
مرتضي ايماني راد
اقتصاددان

 نظام بانكى
 پاشنه آشيل اقتصاد ايران 

ق��وزك پاى آش��يل در نهايت از طريق 
اصابت تيرى زهرآل��ود منجر به مرگ 
وى شد و از آن موقع پاشنه آشيل به نقطه ضعفى اشاره 
مى ش��ود كه چه فيزيكى و چه غيرفيزيكى با توسعه و 
گسترش بحران در آن نقطه، كل سيستم دچار مشكل 
مى شود. به نظرم سيستم بانكى در شرايط فعلى پاشنه 
آشيل اقتصاد ايران است. بى دليل نيست كه بيشترين 
مقاالت، مصاحبه ها و نوشته ها در مورد سيستم بانكى 
است و تنها جايي كه تاكنون مورد اعتراض مشخص و 
سازماندهى شده مردمى قرار گرفته است، همين نظام 
بانكى است. گذش��ته از آن اين سيستم، در مقايسه با 
ساير سيستم هاى اقتصادى- اجتماعى بسيار ظريف 
و شكننده اس��ت و بنابراين مراقبت خاصى الزم دارد. 
در عين حال مش��كالت نظ��ام بانكى و پولى كش��ور 
هم بس��يار جدى است. چند موسس��ه اعتبارى دچار 
مشكل جدى شده اند، سپرده گذاران موسسه اعتبارى 
كاسپين دست به اعتراضات  دامنه دارى زده اند، مردم 
براى س��پرده گذارى همانند خريد س��هام، س��واالت 
متعددى از كارشناس��ان مي كنند تا بانك مناس��بى 
را براى س��پرده گذارى انتخاب كنند، بانك ها قادر به 
كاهش نرخ سپرده ها نيس��تند چون اين نرخ به بقاي 
آنها وابسته شده است و اين نرخ با ساختار مالى بانك ها 
س��ازگار نيس��ت، بخش مهمى از مناب��ع بانك ها در 
جايى قفل شده اس��ت كه به زودى انتظار رونق در آن 
بخش نمى رود، بخشى ديگر در دست دولتى است كه 
باالترين ميزان بدهى را در تاريخ اقتصادى كشور دارد 
و بخش سوم هم مشكوك الوصول است و وضعيتش از 
دو مورد اول بدتر است. از اينها گذشته سيستم بانكى 
به دليل عدم رعايت اس��تانداردهاى جهانى، بخشى از 
ضعف هاى خود را توانسته است پنهان كند، ولى وقتى 
اين ضعف ها از روى كاغذ به ميدان عمل وارد مى شود 
ديگر پنهان كردنى نيس��ت. مهم ت��ر از همه اينكه راز 
بقاى اين سيستم، خروج آنها از شرايط بقاء شده است. 
بانك ها براى بقا دس��ت به كارهايى مي زنند، چون كار 
ديگرى نمي توانن��د بكنند كه اين كاره��ا خود بقاي 
بانك ها را بيش��تر از قبل دچار مش��كل مى كند. براى 
اينكه اثر اين مشكل را در كل اقتصاد ببينيم كافى است 
به آمار سرعت گردش پول در كشور نگاه كنيم و ببينيم 
كه گردش پول )كه ش��اخص مهمى در رونق و ركود و 
سالمت سيستم پولى و بانكى است( به پايين ترين حد 

خود در چندين دهه گذشته رسيده است. 
چگونه مي توان با اين مشكل مقابله كرد؟ آيا سيستم 
بانكى كش��ور راه حلى دارد؟ اگر مش��كل موسس��ات 
اعتبارى مشكل دار به كل سيستم تعميم يابد و هجوم 
بانكى آغاز ش��ود، سياس��تگذاران چگونه مي خواهند 
پاسخ اين هجوم را بدهند؟ با گسترش مشكالت بانكى 
نظام ارزى كشور به شدت متاثر مى شود و سر ريز عدم 
تعادل هاى ساختارى در نظام پولى، بازار ارز را ملتهب 
مي كند. آن وقت نه مي توان و نه بايد نظام ارزى را تك 
نرخى كرد. اگر هم بشود كنترل نرخ واحد الزم است در 
اختيار بانك مركزى باشد. اينها سواالت بسيار مهمى 
هس��تند كه قبل از بروز مش��كل جدى بايد براي شان 
پاسخى داشت. پاسخ به اين سواالت هم مستلزم نگاه 

