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گروه اقتصادي

 همتي با اشاره به رويه فعلي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري عنوان كرد

كميجاني: هشدار به بانك ها براي تعديل نرخ سود صندوق هاي سرمايه گذاري

    وزير جهاد كشاورزي: قصد داريم آمار واردات 
گندم را به صفر برسانيم. ايسنا 

  وزير ارتباطات و فناوري اطالعات: موتور رونق 
اقتصادي در كش�ور روش�ن شده اس�ت. وزارت 

ارتباطات و فناوري اطالعات 
  كارفرمايان�ي ك�ه اتب�اع خارجي فاق�د پروانه 
اش�تغال را به كار بگيرند، بر اساس ماده 11 قانون 
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بابت هر روز 
اش�تغال غيرمجاز، پن�ج برابر حداقل دس�تمزد 
روزانه جريمه مي شوند و در صورت تكرار تخلف، 

جريمه دو برابر خواهد شد. ايسنا 
  يك مقام اندونزيايي خب�ر داد: امضاي قرارداد 
فروش نف�ت و ال پي جي اي�ران ب�ه اندونزي در 

يكشنبه آتي. رويترز
  آغاز فروش گازوييل در نقطه صفر مرزي ايران 

با كردستان عراق. فارس

10مصوبهدولتبراياصالحنظامبانكي
معاون اول رييس جمهور از تدوين 1۰ برنامه اصلي براي اصالح نظام بانكي كشور خبر داد و گفت: قرار شده است اين برنامه ها به استحضار رييس جمهور برسد تا پس از تاييد وي به زودي ابالغ و اجرايي شود. اسحاق جهانگيري 
در صفحه شخصي اش در اينستاگرام تاكيد كرد: خبرهاي خوبي ازجمله كاهش موثر نرخ بين بانكي از 29 و 3۰ درصد ابتداي سال 94 به رقم حدود 17 و 18 درصد كنوني، و همچنين استقبال خوبي كه از اوراق بدهي دولت در 
بازار شده است كه به معني حضور و مشاركت موثر و معنادار مردم در اقتصاد است، آورده بودند. در اين جلسه، 1۰ برنامه اصلي براي اصالح نظام بانكي كشور به تاييد رسيد و قرار شد به استحضار رياست محترم جمهوري برسد.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با بيان اينكه 
دولت امسال ۳۴ تا ۳۵ هزار نفر را استخدام مي كند در 
مورد حذف يارانه ۲۴ ميليون پردرآمد گفت اين موضوع 
در دستور كار دولت قرار دارد. اليحه بودجه سال جاري 
ابالغ شده است و حاال دولت برنامه هاي متعددي را در 

حوزه بنزين و يارانه و... در دستور كار دارد. 
 هر چند بسياري معتقدند الزم است قانون بودجه سال 
جاري از سوي دولت مورد اصالح قرار گيرد اما نوبخت از 
آغاز برنامه حذف ۲۴ ميليون يارانه بگير خبر داده است. 
وظيفه اي كه به عقيده بسياري از كارشناسان امكان اجرا 
را نخواهد داشت چرا كه شمار كساني كه در سال گذشته 
از فهرست يارانه بگيران خط خوردند اندكي بيش از سه 
ميليون و ۲00 ه��زار نفر بود در حالي كه دولت وظيفه 
حذف شش ميليون نفر را عهده دار بود. نوبخت سخناني 
درباره استخدام ها و افزايش حقوق و... نيز داشت. بخشي 

از مهم ترين سخنان وي در پي مي آيد. 
  امس��ال هم مانند سال هاي گذشته، دولت استخدام 
دارد. بند )ج( ماده ۲6 قانون مديريت خدمات كشوري 
به دولت اين اجازه را مي دهد كه به ازاي هر س��ه نفري 
كه بازنشس��ته مي ش��وند يك نفر را جذب كند كه بر 
همين اس��اس در سه س��ال گذشته، هر س��ال دولت، 

استخدام هايي داشت. 
  مجوز استخدام 16 تا 17 هزار نفر در وزارت بهداشت 
در سال جاري صادر شده است، اجازه استخدام تعدادي 
نيروي انساني را به آموزش و پرورش و قوه قضاييه هم 

داده ايم. 
  با فعال ك��ردن هفت ه��زار و ۵00 واحد توليدي در 
سراسر كش��ور، 1۳0 تا 1۵0 هزار نفر به شاغالن اضافه 

مي شوند. 
  اگر حداقل حقوق را 900 هزار تومان در نظر بگيريم 
حداكثر حقوق كارمندان دول��ت هفت برابر آن يعني 

