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به منظور حمایت از شرکتهای 
دانش بنیان صورت گرفت 

امضای تفاهم نامه همکاری میان بانک 
سپه، معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری و شرکت توسعه نوآوری نشان 
بانک ســپه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
شرکت توسعه زیرساختهای نوآوری نشان به منظور توسعه 
فعالیتهــای دانش بنیان، تفاهم نامه همکاری مشــترک 
امضا کردند.   بانک ســپه، معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و شــرکت توسعه زیرساختهای نوآوری نشان به 
منظور توسعه فعالیتهای دانش بنیان، تفاهم نامه همکاری 
مشــترک امضا کردند. بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی 
بانک ســپه؛آیین امضای تفاهم نامه همکاری سه جانبه با 
موضوع توسعه فعالیتهای دانش بنیان با حضور دکتر سورنا 
ســتاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، دکتر آیت 
اله ابراهیمی مدیرعامل بانک ســپه و دکتر کاظم قلم چی 
سهامدار اصلی شرکت توسعه زیرساختهای نوآوری نشان در 
محل ساختمان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

برگزار شد.
 قدردانی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از 

بانک سپه
دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در این 
مراســم با اشاره به اهمیت شعار ســال 1401 و همزمانی 
آن بــا ابالغ قانون جهش تولید دانش بنیان گفت: موضوع 
ایجاد برجهای فناوری در محیط های شــهری و در کنار 
دانشگاههای مهم و بزرگ کشور بسیار حائز اهمیت است. 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با قدردانی از پیشگامی 
بانک سپه در حمایت مالی از شرکتهای دانش بنیان، اظهار 
داشت:اعطای تسهیالت بانک سپه به شرکتهای دانش بنیان 
موجب کمتر شدن هزینه این شرکتها و تسهیل در اجرای 
قانون جهش تولید دانش بنیان در کشور خواهد شد. وی 
از صدور مجوز سرمایه گذاری بانکها در حوزه دانش بنیان 
خبر داد و افزود:  درحال حاضر به بانکها اجازه داده شده تا 
مستقیماً بتوانند در حوزه های دانش بنیان کشور ورود کرده 

و سرمایه گذاری کنند.
 دکتر ستاری: سازمانها و ارگانها جهت حمایت از 

شرکتهای دانش بنیان از بانک سپه الگو بگیرند
دکتر ســتاری اظهار امیدواری کرد تا با الگو گرفتن سایر 
ارگانها و سازمانها از بانک سپه و مشارکت همه جانبه  در 
حوزه شرکتهای دانش بنیان، جوانان صاحب ایده و نوآوری 

بتوانند، جایگاهی برای ظهور در کشور داشته باشند.
 دکتر ابراهیمی: بانک ســپه حمایت از شرکتهای 

دانش بنیان را تکلیف خود می داند
دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانک ســپه نیز در این مراســم 
ضمن ارائه گزارشی از اقدامات فناورانه بانک سپه در سالهای 
اخیر، اظهار داشت: بانک ســپه با توجه به تاکیدات مقام 
معظم رهبری)مدظلــه العالی( مبنی بر لزوم حرکت همه 
جانبه برای پیشــرفت حوزه های دانش بنیان در کشور و 
عملیاتی شدن شعار سال، حمایت از شرکتهای دانش بنیان 
را تکلیف خود می داند و از اینکه سهمی در پیشرفت علمی 
و خودکفایی کشور دارد، به خود می بالد. مدیرعامل بانک 
سپه،  ایجاد کارخانه نوآوری برای استقرار شتاب دهنده ها 
در حوزه کسب و کارهای هوشمند و فناورانه، ایجاد مرکز 
ملی هوشمندسازی برای تمرکز نیروهایی که در حوزه فین 
تک کار می کنند، اعطای تسهیالت برای تامین محل کار 
شــرکتهای دانش بنیان و فراهم آوردن امکان حضور این 
شــرکتها در محیط های شهری را از اهم اقدامات و برنامه 
های بانک سپه در حوزه شرکتهای دانش بنیان بر شمرد. 
دکتر ابراهیمی با اشاره به قدمهای بزرگ برداشته شده توسط 
بانک سپه در حوزه فناوری، این اقدامات را عامل به سرانجام 
رســیدن پروژه بزرگ و ملی ادغام در بانک سپه دانست و 
اظهار امیدواری کرد تا با تکیه بر توانمندیهای بزرگترین بانک 
کشور و استفاده از ظرفیت شرکتهای زیرمجموعه های بانک 
سپه در حوزه فناوری، با همکاری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و حضور موثر بخش خصوصی در تحقق 
هرچه سریعتر منویات رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( 
و پیشرفت و اعتالی ایران اسالمی موفق باشیم. دکتر قلم 
چی سهامدار شرکت توسعه زیرساختهای نوآوری نشان نیز 
در این مراسم با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی 
در توســعه فعالیتهای دانش بنیان در کشور، خاطرنشان 
کرد: مشارکت بخش خصوصی برای تاسیس ساختمانهای 
شرکتهای دانش بنیان، سرمایه گذاری نیک اندیشانه است و 
امیدوارم این کار بزرگ با همت بانک سپه و حمایت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در سریعترین زمان ممکن 
به سرانجام برسد و شرکتهای دانش بنیان بتوانند کار علمی 