كردن و استفاده از راهكارهاى زير است: 
اول، بايد بدانيم كه اين سيس��تم بسيار حساس است 
و بنابراي��ن نباي��د مورد اس��تفاده سياس��ى گروه ها و 
جناح هاى سياسى قرار گيرد. تمركز بيش از اندازه روى 
اين مساله براى نشان دادن ضعف جناح مقابل، ممكن 
است هر دو جناح را درگير يك بحران ناخواسته كند. 

دوم، ريشه اين مش��كل را پيدا كردن )جدا از ضرورت 
علمى آن( و اين يا آن را مقصر دانس��تن نه تنها كمكى 
به مش��كل نمي كند بلكه حل مشكل را با موانع جدى 
روبه رو مي كند. ريشه مشكل، غير بانكى و غير اقتصادى 
است. وقتى هر كسى ديگرى را براى توجيه خود و تاييد 
خ��ود مقصر مي داند، هيچ فضايى ب��راى حل آن باقى 
نمي ماند. فقدان عامليت در حل مش��كالت اقتصادى 
كشور از جمله مشكل ساختارى سيستم بانكى بسيار 
جدى است. وقتى هر كسى خودش را در جايگاهى قرار 
دهد كه مشكالت پيش رو را بخشى از فضاى مسووليت 
خود بداند، آن وقت هيچ كس نه به دنبال تحليل است، 
نه به دنبال مقصر است و نه تماشاگر اين بحران است. 
در اين شرايط همه تنها كارى كه مي كنند اينكه عمال 
وظيف��ه خود را در رفع اين مش��كل انج��ام مي دهند 
و برآين��د اين حركت قدرت جمعى و رفع مش��كالت 
اقتصادى اين جامعه اس��ت. در شرايط فعلى متاسفانه 
جايگاه قدرتمند عامليت به توجيه گرى، دليل تراشى، 
ت��وپ را تو زمين ديگ��ران انداختن، خ��ود تاييدى از 
طريق محكوم ك��ردن ديگران، پش��ت داليل خود را 

مخفى كردن، محيط را غالب دانستن 
و پشت مشكالت )كه اساسا در دولت 

قبلى شكل گرفته است( موضع گرفتن از نمونه هاى در 
رفتن از زير بار مسووليت سنگين قبول عامليت است. 

تيترهاي امروز نگاه روز

  منتخب تهران به منتخبان شوراي شهر توصيه كرد
 كسي را شهردار كنند كه  هوس رياست جمهوري به سرش نزند

مطهري: شهردار 
سياسي نباشد

صبا طاهريان / اعتماد

بخشش اضافه خدمت 
سربازان و مشموالن 
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شريعتي ممنوعه!
   » اعتماد« لغو سمپوزيوم يادبود دكتر شريعتي

