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 داستان بحران بانکی 
در ایران از کجا آغاز شد؟
 سیامک قاسمی

این روزها یکی از متداول ترین پرس��ش ها 
در سطح جامعه این اس��ت که آیا سپرده های ما 
ن��زد بانک ه��ای مختلف امن هس��ت؟ خبرها و 
ش��ایعات و نامه های مختلفی در فضای مجازی 
درباره ریسک بانک های مختلف در گردش است 
و نگرانی از آینده س��پرده ها ب��ه بخش هایی از 

جامعه منتقل شده است.
به نظر می رس��د اعتراضات سپرده گذاران 
موسسات مالی اعتباری عمدتًا غیرمجاز در طی 
ماه های گذش��ته در ش��هرهای مختلف، دغدغه 
ت��ازه ای را که مدت ه��ا در عمق و پنهان بود به 
سطح جامعه آورده است و آن دغدغه یک سوال 
س��اده اس��ت: آیا س��پرده های ما نزد بانک های 
کشور امن است؟ اما بحران شبکه بانکی به زبان 
س��اده چگونه آغاز شده است؟ فرض کنید بانک 
الف ١٠٠٠ تومان س��پرده از سپرده گذاران خود 
با نرخ ٢٠ درصد جذب کرده باشد. بنابر ماهیت 
بانک و موسسات مالی به عنوان یک واسطه گر 
مالی، بانک الف می بایست این ١٠٠٠ تومان را 
در قالب تس��هیالت یا وام با سود مثال ٢5 درصد 
به متقاضیان بدهد، تا با این س��ود هم بتوانند ٢٠ 
درصد سود سپرده سپرده گذاران را پرداخت کند 
و هم ب��ا 5 درصد باقی مان��ده هزینه های خود 
 را جبران کند و سود به س��هامداران خود بدهد.

در سیستم بانکی ایران به طور عمده از اواخر دهه 
8٠ خورشیدی و در دوره رشد قارچ گونه بانک ها 
در ای��ران، بانکی همانند بانک الف ١٠٠٠ تومان 
 سپرده مردم نزد خود را اینگونه تقسیم کرده است: 
* ٢٢٠ تومان از ١٠٠٠ تومان س��پرده مردم را 
به دولت یا ش��رکت های دولتی وام داده اس��ت 
 یا به تعبیر بهتر مجبور ش��ده است که وام بدهد! 
* ١٢٠ توم��ان از ١٠٠٠ توم��ان س��پرده مردم 
را بان��ک الف ب��رده اس��ت در بازار مس��کن و 
س��اختمان س��رمایه گذاری ک��رده تا ب��ا گران 
ش��دن های همیش��گی زمی��ن و س��اختمان در 
ای��ران س��ود کن��د و بتواند س��ودی بیش��تر از 
 پرداخ��ت وام ای��ن ١٢٠ تومان نصیبش ش��ود. 
* ١٣٠ تومان از ١٠٠٠ تومان سپرده های مردم 
را به کس��انی وام داده اس��ت که آنها نتوانسته اند 
اصل و سود وام دریافتی را پرداخت کنند و لقب 
بدهکاران بانکی، بانک الف را به خود اختصاص 
داده اند. این بدهکاران بانکی یا تضامین نداده اند 
ی��ا اگر داده ان��د عمدتا زمین و س��اختمان بوده 
 اس��ت که به سرنوش��ت بند دو دچار ش��ده اند.

اتفاق��ی که در طی س��ال های قبل ب��رای بانک 
الف افتاده اس��ت این بوده که با پرداخت نش��دن 
بدهی ه��ای دول��ت ب��ه سیس��تم بانک��ی، رکود 
س��نگین بخ��ش زمی��ن و س��اختمان در ایران 
و برنگش��تن بخ��ش مهمی از وام ها و س��ود آن 
توس��ط بدهکاران دانه درشت به بانک، عمال از 
١٠٠٠ تومان س��پرده جذب ش��ده توسط بانک 
الف، ٤٧٠ تومان آن )جمع بندهای یک تا س��ه( 
قفل ش��ده است و هیچ س��ودآوری برای بانک 
ن��دارد و بانک الف تنها می تواند از 5٣٠ تومان 
دارای��ی آزاد باق��ی مان��ده ب��رای پرداخت وام 
اس��تفاده کند و سود برگشت این مقدار وام اعطا 
شده، جوابگوی تعهدات بانک الف در پرداخت 
س��الی ٢٠٠ تومان سود سپرده های جذب شده 
نیس��ت. پس بانک الف در این ش��رایط به یک 
روش برای پرداخت سود سپرده های گذشته رو 

