارز کشور واردات خودروهای 
لوکــس و موبایل های ۶00 دالر در ســال آینده 
پیش بینی نشده است که در نهایت بر تعرفه ها و 

حقوق ورودی که اخذ می شود تاثیرگذار است.
رئیس کل گمرک کشــور در نشست خود با 
فعاالن اقتصادی در اتاق بازرگانــی ایران اظهار 
داشت: ســومین منبع درآمد کشور برای تامین 
بودجه از طریق گمرک است. سال آینده واردات 
خودرو و موبایل بیشتر از ۶00 دالر حذف می شود. 
حدود ۶000 تعرفه داریم که تقریبا ۴000 عدد از 
آنها مجوز می خواهند و ۵0 درصد از این بین بیش 

از یک مجوز نیاز دارند.
وی با انتقاد از حجم زیاد بروکراســی گفت: 

رویه های زیادی وجود دارد که کار گمرک را سخت 
می کند. اتاق بازرگانی می تواند در بسیاری از موارد 

در این مورد کمک کند.
رئیس کل گمرک افــزود: متاســفانه ما به 
حسابرســی پس از ترخیص که به عنــوان ابزار 
تسهیالت است به عنوان ابزار نظارت نگاه می کنیم. 
امیدواریم روزی آنقدر شفافیت وجود داشته باشد 
که از این دست مشــکالت وجود نداشته باشد. 
مصوب شــده تا پاسخ اســتعالمات ۷ روزه داده 
شود که این زمان در واقع از زمانی که در سازمان 

استاندارد صرف می شود، کمتر است.
توضیح درباره حذف ارز 4200 تومانی 

مقدســی در مورد حــذف ارز ۴۲00 تومانی 
خاطرنشان کرد: ۲۵ قلم کاالی اساسی داریم که 
۸000 ردیف و تعرفه دارند که اداره صمت آنها را 
دســته بندی و اولویت بندی خواهد کرد. گرچه 
معتقدیم که حذف ارز ۴۲00 تومانی اثرات روانی 
خود را می گذارد ولی ممکن است بعد از مدتی این 

اثرات از بین بروند.وی گفت: مجددا به بررســی 
تفاهم نامه اتــاق بازرگانی خواهیــم پرداخت. 
قرارداد ET منعقد خواهد شد. قانون و مقررات 
صادرات خدماتی و مهندسی اعمال نمی شود و 
آموزشــی وجود ندارد که در این زمینه اقداماتی 
انجام خواهیم داد.رئیس کل گمرک در پاسخ به 
خواسته فعاالن اقتصادی مبنی بر نصب ایکس ری 
در گمرکات اظهار کرد: هر ایکس ری حدود ۸0 
میلیارد تومان است که پشتیبانی آنها هم هزینه 
دارد. ما 1۶0 گمرک داریم و هر روز هم گمرک و 
منطقه آزاد جدیدی ایجاد می شود. توانایی اینکه 
برای همه ایکس ری تهیه کنیم وجود ندارد اما از 

کمک دوستان در این مورد استقبال می کنیم.
مقدســی اضافه کرد: جلســه ای بــا فعاالن 
اقتصادی داشــتیم کــه گفته شــد از ظرفیت 
حسابرســی پس از ترخیص اســتفاده کرده و 
مسیرهای آبی را راه اندازی کنیم و شرکت هایی که 
شاخص های معتبر را دارند بتوانند از آن استفاده 

کنند اما همان شرکت ها در زمان بررسی اسناد، 
این روش را قبــول نکردند و گفتند نمی خواهند 
اسنادشان بررسی شــود. هرچه شفاف تر باشیم 

در تجارت بین الملل، شرایط مان بهتر می شود.
وی در مورد کارشناســان مجــازی گمرک 
توضیح داد: کارشناس مجازی به علت حل برخی 
از مشکالت و کاهش نیروی انســانی بود ولی در 
عمل دیدیم که ســرعت کار کاهش یافت و بعضاً 
کارشناسان با دستگاه ها و ماشین آالت منطقه دیگر 
آشنایی نداشتند. حتما این مورد برای رفع نواقص 
بررسی می شود. این ایده مطرح شده که کارشناس 

مجازی برای کاالهای اساسی حذف شود.

فعال تصمیمی در مورد واردات خودرو 
گرفته نشده است

رئیس کل گمــرک در مورد ســفر رئیس 
جمهور به روسیه خاطرنشــان کرد: توافقات 
گمرکی از قبل با روســیه وجود داشــته که 
روی آنها تاکید می شــود تا کار مستمرا ادامه 

پیدا کند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد طرح واردات 
خودرو و اینکه آیا مذاکراتی با گمرک انجام شده 
یا خیر گفت: خیر، فعــال تصمیمی هم گرفته 
نشده، گمرک مجری سیاست ها است و زمانی 

که تصمیم گرفته شود، گمرک اجرا می کند.