حدود شش ميليون و ۳00 هزار تومان مي شود. 
  امسال حس��ب دستور هيات وزيران و رييس جمهور 
و معاون اول، نظارت و دقت مان در س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي افزايش مي يابد و ضوابط را هم با جزييات 
مشخص كرديم تاكسي نتواند از تفسير قانوني به نفع 
افزايش حقوق غيرمنصفانه و غيرعادالنه استفاده كند 
و سازمان مديريت و برنامه ريزي هم مسوول اجراي آن 

شده است. 
  همان گون��ه كه در بودجه و برنام��ه طراحي كرديم و 
همچنين طبق پيش بيني همه سازمان ها و مراجع مالي 
جهاني، در س��ال 9۵ بين پنج تا شش درصد مي توانيم 

رشد اقتصادي داشته باشيم. 
  در نيمه دوم سال 1۳9۴ پس از اينكه متوجه شديم 
تا ش��هريور ركود نس��بي وجود دارد و رشد حدود سه 
درص��دي در س��ال 9۳ درح��ال كاهش اس��ت دولت 
بالفاصله بس��ته سياس��تي ضد رك��ودي را به صورت 

كوتاه مدت ارايه كرد. 
  هفت هزار و۵00 ميلي��ارد تومان منابع دولتي براي 
فعال كردن طرح هاي عمراني و همچنين منابعي براي 

كمك به صنعت خودرو در نظر گرفته شد. 
  مركز آمار گزارش رش��د اقتصادي س��ه ماهه چهارم 
سال 9۴ را ارايه كرد كه نشان داد رشد اقتصادي كشور 
به مثبت دو درصد افزايش يافت و رشد منفي صنعت، 

مثبت شد و خدمات هم به همين ترتيب. 
  نظام بانكي هر سال ۳00 تا ۳۵0 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت اعطا مي كند، صندوق توسعه ملي هم از سال 
گذشته حدود يك ميليارد دالر يعني معادل سه هزار 
ميليارد تومان به بخش صنعت و كشاورزي تسهيالت 
داد و رش��د بخش كشاورزي از س��ه و نيم به پنج ونيم 

درصد افزايش يافت. 
  بيش از چهار هزار واحد صنعتي اكنون وجود دارند كه 
تكميل شده اند و تجهيزات و ماشين آالت هم دارند اما 

چون سرمايه در گردش ندارند تعطيل هستند. 
  آن مواردي را كه مجلس ش��وراي اس��المي در قالب 
حذف ۲۴ ميليون نف��ر افراد پردرآم��د مطرح كرد در 
دستور كار ما است و س��ه ميليون نفري كه يارانه آنان 

حذف شد جزو آن بود. 

جمله هاي كليدي

نوبخت: دولت امسال 35 هزار 
نفر را استخدام مي كند 

ميزگردسرخط خبرها
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همتي: بانك 
مركزي قادر 

است 2۰درصد 
نظارت 

موثر خود را 
اعمال كند 
و 8۰ درصد 

از نظارت 
الزم االجرا 

خارج از توان 
بانك مركزي 

است 

چرابانكهابه
صندوقهاي

سرمايهگذاري
رويآوردهاند؟

نرخ س�ود صندوق ها ي 
س�رمايه گذاري گاه ت�ا 
23 درصد نيز مي رسيد؛ 
اي�ن ام�ر س�بب ش�ده 
جذابي�ت ب�راي بانك ها 
ايج�اد ش�ود ك�ه منابع 
از  را  س�پرده گذاران 
طريق سرمايه گذاري در 
اين صندوق ها با نرخ هاي 
سود وسوسه انگيز جذب 

كنند. 

عبدالناص��ر همت��ي ك��ه اي��ن روزها در 
ساختمان جردن بيمه مركزي استقرار پيدا 
كرده، هنوز هم دغدغه بانكي خود را دارد. 
رييس سابق شوراي هماهنگي بانك ها در 
ميزگرد يكپارچه سازي نظام مالي از پشت 
پرده سياس��ت كاهش نرخ سود گفت. اين 
سياست را اگرچه در زمان رياستش بر شورا 
به جد پيگيري مي كرد اما در اين نشس��ت 
تخصصي در كنار كميجاني قائم مقام بانك 
مركزي و زال پور عضو شوراي عالي بورس 
و صالح آبادي رييس سابق سازمان بورس 
سخناني گفت كه نشان مي دهد سياستي 
كه ماه ها خود او دنبال مي كرده، در معرض 
آس��يب جدي قرار دارد. همتي با اشاره به 
عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري متذكر 
شد: ايجاد صندوق هاي سرمايه گذاري در 
بانك ها براي فرار از نرخ س��ود تعيين شده 
بانكي ب��ود. بانك ها مناب��ع را جمع آوري 
كرده و در اين صندوق ها با نرخ هاي س��ود 
باالتر سپرده گذاري مي كنند. او با اشاره به 
اينكه نبايد بين نرخ سود اين صندوق ها با 
سپرده هاي معمولي تفاوتي وجود داشته 
باش��د تاكيد كرد: مادامي ك��ه اين تفاوت 
وجود داش��ته باشد سياس��ت كاهش نرخ 

