
برخورد با تخلفات سهامداري 
بانك ها راحت نيست

سيف درباره اليه هاي فساد در بانك ها به »اعتماد« توضيح داد
بحران بانكي در محروميت از 

رتبه بندي 
نظام بانكي ما سال هاس��ت از داش��تن 
رتبه بندي اعتباري محروم است. حال 
آنكه در دني��ا تمام بانك ها تحت عنوان رتبه هاي احراز 
ش��ده فعاليت مي كنند و نوع فعاليت آنه��ا هم بر اين 
اس��اس تعريف مي ش��ود. رتبه بندي بانك ها بر اساس 
كيفيت خدمات، ميزان دارايي ها، ترازنامه مالي، درصد 
س��ودآوري و... انجام مي ش��ود و با درجه هاي A، B و 
C تعريف مي ش��ود. اگر رتبه بانك هاي كشوري مثل 
س��وييس را نگاه كنيد مي بينيد كه بانك هايي با رتبه 
AAA وجود دارد. كه به اصط��اح  تري پلي اي گفته 
مي شود. متاسفانه ما در ايران رتبه بندي براي بانك ها 
نداريم. علت اصلي آن هم دولتي بودن بانك هاس��ت. 
در بانك هاي دولتي مديران با ي��ك حكم مي آيند و با 
حكمي ديگر مي روند. مردم نيز كار با اين بانك ها را نه از 
روي انتخاب و اعتمادشان انجام مي دادند بلكه ناگزير به 
ارتباط با گزينه هاي موجود بودند. دولت در ايران انحصار 
ش��بكه بانكي را به دس��ت گرفته بود و پس از تاسيس 
بانك هاي خصوصي هم مي بينيم كه بخش خصوصي 
به معناي واقعي فعال نشده است. با اين حال فضا پس 
از حضور بانك هاي غيردولتي براي رتبه بندي بانك ها 
فراهم شده است اما متاسفانه دستگاهي كه بتواند اين 
رتبه بندي را بر اس��اس اس��تانداردهاي جهاني انجام 
دهد، وجود ندارد. براي انجام ي��ك رتبه بندي اصولي 
بايد سازماني بي طرف اين كار را انجام دهد كه در حال 
حاضر از وجود چنين سازماني بي بهره هستيم. از سوي 
ديگر اگر در اين شرايط بانك هاي ايران با استانداردهاي 
جهاني م��ورد ارزيابي و رتبه بندي قرار گيرند هيچ يك 
از بانك ها قادر به كس��ب رتبه A يا B نخواهند بود كه 
بخش��ي از اين نازل بودن كيفيت ب��ه مديريت موجود 
در نظام بانكي باز مي گردد. اغلب مديران بانكي كشور 
مديران حرفه اي نيستند و به دليل ارتباط شان با ارباب 
قدرت به اين سمت ها دست يافته اند. غالب اين بانك ها 
نيز تمايلي ندارند مورد ارزيابي قرار گرفته و رتبه بندي 
شوند. چراكه الزمه اين كار داشتن رزومه تخصصي براي 
مديران است. همچنين بايد ترازنامه بانك ها طبق اصول 
و قوانين نوشته شود حال آنكه هيچ يك از بانك هاي ما 
در ايران حايز چنين ويژگي و شرايطي نيستند و عملكرد 
بانك ها به شدت غيرشفاف است. ترازنامه بانك ها الزم 
است مطابق با استاندارد حسابرسي جهاني تهيه و براي 
مطالبات معوق حتما ذخيره  كافي در نظر گرفته شده 
باشد. اما متاسفانه مي بينيم كه ترازنامه ها واجد شرايط 
مورد اش��اره نيس��تند. به طوري كه براي سال جاري 
بانك مركزي دس��تور داد ترازنامه ها با استانداردهاي 
بين المللي بازتنظيم ش��ود و بس��ياري از حساب هاي 
مالي بانك ها را نپذيرف��ت. در هر حال موضوع نظارت 
از مباحث بسيار مهم در سيستم بانكي است. به تازگي 
بانك مركزي بر اس��اس طرحي جديد كه در تعامل با 
پژوهش��كده پولي و بانكي تدوين شده موضوع نظارت 
را ب��ه صورت جدي تر در دس��تور كار قرار داده اس��ت. 
طبق اين طرح بايد براساس استانداردهاي بين المللي 
نسخه اي جديد و بومي شده از نظارت ها را تدوين كرده 
و ب��ا ماك ق��رار دادن اين طرح جديد ب��ر نظام بانكي 
نظارت موثر ك��رد. در اين طرح نظارت از بانك به گروه 
بانك تسري يافته و در شكلي گسترده تر انجام مي شود. 
به اين ترتيب هر نوع ريسكي كه بانك ها را تهديد كرده 
يا س��امت آنها را به خطر بيندازد م��ورد نظارت بانك 

مركزي قرار مي گيرد. 