خود را زودتر آغاز کنند.

مدیر شعب استان مازندران بانک ایران 
زمین: یک بانکدار باید از اخبار اقتصادی 

روز آگاه باشد
همایش سراســری رؤســا و معاونین شــعب استان های 
مازندران، گلســتان و سمنان بانک ایران زمین با محوریت 
بررســی عملکرد شعب در ســال جاری و تبیین سیاست 
ها و اولویت های بانک با حضور مدیر اســتان برگزار شد. 
ســید مهدی سلیم بهرامی مدیر شعب استانهای یاد شده 
در ابتدای جلسه از همکاران خواست به عنوان یک بانکدار 
و چهره اقتصادی در حوزه فعالیت کاری خود، نســبت به 
رصد اخبار اقتصادی به صورت روزانه حساس بوده و از این 
اطالعات در جهت توســعه منافع بانک بهره برداری کنند. 
ســلیم بهرامی نظارت دقیق بر رفتار و اعمال همکاران در 
انجام امور محوله را از رئوس اولیه فعالیت یک مجموعه مالی 
بیان کرد و گفت: باید تمامی موضوعات کاری توسط رؤسا 
کنترل و بررسی شــود تا تمامی خدمات و سرویس ها به 
صورت کامل ارائه شود. مدیر شعب استان های مازندران، 
گلســتان و ســمنان در ادامه افزود؛ بازاریابی در خارج از 
ســرویس اداری از مسائلی اســت که باید در دستور کار 
تمامی پرسنل قرار گیرد و با برنامه ریزی صحیح و شناخت 
مشتریان بالقوه و بالفعل ضمن مراجعه حضوری به محل 
فعالیت آنان نسبت به معرفی خدمات بانک و سرویس های 

متنوع بانکداری مدرن اقدام نمایند.