 در دانشگاه تربيت مدرس را پيگيري كرد

كوچه شهيد... همراه گفت و گويي با احسان شريعتي درباره علت لغو  مراسم

چگونه معابر شهري به نام شهدا 
نامگذاري مي شوند

مطالبات مردم از كاسپين 
پرداخت مي شود

بانك مركزي به پشتوانه دارايي هاي 
كاسپين خط اعتباري مي دهد

استقرا ر موشك هاي 
اس- 300

 هرچه ما مي بافيم 
وزارت صنعت پنبه مي كند

 انتقاد هاي شديد وزير بهداشت
 از وزارت صنعت

 تاثيرات مثبت جباري 
در تركيب استقالل

 گفت وگوي »اعتماد« با مهاجراني
 سرمربي سابق تيم ملي فوتبال

 قمار بريتانيا
و بحران خاورميانه

 يادداشت حسن افشار درباره 
»صلحي كه همه صلح ها را بر باد داد«

انتقاد دادستان كل از 
ستاد مبارزه با موادمخدر 

و قاچاق كاال و ارز

فرقان ازظهور تا پايان
»اعتماد« گزارش مي دهد

سيدفريد موسوي، نماينده  تهران در نطق پيش از دستور هشدار داد  فواد معصوم، رييس جمهور عراق در گفت وگو با روزنامه عكاظ عربستان:

رهبر معظم انقالب در ديدارجمعي از فرماندهان سپاه:

تا   مي توانيد  روي  موشك كاركنيد

بيم بحران در مسائل اقتصادي و اجتماعي بايدن گفت دنبال براندازي در ايران نيستيم
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جهت تكميل كادر بازاريابي خود
به چند كارشناس فروش و بازارياب مجرب 
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»كيارستمي به من گفت؛ من مانند قماربازي ام كه 
دايم در حال باختنم و بايد صندلي ام را عوض كنم.« 
اين آخرين جمالت كيارس��تمي به وزير بهداش��ت 
ب��ود. او يك س��ال پيش دس��ت رد به درخواس��ت 
قاضي زاده هاش��مي زد و ايران را به مقصد فرانس��ه 
ترك كرد. »به او گفتم فرانسه نرويد. من هر دكتري 
را بخواهيد مي آورم. مش��خصات دكترشان را به من 
دادند و گفتم 24 ساعته ايشان را به ايران مي آورم اما 
فرداشب آن روز؛ از اخبار شنيدم كه كيارستمي ايران 
را ترك كرده است.«  پيگيري پرونده پزشكي عباس 
كيارستمي، يك سال بعد از فوت اين فيلمساز جهاني، 
به يك حركت مدني تبديل ش��ده اس��ت. به همين 
خاطر مديران وزارت بهداش��ت بر خود الزم ديدند 
مقابل هنرمندان و س��ينماگران گزارشي از آخرين 
پيگيري هاي پرونده پزشكي اين فيلمساز ارايه كنند. 
مسعود كيميايي، بهمن فرمان آرا، همايون ارشادي، 
رضا كيانيان، ليلي گلس��تان، بهمن كيارس��تمي، 
مهناز شيخ االسالمي و... حاضران اين مراسم بودند؛ 
مراسمي كه با صحبت هاي رضا كيانيان آغاز شد. او 
هم مانند ديگر سينماگران تالش كرد خطاهاي روند 
درماني كيارستمي آش��كار شود: »دوستان پزشك 
زيادي را نيز مي شناسم كه گروهي ديوصفت و گروهي 
مانند فرشته پاك هستند و براي گروهي پول بيشتر 
مهم اس��ت. آقاي كيارستمي فوت كردند و خيلي ها 
مي گفتند خب مقصر بايد اعالم شود اما بعدش چي؟ 
در حالي كه پيگيري پرونده كيارستمي يك حركت 
مدني است نه يك خواست شخصي.« كيانيان خالق 
»مشق شب« را همچنان زنده مي داند: »كيارستمي 

بيشتر از اينكه مرده باشد؛ زنده است.«
در روزهاي نبود كيارستمي، وزير بهداشت هم نسبت 
به روند درمان اين فيلمساز شكايت داشت. با اين همه 
هنوز چيزي روشن نيست و تنها مساله قصور پزشكي 
مطرح شده است. كيانيان در ادامه صحبت هاي خود 
جان كالم و خواسته قلبي دوستداران كيارستمي را 
بيان كرد: »با روشن شدن قصور پزشكي، دكتر مير به 
حكم اعتراض كرد، اما اينكه در طول يك سال چيزي 
درباره پرونده عباس كيارستمي نگفته اند وضعيت 
را بدتر كرده اس��ت. ما همه دوست داريم بدانيم چه 