سود با شكست مواجه مي شود. 
نرخ سود صندوق ها هنوز قانع كننده 

نيست
اكبر كميجان��ي، قائم مقام بانك مركزي 

نيز در خص��وص عملكرد اين صندوق ها 
گاليه هاي��ي داش��ت. او گف��ت: نق��ش 
صندوق هاي سرمايه گذاري كه از بورس 
مجوز مي گيرند اما عمدتا فعاليت شان در 
بازار پول است در برهم ريزي سياست هاي 
پولي قابل توجه است. اخيرا در اين رابطه 
با ش��وراي عالي بورس اين موضوع مورد 
توج��ه ق��رار گرفت��ه و در اي��ن رابطه به 
بانك ها هش��دار داده شده است. هرچند 
در يكي دو ماه گذش��ته در نرخ هاي سود 
اين صندوق ها بازنگري ش��ده اس��ت اما 
هنوز اين نرخ ها قانع كننده نيست. با اين 
حال اميدواريم با هماهنگي هاي الزم بين 
شوراي عالي بورس، شوراي پول و اعتبار 

و بانك مركزي اين نرخ ها اصالح شود. 
ايج��اد صندوق ه��اي س��رمايه گذاري 
و تعيي��ن ن��رخ س��ود ب��راي صندوق ها 
معموال ج��زو وظاي��ف بازار س��رمايه و 
بهادار اس��ت. بانك مركزي  بورس اوراق 
ني��ز در ابت��داي تاس��يس صندوق هاي 
سرمايه گذاري توس��ط بانك ها دخالتي 
در آنه��ا نداش��ت. با توجه ب��ه اينكه نرخ 
سود اين صندوق ها گاه تا ۲۳ درصد نيز 
مي رس��يد؛ اين جذابيت ب��راي بانك ها 
ايجاد شد كه منابع س��پرده گذاران را از 
طريق سرمايه گذاري در اين صندوق ها 
با نرخ هاي سود وسوسه انگيز جذب كنند. 

مشتري VIP ممنوع
در ايران با تصويب قانون بازار اوراق بهادار 
در سال 1۳8۴ راه براي آغاز فعاليت اين 

نوع صندوق ها فراهم شد. از سال 1۳88 
نيز رفته رفته بر تعداد آنها افزوده شده و 
تا پايان سال 1۳9۳ دارايي تحت مديريت 
انواع صندوق ها به بيش از 7000 ميليارد 
تومان رسيده اس��ت. اما اين صندوق ها 
خود انواع مختلف��ي دارند. صندوق هاي 
س��رمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد 
ثاب��ت، صندوق هاي س��رمايه گذاري در 
س��هام، صندوق ه��اي س��رمايه گذاري 
مختلط و... بنا بر اين طيف مختلف است 
كه علي صالح آبادي رييس سابق سازمان 
بورس گف��ت: در صورتي ك��ه منابع اين 
صندوق ها نزد بانك سرمايه گذاري شود، 
بانك حق ندارد به آنها نرخ سود متفاوتي 
بدهد. او اف��زود: اخيرا بانك مركزي طي 
بخش��نامه اي اعالم كرده اين صندوق ها 
 VIP ب��راي بانك ب��ه عنوان مش��تري

تلقي نشود. 
با وجود بخشنامه ها و ابالغيه هاي متعدد 
اما همچنان بحث نظارت گيرهاي زيادي 
دارد. اين موضوع حتي مورد تاييد همتي 
رييس بيمه مركزي هم ق��رار گرفت. او 
توضيح داد: بانك مركزي امروز قادر است 
۲0 درصد نظارت موثر خود را اعمال كند 
و 80 درصد از نظارت الزم االجرا خارج از 
توان اين دستگاه است. او همچنين اظهار 
ك��رد: در حال حاض��ر در ب��ازار مالي ما، 
كساني كه ريس��ك كمتري مي پذيرند، 
بازدهي بيش��تري دارند و در مقابل افراد 
با ريسك بيش��تر، بازدهي كمتري دارند 

