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بانکها با چراغ سبز بانک مرکزی همچنان به بنگاهداری در بازار ادامه میدهند

تخلفات مالی محصول شیوههای
سنتی است

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ارتقاء
سالمت اداری و مبارزه با فساد را یکی از
مهمترین برنامههای نظام مالیاتی دانست و
گفت :وصول مالیات تنها هدف نظام مالیاتی
نیست ،بلکه حمایت از تولید ،شفافسازی
اقتصاد و مبارزه با فساد نیز از جمله دیگر
اهداف آن به شمار میرود.
به گزارش خبرآنالین ،پارسا با تشریح
چشمانداز آتی نظام مالیاتی مدرن گفت :با
اصالحات بنیادین در نظام مالیاتی به دنبال
افزایش کارایی سازمان و ارتقای عدالت مالیاتی
و به تبع آن تحقق توسعه و عدالت اجتماعی
هستیم.
وی با تاکید بر اینکه در نظام مالیاتی ،وصول
درآمد تنها هدف و دغدغه مسئوالن و مدیران
نیست ،گفت :هدف وصول درآمدهای
مالیاتی باید با رعایت سه اصل حمایت از
تولیدکننده واقعی و سالم ،پیشگیری و مقابله
با فرار مالیاتی و مبارزه با فساد اداری صورت
گیرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه
مبارزه با فساد در تمامی مراحل مدرنسازی
نظام مالیاتی مورد تاکید بوده است ،گفت:
مدرنسازی نظام مالیاتی در دو گام دنبال
شده است؛ در گام اول ،فرآیندهای سنتی
به فرآیندهای مکانیزه و الکترونیکی تبدیل
شده است و در گام دوم به دنبال جمعآوری
ریزدادهها و اطالعات واقعی مورد نیاز برای
تحقق نظام مالیاتی هوشمند هستیم.
پارسا ضمن تشریح هزینههای فساد و
تخلفات اداری در دستگاههای دولتی و تاثیر
مخرب آن بر اعتماد عمومی ،خواستار برخورد
قاطعانه و سریع با هر گونه تخلف و فساد
شد و افزود :اگر بتوانیم قواعد بازی در این
حوزه را به گونهای تعریف کنیم که افراد بدانند
اگر مرتکب تخلف شدند به سرعت تخلف
آنها کشف و قاطعانه و بدون اغماض با آنها
برخورد میشود ،زمینه بروز هرگونه فساد و
تخلف از بین خواهد رفت ،چراکه بازیگران در
هر حوزهای بر اساس قواعد بازی که از پیش
طراحی شده است ،بازی میکنند و فقط با
تغییر قواعد بازی میتوان رفتار و عملکرد آنها
را تغییر داد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین
ضمن تاکید بر اینکه تحقق نظام مالیاتی
عادالنه بدین معنا است که وصول مالیات باید
متناسب با مصرف ،ثروت و درآمد افراد باشد،
گفت :اگر به دنبال تحقق عدالت هستیم باید
اطالعات و ریزدادههای واقعی در این زمینه در
دسترس سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت قانونی ماده ۱۶۹
که در آن دستگاههای اداری و اجرایی به
ارائه اطالعات الزم به سازمان امور مالیاتی
موظف شدهاند ،گفت :نظام مالیاتی در حال
حاضر در کنار ظرفیتها و اختیارات قانونی،
از حمایت قوای سهگانه نیز برخوردار است
و هم اکنون تنها دغدغه مسئوالن و مدیران
نظام مالیاتی فقط باید معطوف به دریافت
و پردازش ریزدادهها و اطالعات ارائهشده از
سایر نهادها و دستگاهها و استفاده موثر از این
اطالعات در تشخیص مالیات عادالنه باشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
الزام قانونی در خصوص نصب و استفاده از
سامانههای فروشگاهی را نیز ظرفیت مهم
دیگری برای نظام مالیاتی دانست و اظهار
امیدواری کرد تا با اجرای آن شاهد افزایش
شفافیت مبادالت اقتصادی در کشور باشیم.