اتفاقي افتاده است؟«

پس از طرح اين پرسش نوبت به داريوش مهرجويي 
رسيد. او در مراس��م حضور نداشت اما با يادداشتي 
مطالبات خود را در مورد فوت دوست و همكار خود 
پيگيري كرد. مهرجويي از نخس��تين فيلمس��ازان 
معترض به پرونده پزشكي كيارستمي بود كه سال 
گذش��ته و در مراسم يادبود كيارس��تمي در كانون 
پ��رورش فكري كودكان و نوجوانان با ش��ديدترين 
لحن، جامعه پزش��كي را هدف ق��رار داد. حاال بعد 
از گذشت يك س��ال، داغ مهرجويي همچنان تازه 
اس��ت: »در اين روزهاي داغ تيرماه و سالروز عباس 
كيارس��تمي عزيز بار ديگر درگذش��ت يار و همراه 
ديرينه ام را به خانواده و دوس��تان و ه��واداران اين 
مرد بزرگ س��ينما و هنر ايران تس��ليت مي گويم. 
هرچند هنوز بعد از گذش��ت يك سال نتوانسته ام 
مرگ مظلومانه و غافلگيران��ه او را باور كنم. در حال 
حاضر فقط در انتظار نتيجه پرونده پزشكي عباس 
عزيز هستم و از وزير محترم بهداشت پاسخي دقيق 
و روشن مي خواهم. چرا، چگونه و چه كساني باعث 
غفلت شدند؟ و آيا از چنين سهل انگاري بزرگي در 
حق يكي از س��رمايه هاي ملي كش��ورمان مي شود 
چشم پوشيد؟ سه بار او را شكافتند و بيهوش كردند 
و سه ماه زجر كش��يد... هرگز آخرين حرف هايش 
را فراموش نمي كنم: بدن مرا حس��ابي شخم زدند. 
نامش گرام��ي روحش جاويد ي��ادش گرامي.« در 
بخشي از اين مراسم حسن قاضي زاده هاشمي، وزير 
بهداشت پش��ت تريبون قرار گرفت و كيارستمي را 
از س��رمايه هاي اجتماعي و هنري ايران دانست. او 
به بي محبتي هاي زيادي كه در حق اين كارگردان 
جهاني شده اعتراف كرد و پرسش از پرونده پزشكي 
او را پرسش ميليون ها ايراني دانست: »علي جنتي، 
وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي زماني به من زنگ زد 
كه كيارستمي دچار شوك عفوني شده بود. او به من 
گفت كيارستمي تا صبح زنده نمي ماند اما با پيگيري 
پرونده پزشكي وضعيت آقاي كيارستمي ثابت شد. 
من معتقدم تيم پزشكي زحمت كشيده است ولي 
مي گويم اگر اشتباهي ش��ده و فردي خطايي كرده 
بايد آن را بگوييم و جامعه پزشكي را فداي يك فرد 

نكنيم. امروز اين جلسه فقط براي 
كيارستمي نيست بلكه براي توجه 

به حقوق مدني افراد و حقوق همه جامعه ايران است 
و همه ما دنبال شفافيت هستيم.«

 قرار ب��ود ديروز دانش��گاه تربيت مدرس ميزبان يك س��مپوزيوم 
علمي با عنوان »اكنون، ما و ش��ريعتي« باش��د؛ برنامه اي دو روزه با 
حضور بسياري از چهره هاي آشنايي كه در دانشگاه هاي مهم كشور 
كسوت استادي دارند و تدريس مي كنند و البته چهره هاي آشنايي 
در حوزه انديش��ه كه نام شان با انديشه علي ش��ريعتي گره خورده 
اس��ت، در نقد و حمايت از او. هر س��ال در 29 خرداد ماه همزمان با 
سالگرد درگذشت علي ش��ريعتي همايشي از سوي بنياد شريعتي 
برگزار مي شود اما هر 10 سال يك بار اين مراسم شكل مفصل تري 
به خود مي گيرد. امس��ال به خاطر همزماني ماه رمضان با چهلمين 
سال درگذشت شريعتي اين برنامه به 14 و 15 تيرماه موكول شد. 