   از س�وي مع�اون اول رييس جمه�ور تكاليف و 
پروژه ه�اي اولويت دار ۱۰ دس�تگاه اجرايي براي 

سال 96 ابالغ شد. مهر
   ش�ركت بويينگ اع�الم كرد ق�رارداد فروش 
هواپيماه�اي مس�افربري و نظامي با عربس�تان 
منعقد كرده است كه از جمله بويينگ هاي 777 
و 787 و نيز ۱6 هواپيم�اي پهن پيكر خواهد بود. 

فارس
   معوقات بانك�ي ۱۰۰ هزار ميليارد تومان اس�ت/ 
پيش بيني كاهش ۱۰ درصدي معوقات در امس�ال. 

فارس
   گران ترين اراضي روي خطرناك ترين گسل ها 

قرار دارد. مهر
   تولي�د و توزيع آب به بخ�ش خصوصي واگذار 
مي ش�ود/ افتتاح ۱۴ مجتمع آبرس�اني تا س�ال 

آينده. فارس

تنظيم ذخاير راهبردي كشاورزي به كمك بورس كاال
بررسي كارنامه عملكرد بورس كاال در سال گذشته نشان مي دهد كه تقريبا همه بازارهاي اين بورس شامل فيزيكي و مالي با رشدهاي قابل توجه روبه رو شده اند. علي اكبر مهرفرد، قائم مقام وزير جهاد كشاورزي 
معتقد است: در سال هاي آينده نقش بورس كاال در حوزه كشاورزي پررنگ تر و موثرتر خواهد شد و وزارت جهاد كشاورزي به طور جدي قصد دارد از ظرفيت هاي اين بورس، به خصوص ابزارهاي نوين مالي، نهايت 

بهره را در تنظيم بازار ببرد. 

وزير نيرو گفت: براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته 
در شوراي عالي آب قرار ش��ده تا عمليات آبخيزداري 
در حوضه هاي آبريز س��دها با هماهنگي وزارت نيرو و 
جهاد كش��اورزي انجام شود و براي اين مهم نيز تدابير 
الزم در نظر گرفته شده اس��ت. حميد چيت چيان در 
گفت وگويي با ايس��نا، با بيان اينكه اليروبي سدها يك 
كار مشكل است، گفته اس��ت كه: در تمام دنيا نيز اين 
كار به صورت محدود انجام مي ش��ود، اما مساله اي كه 
بايد به آن توجه ش��ود اين است كه در حوضه آبريز هر 
سد عمليات آبخيزداري انجام شود. وي ادامه داد: اين 
عمل موجب مي ش��ود تا رس��وبات كمتري توسط آب 
حمل و به محل درياچه س��د بريزد، لذا الزم اس��ت كه 
به اين مساله توجه بيشتري شود. وزير نيرو مسووليت 
اصلي اين كار را برعهده وزارت جهاد كشاورزي دانست 
و افزود: برنامه ريزي هاي متعددي براي همكاري بيشتر 
دو وزارتخانه جهاد كشاورزي و وزارت نيرو در نظر گرفته 
شده است تا بتوان از اين طريق وضعيت سدهاي كشور 

را ساماندهي كرد. 

مديرعامل ش��ركت گاز استان خراس��ان جنوبي از 
عمليات اجرايي گازرس��اني به 5 شهر و96 روستا در 
سطح اين استان خبر داد. فرشيد دشتي در گفت وگو 
با خبرنگار اعتماد در بيرجند با اعام اين خبر افزود: 
درحال حاضر بيش از 92 درصد خانوار شهري استان 
تحت پوش��ش گاز طبيعي هس��تند و گازرساني به 
ش��هرهاي گزيك، طبس مس��ينا، زهان، نهبندان و 
ديهوك نيز با اعتباري بالغ بر 1135 ميليارد ريال در 
دست اجرا است. وي اظهارداشت: با بهره برداري از اين 
پروژه ها، درصد خانوار شهري بهره مند از گاز طبيعي 
به حدود 98 درصد خواهد رس��يد. اين مقام مسوول 
با اش��اره به اينكه در حال حاض��ر بيش از 35 درصد 
خانوار روستايي استان ش��امل 203 روستا از نعمت 
گاز طبيعي برخوردار هستند، گفت: گازرساني به 96 
روستاي ديگر نيز با اعتباري بالغ بر730 ميليارد ريال 
در دست اجراس��ت كه با بهره برداري از اين پروژه ها 
درصد خانوار روستايي بهره مند از گاز طبيعي به بيش 