تصمیم مهم درباره واردت موبایل:

گوشیهایگرانقیمتازبازارایرانمیروند

مریم شکرانی 

خبر اقتصادی

قیمتنفت
رکورد۷سالهراشکست

ایرنا-  قیمت نفت در معامالت امروز به دنبال 
حمالت پهپادی به امارات با افزایش همراه شــد و 
رکورد ۷ ساله را شکست.روند قیمت نفت در هفته 
 های اخیر بعد از آنکه اعضای اوپک پالس تصمیم 
گرفتند توافق تولید را به روال گذشته ادامه دهند، 

صعودی بوده است.
در شــرایط فعلی 
اما به دنبال حمالت 
پهپادی به امارات که 
روز گذشــته اتفاق 
افتاد، قیمــت نفت با 

افزایشــی بیش از 1.۵ درصد همراه شــد و رکورد 
قیمتی ۷ سال گذشته را شکست.

نفت برنت با افزایش یک دالر و ۳0 سنتی یک گام 
دیگر به ۸0 دالر نزدیک شد. برنت در معامالت امروز 

۸۷ دالر و ۷۸ سنت رد و بدل شد.
نفت شــاخص آمریکا نیز یک دالر و ۵۹ سنت 

گران شد و به ۸۵ دالر و ۴1 سنت رسید.
افزایــش امیدهــا بــه بازگشــت رشــد 
اقتصادی در جهــان بعد از شــیوع کرونا تقاضا 
برای نفــت را افزایش داده اســت. تــا آنجا که 
برخی مصرف کنندگان بــزرگ جهان به دنبال 
متقاعدکردن اعضای اوپک پالس برای تسهیل 

در توافق کاهش تولید هستند.
    

سرانجامتلخشرکتصوری
دریافتکنندهارزدولتی

باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس پلیس 
تهران از دســتگیری افرادی که به بهانه دریافت 
ارز دولتی شرکت صوری تشــکیل داده بودند، 

خبر داد.
سردار حســین رحیمی گفت: ۵ نفر از اعضای 
باندی که به بهانه تشــکیل شرکت های صوری ارز 

دولتی دریافت کرده بودند، دستگیر شدند.
به گفته رئیس پلیس تهران متهمان ۷۵ میلیون 

یورو ارز دولتی گرفته بودند.
هفتمیــن  ر  د
مرحله از طرح کاشف، 
۶۲ بانــد ســرقت 
منهدم، ۳1۷ ســارق 
دســتگیر و ۲ هزار و 
۳۷۲ فقره ســرقت 

کشف شد که ۲1۵ سارق دارای سابقه هستند.
1۴ باند ســرقت بعنف، 1۸ باند سرقت منزل 
و اماکن، 1۷ باند ســرقت خودرو، 10 باند جعل و 
کالهبرداری، ۳ باند قتل و سرقت مسلحانه منهدم 

شدند و ۲1 محکوم فراری نیز دستگیر شدند.
۳0 دستگاه تریلر و کامیونت حامل کاالی قاچاق 
توقیف شدند و 1۳۵ هزار انواع کاالی قاچاق کشف 
و ۲0 قاچاقچی نیز دستگیر شدند. ارزش کاال های 

قاچاق مکشوفه ۷0 میلیارد تومان است.
۲ هزار انــواع کاالی احتکاری بــه ارزش ۷00 

میلیارد تومان کشف شد.
۶ نفر از افرادی که اقدام به فروش غیرقانونی ۲ 
هزار ۵00 متر زمین مناطق شــهران کرده بودند، 

دستگیر شدند.
پیشتر سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی 
تهران در حاشیه ششمین طرح کاشف پلیس آگاهی 
از دستگیری ۳10 ســارق، 10 قاتل، ۳۴ محکوم 

فراری خبر داده بود.
    