می آورد: جذب سپرده های تازه ! 
ادامه در صفحه 4

راه ابریشم و چین 
 امیرحسین خالقی

چین برای پیشبرد طرح بلندپروازانه خود- 
راه ابریشم- قرار است در آینده پنج تریلیون دالر 
وام بدهند؛ این طرح ش��باهتی به طرح مارش��ال 
ن��دارد و آنها در این طرح به غیر از نفع اقتصادی 

دنبال منافع دیگری هستند.
در م��ورد ونزوئ��ال مطلب زیاد نوش��ته اند، 
سوسیالیس��م قرن بیس��ت و یکم البت��ه بعید بود 
نتیجه ای جز مصیبت بی��اورد ولی از منظر دیگر 
ه��م باید ب��ه قضیه نگریس��ت. ونزوئ��ال، متحد 
ایدئولوژیک چین در این سال ها چند ده میلیارد 
دالر از آنها وام گرفت و البته ضمانت آن هم نفت 
بود. زمانی که نفت ١٠٠ دالر و باالتر بود وام ها 
گرفته شد ولی حال که قیمت به نصف رسیده است، 
بازپرداخت آنها کار ساده ای نیست. ونزوئال توان 
 بازسازی تاسیسات استخراج کنونی را هم ندارد.

هی��چ بعید نیس��ت با شکس��ت م��ادورو، دولت 
آین��ده متمای��ل ب��ه آمریکا باش��د ک��ه در این 
صورت شکس��ت اقتص��ادی و سیاس��ی بزرگی 
ب��رای چین اس��ت، پس تالش خ��ود را خواهد 
کرد ک��ه دولت کنونی حتی االمکان بر س��ر کار 
بماند. نرخ بهره وام ها هم جالب اس��ت، بس��یار 
 ب��اال! اما قضی��ه جدی تر از این حرف هاس��ت.

چین برای پیش��برد طرح بلندپروازانه خود- راه 
ابریشم- قرار اس��ت پنج تریلیون دالر در آینده 
وام بدهد ولی کمک آنها هیچ ش��باهتی به طرح 
مارش��ال ندارد، گذشته از بهره بس��یار باال، وام 
گیرنده باید از شرکت ها و کارگران چینی استفاده 
کند. پیش��تر هم گفته ش��د که برخالف نهادهایی 
مانن��د بانک جهان��ی و آمریکا، چی��ن چندان به 
تفنن های��ی مث��ل حقوق بش��ر و فس��اد اهمیت 
 نمی دهد، انگیزه های سیاسی هم پشت قضیه است.

ام��ا می دانیم بدون وجود یک س��اختار اقتصادی 
مناس��ب و حداقل��ی از بس��تر حقوق��ی، کم��ک 
اقتصادی به کشورهای در حال توسعه چیزی در 
مای��ه پول در چاه ریختن اس��ت!  می خورند و باز 
بیش��تر طلب  می کنند، ب��دون آنکه چیزی حاصل 
ش��ود. اینجا چین س��عی می کند از اوضاع کمال 
استفاده را داشته باشد، جز قضیه ضمانت نفت که 
باال آمد، مثال در مورد س��ریالنکا گفته است اگر 
پولی ه��م برای پرداخت بده��ی ندارید  می توانید 
 یک بندر را به مدت 99 س��ال به ما اجاره دهید!

بدیه��ی اس��ت بازپرداخت این وام ه��ا نارضایتی 
اجتماع��ی باالی��ی در پ��ی دارد.چی��ن ب��رای 
جلوگیری از باال آمدن بدهی مجبور اس��ت وارد 
بده بس��تان هایی با کش��ورهای بدهکار بشود که 
تصوی��ر خوبی برایش��ان ایجاد نمی کند و ش��اید 
دیگ��ر کش��ورها را ب��رای وام گیری و پیش��برد 
ط��رح  های آنها مردد کند. ریخ��ت و پاش کردن 
پ��ول و زیادی بی ترمز رفت��ن می تواند فاجعه در 
 پی داش��ته باشد و دور فلکی بر منهج عدل است.