بازاروسرمایه
فعاالن اقتصادی نسبت به بهبود
اوضاع تولید خوشبین هستند

اولتیماتوم به بنگاهداری بانکها

بنگاهداری بانکها این روزها مورد بحث و
بررسی بسیاری از صاحبنظران شده است و در
این میان انتقادهای فراوانی را به سمت خود روانه
میکند .این مسئله گویا به یک امر طبیعی تبدیل
شده است و ما شاهد هستیم بانکهای کشور
تعداد بسیار زیادی امالک ،مستغالت ،واحدهای
تولیدی ،شرکت و  ...را تحت مالکیت خود دارند.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی به
این کار خورده میگیرند و دائما به بانکها هشدار
میدهند که دست از این کار بردارند .در همین
راستا هستند کارشناسانی که معتقدند همین
بنگاهداری بانکها سبب گرانی در بسیاری از
بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن هستند.
به گفته این کارشناسان برای بازگرداندن ثبات به
بازارهای اقتصادی باید به اصالح نوع فعالیتهای
بانکی بپردازیم.
وظیفه اصلی بانک ها چیست؟
حمید حاجاسماعیلی،
فعال حوزه کارگری
که
است
معتقد
بانکها
بنگاهداری
آسیب جدی به اشتغال
و کسبوکارهای تولیدی
وارد میکند .وی وظایف
ک را بسیار متفاوت با رویهی
بان 
فعلی فعالیتها دانست و در اینباره به «ابتکار»
گفت :بخش زیادی از مشکالت اقتصادی
در جامعه و بازار کار کشور ناشی از اقدامات
غیرسازنده و کاسبکارانه بانکها در ساختار پولی
و مالی کشور است .یکی از وظایف اصلی که
بانکها درکشورهای مختلف دارند و در کشور ما
هم باید اینگونه باشد این است که به بنگاههای
تولیدی و خدماتی کشور کمک کنند .به عبارتی
لزایی در
دیگر بانکها باید به طرحهای اشتغا 
کشور و سرمایههای در گردش از طریق تخصیص
تسهیالت ارزانقیمت و آسان کمک کنند ،این
وظیفه اصلی بانکها در کشور است .دراین
میان نگهداری از سپردههای مردم هم وظیفه
دیگر بانکها است .بانکها در کشور ما برخالف
وظیفه اصلیشان وارد عرصه فعالیتهای
اقتصادی شدهاند و دارای شرکتها ،پروژهها
و بنگاههای اقتصادی هستند .به بیانی دقیقتر
تسهیالتی را که باید به شرکتها و بنگاههای
تولیدی در کشور تخصیص دهند معموال به
شرکتهای وابسته خودشان تخصیص میدهند.
این اقدام چند مشکل به وجود میآورد.
بانکها بر اساس فلسفهای که دارند از مسیر
اصلی خود منحرف شدهاند
این کارشناس کار در بخشی از سخنانش به
مشکالت ناشی از بنگاهداری بانکها اشاره کرد و
گفت :اولین مشکل این است که جریان نقدینگی
کشور را به سمت مسیر خاصی که خودشان
تشخیص میدهند به حرکت درمیآورند ،این
اقدام مجموعه بنگاههای اقتصادی را دچار
مشکل میکند .به عبارتی دیگر باید گفت که
سرازیر نشدن نقدینگی در بخشهای مختلف از
توسعه بازار کار جلوگیری میکنند .مشکل بعدی
این است که بر اساس این فعالیتها بخشی از
بازار کار کشور متضرر میشود .بهعنوان نمونه
وقتی میبیینم که مسکن افزایش قیمت را تجربه
میکند یکی از علتهای آن ناشی از این است که
بانکها با سودهای کالن باعث میشوند که این
ساختوسازهایی که در کشور شکل میگیرد در
اختیار آنها باشد و این امالک مدتها به فروش
نرود ،بخشی از سرمایه جامعه منجمد میشود.
در حال حاضر بانکها با حضور در پروژههای
عمدتا دولتی و شبهدولتی و پرسود با کسب
درآمدهای کالن باعث اختالل در چرخه صحیح
اقتصادی در کشور میشوند.
وی در ادامه افزود :مشکل بعدی این است
که نگاه بانکها به بازار نگاهی منفعتطلبانه
است .به این معنی که نرخ پولی که در اختیار
بنگاهها قرار میدهند گران است .معموال بانکها
در کشورهای دیگر اینگونه عمل میکنند که نرخ
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در تعریف بانکها ،از آنها به عنوان نهادهای اقتصادی یاد میشود که وظیف ه تجهیز و تخصیص منابع ،عملیات اعتباری ،عملیات مالی ،خرید و فروش
ارز ،نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان و موضوعاتی از ایندست را بر عهده دارند .این در حالی است که مدتی است بانکها با
با وظیفهای جدید به نام بنگاهداری روبهرو شدهاند.