خبر

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد:
چرا قیمت های جدید شیرخشک 

اعالم نمی شود؟
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: 
کمیســیون قیمت گذاری دارو دو هفته قبل برگزار 
شــد و قیمت فرآورده های رگوالر به تصویب رسید. 
بااین حــال ســازمان غذا و دارو تا کنــون به اعالم و 
ابالغ قیمت های جدید شیرخشــک اقــدام نکرده و 
علت آن نیز مشخص نیست. به گزارش ایسنا، هانی 
تحویل زاده در نشست خبری با اشاره به دشواری ها و 
مشکالت ایجادشده در زمینه تأمین مواد اولیه برای 
تولیدکنندگان این صنعت، گفت: با توجه به افزایش 
قیمت مواد اولیه، دستمزد و در نهایت افزایش هزینه 
تمام شده تولید، تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد پیگیر 
موضوع اصالح قیمت شیر خشک های رگوالر بوده و 
هســتند. وی با اشاره به اینکه قیمت فعلی شیرهای 
رگوالر با توجه به فرموالسیون شرکت های مختلف، 
در محدوده 4۶ تا ۶0هزار تومــان قرار دارند، افزود: 
درخواست شرکت های تولیدی این بوده که با توجه 
به افزایش هزینــه تولید، قیمت محصول نیز به طور 
متوســط حدود ۵0درصد افزایش یابد. تحویل زاده با 
بیان اینکه حاشیه سود بســیاری از این محصوالت 
برای برخی از شــرکت های تولیــدی در حال حاضر 
صفر است، گفت: برای برخی شرکت ها حاشیه سود 
حتی منفی اســت و برای برخی دیگر نیز بین دو تا 
حداکثر پنج درصد است. این فعال بخش خصوصی 
با اشاره به اینکه در صورت عدم اصالح قیمت، تولید 
شیرخشک نوزاد در کشور با مشکل مواجه می شود، 
اضافه کرد: به منظور حل این معضل و استمرار تولید 
داخلی، مکاتبات بسیار گسترده ای با مسئوالن وزارت 
بهداشت ازجمله رئیس سازمان غذا و دارو و مدیران 
کل مربوطه به عمل آمده که متأســفانه این مکاتبات 
به نتیجه نرســیده است. وی ادامه داد: به دلیل عدم 
رسیدگی به مکاتبات مذکور، انجمن نامه های مجزایی 
را برای روســای جمهوری و مجلس شورای اسالمی 
ارسال کرد که پس از پیگیری های بی وقفه، دو هفته 
قبل کمیسیون قیمت گذاری دارو برگزار شد و قیمت 
فرآورده های رگوالر به تصویب رســید. تحویل زاده 
تصریح کرد: بااین حال، ســازمان غذا و دارو تا کنون 
اقــدام به اعالم و ابالغ قیمت هــای جدید نکرده و از 
انجام این کار خودداری می کند که نمی دانیم دلیل 
آن چیست. وی با بیان اینکه این اقدام، موجبات بروز 
مشکل در تأمین شیر خشک رگوالر می شود، گفت: 
به عنوان نمونه می توان به کمبود اخیر در شــیرهای 
رژیمی که ناشی از عدم قیمت گذاری صحیح و اعالم 
دیرهنــگام قیمت این فرآورده بود، اشــاره کرد. او با 
تأکید بر اینکه ادامه تولید شیرخشک رگوالر با قیمت 
فعلی ممکن نیست و شرکت های تولیدکننده قادر به 
ادامه تولید نیســتند و در صورت تداوم روند فعلی، 
فعالیــت خود را متوقف خواهند کرد، از مســئوالن 
سازمان غذا و دارو خواست نسبت به ابالغ قیمت های 

جدید اقدام کنند.

 صادرات دام زنده به کجا رسید؟
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام ســبک کشور گفت: 
مجوز صادرات دام داده شــده و منتظر دستورالعمل 
و شــیوه نامه چگونگی این صادرات هستیم. افشین 
صدر دادرس در گفت وگو با ایســنا، در پاسخ به این 
ســؤال که صادرات دام زنده به کجا رســید، گفت: 
مصوبه صادرات دام زنده توسط شورای قیمت گذاری 
محصوالت کشــاورزی در تاریخ ۸/۵/1401 ابالغ و 
صادرات دام زنده را مجاز اعالم کردند. در حال حاضر 
منتظریم که دستورالعمل و شیوه نامه این صادرات نیز 
تعیین و ابالغ شــود. وی ادامه داد: در این شیوه نامه 
و دستورالعمل باید جزئیات عملیات اجرایی صادرات 
دام عنوان شــود تا دقیقاً مشخص شــود مجریان،  
مباشرین، خروج محموله ها، تعداد هر محموله و ...به 
چه صورت باشد. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک 
کشور در پاسخ به این سؤال که اتحادیه ها و تشکل ها 
چه نقشی در این صادرات خواهند داشت، گفت: هر 
اتحادیه و تشــکلی که کارت بازرگانی داشته باشد و 
بازارهای صادراتی را بشناسد، می تواند به صادرات دام 
زنده اقدام کند. همچنین اگر امکان صادرات مستقیم 
را نیز نداشته باشند، می توانند با انتخاب مباشر نسبت 

به صادرات دام های اعضای خود اقدام کند. 