از 48 درصد خواهد رسيد. 
كارش��ناس ارش��د حقوق ثبتي گفت: 
تنها در صورت��ي به اماك دو مالكه وام 
تعلق مي گيرد كه ارزش آن 3 دان��گ از ملك، از 120 
درصِد كل مبلغ وام بيشتر باشد. اميرحسين عسكري، 
كارش��ناس ارش��د حقوق ثبت در گفت وگويي با مهر 
در پاسخ به پرسش��ي در خصوص شرايط دريافت وام 
مس��كن براي خانه هايي كه سند ش��ش دانگ ندارند، 
گفته اس��ت: خانه هايي كه سند شش دانگ آنها به نام 
يك نفر نيس��ت دو حال��ت كلي دارند؛ ي��ا اينكه اصا 
سند ندارند و از اماك قولنامه اي، بنچاقي و مانند آن 
محس��وب مي شوند يا اينكه س��ند دارند ولي دانگ ها 
ميان دو نفر به صورت س��ه دانگ، س��ه دانگ تقسيم 
شده است. اين كارشناس حقوقي افزود: در صورت اول 
كه همه م��ردم از آن آگاهند، بانك ها اصا وام خريد يا 
ساخت نمي دهند بلكه تنها وام جعاله مسكن به اماك 
بدون سند تعلق مي گيرد كه مبلغ آن بر اساس مصوبه 
ش��وراي پول و اعتبار، فقط يك ميليون تومان است. 
وي ادامه داد: اما آنچه بس��ياري از مردم نس��بت به آن 
ناآگاهند، نحوه دريافت وام براي خانه هايي اس��ت كه 
دو نفر هر كدام براي نيمي از شش دانگ آن ملك، سند 
دارند. براي اين منظور، بايد فردي كه سهم دارد، همراه 
با متقاضي در شعبه آن بانك حاضر شده و رضايت خود 
را از اعطاي وام نسبت به سهم متقاضي به صورت كتبي 
اعام كند. عس��كري با بيان اينكه معموال خانه هايي 
كه سه دانگ سه دانگ هس��تند، كمتر شامل دريافت 
وام مي ش��وند، تصريح كرد: تقس��يم دانگ ها ميان دو 
نفر سبب مي شود تا ارزش سهم متقاضي كاهش يابد 
كه بر اساس آيين نامه هاي اجرايي تسهيات مسكن و 
مصوبات شوراي پول و اعتبار، به واحدهاي مسكوني دو 
مالكه، در صورتي كه ارزش سهم متقاضي پايين باشد، 
وام تعلق نمي گيرد. تعيين ارزش سه دانگ براي مشمول 
دريافت وام شدن برعهده ارزياب بانك است و بر اساس 
آيين نامه تسهيات بانكي، بايد ارزش آن سه دانگ از 
120 درصد مبلغ تسهيات بيشتر باشد. به گفته اين 
كارشناس حقوقي، در صورتي كه بانك تشخيص بدهد 
كه وام به آن سه دانگ تعلق مي گيرد و بانك نيز با اعطاي 
وام موافقت كند، كل ش��ش دانگ ملك به رهن بانك 
مي رود و مالك س��ه دانگ ديگر هم بايد نسبت به اين 
موضوع اعام موافقت كند. عسكري خاطرنشان كرد: 
اگر متقاضي دريافت وام خريد يا ساخت مسكن براي 
ملك غير شش دانگي، »زوجين« باشد، به هيچ عنوان 
وامي به آنها تعلق نمي گيرد؛ زوجين تنها مي توانند براي 

اماك شش دانگي وام بگيرند. 

به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار 
ايران، با توجه ب��ه اظهارات تعدادي از مش��تركين در 
خصوص ع��دم آگاه��ي از محتواي برخ��ي آيتم هاي 
قبوض تلفن همراه، اپراتور اول تغييراتي در صورتحساب 
مش��تركين خود ايجاد كرد. بر اين اساس، آيتم »ساير 
هزينه ها« كه مربوط به خدماتي مانند تغيير نام، تغيير 
و اص��اح آدرس، قطع، وصل و... مي ش��د، به »كارمزد 
خدمات« تغيير نام پيدا كرد. همچنين آيتم جديدي 
تحت عنوان »خدمات الكترونيك دولت« براي استفاده 
از س��امانه هاي دولتي مانن��د راهنماي��ي و رانندگي، 
شهرداري، ثبت احوال و... اضافه شده است. مبالغ اين 
آيتم، پيش از اين به طور كلي در آيتم »خدمات مبتني 
برمحتوا« محاسبه مي شد، با افزودن اين رديف، مبالغ 
به صورت تفكيك شده و مجزا نمايش داده مي شوند و 
بيانگر سرويس هايي هستند كه از سامانه هاي دولتي 
به درخواست مشترك دريافت مي شود. عاوه بر اين، 
برخي از م��وارد محاس��باتي آيتم »خدم��ات مبتني 
برمحتوا« كه ماهيت ع��ام المنفعه دارند، مانند كمك 
به س��اخت »عتبات عاليات«، نيز از اين رديف جدا و به 
آيتم »كمك هاي مردمي« منتقل شده است. گفتني 
اس��ت اين تغييرات از دوره منتهي به 96/3/1 اجرايي 
مي ش��ود و در جزيي��ات قبوض چاپ��ي و الكترونيكي 
ارديبهشت ماه قابل مش��اهده است. الزم به ذكر است 
صورت حساب هايي كه به صورت چاپي يا الكترونيكي 
به صورت دوماهه ارايه مي ش��ود، دو  س��تون مجزاي 
ماهيانه جهت درج مبالغ دارد و مبالغ هر ماه به صورت 
جداگانه ذكر مي ش��ود. عاوه بر س��رويس هاي قبلي 
ارايه شده از س��امانه پيامكي 990009، مشتركين از 
اين پس مي توانند با ارسال پيامكي حرف K، جزييات 
 C س��رويس هاي خدم��ات مبتني بر محت��وا و حرف
جزييات آيتم كارمزد خدمات )ساير هزينه هاي سابق( 
را دريافت كنند. همچنين همراه اولي ها با ارسال حرف 
H به اين سرشماره پيامكي مي توانند از ساير سرويس ها 
مانند قبض پايان دوره، قب��ض ميان دوره و... نيز اطاع 
پيدا كنند. مشتركين جهت كس��ب اطاعات بيشتر 
در اين زمينه مي توانند به پرتال همراه اول به نش��اني 
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اصالح ضروري 
است