كه اين امر از اتفاقات بس��يار نادر است و 
در مجموعه اقتصادي قابل قبول نبوده و 
يك عقبگرد در توس��عه بازار مالي است 
و در اين ش��رايط بحث مديريت ريسك 
و كارآم��دي بازاره��ا قابلي��ت عملياتي 
نخواهند داشت.  نظام مالي توسعه يافته 
درواق��ع مهم ترين عامل براي توس��عه 
پايدار اقتصادي اس��ت و بررسي ها نشان 
مي دهد كش��ورهايي كه بازارهاي مالي 
آنه��ا توس��عه  مي ياب��د از رش��د خوب و 
پايداري برخوردار مي ش��وند. بازارها در 
كشورهاي درحال توسعه و توسعه نيافته 
نتوانسته اند آن طور كه بايد تكامل بيابند. 
همتي با بيان اينكه يكپارچگي بازارهاي 
مالي به روند توسعه يافتگي بازار بستگي 
دارد و نمي توان انتظار داشت در جامعه اي 
كه بازارهاي مالي آن توسعه نيافته است، 
به  يكباره بت��وان آنه��ا را يكپارچه كرد، 
گف��ت: درواق��ع يكپارچگي بخش��ي از 
توس��عه يافتگي اين بازار و از ويژگي هاي 

آن است. 
سركوب مالي با تعيين غيرمنطقي 

نرخ سود
كميجان��ي، قائم مقام بان��ك مركزي در 
ادامه اين نشس��ت گفت: اقتص��اد ايران 
اتكاي بس��يار بااليي به بانك ها دارد و در 
واقع اقتصادي بانك محور است. در حال 
حاضر 8۵ ت��ا 90 درص��د از تامين مالي 
اقتصاد توس��ط بانك ها صورت مي گيرد 
و در برخي مواقع ب��ا تعيين غيرمنطقي 

معاون وزير خارجه سوييس گفت: كشورش مي تواند 
به اي��ران در زمينه فني و تكنولوژيك��ي كمك كند تا 
تهران به بازارهاي مالي بين المللي بازگردد. به گزارش 
اسپوتنيك، ايو روس��ير، معاون وزير خارجه سوييس 
گفت كه كشورش آماده اس��ت تا به ايران براي احياي 
اقتصادش و بازگشت به وضع پيشين در سطح بين المللي 
كمك كند. وي افزود: »به علت دوري از بازارهاي مالي، 
ته��ران در زمينه مالي و فن��اوري به وي��ژه در آنچه به 
زيرساخت داخلي اين كش��ور برمي گردد، عقب مانده 
اس��ت.«اين ديپلمات ارشد سوييسي ادامه داد: اكنون 
كه تحريم هاي ضد ايراني برداشته شده است، سوييس 
آماده اس��ت تا به تهران براي همكاري با ديگر كشورها 
كمك كند. وي افزود: »در نتيجه، كمك سوييس بيشتر 
در زمينه حمايت فني و تكنولوژيكي است تا به تهران 

كمك كند به بازارهاي مالي بين المللي بازگردد.«

نكته 

سوييس آماده كمك به 
احياي اقتصاد ايران است

ش��ركت ايندين اويل بزرگ ترين شركت نفتي هند 
به ايران پيش��نهاد كرد تا حق اكتشاف و توليد نفت 
از يك ميدان كش��ف شده را دريافت كند تا روابط دو 
طرف از رابطه صرفا خريدار و فروشنده به يك رابطه 

استراتژيك تبديل شود. 
به گزارش فارس، نخست وزير هند هفته گذشته در 
راس هياتي بلندپايه براي امضاي تفاهمنامه همكاري 

اقتصادي به تهران سفر كرد. 
در جريان اين س��فر مشخص ش��د كه هند به دنبال 
افزايش واردات نفت خام از ايران است تا از اين طريق 
بعد از لغو تحريم ها روابط اقتصادي و انرژي خود را با 

ايران تقويت كند. 
براس��اس اي��ن گ��زارش، ش��ركت ايندي��ن اويل، 
بزرگ ترين ش��ركت نفت��ي هند به ايران پيش��نهاد 
كرده است تا حق اكتشاف و توليد نفت از يك ميدان 
كشف شده را دريافت كند تا روابط دو طرف از رابطه 
صرفا خريدار و فروش��نده به يك رابطه استراتژيك 

تبديل شود. 
ظاهرا مي��دان نفتي بينالود ك��ه در مجاورت ميدان 
فرزاد B قرار گرفته اس��ت مدنظر هندي ها است زيرا 
در سفر وزير نفت اين كشور كه اخيرا صورت گرفته 
است در خصوص واگذاري اين ميدان براي توسعه به 
شركت هاي هندي صحبت هايي مطرح شده است. 

مي��دان نفت��ي بينادل��ود يك��ي از ميادي��ن نفتي 
 ايران اس��ت ك��ه در س��ال 1۳88 در خلي��ج فارس 

كشف شد. 
حجم نفت خ��ام درجاي اين مي��دان 800 ميليون 
بشكه و حجم نفت قابل استحصال آن نيز حدود 776 
ميليون بش��كه برآورد مي ش��ود. اين ميدان توسط 
شركت دولتي نفت و گاز هند )ONGC( در بلوك 

فارسي در منطقه خليج فارس كشف شده است. 