حمید
حاجاسماعیلی:
مسئولیت
سیاستهای
پولی و مالی
بر عهده
بانک مرکزی
است و باید با
سیاستگذاری
درست بتواند
مشکالت را
برطرف کند
بهره و سود تسهیالتشان بین  1تا  4درصد بوده
این در حالی است که کارمزدهای ما حداقل بیش
از این مقدار است .این نشان میدهد که فعالیت
بنگاههای تولیدی و خدماتی در کشور با یک
مشکل جدی همراه میشود چراکه هزینه تمام
شده خدمات و کاال در ایران افزایش پیدا میکند
و نتیجه افزایش قیمت نهایی کاال میشود.
افزایش قیمت کاال خود عاملی برای رشد تورم
است .هنگامی که افراد نتوانند کاالهای مورد نیاز
خود را به راحتی تهیه کنند خود به خود تولید کاال
کاهش پیدا میکند ،قدرت خرید افراد ضعیف
میشود و همچنین در بحث صادرات مشکل پیدا
میکنیم .بنابراین کار بانکها بر اساس فلسفه
اصلی که دارد از سیر اصلی منحرف میشود.
حاجاسماعیلی جذب سرمایه از طریق بانکها
را به ضرر بازار سرمایه دانست و اظهار کرد:
محوریت بانکها در عرصههای اقتصادی کشور
امکان توسعه فعالیتهای موثر اقتصادی مبتنی
بر بازار سرمایه را با مشکل مواجه کرده است.
یکی دیگر از مشکالتی که بانکها در مسیر
فعالیت بنگاهداری در اقتصاد کشور ایجاد میکند
این است بازار سرمایه را به چالش میکشاند.
وظیفه اصلی بازار سرمایه در هر کشور تامین
سرمایه برای توسعه و سرمایه در گردش بنگاهها
است .یعنی افراد با پولی که در اختیار دارند در
بازار سرمایه فعالیت میکنند و سهامهای برخی
از شرکتها را میخرند .بنابراین این سرمایهای
که به بازار بورس وارد میشود صرف توسعه
بنگاههای اقتصادی در کشور میشود .متاسفانه
بازار سرمایه ما با مضیقه روبهرو است .به
عبارتی دیگر سرمایهها دیگر به سمت بازار بورس
نمیرود و در مقابل پول به سمت بانکها سرازیر
میشود .چراکه بانکها سود میدهند و هم با
تبلیغاتی که دارند مانع رفتن سرمایهگذاران
به بازار سرمایه میشوند .هنگامی که پول در
اختیار بانکها قرار میگیرد با سودهای کالن به
سمت پروژههای مدنظر هدایت میشوند .این
کار بنگاهداری بانکها دارای مشکالت بسیاری
است که امروزه در کشور دیده میشود و خود
جلو اینگونه
دولت تاکید دارد که هر چه زودتر
ِ
فعالیتها گرفته شود.

سیاستهای پولی اصالح نشده است
وی بانک مرکزی را در برابر کنترل مشکالت
مسئول دانست و در اینباره گفت :بانک مرکزی
در این بین کاستیهایی دارد ،زیرا سیاستگذاری
اصلی در این کار بر اساس مسئولیت متمرکز
بر عهده بانک مرکزی است .بانک مرکزی باید
از اینگونه فعالیتها جلوگیری کند چراکه وظیفه
نظارت بر عهدهی بانک مرکزی است .بانک
مرکزی است که میتواند بگوید چه فعالیتی را
انجام دهند چراکه سیستم گردشی پولی کشور
از طریق نرمافزار شتاب کامال تحت نظارت بانک
مرکزی است .اما متاسفانه تا کنون این توانایی را
نداشته است که از طریق مکانیزم نظارتی ،بانکها
را از اینگونه فعالیتهای غیرمجاز باز بدارد .البته
باید اشاره کنم که بخشی از درآمد بانک مرکزی
از محل سود بانکها است بنابراین همراهی بانک
مرکزی با بانکها ادامه دارد ،متاسفانه بانک
مرکزی چراغسبز نشان میدهد و بانکها هم
به اینگونه فعالیتها ادامه میدهند .مسئولیت
سیاستهای پولی و مالی بر عهده بانک مرکزی
است و باید با سیاستگذاری درست بتواند
مشکالت را برطرف کند .سالهای سال است که
این مشکالت وجود دارد و سیاستهای پولی ما
اصالح نشده است.
وی افزود :وقتی بانکها تسهیالتی را در اختیار
واحدهای تولید و خدماتی قرار میدهند حداکثر
بهره  4تا  5درصد و یا نهایت  10درصد باشد.
وقتی بانک مرکزی از نرخ تسهیالت گران حمایت
میکند تورم به وجود میآید که این خودش
باعث میشود قیمت کاالهای دیگر افزایش پیدا
کند .بنابراین ما بانک مرکزی را مسئول میدانیم،
سیاستهای پولی و مالی آن غلط است و باید
در برابر تورم ،رشد افسارگسیخته قیمت مسکن،
افزایش قیمت کاالهای اساسی پاسخگو باشد.
وقتی نرخ تورم باال رفت نمیتوانیم به سرمایههای
مردم سود اندک بدهیم این اقدام مغایر با
سیاستهای درست است .من ابتدا اشاره
کردم ما با پرداخت سود باال در سیستم پولی
کشور مخالفیم اما زمانیکه نرخ تورم باال است
وظیفه سیستم بانکی این است که اجازه ندهد
سرمایههای مردم که به صورت نقدی در بانکها