برنام��ه اي كه بي ش��ك برگزار كنندگانش 
تمايل داشتند نه در دانشگاه بلكه در همان 
ساختماني كه بيش از هر چيز يادآور مردي 
است كه قلم را س��الح خود براي مبارزه با 
پهلوي قرار داد، برگزار ش��ود. س��اختماني 
در خيابان دكتر ش��ريعتي كه وقتي گنبد 
في��روزه اي و گلدس��ته هاي س��ر به فلك 
كشيده اش پديدار مي شود براي بسياري از 
عابران يادآور روزهاي پرهياهوي دهه چهل 
است، به روزهايي كه سخنراني هاي آتشين 
شريعتي بسياري را به جاده شميران تهران 
مي كش��اند. اما اين سال ها كس��اني كه بر 
مديريت حسينيه ارشاد تسلط پيدا كرده اند 
عالقه چنداني ندارند تا نگين فيروزه اي سه 
راه ضرابخانه را بار ديگر با ياد معلم انقالب 
زنده كنند. بنياد شريعتي تالش كرد در 29 
خرداد ماه همايش��ي را در حسينيه ارشاد 
برگزار كند كه ب��ا مخالفت صاحبان جديد 

حسينيه به ناچار به دانش��گاه تهران پناه برد و در سالن ابن خلدون 
دانشكده علوم اجتماعي اين دانشگاه چهلمين سالمرگ شريعتي را 
برگزار كرد. همان جا بود كه احسان شريعتي گفت: »ما در سي امين 
س��الگرد نيز سمينار مفصل سه روزه اي در حس��ينيه ارشاد برگزار 
كرديم و امسال نيز اميدوار هستيم كه اين برنامه در حسينيه ارشاد 
برگزار شود كه اگر نشود، نام آنجا ديگر حسينيه ارشاد نخواهد بود.« 
بنياد شريعتي كه ميزبان هم نشيني علمي شريعتي بود همه تالش 
خود را به كار بس��ت تا حاميان و منتقدان شريعتي را در خانه اصلي 
او، حسينيه ارشاد دور هم جمع كند و حتي موافقت شوراي تامين 
اس��تان را هم جلب كرد اما مخالفت گردانندگان حس��ينيه ارشاد 
سبب شد تا دانشگاه تربيت مدرس محل اين هم نشيني اعالم شود. 

سه شنبه صبح حتي درهاي س��الن به روي برگزار كنندگان باز شد 
تا كارهاي الزم براي آماده س��ازي مراس��م را انجام دهند. روز كه به 
انتهايش رسيد و در حالي كه 12 س��اعت به برگزاري برنامه مانده 
بود اعالم شد برنامه به طور ناگهاني از سوي دانشگاه تربيت مدرس 