نه بانك رفاه مورد تاييد 
من اس�ت و ن�ه صندوق 
فرهنگي�ان. م�ا در حال 
پيگي�ري هس�تيم و ب�ا 
سختگيري اين موضوع 
را دنب�ال مي كنيم. آنها 
ني�ز متعهد ش�ده اند كه 
فرص�ت  نخس�تين  در 
وضعي�ت سهام ش�ان را 

روشن كنند.

سهامداري در بانك ها به 
ش�كل غيرقانوني انجام 
مي شود؛ در حالي كه طبق قانون هر فرد 
حقيقي تا 5 درصد و هر فرد حقوقي تا 
۱۰ درصد مجاز است از سهام يك بانك 
را داش�ته باش�د اما برخي سهامداران 
عمده، سهام 3۰ و ۴۰ درصدي بانك ها 
را نمايندگ�ي مي كنن�د و ب�ه واس�طه 
اي�ن نفوذ ب�اال در هيات مدي�ره بانك، 
خطوط اعتباري به س�مت بنگاه هايي 
روان مي ش�ود كه نه وثيقه مش�خصي 
در قب�ال تس�هيالت كالن داده اند و نه 
خود را موظ�ف به بازپرداخت مطالبات 
مي دانند. سرمنش�ا بح�ران بانكي هم 
همين اس�ت. ول�ي اهلل س�يف، رييس 
كل بانك مرك�زي در اين باره مي گويد 
»برخي از س�هامداران در ظاهر قانون 
را رعاي�ت مي كنن�د و تخل�ف در اليه 
بعدي اتفاق مي افت�د كه به رابطه افراد 
باز مي گ�ردد و برخ�ورد ب�ا آن راحت 
نيس�ت.« تخلف در بانك ها باالس�ت 
به ق�دري كه به گفت�ه رييس كل بانك 
مرك�زي ظ�رف ۴ س�ال، به ان�دازه ۴۰ 
سال گذشته پرونده تخلفات به هيات 
انتظامي ارس�ال شده اس�ت. با وجود 
اينكه س�طح تخلفات در تمام بخش ها 
باالس�ت؛ ولي ماجراي س�هامداري به 
دليل اثري ك�ه بر بح�ران بانكي دارد؛ 

موضوع ويژه تري است. 
به همي�ن دلي�ل س�يف از برنامه هاي 

بانك مركزي براي مقابله با اين جريان 
مي گويد. او با ذكر مثال توضيح مي دهد: 
»يك زماني ممكن اس�ت من به فردي 
اعتماد داش�ته باش�م و وكالت س�هم 
خود را ب�ه او بدهم اما ي�ك زماني هم 
اصال س�همي كه به نام من است متعلق 
به فرد ديگري اس�ت فق�ط براي اينكه 
نمي خواهد از نظر ش�كلي مغاير قانون 
باش�د؛ از من تعه�دي جداگانه گرفته 
و س�هام را ب�ه نام م�ن خريده اس�ت. 
اين مدلي اس�ت كه پيگي�ري كردن و 
برخورد با آن مش�كل اس�ت. قانون به 
لحاظ ش�كلي در اين بانك هااجرا شده 
اس�ت اما ماهيتا ش�ما و ما مي دانيم كه 
يك ف�رد 3۰ ت�ا ۴۰ درصد س�هام يك 
بانك را نمايندگي مي كند. اين موضوع 
خاصي است كه به راحتي هم نمي توان 
با آن برخورد كرد چ�ون رابطه افراد به 
خود آنها مربوط اس�ت. « ب�ا اين حال 
برنامه هايي در دست تهيه است كه در 
گفت وگوي ولي اهلل س�يف، رييس كل 

بانك مركزي با »اعتماد« مي خوانيد. 