خبر

همدلی| فاطمه آقایی فرد: شــوک روســی 
بازارهــای مهم پایتخــت را در روزهای اخیر در 
وضعیت عجیبی قرار داده است. این تعبیری است 
که فعاالن بازار از صحبت های روس ها و تأثیر آن بر 
وضعیت چهارراه استانبول، جمهوری و حتی بازار 
خودرو می کنند. نگاهی به حال و هوای مهم ترین 
بازارهای پایتخت در روزهای اخیر هم تأثیر این 
سیگنال ها بر قیمت ها را به خوبی نشان می دهند. 
به نظر می رسد ســیگنال های برجامی  موجب 
شــده معامله گران هم بــه آینده برجام امیدوار 
شوند؛ چند روز پیش بود که  میخائیل اولیانوف، 
نماینده روســیه در مذاکرات وین،  در توییتی 
نوشت: »تحریم ها علیه ایران ممکن است به زودی 
برداشته شوند؛ اما در مورد تحریم ها علیه روسیه 
نمی شود چنین گفت. تنها بخشی از آن ها مربوط 
به اوکراین است. غرب، خط مشی مستقل روسیه 
را یک چالش راهبردی می داند و به سختی اعمال 
تحریم ها را کنار می گذارد.« همین توییت کافی 
بود تا حال وهــوای بازارهای پایتخت از وضعیت 
طوفانی به آرامــش قابل توجهی روی آورد. حاال 
آن طــور که از صحبت های فعاالن بازار برمی آید 
روند کاهشی قیمت دالر و خودرو همچنان ادامه 
دارد و به نظر می رسد مهم ترین بازارهای پایتخت 

هم پیش بینی ها درباره توافق را پذیرفته اند.
 آن طــور که فعاالن بازار خــودرو می گویند، در 
چند روز گذشــته قیمت خودروهای داخلی و 
چینی کاهش محسوســی داشته و در این میان 
اتومبیل های وارداتی نیز با عدم تقاضای خرید و 

کاهش نسبی قیمت مواجه شده اند. 
یک فعال درباره آخرین وضعیت خودروها در پی 
مذاکرات گفت: »خودرو در بازار با کاهش قیمت 
مواجه شــده، در اتومبیل های چینی باالی یک 
میلیارد تومان، حدود ۵0 تا 100میلیون تومان 
افت قیمــت در چند روز اخیر مشاهده شــده، 
در بازار داخلی هم خودروهــا چیزی در حدود 

۵ تــا 1۵میلیــون کاهش قیمت داشــته اند.« 
نکته قابل توجه این اســت که فعاالن بازار حاال 
به صراحــت از کاهش قیمت خودروهای داخلی 
و خارجی با رســانه ها صحبــت می کنند اما در 
پلتفرم هــای فروش آنالیــن اتومبیل، هنوز هم 
می توان قیمت های عجیب و باورنکردنی خودروها 
را مشــاهده کرد. هر چه هســت، صحبت ها از 
کاهش قیمت در بازار ارز نیز خبرســاز شــده، 
شنبه شــب هم فعــاالن چهارراه اســتانبول، از 
رســیدن بهای دالر به پایین تر از 30هزار تومان 
خبر دادند، هرچند در برخی از ساعات روزهای 
اخیر در پی خبرهــای برجامی نیز قیمت دالر 
به زیر 29هزار تومان رســید. در کنار صحبت از 
کاهش بهای ارز و خودرو، اظهارنظرها درباره کف 
قیمت دالر نیز داغ تر شــده و صحبت ها در این 
زمینه نیز قابل تامل تر شده. برخی می گویند حتی 
در صورت توافق برجــام، دالر از 27هزار تومان 
پایین تر نمی رود، چراکه از نگاه این دسته بهای 
باالی ارز الزاماً فقط بحث توافق و تحریم نیست و 

باید پول های چاپ شده سوزانده شود.