انرژي

پيشنهاد رسمي هندي ها 
براي توسعه ميدان نفتي 

بينالود
بلومب��رگ در گزارش��ي نوش��ت: پادش��اهي 
عربستان متحدان خود در خليج فارس را بسيج 
كرده تا مطمئن شود بازگشت ايران به اقتصاد 

جهاني به راحتي انجام نمي گيرد. 
به گزارش ايس��نا، اين پايگاه خبري امريكايي 
با بررسي اقدامات ضد ايراني عربستان نوشت: 
عربستان سعودي نتوانست مانع امضاي توافق 
هسته اي ايران شود به همين دليل پالن B اين 
كشور اكنون محدود كردن امكان بهره برداري 

ايران از مزاياي اين توافق است. 
ب��ا گذش��ت بي��ش از چهار م��اه از برداش��ته 
ش��دن تحريم ه��اي بين المللي علي��ه تهران، 
عربس��تان، متحدان خود در خلي��ج فارس را 
بس��يج كرده تا مطمئ��ن ش��ود ورود ايران به 
اقتص��اد جهان��ي به راحتي انج��ام نمي گيرد. 
س��عودي ها م��اه گذش��ته مانع تواف��ق براي 
تثبيت قيمت هاي نفت ش��دند، زيرا اين توافق 
به دش��من ديرينه آنه��ا اجازه مي داد س��هم 
بيش��تري از بازار ه��اي نفت كس��ب كند و در 
دوبي ك��ه زماني دروازه اصل��ي ايران به جهان 
 بود، بازرگانان ايراني از محدوديت هاي فزاينده

 شكايت مي كنند. 
اين اق��دام گارد س��عودي ها در براب��ر ارزيابي 
مجدد نقش اين كش��ور در خاورميانه از سوي 
امريكا و كشيده شدن سرمايه گذاران به سوي 
جذابيت اي��ران به عنوان آخرين ب��ازار بزرگ 
بكر دنيا محسوب مي ش��ود. با اين همه موانع 
ديگري ب��راي تجارت با ايران وج��ود دارد كه 
در تالش هاي سعودي ها موثر واقع شده است. 
يك��ي از موانع مذك��ور محدوديت هاي بانكي 
است زيرا بانك هاي اروپايي به دليل نگراني از 
مجازات هاي احتمالي امريكا، تمايل چنداني به 

همكاري با ايران ندارند. 
به گفته پل پيالر، اس��تاد دانشگاه جورج تاون، 

رقابت بر س��ر جايگاه ايران در منطقه - اينكه 
يك كشور منزوي باشد يا به عنوان يك بازيگر 
منطقه اي پذيرفته  شود، احتماال تا چند تا سال 
آينده ادامه پيدا خواهد كرد و س��عودي ها كه 
در كم��پ موافق منزوي كردن ايران هس��تند 
احتم��اال برنده اي��ن رقابت نخواهند ش��د. اما 
آنها در ميان سياس��تمداران افراطي امريكايي 
 متحداني دارن��د كه مخالف توافق هس��ته اي

 ايران بوده اند. 
از زم��ان تس��هيل تحريم ه��ا عليه اي��ران در 
س��ال ج��اري مي��الدي، اصلي تري��ن نگراني 
س��عودي ها اقدام ايران براي جذب موج جديد 
سرمايه گذاري و افزايش اهرم نفوذش در منطقه  
بوده اس��ت به همين دليل س��عودي ها تالش 
مي كنند، مطمئن ش��وند اين سرمايه گذاري 
هرگ��ز از راه نخواهد رس��يد. ب��ه گفته هنري 
اسميت، مدير موسسه »گلوبال ريسك آناليز« 
در دوبي، آنچه مردم را نگران كرده است لحن 
س��عودي ها پيرام��ون قطع تجارت ب��ا ايران و 
مكانيسم هاي رسمي و غيررس��مي و موانعي 
اس��ت كه سعودي ها ممكن اس��ت براي تحت 
فش��ار قرار دادن شركت ها براي عدم تجارت با 

ايران به كار ببرند. 
روابط تجاري

دوبي شهري است كه همواره روابط نزديكي با 
ايران داشته است، اما به گفته بازرگانان ايراني، 
اين روزها مجوزهاي تجاري براي ش��هروندان 
ايراني به راحتي تمديد نمي ش��وند. همچنين 
دريافت اقامت براي شهروندان ايراني در دوبي 
دشوار شده و حساب هاي بانكي تحت تفحص 

فزاينده اي قرار گرفته اند. 
ب��ا اين همه مقامات در عربس��تان س��عودي و 
امارات متحده عربي در تماس بلومبرگ حاضر 

به اظهارنظر در اين باره نشدند. 
ش��ركت انگليس��ي تايم��ز ائرواس��پيس كه 
رويداد هايي را در دوبي س��ازماندهي مي كند، 