چین بیش��تر از آنکه استعمارگر باشد، استثمارگر 
اس��ت، دوراندیش��ی و ارزش های برتر بانکی ها 
را هم ن��دارد. در سیاس��ت، 'خیرخواهی' معنایی 
 ندارد و هر کش��وری به دنبال منافع خود اس��ت. 
سوسیالیس��م صرف، مصیبت اقتصادی نیس��ت، 
متحدان سوسیالیست ها هم چنگی به دل نمی زنند. 
امیدوارم کس��انی دریابند، جز اقتص��اد بازار آزاد 
راهی برای تولید ثروت در بلندمدت وجود ندارد.
* دکترای سیاست گذاری در اقتصاد
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واردات کاالهای 
دارای تولید داخل 

حرام است
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۵۰ درصد گردش مالی 
 بازار دارویی ایران 
در اختیار دولتی ها

مهم ترین دستاورد های 
اجالس ILO  برای ایران؟

یک مقام مس��ئول کارگری دس��تاوردهای 
س��فر هیات اعزام��ی نمایندگان گ��روه کارگری 
ایران به یکصد و ششمین اجالس سازمان جهانی 

کار را تشریح کرد.
شرح در صفحه 2

 نرخ سود منتظر 
نظر شورای پول و اعتبار
 دبی��رکل کانون بانکه��ای خصوصی تعیین 
تکلی��ف نرخ س��ود را در انتظار ش��ورای پول و 
اعتبار دانس��ت و گف��ت: در تعیین نرخ باید همه 
جوان��ب را رعایت کرد، چراکه کاهش آن ممکن 

است حتی اجاره بها را هم باال ببرد. 
شرح در صفحه 4

صفحه 12

بحران بانکی، بازار مسکن را رونق داد 
صفحه 2

هفته قوه قضاییه گرامی باد

دست اندرکاران بازار مسکن از افزایش رونق خرید و فروش واحدهای مسکونی پس از انتشار شایعات بانکی اخیر خبر می دهند. انتشار شایعاتی مبنی بر احتمال ورشکستگی 
تعدادی از مؤسسات اعتباری و بانکی، سبب افزایش مراجعات مردم به مشاوران امالک برای خرید مسکن شده است

حمل و نقل

تفاوت قیمت 
برخی خودروها 
در بازار

مبارک باد

هوای صاف و آفتابی 
 در تعطیالت 
عید سعید فطر

 سازمان هواشناس��ی پیش بینی کرده هوای 
کش��ور در تعطی��الت عید س��عید فط��ر صاف و 
آفتابی خواهد بود، و تنها در برخی نقاط کش��ور 
ش��اهد بارش های محدود و پراکنده خواهیم بود. 
کارش��ناس بخش پیش بینی سازمان هواشناسی 
کشور ، درباره وضعیت جوی کشور در تعطیالت 
عید فطر گفت: کلیه مناطق کش��ور طی روزهای 
دوش��نبه و سه شنبه که بس��یاری از هموطنان به 
مناس��بت تعطیالت عید س��عید فطر به سفرهای 
تابس��تانی می روند هوایی صاف و آفتابی خواهد 
داش��ت.فریبا گودرزی افزود: در سواحل شمالی 
کشور بارش های خیلی پراکنده را شاهد خواهیم 
بود که این بارش ها نیز محدود اس��ت و مشکلی 
ایج��اد نخواهد ک��رد و بدین ترتی��ب در این دو 
روز، اس��تان های گی��الن، مازندران و ش��هرهای 
ش��مالی آذربایجان بارش های پراکن��ده همراه با 
م��ه صبحگاهی راتجربه خواهند ک��رد.وی تأکید 
کرد: در جنوب کش��ور در بخش های ش��رقی و 
جنوب استان سیستان و بلوچستان دوشنبه شب 
بارش های پراکنده ای رخ خواهد داد و در منطقه 
زابل به دلیل بادهای ١٢٠ روزه سیس��تان شاهد 
باد و گردوخاک خواهی��م بود.گودرزی با تأکید 
بر اینکه از نظر دمای هوا س��واحل شمالی کشور 
ط��ی این دو روز خنک تر می ش��ود اعالم کرد از 
دوشنبه تا پنجشنبه مناطق غربی تا جنوب غرب 
کشور شاهد افزایش چهار تا هفت درجه ای دمای 
هوا خواهیم بود.وی در پایان، شرایط جوی کشور 
را برای گذراندن تعطیالت مساعد دانست و برای 

هموطنان سفرهایی خوب و ایمن آرزو کرد.

 تخریب 
محیط زیست

 تهدیدی 
برای زندگی است