 از نــگاه عده ای اما بهای دالر با افزایش صادرات 
نفتی به کمتر از 20هزار تومان خواهد رسید. به 
نظر می رســد هنوز برای قضاوت در این زمینه 
زود اســت و باید دید سیاست های سکان داران 
اقتصادی در صورت دســتیابی به توافق به چه 

سمتی می تواند منابع ارزی را مدیریت کند.
 دالر در فاز نزولی

 در آغاز معامالت دومین روز هفته، نرخ دالر در 
بازار توافقی در کانال پایین تر قیمت گذاری شد و 
قیمت هر اســکناس دالر آمریکا در بازار توافقی 
با کاهش بــه کانال پایین تر به رقــم 2۸هزار و 

700تومان رسید. 
هر اســکناس یورو توافقی نیز در اواســط روز 
گذشته به قیمت 31هزار و 200تومان رسید که 
نسبت به روز شنبه، کاهشی بود. یک فعال بازار به 
»همدلی« گفت: »بازار ارز تهران در دومین روز 
هفته شاهد شوک ریزشی به قیمت دالر بود«. 
به گفته وی: »نرخ دالر روز یکشنبه در مقایسه 
با روز شــنبه بیش از ۶00 تومان کاهش را ثبت 

کرد.«

 عقب گرد دالر در تهران و هرات
معامله گران معتقدند شوک کاهش دالر  هرات 
به تهران  موجب شــده اسکناس آمریکایی  در 
سراشــیبی قرار بگیرد. دو شب پیش بود که در 
هرات قیمت دالر یک کانال عقب نشــینی کرد. 
اتفاقی که در پی پیش بینی فعــاالن بازار افتاد. 
روز گذشته حتی در پی چنین خبرهایی قیمت 
درهــم نیز که روز شــنبه 1۵0تومان کاهش را 
ثبت کرده بود در معامالت پشت خطی دو شب 
پیش  به مسیر کاهشی خود ادامه داد و  تقریباً 

70تومان دیگر از ارزش خود را از دست داد.
 ریزش کانالی ارزش ذاتی سکه

قیمت ســکه نیز تحت تأثیر فضای بــازار، روز 
گذشــته هم زمان با کاهش قیمت دالر بیش از 
200هزار تومان ارزان شد و به سمت نیمه کانال 
14میلیون تومان عقب نشینی کرد. در واقع ارزش 
ذاتی سکه روز شنبه کانال 13میلیون تومان را از 
دســت داد و در محدوده 12میلیون و 99۵هزار 
تومان ایستاد.  از طرفی بنا به گفته فعاالن بازار، 

حباب سکه در محدوده 11درصد قرار گرفت. 
بــازار ســکه معتقدنــد  فعــاالن  از  برخــی 
درصورتی که نــرخ دالر در بــازار روزهای آینده 
نیز به مسیر کاهشــی اخیر ادامه دهد احتمال 
کاهش قیمت ســکه هم وجود خواهد داشت. 
به باور این دســته از معامله گران بازار ســکه در 
وضعیت حساســی قــرار دارد  و درصورتی که 
محــدوده 14میلیون و 200هــزار تومان هم از 
دست برود احتمال ریزش تا محدوده 13میلیون 
و ۸00هزار تومان هم وجود دارد. بااین حال برخی 
از سکه بازان امیدوارند در روزهای آینده قیمت 
دالر رشــد کند و سکه بخشــی از ضرر و زیان 
روز گذشــته را جبران کند. باید دید در روزهای 
آینده وضعیت مذاکرات و سیگنال های مقامات 
کشورهای خارجی یا حتی داخلی، دالر، خودرو و 