امس��ال كنفرانس هواپيمايي ايران را به دليل 
تنش سياسي لغو كرد. مايك براون، مدير اين 
گ��روه در مصاحبه با بلومب��رگ اظهار كرد: در 
حال حاضر حساس��يت هاي زيادي در ارتباط 
با ايران در منطقه وج��ود دارد. از اين رو به اين 
نتيجه رسيده ايم كه اكنون زمان مناسبي براي 

برگزاري كنفرانس مربوط به ايران نيست. 
عربستان س��عودي همچنين از نفت به عنوان 
س��الح در مقاب��ل اي��ران اس��تفاده مي كند. 
در آس��تانه نشس��ت م��اه گذش��ته دوحه كه 
توليدكنندگان بزرگ نفت قصد داشتند براي 
تثبي��ت توليد مذاكره كنند، ش��اهزاده محمد 
بن سلمان، جانش��ين وليعهد عربستان در دو 
مصاحبه با بلومبرگ گفت: عربستان به شرطي 
با توافق فريز نفت موافقت خواهد كرد كه ايران 
هم در اين توافق مش��اركت كند. اين امر مانع 
نهايي ش��دن توافق مذكور ش��د زيرا ايران در 
تالش براي پس گرفتن س��هم ب��ازاري كه در 
دوران تحريم ها از دس��ت داده است، حاضر به 

محدود كردن افزايش توليد نيست. 
به گفته مصطفي عالني، مدير دپارتمان دفاع و 
امنيت در مركز تحقيقات خليج فارس، سياست 
نفتي يكي از ابزارهاي كليدي محسوب مي شود. 
مس��اله ديگر مقابله با سرمايه گذاري ايراني در 
منطقه است كه تحت پادشاهي سلمان به يك 
سياست واضح تبديل شده و ترديدي در اين باره 

وجود ندارد. 
عربستان سعودي همچنين ماه گذشته پرواز 
هواپيمايي ماهان اير از فضاي هوايي اين كشور 
را ممنوع كرد. براساس گزارش موسسه كنترل 
ريسك در آوريل، شركت هاي بيمه كشتيراني 
و كارگزاران هم از ماه فوريه به مش��تريان خود 
اعالم كردند كه كش��تي هاي حامل نفت ايران 
اجازه ندارند وارد آب هاي عربس��تان يا بحرين 
شوند. همچنين گفته مي شود كشتي هايي كه 
ايران يكي از سه محل ورود آخر آنها بوده است، 

بايد اجازه ويژه دريافت كنند. حاكمان سعودي 
در تالش براي عميق تر انزواي سياس��ي ايران 

در خاورميانه، اين اقدامات را دنبال كرده اند. 
روابط با امريكا

اردن، ماه گذشته اندكي پس از ديدار جانشين 
وليعهد عربستان، سفيرش از تهران را فراخواند 
و 10 روز بعد توافقي امضا كرد كه زمينه را براي 
س��رمايه گذاري چند ميليارد دالري عربستان 
هموار كرد. عربستان سعودي در ماه فوريه يك 
توافق سه ميليارد دالري براي كمك به ارتش 
لبنان را به بهانه افزايش نفوذ حزب اهلل كه مورد 

حمايت تهران است، لغو كرد. 
اقدامات عربس��تان به دنبال س��ردي روابط با 
امريكا انجام مي گيرد كه ت��ا حدودي به دليل 
توافق هس��ته اي ايران اس��ت. ب��اراك اوباما، 
رييس جمه��ور امريكا در مصاحب��ه اي كه در 
مجله آتالنتيك به چاپ رسيد، اظهار كرده بود 
كه سعودي ها بايد منطقه را با ايران سهيم شوند 
و روابط امريكا با پادشاهي عربستان را پيچيده 

توصيف كرده بود. 
شاس��انك جوش��ي، تحليلگر ارش��د موسسه 

»رويال يونايتد سرويس« انگليس در مصاحبه 
با بلومب��رگ اظهار ك��رد: تالش س��عودي ها 
نمي تواند در س��طح جهاني مانع ايران ش��ود، 
اما آنها تا جاي��ي كه مي توانند فش��ار بر ايران 
را افزايش داده اند تا نفوذ سياس��ي و اقتصادي 
اين كش��ور را محدود كنند، اما يك مانع براي 
سعودي ها، س��اير كشورهاي شوراي همكاري 
خليج فارس هس��تند كه حضورش��ان در اين 
تالش مهم به ش��مار مي رود اما ممكن اس��ت 

كامال عربستان را همراهي نكنند. 
بحرين در ميان ش��ش عضو شوراي همكاري 
خليج فارس تنها كشوري بوده كه با قطع روابط 
ديپلماتيك با تهران در سال جاري، سعودي ها 
را همراهي كرده اس��ت. كوي��ت در ماه ژانويه 
سفيرش در تهران را فراخواند و امارات متحده 
عربي روابط ديپلماتيك خود با ايران را به سطح 

كاردار تنزل داد. 
امارات متحده عربي نسبت به عربستان منافع 
بيش��تري دارد زيرا ايران پ��س از هند و چين، 
س��ومين ش��ريك تجاري بزرگ اين كشور در 

سال ۲01۵ بوده است. 

