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همه رای بدهیم و درست رای بدهیم
دیدگاه

همه باید رای دهیم و درس��ت رای بدهیم .حتی به یک رای بیش��تر هم
نیاز داریم.
بار دیگر بر سر دوراهی انتخابات ایستادهایم .نباید یک اشتباه را دو بار تکرار
کنیم .یک تصمیم نادرست یا تعلل و بیتفاوتی ممکن است دوباره باعث شود که
فرزندان و عزیزان بیشتری مهاجرت و دیار پدری خود را ترک کنند.

ک��ی میخواهیم به خود بیاییم که ما یک خانواده و یک ملت واحد بودیم
که فرا گرفته بودیم با یکدیگر زندگی کنیم .باور کنید که اوضاع کشور آنقدر
سخت است که حتی با شرایط فعلی هم با دشواری خواهیم توانست خطرها
را پشتسر بگذرانیم.
باید همگان احساس خطر کنیم .خطر اینکه یک بار دیگر مردم فریفته شوند.
امروز حتی به یک رای بیشتر هم نیاز داریم .باید حتما رای دهیم و درست رای
دهیم و در ساعات باقیمانده تا انتخابات هر کدام ستادی باشیم که دیگران را

به مشارکت حداکثری تشویق میکند .در بین تمامی مناقشات انتخاباتی در
طول دوران تبلیغات و رقابتهای سیاسی شاید بتوان افزایش میزان مشارکت
مردم در هر دوره از انتخابات را موضوع مشترک مورد توجه تمامی جریانات و
سالیق سیاسی دانست.میزان مشارکت مردم در هر دوره انتخابات در ایران عالوه
بر اهمیت آن برای نظام و دستگاههای داخلی ،برای برخی کشورهای جهان،
رسانههای بینالمللی و افکار عمومی جهان نیز اهمیت ویژهای دارد.
*اقتصاددان

صعود دالر در آستانه انتخابات؛

بازار قفل شد

گروه اقتصادی -ب��ازار ارز دو روز
مانده به انتخابات با نوساناتی مواجه شد
به طوری که روز گذشته دالر از مرز سه
هزار و  800تومان گذشت.
ضربان بازارهای مال��ی در بازار آزاد
تهران نوسان را تجربه میکند؛ بازارهای
مال��ی در آس��تانه فرا رس��یدن رویداد
انتخابات ،مرتب باال و پایین میش��ود.
حتی گاهی اوقات ،معامالت قفل میشود
و به دلیل برخی بیاعتمادیها به روزهای
آینده ،تغییراتی را تجربه میکنند.
ای��ن روزها البته صرافان بیش از هر
صن��ف دیگری ،این نوس��انات را لمس
میکنند و آنگونه که خودش��ان اذعان
دارن��د ،بازار با توق��ف موقتی در برخی
ساعات مواجه میشود و البته مردم هم
کمتر برای خرید و فروش ،راه چهارراه
استانبول تا میدان فردوسی را در پیش
میگیرند.در این میان اگرچه در هفتهای
ت نرخ ارز به نسبت باثباتتر بود
که گذش 
و نوسان کمتری را نسبت به سکه تجربه
میکند ،اما یکباره روز گذشته نرخ دالر
وارد کانال  3800تومانی شد.
بر همین اساس صرافیها روز گذشته
فروش ارز را متوقف کردهاند و شنیدهها
حاکی از این اس��ت که علت این توقف
فروش ،توقف یا محدودیت ش��دید در
عرضه ارز توسط صرافیهای بانکها (ارز
مداخلهای بانک مرکزی) است.
تحوالت بازار ارز در حالی در آستانه
انتخابات به اوج رسید که مدت زیادی
اس��ت که ب��ازار ارز و به ویژه دالر دچار