سکه را به کدام سمت وسو خواهد برد؟

با سیگنال های برجامی  قیمت ها در فاز نزولی قرار گرفت

شوک روسی به دالر و خودرو

همدلــی| دبیر کمیســیون حقوقــی بانک های 
خصوصی و مؤسســات اعتباری با بیان اینکه طرح 
بانکداری مجلس دارای نقایص و ایرادهای ساختاری 
اساسی است که در صورت عدم اصالح و تصویب آن، 
به احتمال زیاد نظام بانکی کشــور و بانک مرکزی را 
دچار چالش های بسیاری می کند، گفت: »با تغییراتی 
که در ســاختار بانک مرکزی ازنظر اجرایی در این 
طرح ایجادشــده، نمی توان انتظار اســتقالل بانک 
مرکزی را داشــت.« علی نظافتیان در گفت وگو با 
ایســنا، درباره آخرین اصالحات در طرح بانکداری 
مجلس اظهار کرد: »تغییــر ارکان چهارگانه بانک 
مرکزی، بازگشــت مجمع عمومــی به عنوان یکی 
از  ارکان بانک مرکزی، تقلیل ترکیب هیات نظارت و 
پر رنگ کردن نقش و جایگاه شورای فقهی به عنوان 
یکی از ارکان بانک مرکزی به منظور حاکمیت شرعی 
و نظارت بر بانک مرکزی و اشــخاص تحت نظارت 
ازجمله موارد اعمال شــده در این طرح است.« وی 
افزود: »حــذف رئیس کل بانک مرکــزی به عنوان 
یکی از ارکان بانک، انتصاب رئیس کل نیز بر اساس 
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت با تصویب هیات 
دولت و حکم رئیس جمهوری انجام می گیرد. ابداع 
ترکیب جدید و ساختار سازمانی هیات های انتظامی 
بدوی و تجدیدنظــر بانک مرکزی با اختیارات ویژه 
شــبه قضایی، تغییر بازرس قانونی بانک مرکزی از 
سازمان حسابرسی به هیات نظارت به همراه حذف 
دیوان محاسبات از عضویت در هیات نظارت، تعیین 
مسئولیت ها، اهداف، وظایف و اختیارات قانونی بانک 
مرکزی، گسترش اشراف اطالعاتی و توسعه وظائف و 
اختیارات نظارتی بانک مرکزی، پیش بینی مسئولیت 
تضامنــی اعضای هیات مدیــره و مدیران ذی ربط 
بانک ها و مؤسسات اعتباری در برخی موارد، مقررات 
مربوط به تحکیم اقتدار بانک مرکزی، طرح مباحث 
جدید در عرصه بانکداری نظیر اقدامات اکتشــافی، 
اقدامات پیشگیرانه، اقدامات احتیاطی، یا اقداماتی که 
در این طرح »گزیر موسسه اعتباری« نام گرفته، از 
دیگر موارد مطرح شده در طرح بانک مرکزی است.«

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک های خصوصی 
و مؤسســات اعتباری در پاسخ به اینکه می توان در 
نسخه جدید طرح بانکداری، به بانک مرکزی مستقل 
از دولت امیدوار بود؟ گفت: »در این زمینه، ابتدا باید 
به این نکته توجه شود که بانک، بانکداری و همچنین 
سیستم فعلی بانک مرکزی و ساختارهای آن در واقع 
ازجمله نهادهای بومی کشور ما نیستند بلکه مجموعه 
این نهادها، عملیــات و فرایندهای بانکی  برگرفته 
از فرهنگ بانکی غرب هســتند و قوانین مربوط به 
سیستم بانکی ما نیز برگرفته از کشورهای خارجی 
است که بومی سازی شده اند تا مغایر با موازین شرعی 
نباشند. با توجه به این مطلب  باید طراحان »طرح 
بانک مرکزی« پاسخ دهند که طرح جدید آنان برای 
بانک مرکزی اقتباسی از ساختار بانک مرکزی سایر 
کشورهاست یا آنکه این طرح کامالً محصول ابتکار 

طراحان محترم طرح بانکداری است؟«
طرح جدید مجلس برای بانک مرکزی اقتباسی از 
ساختار بانک مرکزی سایر کشورهاست یا آنکه این 
طرح کامالً محصول ابتــکار طراحان محترم طرح 
بانکداری اســت؟ وی ضمن انتقاد از طوالنی بودن 
طــرح بانک مرکزی، یکــی از مهم ترین ویژگی هر 