لغو شده است. 
براي پيگيري بيشتر ماجرا با احسان شريعتي تماس گرفتيم و آنچه 
را كه رخ داده است از او جويا شديم. فرزند علي شريعتي كه خود قرار 
بود سخنران افتتاحيه اين هم نشيني باشد، مي گويد داليل لغو اين 
برنامه براي آنها هم مشخص نيست. ابتدا از او پرسيديم چه شد كه 
دانش��گاه تربيت مدرس را براي برگزاري اين برنامه انتخاب كردند، 
او در پاسخ گفت: »از زمستان سال گذشته تصميم به برگزاري اين 
برنامه گرفته شد و انتخاب ما براي محل برگزاري آن حسينيه ارشاد 
بود و از همين رو با مديريت حس��ينيه وارد 
مذاكره ش��ديم. آنها ابت��دا موافقت كردند 
و برگزاري را منوط به مج��وز فرمانداري و 
استانداري كردند. ما موفق شديم از شوراي 
تامين مجوزهاي الزم را كسب كنيم و آنها 
را در اختيار مديريت حس��ينيه ارشاد قرار 
داديم اما ح��دود دو هفته پيش از مديريت 
حس��ينيه تماس گرفتند و گفتند ما امكان 
پذيرايي از برنامه ش��ما را نداريم و وقتي ما 
دليل آن را جويا شديم آنها همين جمله را 
تكرار كردند و توضيح بيش��تري ندادند. « 
احسان شريعتي در ادامه توضيح داد كه چرا 
دانش��گاه تربيت مدرس را براي اين برنامه 
انتخ��اب كردند و اضافه ك��رد: » از آنجايي 
كه برخي از اساتيد دانشگاه تربيت مدرس 
قرار بود در اين س��مپوزيوم شركت داشته 
باشند پيشنهاد دادند تا اين برنامه را در اين 
دانشگاه برگزار كنيم.« فرزند دكتر شريعتي 
درباره اينكه چه روندي را براي موافقت دانشگاه طي كردند، گفت: 
»ما دو هفته پيش با دانشگاه وارد مذاكره شديم و معاون پژوهشي 
دانشگاه و روساي سه گروه از دانش��كده علوم انساني )گروه تاريخ، 
علوم سياسي و جامعه شناسي( نامه اي را امضا كردند تا اين همايش 
در سالن چمران دانشگاه تربيت مدرس كه گنجايش بيشتري دارد 
برگزار ش��ود و با موافقت دانشگاه قرار ش��د تا برنامه در آنجا برگزار 
شود.« شريعتي در پاسخ به اين سوال كه برخي مسووالن دانشگاه 

ابتدا اظهار بي اطالعي كرده و گفته اند ما در جريان 
اين برنامه نبوديم، گفت: »ما همه مراحل قانوني را 

طي كرديم و همانطور كه گفتم معاون پژوهشي و روساي سه گروه 
علمي دانشكده نامه نوشتند، چطور در جريان نبودند. 

 مي خواهيم بدانيم 
چرا كيارستمي جان داد

گروه سياس�ي| با پيروزي قاطع اصالح طلبان در 
انتخابات ش��وراي ش��هر تهران موضوع شهرداري 
جزو بحث هايي اس��ت ك��ه تا ام��روز همچنان داغ 
اس��ت. گمانه زني ها و اظهارنظرها در مورد شهردار 
آينده تهران در رس��انه ها و ش��بكه هاي اجتماعي 
همچنان در جريان اس��ت. در اين مي��ان احزاب و 
گروه هاي سياس��ي هم در حال رايزني و وزن كشي 

هس��تند و در اظهارنظره��اي چهره هاي نزديك به 
آنها گاه ش��اخصه هاي ش��هردار ايده آل گروه هاي 
مختلف اصالح طلب را مي توان دي��د. در ميانه اين 
اظهارنظرها اما يك چهره اصولگرا كه در س��ال هاي 
اخير بي��ش از هر چيز مورد اقب��ال اصالح طلبان و 

حاميان شان بوده از دغدغه ديگري 
سخن مي گويد. علي مطهري معتقد 

اس��ت؛ ش��هردار آينده تهران بايد ف��ارغ از هرگونه 
رويكرد سياسي باشد. 

گروه سياسي

ناهيد مولوي الهام نداف

صفحه 03 را 
بخوانيد

درخواست سينماگران در مراسم نخستين سالگرد درگذشت فيلمساز جهاني 

ادامه در صفحه
04

درگذشت والده مكرمه تان را تسليت گفته ، براي آن مرحومه غفران 
و آمرزش الهي و براي شما و بازماندگان صبرو سالمتي آرزومنديم .
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 فرماندار محترم هشترود

همه چيز براي برگزاري سمپوزيوم علمي 
»اكنون، م�ا و ش�ريعتي« فراهم ب�ود اما 
 در آخري�ن لحظ�ات اين مراس�م به دليل 

نامعلوم لغو شد.