الته��اب و نوس��ان در قیمتها نش��ده
است و نرخها نس��بت به هیچ حاشیه
و خبر داخلی یا خارجی واکنش نشان
نمیداد.
با توجه به سابقه دالر در کشور که
با نوس��ان و جهشهای ناگهانی زیادی
به محض اتفاقات و اقدامات سیاس��ی
و اقتص��ادی مختلف در جهان و داخل
کش��ور مواجه میشده است ،این ثبات
تا حدودی این ش��ک را بر میانگیزاند
که دولت به ش��کل دس��توری تالش
کرده است نرخ دالر را به ویژه در آستانه
انتخابات ثابت نگه دارد ،با این حال روند
فصلی و س��االنه دالر نیز میتواند این
ثبات و کاهش قیمتها را توجیه کند.
البته به نظر میرس��د پس از انتخابات
ریاستجمهوری شاهد روند رو به رشد
قیمتها در بازار خواهیم بود.
  جدال سیاسی
از سویی سیگنال جدالهای سیاسی
در این هفته به بازار س��که سبب شد تا
اختالف قیمت میان برخی انواع سکه گاه
آنقدر چشمگیر باشد که خود صرافها
هم نمیدانند باالخره باید چه تصمیمی
در معامالت روزانه خود بگیرند.
به عنوان مثال ،گاهی روزها اختالف
آن ق��در زیاد بود که حتی بین خرید و
فروش انواع سکه ،تا  ۲۰هزار تومان هم
تفاوت دیده میشود؛ به نحوی که برخی
انواع سکه که با قدرت خرید مردم تناسب
بیشتری دارد و به نوعی ارزانترین انواع
سکه بهار آزادی به شمار میرود ،از ده

گروه اقتصادی -تعیین تکلیف موسسه اعتباری کاسپین
وارد فاز جدیدی شد؛ اکنون با صدور مجوز برای  ۲۰شعبه از
این موسسه ،مشتریان و همچنین سپردهگذاران تعاونیهای
زیرمجموعه آن برای تعیین تکلیف شرایط خود فقط باید به این
شعب مراجعه کنند ،درغیر این صورت بانک مرکزی مسوولیتی
در قبال آن نخواهد داشت.
بعد از چند ماه سرانجام نقل و انتقال اموال و دارایی عمده
تعاونیهای زیرمجموعه موسسه کاسپین به آن پایان یافته و
مرحل ه جدیدی از تعیین تکلیف س��پردهگذاران تعاونیهای
این موسسه آغاز شد .فرشتگان ،الزهراء ،دامداران و کشاورزان
کرمانشاه ،عام کشاورزان مازندران ،حسنات ،پیوند ،بدر توس و
امید جلین هشت تعاونی بودند که در پایان سال  ۱۳۹۴تحت
مجموعه کاسپین قرار گرفتند.
  نقل و انتقاالت دارایی ها
این موسسه مجوز فعالیت را دریافت کرد تا بتواند با نقل
و انتقال کامل داراییهای ارزیابی ش��ده تعاونیهای تعیین
شده فعالیت خود را شکل دهد ،با این حال طولی نکشید که
برخی شعب به دلیل دستور یک دادستانی تابلوهای خود را
به کاسپین تغییر دادند درحالی که برخالف توافق اولیه انجام
شده و خود موجب شد تا در جریان تجمعات ماههای اخیر این
موسسه ،کاسپین باشد که مورد اعتراض قرار گیرد در حالی که
سپردهگذارانمربوطبهتعاونیهایمنحلهزیرمجموعهکاسپین
بوده و عمدتا به تعاونی فرشتگان اختصاص داشتند.
ن رو همان ط��ور که رییس کل بانک مرکزی اعالم
از ای�� 
کرد از زمانی موسس��ه کاسپین موظف به رسیدگی به امور
س��پردهگذاران خواهد بود که تمامی اموال و امالک ارزیابی
ش��ده تعاونیها به این موسسه منتقل شده و آنگاه کاسپین
در شعب تحت عنوان خود مسوول رسیدگی به سپردهگذاران
خواه��د بود و از آن پس بانک مرکزی در مقابل اقدامات این
موسسه متعهد میشود.