طبق قانون، 5 درصد براي اشخاص 
حقيقي و ۱۰ درصد براي اش�خاص 
حقوقي سهامداري بانك ها مجاز 
دانسته ش�ده اس�ت. چهار سال 
گذش�ته گزارش�ي را از وضعي�ت 
سهامداري بانك ها تهيه كردم در 
آن گزارش ديده مي شد كه اغلب 
بانك ها با مش�كل تخط�ي از اين 
قانون روبه رو بودن�د. نمونه هايي 

مانن�د بانك كارآفرين و س�رمايه 
ك�ه   ۴6/5 درصد از س�هام آن را 
صندوق فرهنگيان دارد. امروز هم 
بعد از گذشت چهار سال، مي بينيم 
اين مشكل قانوني در اين بانك ها 
برطرف نش�ده و هنوز سهامداري 
غيرمجاز ادامه دارد. وقتي ريشه 
بحران بانكي كه نش�ات گرفته از 
مطالبات معوق اس�ت را بررس�ي 
مي كني�م به موضوع س�هامداري 
غيرقانوني در بانك ها مي رس�يم. 
به اي�ن صورت ك�ه س�هامداران 
عمده خط�وط اعتباري كالن را به 
زيرمجموعه هاي خ�ود تخصيص 
مي دهن�د -نمونه آن تس�هيالت 
8۰۰ ميلي�اردي بان�ك س�رمايه 
اس�ت- اغلب اين اعتبارات كالن 
هم تبدي�ل به معوقات ش�ده و به 
بانك باز نمي گردد. با وجود چنين 
معضل�ي در نظام بانك�ي در دوره 
رياست ش�ما بر بانك مركزي هم 
به نظر مي رس�د اقدام مش�خصي 
ب�راي س�اماندهي اي�ن وضعيت 
انجام نش�ده اس�ت. به طور نمونه 
صندوق فرهنگيان مي گويد بانك 
مركزي بخش�نامه اي به آنها داده 
ك�ه ب�ر اس�اس آن، بي�ش از اين 
مجاز به افزايش س�هم نيس�تند. 
ح�ال آنكه براي س�هام گذش�ته 
آنه�ا فكري نش�ده اس�ت. دليل 
معوق نگه داشتن حل اين مشكل 

چيست؟

در رابط��ه ب��ا تركي��ب س��هامداري و 
حدنصاب ه��اي مالكيتي بازار س��رمايه 
مسووليت دارد. البته بانك مركزي نيز در 
اين رابطه بي توجه نيست. چند نمونه اي 
كه ش��ما به آن اش��اره كردي��د از جمله 
صندوق فرهنگي��ان يا بانك رفاه اس��ت 
كه س��هامدار رس��ما هنوز قانون را اجرا 
نكرده اس��ت. بانك مركزي پيگير اس��ت 
و بازار س��رمايه بايد وق��ت بگيرد تا نهايتا 
اجراي قانون عملياتي ش��ود. برخي ديگر 
از س��هامداران به لحاظ ش��كلي مشكلي 
ندارن��د اما در اليه بع��دي و در پس پرده، 
همين گونه  است كه شما اشاره مي كنيد. 
به عبارت س��اده تر قانون به لحاظ شكلي 
در اين بانك هااجرا ش��ده است اما ماهيتا 
ش��ما و ما مي داني��م كه يك ف��رد 30 تا 
40 درصد س��هام يك بانك را نمايندگي 
مي كند. اين موضوع خاصي اس��ت كه به 
راحت��ي هم نمي توان ب��ا آن برخورد كرد 
چون رابطه افراد به خود آنها مربوط است. 
ي��ك زماني ممكن اس��ت من ب��ه فردي 
اعتماد داشته باشم و وكالت سهم خود را 
به او بدهم اما يك زماني هم اصا سهمي 
كه به نام من اس��ت متعلق به فرد ديگري 
اس��ت فقط براي اينكه نمي خواهد از نظر 
شكلي مغاير قانون باش��د؛ از من تعهدي 
جداگانه گرفته و سهام را به نام من خريده 
است. اين مدلي است كه پيگيري كردن 
و برخورد با آن مش��كل است. البته با بازار 
سرمايه ارتباطاتي داريم و در حال پيگيري 
هستيم تا به راهكاري مشترك براي حل 

اين مشكل برسيم. 
يعني اي�ن تخلف كه ش�ما هم به 
عنوان رياس�ت كل بانك مركزي 
به آن واقف هستيد؛ قابل برخورد 

كردن نيست؟
توضيحي الزم اس��ت داش��ته باش��م. در 
صنعت بانكداري يك نگاه متفاوت و ويژه 
همواره وجود دارد. به دليل شرايط خاصي 
كه يك بانك دارد و س��پرده هاي مردم را 
جمع مي كند و بايد مح��ل اعتماد عموم 
باشد و دچار نوس��انات و شوك يا خداي 
نكرده ورشكستگي نشود؛ معموال در دنيا 
اجازه مي دهند بانك ها يك سهامدار عمده 
نيز داشته باش��د. در حقيقت بانك ها سه 
گروه سهامدار دارند. يك گروه سهامداران 
همراه با تخصص بانكي كه مي توانند سهام 
اكثريت حدود 40 درصد داش��ته باشند، 
يك عده س��هامداران كه در حد يك عضو 
هيات مدي��ره ورود دارند و ي��ك عده كه 
سهامداران خرد هستند و در بازار سرمايه 
خريد و فروش دارند. در نظام بانكي ايران 
طرحي در دست تهيه است كه اگر بتواند 
شرايط مناسب را داشته باشد و نظر دولت 
را در درجه اول و در وهله بعد نظر مجلس 
را جلب كند مي تواند يك ساختار جديد 
را در س��هامداري بانك ها ايج��اد كند. به 
نظر من براي اعمال نظ��ارت اثربخش تر 

مي تواند يك اقدام مثبت باشد. 
قاعدتا س�هامداري ام�روز مانند 
صن�دوق فرهنگي�ان در تعريف 
س�هامداري ب�ا تخص�ص بانكي 
نمي گنجد. پس چ�ه طرح جديد 
وجود داشته باش�د و چه نباشد، 

الزم اس�ت با س�هامداران عمده 
امروز برخورد جدي شود. 