قانون را در مختصر بودن و برداشت مطالب کلیدی و 
اساسی موردنظر قانون گذار توسط خواننده است. در 
زمینه قانون نویسی به طورکلی ورود به مباحث جزئی 
و نگارش طوالنی مطالب جزئی شان قانون مجلس 
نیست؛ بنابراین قانون نویسی نیاز به تخصص و دانش 
باال و ادبیــات حقوقی دارد. بر این اســاس به نظر 
می رســد پیرایش ادبی و حقوقی این طرح  و کوتاه 
و مختصر کردن آن ازجمله ضروریات قانون نویسی 
اســت. نظافتیان افزود: »همچنیــن، در این طرح 
مشخص نیست که بانک چیست و مدل کسب وکار 
انــواع بانک های تجاری یا بانک های توســعه ای یا 
بانک های تخصصی چگونه است و دقیقاً بانک برای 
کسب سود از چه موازین اقتصادی باید تبعیت کند؛ 
بنابراین پیشــنهاد در این زمینه آن اســت که در 
کنار طراحی ساختار و شرح وظایف و اهداف بانک 
مرکزی، اصول و ضوابط مربوط به مدل کسب وکار 
بانک ها و مؤسســات اعتباری و همچنین اصول و 
مقررات حاکم بر عملیات بانکی نیز مشخص شود« 
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک های خصوصی و 
مؤسسات اعتباری با تأکید بر اینکه در شمول مقررات 
این قانون و مصوبات بانک مرکزی هیچ تفاوتی بین 
بانک های دولتی، خصولتی و خصوصی نیست، گفت: 
» بر اساس آنچه از ترکیب ارکان بانک مرکزی که در 
این طرح تعیین شده، ارکان بانک مرکزی مستقیم یا 
غیرمستقیم منصوب دولت هستند و به طورمعمول 
منصوب دولت نیز باید از سیاست ها و نظریات دولت 
حاکم تبعیت کند، وگرنه در صورت ناســازگاری با 
تصمیمات یا دســتورات دولت، دعوت به استعفا یا 
تهدید به عزل، نتیجه مخالفت با سیاست های دولت 
خواهد بود. در نتیجه، انتظار استقالل از بانک مرکزی 
با چنین ساختاری ازنظر اجرایی چندان واقع بینانه به 
نظر نمی رســد.« وی ادامه داد:  عالوه بر این، تصور 
طراحان این طرح آن بوده که با منحل کردن شورای 
پــول و اعتبار، حذف بخش خصوصــی و تعاونی و 
دادن تمامی اختیارات بانک مرکزی و سیستم بانکی 
کشور به یک نهاد بانکی جدید به نام »هیات عامل« 
استقالل بانک مرکزی حفظ خواهد شد؛ بلکه این 
ســؤال پیش می آید که هیات منتخب دولتیان که 
هرلحظه قابل عزل یا دعوت به استعفاســت و هیچ 
نماینده ای از بخش خصوصی و بخش تعاونی در آن 
جای ندارد، چگونه می تواند استقالل بانک مرکزی را 
حفظ کند؟ نظافتیان همچنین گفت که نمود اصلی 
فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی در »احراز عدم 
مغایرت فرایندهای بانکی با عملیات بانکی بدون ربا« 
متجلی می شود. درحالی که طرح فعلی مجلس در 
مورد عملیات بانکی و ضوابط حاکم بر آن مسکوت 
گذاشته شده است. انتظار استقالل از بانک مرکزی 
با چنین ساختاری ازنظر اجرایی چندان واقع بینانه 

به نظر نمی رسد.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک های خصوصی و 
مؤسسات اعتباری ازجمله شگفتی های طرح جدید 
بانکداری را طراحی ساختاری جدید برای »هیات های 
انتظامی بانک مرکزی« دانست و گفت: »این ساختار 
با اصــل تفکیک قوا و صالحیت عام مراجع قضایی 
برای رســیدگی و صدور حکــم در امور مجرمانه و 
حل وفصل اختالفات حقوقی مردم تعارض اساسی 
دارد. ازنظر موازین حقوقی در این زمینه پرســش 