تا  ۲۰هزار تومان اختالف قیمت را میان
خرید و فروش تجربه میکند.
 احتیاط در معامالت
در همی��ن حال یک��ی از صرافها
میگوید :بازار با توقف موقتی در برخی
ساعات روز همراه میشود و اکنون خود
صرافها هم نمیدانن��د که میتوانند
با فراغ بال و با س��رعت معقول ،خرید
و ف��روش را انجام دهن��د یا اینکه باید
با احتیاط بیش��تری وارد عمل شده و
معاملهکنند.
او میگوی��د :به عنوان مث��ال ،روز
سهشنب ه اختالف قیمت برای ربع سکه
به ۱۲تا  ۲۰هزار تومان هم رسیده بود،
به نحوی که صرافهای میدان فردوسی
ربع س��که را  ۳۴۰ت��ا  ۳۶۰هزار تومان
از مش��تری میخریدن��د و در مقاب��ل
 ۳۶۵ت��ا  ۳۸۰هزار تومان هم به فروش
میرس��اندند .این در حالی اس��ت که
اکثر صرافها هم خرید نداش��تن د اما با
قیمت بسیار باال ،ربع سکه را به فروش
میرساندند.
این فعال بازار س��که و ارز میافزاید:
چند روزی است که صرافیها در مرکز
ته��ران ،خرید و فروشه��ای خود را با
احتیاط بیشتری صورت میدهند و به
خص��وص این احتیاط ،در م��ورد انواع
ارز بیشتر به چشم میخورد ،به نحوی
ک��ه صرافها از فروش مقادیر باالی ارز
استقبال نمیکنند و تنها تالش دارند که
برای گذران امورات روزمره و ثبت برخی
معامالت هر چند اندک ،وارد گود شده و

کارهای خود را مدیریت کنند.
در ای��ن ب��اره یک��ی از صرافان هم
گفت :سه روز است که وضعیت اینگونه
است .بانک مرکزی اعالم فروش نکرده
و صرافیه��ا هم منتظ��ر اعالم فروش
هستند .
 مدیریت بازار
وی اف��زود :طب��ق روال��ی که بانک
مرکزی برای مدیریت بازار اعمال میکند،
ارز از طری��ق صرافیه��ای بانکها به
صرافیهای مجوزدار تزریق میش��ود
اما اگر صرافیهای بانکها دس��ت نگه
داشت ه و عرضه را متوقف کنند ،صرافیها
نمیتوانند ارز بفروشند.
ای��ن ص��راف تصری��ح ک��رد :البته
نمیتوانیم بگوییم کامال متوقف است،
اما مانند روال قبل نیست و عرضه ارز به
شدت محدود شده است.
وی با بیان اینکه هماکنون قیمتها
در بازار ارز دچار نوس��ان شده گفت :در
حالی که قیمتها حدود  3760تومان
اس��ت ،در صرافیها از ارز باالی 3790
تومان صحبت میشود.
ای��ن صراف ادامه داد :تا صرافیهای
بانکها ارز نفروش��ند ،صرافیها هم ارز
نمیفروشند.
 مکانیسم عرضه و تقاضا
در همین حال حمید رضا کاهدی،
کارش��ناس بازار ارز به خبرنگار «جهان
صنعت» گفت در این که دولت در حال
کنترل کردن نرخ ارز است هیچ شکی
نیس��ت ،با این حال دولت به جای آزاد

گذاشتن دالر و تعیین نرخ آن بر اساس
مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار ،فشار آن
را وارد سکه کرده است و باعث شده در
نرخ سکه طال یک حباب قیمتی به وجود
بیاید و مش��اهده میکنیم که نوسانات
سکه در ماههای اخیر بسیار بیشتر از دالر
بوده است و به نوعی سکه ،جور دالر را
طی این مدت کشیده است.
وی افزود :در کنار این موضوع ،بحث
زمانی و فصلی نوسانات قیمت دالر هم
مطرح اس��ت و فارغ از مقوله انتخابات
در هفتههای اخیر ،روند فصلی ساالنه
قیمتها منجر به این ش��ده است که
شاهد شیب مالیم کاهشی و ثبات نرخ
ارز و دالر در این مدت باشیم.
  کاهش نوسانات
این کارش��ناس اظهار کرد :در واقع
در این برهه زمانی از سال ،دالر به طور
طبیعی بای��د روی کف قیمت خود به
س��ر ببرد و در پاییز روند رو به رشدی
داش��ته باشد تا به سقف قیمتی دست
یابد و این فرآیند به نوعی در هر س��ال
مشاهده میشود.وی گفت :البته در این
میان ،انتخابات هم مزید بر علت شده و
دولت سعی کرده با پایین نگه داشتن آن
از التهابات و نوسانهای مقطعی بکاهد و
این یکی از دالیلی است که باعث شده از
ابتدای سالجاری تاکنون ،دالر نسبت به
وقایع داخلی و همچنین جهانی واکنش
خاصی نشان ندهد.
کاهدی خاطر نش��ان ک��رد :دولت
تالش خود را به کار بس��ته است تا در