من سهامداري آنها را تاييد نمي كنم آنها 
كا دولتي هس��تند و بايد سهام ش��ان را 
واگذار كنند. ن��ه بانك رفاه م��ورد تاييد 
من اس��ت و نه صندوق فرهنگيان. ما در 
حال پيگيري هستيم و با سختگيري اين 
موضوع را دنبال مي كني��م. آنها نيز به ما 
متعهد ش��ده اند كه در نخستين فرصت 
وضعيت سهام ش��ان را روشن كنند. البته 
اي��ن موضوع را ني��ز بايد اش��اره كنم كه 
صندوق فرهنگيان س��هام بانك سرمايه 
را به نمايندگي از اعض��اي صندوق دارد. 
مي دانيد كه اعضاي آنه��ا نيز فرهنگيان 

هستند. 
صن�دوق  س�هام  ام�ا  بل�ه. 
فرهنگي�ان حقوق�ي و متعل�ق 
ب�ه زيرمجموعه ه�اي صن�دوق 
مانند پتروش�يمي و شركت هاي 

ساختماني شان است. 
آن س��هام درست نيس��ت. لذا ما در حال 
پيگي��ري و اصاح هس��تيم چراكه وضع 

مطلوب و مورد نظر ما هم اين نيست. 
طرحي كه ش�ما براي سهامداري 
تخصصي عمده اشاره كرديد آيا 
دس�ت بانك ها را ب�راي تخلفات 
بيش�تر ب�از نمي گ�ذارد؟ اف�راد 
مي توانن�د ب�ا ن�ام س�هامداري 
تخصصي، سهمگيري هاي عمده 
و اعضاي هيات مديره بيش�تر در 

بانك ها داشته باشند. 
سهامدار عمده  تخصصي را همه مي دانند 
كه يك مسووليت ويژه در بانك دارد. اوال 
مانند باقي نمي تواند از تس��هيات بانك 
استفاده كند و بسيار محدود است. بانك 
مركزي ني��ز كاما مي توان��د آن را رصد 
كند و ن��وع مراودات مال��ي و بانكي آن را 
دنبال كند. اينها ش��رايط متفاوتي است 
كه تجربه بانكداري جهاني آن را تجربه و 

تاييد كرده است. 
مي تواند به نمايندگي و به وكالت 
اف�راد، مانن�د آنچ�ه هم اكن�ون 
در بانك ه�ا اتف�اق مي افتد براي 
بنگاه هاي�ي كه غيرمس�تقيم به 
آنها متصل مي ش�ود؛ تسهيالت 

بانكي بگيرد. 
آنه��ا از طريق ابزاره��اي نظارتي قابليت 

پيگيري دارد. 
پس چ�را تا به ح�ال از اي�ن ابزار 
در م�ورد مثال بانك س�رمايه كه 
خط�وط اعتباري را ب�ه بنگاه ها و 
شركت هاي اعضاي هيات مديره 
تخصيص داده اس�ت، اس�تفاده 

نشده است؟
اينها مربوط به گذشته است. شما مي دانيد 
كه بانك مركزي عملكرد گذشته اين بانك 
را زير سوال برده حتي پرونده تشكيل داده 
و به هيات انتظامي فرس��تاده است. اينها 

كارهايي است كه ما انجام داده ايم. 
چند پرونده تاكنون ارسال شده 

است؟
در اي��ن چهار س��ال، به اندازه 40 س��ال 
گذش��ته پرونده تخلفات بانكي به هيات 

انتظامي فرستاده شده است.

فرزانه طهراني

هرچند هنوز بانك مركزي 
نرخ رش��د اقتصادي سال 
گذش��ته را اع��ام نك��رده و آخرين نرخ 
اعامي مرب��وط به 9 ماهه 95 اس��ت اما 
رييس س��ازمان ملي بهره وري مي گويد 
بر اس��اس برآوردهاي ص��ورت گرفته از 
سوي اين س��ازمان به وس��يله داده هاي 
در اختيار گرفته، نرخ رش��د سال گذشته 
11/6 درصد بوده اس��ت. روز گذشته رويا 
طباطبايي ي��زدي در نشس��تي خب��ري 
ش��اخص هاي به��ره وري را نيز در س��ال 
گذشته مثبت دانست و گفت: پس از افت 
شاخص ها در س��ال 1394، بهره وري در 
سه بخش نيروي كار، سرمايه و كل عوامل 
توليد با رشد قابل ماحظه اي همراه بوده 
اس��ت. او نرخ رش��د بهره وري نيروي كار 
را ب��راي س��ال 1395، 8/59، بهره وري 
سرمايه را 10/86 و بهره وري عوامل توليد 