پالن B عربستان سعودي براي جلوگيري از خيز اقتصادي ايران
بلومبرگ گزارش داد

اقتصاد بين الملل

گروه: اقتصادي

نرخ سود سركوب مالي را باعث شده ايم. 
بنابراين بنگاه ها نيز از كار توليدي دست 
كشيده و به سمت بازارهاي بدون ريسك 
حركت كردند. به اين ترتيب با تش��كيل 
صف مقاب��ل بانك ها، ش��كنندگي نظام 
بانكي ايجاد ش��د. موضوعي كه مي تواند 
در كوتاه مدت به همه بخش هاي اقتصاد 
س��رايت كند. ام��روز بانك مرك��زي با 
جهتگيري براي تامين سرمايه كوتاه مدت 
در بنگاه هاي كوچك و متوسط، سعي در 
بازگرداندن واحدهاي توليدي به وضعيت 
مطلوب خود دارد. اما انتظار اين است در 
بلندمدت اين بنگاه ه��ا وارد بازار بورس 

شوند و از آن طريق تامين مالي كنند. 
او ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه صحب��ت از 
يكپارچه سازي سيستم نظارتي به منزله 
ادغام دستگاه ها نيست خاطرنشان كرد: 
در اين مقطع بيش از هر زمان ديگري نياز 
ب��ه هماهنگي وجود دارد. در اين راس��تا 
داشتن يك ش��وراي هماهنگي و كميته 
هماهنگي امري است كه قابل بررسي در 

اين همايش و همايش هاي ديگر است. 
يك تفاهمنامه سه جانبه

رييس سابق س��ازمان بورس نيز توضيح 
داد: ازآنجاكه ايجاد شوراي ثبات مالي در 
جهت هماهنگي سياست هاي احتياطي 
در اولويت قرار دارد، هماهنگي در سطح 
عمليات��ي ميان بانك مركزي، س��ازمان 
بورس و اوراق به��ادار و بيمه مركزي در 
قالب تفاهمنامه ه��اي قانوني كه تبديل 
به قانون و مقررات ش��ود ضروري به نظر 

مي رسد. 
او اظهار داش��ت: بانك ها با ورود به بازار 
بورس و اوراق به��ادار بايد تحت نظارت 
قوانين اين س��ازمان فعاليت كنند، زيرا 
سازمان بورس به عنوان يك مقام ناظر، 
بانك ها را به عنوان شركت هاي فعال در 
بازار بورس و اوراق بهادار در نظر گرفته و 
شفافسازي فعاليت بانك ها را موردتوجه 
قرار مي دهد و اين امر در راستاي تامين 
حقوق س��هامداران ص��ورت مي گيرد. 
بانك مرك��زي از منظر حمايت از حقوق 
سپرده گذاران بر بانك ها نظارت كرده و 
معيارهاي نظارت��ي مخصوص به خود را 
در راس��تاي نظارت بر عمليات بانك ها 
اعم��ال مي كن��د. بنابراين ه��ر دو مقام 
ناظ��ر در تالش براي نظ��ارت بر فعاليت 
بانك ه��ا از دو ديدگاه س��پرده گذاران و 
سرمايه گذاران بررس��ي مي شوند و بايد 
از هماهنگ��ي الزم جهت بهب��ود در امر 
نظارت برخ��وردار باش��ند. صالح آبادي 
تاكي��د ك��رد: بانك هاي عضو س��ازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار در ش��ركت هاي 
تامين سرمايه ذي نفع به حساب مي آيند. 
همچني��ن ب��ا وج��ود اوراق به��ادار در 
بازارهاي مال��ي، بانك ها وظيفه ضمانت 
اين اوراق را بر عهده داشته اند. در چنين 
شرايطي، اگر ناشر اوراق بهادار به سازمان 
ب��ورس مراجعه و ضام��ن بانكي معرفي 
كند،  آنگاه بانك مركزي به بانك ضامن 
اعالم خواهد كرد كه فعاليت آن را بايد از 
منظر مديريت ريسك مورد ارزيابي قرار 
دهد تا بانك در ضمانت اوراق بهادار دچار 

ريسك مضاعف نشود. 