اساسی آن است که آیا هیات انتظامی بانک مرکزی 
یک محکمه قضایی اختصاصی برای رســیدگی به 
تخلفات بانکی است یا یک دادگاه اداری که قاعدتاً 
آرای آن باید قابل شــکایت در دیوان عدالت اداری 
باشد؟« وی افزود: »اگر از دید طراحان محترم، هیات 
انتظامی بانک مرکزی یک محکمه قضایی اختصاصی 
محسوب می شود، در این صورت چگونه یک محکمه 
قضایی خارج از قوه قضاییه و ساختارهای تشکیالتی 
آن و در دل بانــک مرکزی فعالیت می کند و اینکه 
رئیس قوه قضاییه ناچار باشــد برای انتصاب قضات 
یک محکمه مستقل اما ویژه قضایی از مشورت و نظر 
رئیس کل بانک مرکزی تبعیت کند، با اصل تفکیک 
قوا و استقالل قوه قضاییه در تعارض اساسی نیست؟ 
نکته آخر در این زمینه آن اســت که بانک مرکزی 
نقش مهمی در سیاست گذاری امور بانکی، هدایت و 
کنترل نقدینگی و نرخ تورم دارد اما وظیفه ساختاری 
قوه قضاییه، حل وفصــل اختالفات حقوقی مردم و 
پیگرد مجرمان و مجازات قانونی آن هاست که بدون 
شک مشغول کردن بانک مرکزی در امور قضایی یا 
امور شــبه قضایی که رسیدگی به آن در صالحیت 
مراجع قضایی است، بانک مرکزی را از وظایف قانونی 
آن دور خواهد کرد.« نظافتیان ادامه داد: »پرســش 
بعدی درباره طرح بانکداری این است که آیا ساختار 
جدید طراحی شده برای بانک مرکزی، اقتدار نظارتی 
بانــک مرکزی را افزایش می دهــد و در عمل قادر 
خواهد بود تا هم از تخلفات مؤسسات مالی غیرمجاز 
جلوگیری کند و هم بر عملکرد بانک ها و مؤسسات 
اعتباری مجاز نظارت داشته باشد و از تخلفات آن ها 
پیشگیری کند که در زمینه کافی بودن مقررات برای 
تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی نگرانی نیست اما 
در این زمینه باید بدین نکته اساسی توجه داشت که 
اقتدار نظارتی بانک مرکزی در پرتو استقالل بانک 

مرکزی به دســت می آید؛ بنابراین، اگر قرار باشــد 
تمامــی ارکان قانونی بانک مرکــزی در اختیار قوه 
مجریه باشد، در این صورت ابهامات در مورد کارایی 
و مؤثر بــودن جایگاه نظارتی بانک مرکزی افزایش 
خواهد یافت«. به گفته وی: »اگر قرار باشــد تمامی 
ارکان قانونی بانک مرکزی در اختیار قوه مجریه باشد 
در این صورت ابهامات در مورد کارایی و مؤثر بودن 
جایگاه نظارتی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک های خصوصی و 
مؤسسات اعتباری بیان کرد: با توجه اهمیت وظایف 
بانک مرکزی در اقتصاد کشور، طراحی ساختار بانک 
مرکزی در ایران باید به گونه ای باشد که بانک مرکزی 
بتواند اهداف و وظایف قانونی خود را با همکاری قوه 
مجریه و دســتگاه های اجرایی به خوبی انجام دهد 
و بتوانــد با روش های علمــی در مورد نظام پولی و 
فعالیت بانک ها سیاســت گذاری کــرده و بر نحوه 
اجرای آن نظارت مؤثر داشــته باشد؛ بنابراین، این 
واقعیت را نمی توان انکار کرد که نسخه جدید طرح 
بانکداری جمهوری اسالمی حاصل چند سال تالش 
کمیسیون اقتصادی مجلس شوراست اما متأسفانه 
این طرح دارای نقایص و ایرادهای ساختاری اساسی 
است که در صورت عدم اصالح و حل نشدن ایرادهای 
موردبحث و تصویــب نهایی آن به همین وضعیت 
فعلی، به احتمال زیاد نظام بانکی کشور و بانک مرکزی 

را دچار چالش های بسیاری خواهد کرد.«
وی افزود: »بنابراین الزم اســت این طرح به دولت 
ارجاع شود تا دولت بتواند با نظرخواهی از کارشناسان 
خبره و مدیران برجســته بانکی که سال ها تجربه 
بانکداری دارند، آن را ظرف مدت مشخص با انجام 
اصالحات الزم به صورت الیحه قانونی به مجلس ارائه 
و تقدیم  کند که بدون شک در این زمینه استفاده 
دولت از ظرفیت های کارشناســی بانک مرکزی و 
شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک ها و 
مؤسسات اعتباری خصوصی می تواند در اصالح طرح 

بانکداری و رفع موانع اجرایی آن بسیار مؤثر باشد.«

طرحمجلسبانکمرکزیرامستقلمیکند؟