را 9/95 درصد اعام كرد. 
طباطبايي با بيان اينكه س��هم بهره وري 
از رشد اقتصادي در س��ال گذشته 9/65 
درصد بود، اظهار كرد: اقتص��اد ايران در 
نه ماهه س��ال 95 رش��د 11/6 درصدي 
را تجرب��ه كرد و بانك مرك��زي هنوز نرخ 

رش��د اقتصادي تمام سال را اعام نكرده، 
اما ما براس��اس برآوردهاي آماري، سهم 
بهره وري از رش��د اقتصادي را 86 درصد 
تخمين زده ايم. وي اضافه كرد: در س��ال 
95 ش��اخص بهره وري نيروي كار 8/59 
درصد، شاخص س��رمايه 10/86 درصد 
و ش��اخص كل عوامل توليد 9/95 درصد 
بوده اس��ت. اين مقام مس��وول نرخ رشد 
اقتص��ادي در س��ال 1394 را براس��اس 
س��ال پاي��ه 90 منف��ي 1/6 درصد اعام 
ك��رد و گفت: در س��ال 1394 ب��ه دليل 
ادامه تحريم ها و برخي مشكات شاخص 
بهره وري نيروي كار منفي 4/58، سرمايه 
منفي 2/81 و كليه عوام��ل توليد منفي 
3/52 بوده اس��ت. طباطباي��ي در بخش 
ديگري از س��خنان خود درب��اره جايگاه 
به��ره وري اي��ران در س��ازمان بهره وري 
آسيايي اظهار داشت:  بهره وري كل عوامل 
توليد ايران در سال هاي 2010 تا 2014 
)يك دوره پنج س��اله( منفي 2/1 درصد 
بوده كه البته چ��ون در اين دوره ما تحت 
تحريم هاي شديد قرار داشتيم، نمي توانيم 
اين عدد را ماك قرار دهيم. به گفته وي، 
در يك دوره بلندمدت تر ايران در سازمان 
بهره وري آسيايي بين 19 كشور عضو رتبه 
7 يا 8 را داشته و وضعيت آن متوسط رو به 

باال بوده است. 

همكاري با تايوان و كره جنوبي براي 
باالبردن بهره وري آب

طباطباي��ي در بخش��ي از س��خنانش با 
بيان اينكه ايران در ميان 19 كشور عضو 
س��ازمان بهره وري آس��يايي مانند ژاپن، 
تاي��وان و... از نظ��ر ميزباني رتب��ه دوم را 
دارد، اظهارداش��ت: در برنامه ريزي هاي 
دو س��ه سال آينده نيز ش��رايط به همين 
شكل است. وي با اشاره به اينكه بهره وري 
آب براي ايران بس��يار مهم اس��ت، گفت: 
ما همكاري دوجانب��ه اي در اين زمينه با 
كش��ورهاي عضو مانند تايوان همكاري 
داري��م ضمن اينك��ه با ك��ره جنوبي نيز 
تفاهمنامه اي اخيرا در اين زمينه به امضا 
رسانديم. رييس س��ازمان ملي بهره وري 
ايران با بيان اينكه هنوز شاخص بهره وري 
آب محاسبه نش��ده، گفت: البته در تمام 
دنيا انجام اين كار مشكل است اما ما حدود 
دو سال است كه كميته بهره وري آب را با 
همكاري وزارت جهاد كشاورزي، وزارت 
نيرو و متخصصان ديگر تشكيل داده ايم و 
روي اين موضوع كار مي كنيم. در همين 
راس��تا حدود 8 الي 9 ماه آينده اطاعات 
مورد نياز در زمينه شاخص بهره وري آب 

را محاسبه و اعام مي كنيم. 
رييس س��ازمان ملي بهره وري با اشاره به 
اينكه در برنامه شش��م 35 درصد رش��د 
اقتص��ادي بايد از بهره وري باش��د، گفت: 
در سطوح مختلف كش��ور بايد در زمينه 
بهره وري تاش كنيم و سهم 35 درصدي 

و رشد  2/8 درصدي را محقق كنيم. 

فرود و صعود نرخ ها
به گفته او برنامه جامع بهره وري طبق ماده 
79 برنامه پنجم توسعه به تصويب هيات 
وزيران رسيد و نيز سند ارتقاي بهره وري 
در برنامه شش��م تدوين شد. عاوه بر اين 
مباحث س��اختارهاي جدي��د بهره وري 
تدوين ش��ده اس��ت براي اينكه بتوانيم 
بن��د 3 سياس��ت هاي اقتص��اد مقاومتي 
را جام��ع عمل بپوش��انيم ت��ا بهره وري 
ب��ه باالترين س��طح خود برس��د. رييس 
س��ازمان ملي بهره وري با اشاره به اينكه 
سنجش بهره وري بر اساس استانداردهاي 
بين المللي انجام مي شود يادآور شد: اين 
استاندارد تدوين شده و براي 17 دستگاه 
تهيه شده است و گام هاي موثر در زمينه 
سنجش بهره وري تمام دستگاه ها صورت 
گرفته است. او از ديگر اقدامات اين سازمان 
را متوجه آموزش هاي تخصصي بهره وري 