لیرسقوطمیکند،امابازهم
ایرانیهادرترکیهخانهمیخرند

خبرآنالین- رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان 
اینکه در سال جاری وضعیت تولید و تجارت کمی 
رونق یافته است ، گفت: در خرید خانه در ترکیه باز 
هم ایرانیان رتبه اول را کسب کرده اند و در شرایطی 
که لیر هر روز سقوط می کند. بنابراین الزم است که 
در مورد چرایی خرید خانه توسط ایرانیان در کشور 
ترکیه با وجود سقوط ارزش لیر باید آسیب شناسی 
شود و تقاضای آسیب شناسی از دولت را در زمینه 

خروج سرمایه از کشور داریم.
مسعود خوانساری 
گفت: براساس آخرین 
اطالعات منتشر شده 
توسط مراجع رسمی، 
خوشبختانه وضعیت 
تولید و تجارت کمی 

رونق یافته است و شرایط نسبت به گذشته بهتر 
شده است و امســال ۴0 درصد رشد صادرات غیر 
نفتی و افزایش ۳.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی 

را داشته ایم. 
وی افزود:  اما همچنین تورم بــاال و دو رقمی را 
شاهد هســتیم که مانع بزرگی در راه تولید است و  
وضعیت معیشت خانوارها نامناسب است و مشکالت 
زیادی برای وضعیت اقتصادی خانوارها وجود دارد. 

یک کارشناس حوزه ارزهای دیجیتال گفت: 
تریدرهای ایرانی بازار رمــز ارز در حال کوچ به 

ترکیه هستند. 
 سعید خوشبخت، در گفتگو با قرن نو در پاسخ 
به این پرسش که خروج تریدرهای ایرانی از کشور 
چه تبعاتی براق اقتصاد ایــران دارد؛ گفت: یکی 
از ساده ترین آسیب های اقتصادی این اتفاق این 
است که تریدر ایرانی پولی را که در ایران هزینه 
می کند را دیگر در کشور دیگری هزینه خواهد 

کرد و این امر به معنای خروج ارز از کشور است.
وی اضافه کرد: مساله اصلی اینجاست که ما 
در حال از دست دادن دانش و نیروی حرفه ای و 
توامندی افراد کاربلد هستیم و زمانی که نیروهای 
متخصص از کشور خارج می شوند نیروهای شیاد 

جای آنها را می گیرند و بازار برای مردمی که ترید 
بلد نیستند و نیاز دارند که خدماتی در این حوزه 

دریافت کنند به شدت خطرناک خواهد شد.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که دولت به 
چه نحوی می تواند جلوی وقوع این اتفاق را بگیرد؛ 

گفت: نمی توان گفت که دولت می تواند به طور 
کامل از وقوع این اتفــاق جلوگیری کند چراکه 
مهمترین عاملی که منجر به خروج تریدرهای 
ایرانی از کشور شده است تحریم ها بوده است و 
این افراد نگران این موضوع هستند که اگر در ایران 
فعالیت کنند به موانعی برخورد کنند و در نتیجه 

ترجیح می دهند از کشور خارج شوند.
وی ادامه داد: در این بین اما در اختیار داشتن 
بازارهای داخلــی قوی تر می توانــد کمکی به 
تریدرهای ایرانی محسوب شــود؛ اگر بازارهای 
داخلی عمق کافی داشته باشند و در رده بازارهای 

دسته دوم دنیا باشــند و بازارهای محلی قوی 
محسوب شــوند برای تریدرهای ایرانی جایی 
بازخواهد شد که معامالت خود را در همین بازار ها 
انجام دهند اما متاسفانه بازارهای ما عمقی ندارد 
در نتیجه تنها گزینه برای تریدر واقعی این است 

که در بازار بین المللی ترید کند.
وی در واکنش به ایجاد هویت جعلی توسط 
کاربران ایرانی برای فعالیت در صرافی هایی مانند 
بایننس؛ گفت: این فعاالن بازار رمز ارز با این کار به 
یک نهاد مالی دروغ خواهند گفت و آن نهاد مالی 
موظف است که قوانینی را رعایت کند و به محض 
مطلع شدن این حق را پیدا می کند که شما را به 
عنوان مجرم شناسایی کند و حساب های شما 
را مسدود کند.این کارشناس ارزهای دیجیتال 

در ادامه گفت: مردم نباید هرگز به نهادهای مالی 
دروغ بگویند چراکه پشیمانی به بار می آید و حتی 
ممکن است زمانی که احراز هویت جعلی رخ می 
دهد فرد اصلی با ارائه پاسپورت حساب را خالی 
کند. حســاب برای خود فرد ایرانی نیست بلکه 
برای شخص دیگری است و مانند این است که 
افراد ایرانی از حساب های اجاره ای استفاده کنند 
و در نتیجه هر لحظه امکان دارد که این حساب ها 
توسط فرد اصلی تخلیه شود. ترید )Trade( ارز 
دیجیتال به معامله یا خرید و فروش بیت کوین و 
ارزهای دیجیتال گفته می شود که با هدف کسب 
سود انجام می گیرد. فرد معامله گر یا تریدر با هدف 
کسب ســود از نمودارهای قیمتی، اخبار بازار و 

رویدادهای آتی بازار استفاده می کند.

تریدرهایایرانیرمزارزبهترکیهمیروند