بيژن بيدآباد
كارشناس اقتصادي

يادداشت

صندوق ها، راهي براي 
دور زدن قانون

صندوق ه��اي س��رمايه گذاري امروز 
تبديل به راهي براي دور زدن قوانين 
نرخ س��ود بانكي ش��ده اند و برخي كارشناس��ان بر 
اي��ن باورند مادامي ك��ه اين دس��ت فعاليت ها ادامه 
داش��ته باش��د امكان كاهش واقعي نرخ بهره وجود 
ن��دارد. همي��ن صندوق ه��ا ام��روز به عن��وان يك 
معضل به ويژه در بحث نرخ س��ود مطرح هس��تند. 
روال كنون��ي اجازه كاه��ش نرخ س��ود را نمي دهد 
چرا ك��ه همانط��ور كه گفته ش��د اي��ن صندوق ها 
يك��ي از راه ه��اي دور زدن قوانين در نظ��ام پولي و 
 مالي اس��ت و راه هاي متعدد ديگ��ري در اين رابطه

 وجود دارد. 
 قوانين پولي و مالي كشور مطابق با مسائل و نيازهاي 
روز نيست و عمر قوانيني كه در اين حوزه به تصويب 
رسيده اس��ت به بيش از سه دهه نيز در برخي موارد 
مي رسد. همين امر مفرهايي را در فعاليت هاي مالي 
و پولي باز كرده ك��ه در حيطه رباخواري قرار دارد. با 
توجه به اين نكته تغيير قوانين متناس��ب با وضعيت 
كنوني و با آسيب شناسي قوانين گذشته، نياز واقعي 

امروز نظام بانكي كشور است. 
هر جا قانون دچار كمبود باش��د، فعال اقتصادي آن 
را پيدا و نس��بت به اس��تفاده از آن اقدام مي كند. در 
ايران عده بسياري از فعاالن اقتصادي، فعاليت هاي 
خ��ود را در چارچوب توافقات خ��ود با طرفين انجام 
 مي دهند و اين كاري اس��ت كه مورد تاييد قانون هم 
هس��ت. م��اده 10 قان��ون مدن��ي اص��ل حاكميت 
قرارداده��ا را براي همه اش��خاص حقوقي و حقيقي 
قابل قبول دانس��ته اس��ت و اف��راد در چارچوب اين 
قرارداده��ا ام��كان فعالي��ت دارند، منوط ب��ر اينكه 
اي��ن قرار داد مخالف قانون نباش��د. ب��ه همين روي 
افراد اگر حفره هاي قانوني را پي��دا كنند، مي توانند 
 از آن اس��تفاده كنند و اين ام��ر را قانون هم تصريح

 كرده است. 
قان��ون عملي��ات بانكي ب��دون ربا در س��ال 1۳6۲ 
تصويب ش��د. اين قانون در هم��ان زماني كه به اجرا 
در آمد قانوني خ��ام بود و قرار بر اين ب��ود كه بعد از 
پنج س��ال در اين باره رسيدگي ش��ود. اين اتفاق رخ 
نداد و اكنون بيش از ۳0 س��ال از اجراي اين مصوبه 
 مي گ��ذرد و ضعف ه��اي آن ب��ه مرات��ب عيان تر از

 گذشته است. 
همين امر سبب شده كه محورهاي زيادي از عمليات 
بانكي مورد بررس��ي قرار نگيرد و حفره هاي قانوني 
افزايش پيدا كند، عالوه بر اين بس��ياري موسس��ات 
كه در چارچ��وب فعاليت هاي بانكي فعال هس��تند 
مورد شناس��ايي قرار نگرفته اند و بسياري فعاليت ها 
از اساس چارچوبي محدود كننده نداشته باشند؛ در 
اين ميان برخي از فعاالن اقتصادي با شناس��ايي اين 
حفره ها دست به فعاليت هايي مي زنند كه در حيطه 
رباخ��واري مي گنج��د. مانند فعاليت ش��ركت هاي 
ليزينگ و حت��ي فعاليت هاي خود نظ��ام بانكي كه 
نرخ بهره از قبل تعيين ش��ده هم جزو همين دست 

فعاليت ها محسوب مي شود. 
از س��وي ديگر مباحث فقهي و اس��تداللي توس��ط 
كارشناس��ان فقهي كشور مورد بررس��ي دقيق قرار 
نگرفته و متاس��فانه كارشناسان اين حوزه، مسائل را 
با توجه به لبخند پيش��نهاددهنده بررسي مي كنند. 
به همين دليل اس��ت كه فعلي در يك جا حرام اعالم 

مي شود و در جايي ديگر حالل. 
اين مسائل دست به دست يكديگر دادند تا نظام بانكي 
ايران دچار تزلزل شود و موجب شده هر فعاليت بانكي 
مانند صندوق هاي سرمايه گذاري به جاي فعاليت در 
حيطه اصلي خود، در چارچوب دور زدن قوانين به كار 
گرفته شود. درواقع با روپوش و رنگ و لعاب اسالمي، 
اقدام به فعاليت هايي مي ش��ود كه تنها در چارچوب 

ربا خواري معنا مي دهد. 