و نيز تنظيم تقويم آموزشي براي برگزاري 
18 دوره آموزش��ي دانس��ت و اف��زود: به 
منظ��ور ارتقاي به��ره وري تفاهمنامه اي 
با كش��ورهاي كره  جنوبي و ژاپن منعقد 
شده اس��ت. طباطبايي به موضوع جوايز 
بهره وري اش��اره كرد و گف��ت: اين جوايز 
كيفي��ت الزم ب��راي انتخ��اب بنگاه ها و 
رعايت اس��تانداردها را ندارد و فقط منابع 
مالي از شركت ها جذب مي كند. سازمان 
موظف است بر اساس قانون و مصوبه هيات 
وزيران ارگان هايي كه جوايز بهره وري در 
سطح ملي يا تحت اين عناوين مي دهند 
را اعتبارسنجي كند و بر اين اساس فقط 
چند جايزه تاكنون توانسته اند مجوز الزم 
را بگيرند. رييس سازمان ملي بهره وري با 
تاكيد بر اينكه س��ال 94، رشد اقتصادي 
بر پايه س��ال 90،  1/6- بوده و بهره وري 
ني��روي كار 4/58-، بهره وري س��رمايه 
2/81- و شاخص كل عوامل توليد 3/52- 
بوده است. همچنين در 9 ماهه 95، رشد 
اقتصادي بر اساس آمار بانك مركزي 11/6 
اعام شد و بر طبق برآوردها اين رشد براي 
كل سال 95 هم 11/6 درصد خواهد بود. 
وي ادامه داد: بهره وري نيروي كار در سال 
95، 8/59 و بهره وري سرمايه 10/86 بوده 

و نفت در اين ميان سهم بزرگي دارد. 

رشد اقتصادي سال گذشته؛ 11/6 درصد
رييس سازمان ملي بهره وري اعالم كرد

سوژه روز

گروه اقتصادي

و  برنامه ري��زي  مع��اون 
مديريت مناب��ع، آخوندي 
از بدهي 10 ه��زار و 500 ميليارد توماني 
دول��ت به پيمان��كاران خب��ر داد و مدعي 
ش��د دولت يازدهم آزادراه تهران- شمال 
را زمان��ي كه تعطيل ب��وده تحويل گرفته 
است.، امير اميني اظهار كرد: هم اكنون رقم 
طلب پيمانكاران، مشاوران و سازندگان از 

وزارت راه 10 ه��زار و 500 ميليارد تومان 
است. وي يادآور شد: وقتي دولت را تحويل 
گرفتيم پروژه هاي آزادراهي ما تعطيل بود 
و اگر عادالنه قضاوت كنند بيش از 5 پروژه 
س��نگين آزادراهي در سه سال اخير فعال 
 شده است. وي با اين ادعا كه »دولت آزادراه 
تهران- ش��مال را درحالي كه تعطيل بود، 
تحويل گرفت« تصري��ح كرد: آزادراه هاي 

اصفهان- ش��يراز، قم- گرمسار و مراغه به 
اروميه و هش��تگرد نيز در گروه پروژه هاي 
نيمه تعطيل بود. وي بيان كرد: در صورت 
تخصيص بودج��ه و تزريق منابع مالي 18 
هزار ميليارد توماني از سوي دولت امكان 
بازپرداخت 10ه��زار 500 ميليارد تومان 
مطالبه پيمانكاران كه رقم بسيار سنگيني 
اس��ت، وجود دارد. مع��اون برنامه ريزي و 

مديريت منابع وزير راه و شهرسازي گفت: 
از آنجاي��ي ك��ه دولت در س��ال هاي 93 و 
94 مطالبات پيمان��كاران را پرداخت كرد 
پيمانكاران نسبت به بازپرداخت مطالبات 
خود از س��وي دولت آن هم بدون معطلي 
اعتم��اد كردند و ش��روع ب��ه ارايه صورت 
وضعيت خود كردند، به همين دليل از سال 
95 با اعتماد پيمانكاران به دولت رقم بدهي 

بيش��تر ش��ده و به10 هزار ميليارد تومان 
رسيده است. اميني در دولت دهم يكي از 
مديران شركت ساخت و توسعه زيربناهاي 
حمل ونقل كش��ور )معاون برنامه ريزي و 
رييس كميته به��ره وري( بود. وي تا پيش 
از تشكيل معاون حمل ونقل در وزارت راه 
نيز معاون برنامه ريزي و اقتصاد حمل ونقل 

آخوندي بود. 

بدهي دولت به پيمانكاران از ۱۰ هزار ميليارد تومان گذشت
نكته

ظرف 4 سال به اندازه 40 سال گذشته پرونده تخلفات بانكي به هيات انتظامي ارسال شد

احمد حاتمي يزد
كارشناس بانكي

مهري جمشيدي/اعتماد