وجود دارد از بین برود.
ارزش سرمایهها به یکسوم رسیده است
حاجاسماعیلی با اشاره به رشد تورم در ماههای
اخیر ادامه داد :به عبارتی دیگر باید توجه کنیم
که طی چند ماه گذشته تورم به شدت افزایش
پیدا کرده است خیلی از افرادی که در سیستم
بانکی پول نقد داشتن ارزش سرمایهشان به یک
سوم ارزش ملی خود رسید .به عباتی دیگر بانک
مرکزی بار دیگر مردم را فقیر کرد و قدرت خرید
را کاهش داد .در این میان بانک مرکزی باید از
ارزش پول ملی حفاظت کند .اکنون تورم نقطه
به نقطه باالی  50درصد و تورم رسمی باالی 40
حدود  41درصد است .بانک مرکزی در این شرایط
به سپردههای روزشمار افراد را سود نمیدهد .به
عبارتی دیگر اصرار بانک مرکزی بر کاهش نرخ
سود سپردههای بلندمدت در بانکها و حذف
سودهای روزشمار سپردههای مردم در شرایطی
است که ما نرخ تورم حدود  50درصدی را در
کشور تجربه میکنیم .میلیاردها میلیارد در
حسابهای بانکی است و در شرایط تورمی سودی
دریافت نمیکنند .سیستم بانکی این پولها را به
پروژههای مخصوص میبرد و سودهای کالن به
دست میآورد .این سیاستهای مخربی است که
در سیستم پولی کشور وجود دارد و ما باید بدانیم
که این سیاستها به ضرر اقتصاد کشور است.
این کارشناس کار در پایان اظهار کرد :بانک
مرکزی هر چه سریعتر باید این سیاستها را اصالح
کند چراکه در جهت خالف منافع مردم و منافع
ملی است .این مشکالت تشدید شده و متاسفانه تا
کنون اقدامی برای اصالح آن نشده است .ما انگشت
اشاره را به سمت بانکها میگیریم و میگوییم هر
چه زودتر نظام پولی را اصالح کنند .امروزه شرایط
برای سرمایهگذاری به جای اینکه آسانتر شده
باشد رو به دشواری رفته و ریسک سرمایهگذاری
در فعالیتهای تولیدی و خدماتی به شدت باال رفته
است ،بنابراین باید به دنبال اصالح ساختار پولی
کشور باشیم .وقت آن رسیده است که بانک مرکزی
نسبت به ریسک باالی سرمایهگذاری در کارهای
تولیدی  ،تورم  50درصدی در کشور  ،افزایش روز
افزون قیمتها ،نرخ باالی ارز و بیثباتی در بازار
کار کامال پاسخگو باشد.

مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران،
شاخص مدیران خرید ( )PMIموسوم به
شامخ را برای تیرماه امسال  ۵۰.۰۷واحد اعالم
کرد که نسبت به شامخ ماه گذشته ۰.۵۹
واحد (معادل  ۱.۱درصد) کاهش دارد اما این
شاخص همچنان باالی  ۵۰واحد مانده است
که نشان میدهد فعاالن اقتصادی و حوزه
تولید همچنان نسبت به بهبود اوضاع تولید
در ماههای آینده خوشبین هستند.
به گزارش ایرنا ،شاخص شامخ که اوایل
هرماه منتشر میشود ،رونق ،رکود یا ثبات
کسبوکارهای مورد بررسی و چشمانداز
انتظاری آنها در آینده را نشان میدهد.
بر اساس یافتههای این طرح ،نکته
امیدوارکننده در شامخ تیرماه امسال ،ادامه
کاهش روند شاخص قیمت مواد اولیه و
ه تبع آن قیمت محصوالت تولیدی نسبت
ب
به ماههای گذشته است .در مقابل ،ادامه
روند کاهش موجودی اولیه در این ماه نیز
باعث شد تا میزان تولید در خردادماه کمتر
از انتظارات پیشبینی شده از سوی فعاالن
اقتصادی باشد .با اینحال فعاالن اقتصادی
با اعالم رقم بیشتر از  ۵۰برای شاخص
انتظارات تولید در مردادماه ،کماکان نسبت
به بهبود اوضاع تولید در ماه آینده خوشبین
هستند.
بررسی آمار نشان میدهد که اقتصاد بخش
صنعت کشور نسبت به ماه گذشته تغییر
خاصی نداشته است .عدد حدود  ۵۰که در
خرداد و تیرماه به دست آمده نشان میدهد
که اتفاقات جدید یا سیاستهای اثرگذار
محسوسی در این ماهها رخ نداده است و
فعاالن اقتصادی در نوعی فضای تعلیق و
بالتکلیفی ،صرفا ً عملکرد خود را ثابت نگه
داشتهاند .مقدار تولید و سفارشات ،اندکی
نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.
موجودی مواد اولیه همچنان از مهرماه
سال  ۱۳۹۷تاکنون رو به کاهش و قیمت
آنها همواره رو به افزایش بوده است و
معلوم نیست این وضعیت تا چه زمانی
میتواند ادامه یابد و سیاستگذاران کالن
کشور باید برای حفظ و بهبود وضعیت بخش
تولید کشور نسبت به این موضوع حساسیت
نشان دهند .با توجه به کاهش سفارشات
جدید نسبت به ماه قبل ،موجودی انبار
افزایش یافته است .همچنین با وجود کاهش
تولید ،کاهش سفارشات جدید ،کاهش
صادرات و فروش نسبت به ماه قبل ،نیروی
کار جدید در بخش صنعت به کار گرفته
شده است .فعاالن اقتصادی در این بخش
همچنان انتظار دارند که تولیدات آنها برای
ماه آتی افزایش یابد.
این در حالی است که طی دو ماه گذشته
نیز آنها انتظار افزایش تولید برای ماه آتی را
داشتهاند درحالیکه این پیشبینی محقق
نشده است .با توجه به کاهش سفارشات
جدید نسبت به ماه قبل ،موجودی انبار
افزایش داشته است .نکته قابلتوجه آن است
که علیرغم کاهش تولید ،کاهش سفارشات
جدید ،کاهش صادرات و فروش نسبت به
ماه قبل ،نیروی کار جدید در بخش صنعت
به کار گرفته شده است .فعاالن اقتصادی در
این بخش همچنان انتظار دارند که تولیدات
آنها برای ماه آتی افزایش یابد .این در حالی
است که طی دو ماه گذشته نیز آنها انتظار
افزایش تولید برای ماه آتی را داشتهاند
درحالیکه این پیشبینی محقق نشده است.

زورآزمایی بانک مرکزی با متخلفان ارزی
رئیسکل بانک مرکزی با کسی شوخی ندارد و میخواهد از همه
حسابکشی کند ،او گفته که اگر زورمان نرسد به رئیسجمهوری
میگوییم .به این ترتیب به نظر میرسد که برخی از شرکتهایی که
اقدام به رفع تعهد ارزی نکردهاند و دولتی هم بودهاند ،به نوعی به زور
قصد داشتند قانون را دور بزنند که با رسانهای شدن این موضوع و به
جلو این موضوع گرفته شد.
میان آمدن پای رئیسجمهوری
ِ
به گزارش ایسنا ،بیش از یک سال است که کشور تحت تاثیر مسائل
ارزی مختلف قرار گرفته و این امر به مهمترین موضوع در بخش
اقتصادی دولت تبدیل شده است؛ از افزایش ناگهانی و نوسانات بازار
ارز در سال گذشته گرفته تا پیگیری بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز به
چرخه اقتصاد و رفع تعهد ارزی.
جلو
و
برگرداند
ارز
ار
ز
با
به
ا
ر
ثبات
توانسته
بانک مرکزی که اکنون
ِ
نوسانات هیجانی در این بازار را بگیرد ،اکنون به دنبال این است که
ذخایر ارزی کشور را بهبود بخشیده و ارز بیشتری را در کشور حفظ
کند ،هرچند که در این میان برخی در پی این هستند که راههای قانونی
دریافت ارز را دور بزنند یا با استفاده از رانت و حتی زور ،از قانون فرار
کنند.
همین امر سبب شد تا رئیسکل بانک مرکزی به جای عقبنشینی