تصمیم جدید بانک مرکزی برای موسسه کاسپین؛

آغاز پرداخت  ٤٠٠هزار سپردهگذار

اما با اطالعیه اخیر بانک مرکزی اعالم ش��د که به زودی
سپردهگذاران تعاونی فرش��تگان که عمده سپردهگذاران را
تش��کیل میدهند ،میتوانند با مراجعه به ش��عب کاسپین
وضعیت خود را مش��خص کنند.براین اساس با اولویتبندی
انجام شده تعیین تکلیف سپردهگذاران تا سقف  ۱۰میلیون
تومان فرشتگان در دستور کار قرار گرفته و با انجام این فرآیند
حدود  ۸۷درصد آنها دارای وضعیت مشخص خواهد شد .البته
تصمیم با خودشان است که وجوه خود را در موسسه دارای
مجوز کاسپین قرار دهند یا آن را خارج کنند.در حالی حدود
 ۳۹۷هزار و  ۳۹۲نفر از سپردهگذاران فرشتگان تعیین تکلیف
میشوند که این افراد باید فقط به شعب اعالمی کاسپین که
دارای مجوز بانک مرکزی است مراجعه کنند .به عبارتی در
حال حاضر فقط  ۲۰شعبه کاسپین با نظارت بانک مرکزی
فعالیت میکند و مشتریان جدید این موسسه و سپردهگذاران
تعاونیهای زیرمجموعه نباید به سایر شعب مراجعهای داشته
باش��ند در غیر این صورت تعهدی در برابر آنها وجود ندارد،
چراکه مربوط به تعاونیهای منحله هستند.
در حال حاضر مجوز شش شعبه برای تهران و  ۱۴شعبه
در شهرستانها صادر شده است .ظاهرا از شب سهشنبه تغییر
تابلوی شعب مجاز آغاز شده است.
 حل مشکل  ٨٥درصد مشتریان
عضو ناظر مجلس در ش��ورای پول و اعتبار با اش��اره به
جلسه این شورا برای حل مشکل  ٨٥درصد از سپردهگذاران
موسسه کاسپین گفت که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار،
پرداختی به سپردهگذاران کوچک کاسپین از روز پنجشنبه
آغاز میشود.
محمدرضا تابش با اشاره به تشکیل دومین جلسه شورای

پول و اعتبار در س��الجاری اظهار کرد :در جلسه نخست
آخری��ن تحوالت اقتصادی کش��ور مورد بحث و بررس��ی
قرار گرفت و معاونت اقتصادی بانک مرکزی گزارش��ی از
رش��د تولید ناخالص داخلی ،تحوالت تورم ،عملکرد رشد
متغیرهای پولی در چند سال اخیر ،عوامل موثر بر پایه پول،
مقایسه تغییرات پرداختی در سالهای گذشته ،تحوالت نرخ
دالر در بازار آزاد ،حمایت از بنگاههای کوچک و متوس��ط
تحوالت بخش س��اختمان و مسکن و بخش کشاورزی را
ارائه داد که در مجموع حاکی از اقدامات مثبت و هدفمند
دولت در بهبود ش��رایط اقتصادی کش��ور با افزایش رشد
اقتصادی ،مهار تورم و سوق دادن تسهیالت به سمت تولید
و خروج از رکود بود.
 ساماندهیغیرمجازها
وی به ایسنا گفت :در ادامه نیز اعضا به بیان نقطهنظرات
خویش پرداختند و مقرر شد در جلساتی به تفصیل در خصوص
این گزارش بحث و پیشنهادات تکمیلی ارائه شود .همچنین
در ادامه این جلسه گزارشی از چگونگی پیگیری ساماندهی
موسسه کاسپین و تعاونیهای منحله توسط معاونت نظارت
بانک مرکزی ارائه شد و از جلساتی که برای حل این معضل
با حضور ریاس��ت محترم قوه قضاییه ،دادستان کل کشور و
مسووالن بانک مرکزی تشکیل شده خبر داده و عنوان شد
مجموعا با تالش بانک مرکزی ،دولت محترم و حمایتهای
موثر قوه قضاییه ،مش��کل سپردهگذاران این تعاونی به مرور
حل خواهد شد و در وهله اول مشکل سپردهگذاران کوچک
که حدود  ٨٥درصد از س��پردهگذاران را تشکیل میدهند با
اولویت حل خواهد شد و پرداختی به آنها از روز پنجشنبه آغاز
میشود.این عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تشریح مصوبه