از موضع خود و این بانک ،پای شخص رئیسجمهوری را به موضوع
رفع تعهدات ارزی باز و فهرست شرکتهایی که تعهد ارزی خود را رفع
نکردهاند را به رئیسجمهوری ارسال کند.
عبدالناصر همتی ،رئیسکل بانک مرکزی درباره نامه اخیر خود به
رئیسجمهوری در تخلفات ارزی شرکتهای دارویی و برخی شرکتهای
دیگر ،گفته است در نامه به رئیسجمهوری نوشتم به رغم اینکه دولت
قانون تعیین کرده این شرکتها در سامانه ،رفع تعهد ارزی نکردهاند و
باید بررسی شود که چرا این شرکتها این کار را انجام ندادهاند.
وی افزود :نمیخواهیم محدودیت ایجاد کنیم ،اما از این به بعد
فعال خواهیم شد و از همه حسابکشی خواهیم کرد؛ زورمان نرسید
به رئیسجمهوری میگوییم و از نهادهای نظارتی هم کمک میگیریم.
همتی از ارسال اسامی حدود  ۱۵۰فرد دریافتکننده ارز که ارز خود
را برنگرداندهاند ،خبر داد و گفت :اینها باید حسابکشی شود ،معنی
ندارد که بگویند کارت یکبارمصرف بازرگانی استفاده کردهاند ،با صادرات
ریالی خیلیها خانه در کانادا و  ...خریدند ،اما صادراتی که ارز به کشور
وارد نکند ،فایدهای برای کشور ندارد.
وی با بیان اینکه باید منشأ ارز و کاالیی که وارد میشود ،مشخص
شود ،اظهار کرد :واردات بدون انتقال ارز یعنی از کف میدان ارز جمع

کنند که این موضوع منجر به افزایش تقاضای ارز میشود.
جالب اینجاست که در فهرست ارائهشده از سوی همتی به
رئیسجمهوری ،نام تعدادی از شرکتهای دولتی به چشم میخورد؛ در
واقع شاید مهمترین دلیل ارسال نامه همتی به روحانی نیز همین بوده،
چراکه برخی از این شرکتها وابسته به دولت هستند ،اما به نظر میرسد
که این مشکل از طریق گفتوگوی متقابل شرکت با بانک مرکزی حل
نشده است.
به این ترتیب ،میتوان حدس زد که برخی از این شرکتها گویی خود
را فراتر از قانون میدانند یا میخواهند به زور بخشی از تعهدات خود
را انجام ندهند .محمود واعظی ،رئیسدفتر رئیسجمهوری با ارسال
نامهای به رضا رحمانی ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،محمود حجتی،
وزیر جهاد کشاورزی ،سعید نمکی ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و محمد شریعتمداری ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خواستار
پاسخگویی فوری چهار عضو کابینه به موضوع پیشآمده شد .با این حال
این اعضای کابینه هنوز به طور رسمی پاسخی به این موضوع ندادهاند و
از سوی دیگر به نظر نمیرسد که مشکل مذکور حل شده باشد ،اما به
احتمال بسیار قوی در روند رسیدگی قرار دارد .این موضوع از آنجایی
سبب خرسندی است که به نظر میرسد بانک مرکزی در این دوره

تعارفی با هیچکس ندارد و قرار است تمامی دستگاهای متخلف مورد
حسابکشی قرار گیرند که از این طریق بازار پول و ارز کشور میتواند
شرایط مطلوبتری داشته باشد .از سوی دیگر با رسانهای شدن چنین
موضوعاتی ،قدرت رانتی برخی شرکتها برای دور زدن قانون نیز تحت
تاثیر قرار گرفته و کاهش مییابد که این موضوع نیز مورد مثبتی است.