ب��ازه چند هفته قبل از انتخابات ،از اثر
تورمی دالر کاس��ته شود و قیمتها با
افزایش غیر قابل پیشبینی و التهاب در
بازار مواجه نشود.
وی اف��زود :با این حال میتوان بعد
از انتخابات نیمنگاهی به افزایش قیمت
ت چراکه ب��ا روی کار آمدن
دالر داش�� 
دولت جدید رفت��ه رفته بازار به تعادل
قیمتی باز میگردد و دالر به رقم واقعی
خود خواهد رسید.
کاه��دی پیشبینی ک��رد :پس از
انتخاب رییس جمهور دوازدهم ،بحث
ت��ک نرخی کردن ارز هم قوت بگیرد و
دولت و بانک مرکزی به سمت اجرایی
شدن این طرح گام بردارد که این خود
به دلیل اثر تورمی که ممکن اس��ت بر
جای داشته باشد ،باعث افزایش قیمتها
ش��ود.وی بیان کرد :در طی این فرآیند
بسیار مهم است که دولت با چه روش
و راهکاری آن را کنترل و مدیریت کند،
الزم اس��ت پس از تکنرخی ش��دن و
تثبیت قیمتها ،بانک مرکزی به شکل
هوش��مندانهای آن را رها کند و تعیین
نرخ آن را به عهده بازار بگذارد تا قیمت
دالر در ایران با نرخ جهانی حرکت کند
و ضروری است از هرگونه اقدام دستوری
و ش��یوههای کنت��رل زوری قیمتها
خودداری شود.
  سیاست تک نرخی
این کارشناس بازار ارز اظهار کرد :به
ط��ور کلی در حال حاضر از لحاظ روند
زمان��ی و فصلی دالر که هر س��ال طی
میکند (از عید نوروز تا حوالی خردادماه)،
خارج از ذهن نیست که نرخ دالر در این
محدوده تثبیت شده باشد و شاهد این
افت و کاهش قیمتها باشیم.
وی افزود :پیشبینیها برای بعد از
انتخابات ،صعود دالر را نشان میدهد و
رسیدن دالر به باالی چهار هزار تومان
قابل تصور و حتی ممکن است در شرایط
خاصی قیمت آن رکورد  4300تومان
را هم بزند ولی به نظر میرسد آهسته
آهس��ته در محدوده چهار هزار تومان
تثبیت خواهد شد که البته این اتفاق تا
حدود زیادی به سیاست تکنرخی کردن
ارز بستگی دارد.
کاه��دی بیان کرد :رقمی که دولت
تعیین میکند برای تک نرخی شدن دالر
بس��یار حائز اهمیت است و امکان دارد
این نرخ پایینتر و یا در همین محدوده
کنونی باشد که نتایج متفاوتی را در بر
خواهد داشت.وی گفت :در هر صورت و
از هر زاویه که بنگریم ،باید حرکت رو به
باالی دالر را طی ماههای آینده در نظر
داشته باشیم و به طور کلی در بازار ارز
و س��که پیشبینیها حاکی از افزایش
قیمتها خواهد بود.این کارش��ناس در
پایان خاطر نشان کرد :در واقع دالر برای
کسانی که میل به سرمایهگذاری دارند،
ابزاری کم ریسک خواهد بود که روند رو
ت بنابراین برای
به رشد آن محتمل اس 
کسانی که به دنبال افزایش سرمایه خود
طی ماههای آینده هستند رجوع به بازار
دالر میتواند گزینه مناسبی باشد!
گزارش 2

اخیر این شورا و برخی اقدامات موثر بانکی و قضایی صورت
گرفته ،گفت :با توجه به روند نقل و انتقال داراییها و بدهیهای
تعاونیهای منحله زیرمجموعه موسسه مالی کاسپین در پایان
سال  ۱۳۹۵و انجام بخش قابل قبولی از فرآیند ارزیابیها و
فراهم آمدن امکان انتقال تدریجی سپردههای تعاونی اعتبار
منحله فرشتگان ،مقرر شد با توجه به احراز شرایط الزم ،مجوز
افتتاح  ۲۰شعبه برای موسسه اعتباری کاسپین صادر شود و
به این ترتیب موسسه یادشده مجاز شد نسبت به انجام امور
بانکی اقدام کند.
  نظر مراجع قضایی
تابش یادآور شد :در این مرحله موسسه موظف است حسب
نظر مرجع قضایی نخست نسبت به پذیرش تعهد و پرداخت
سپرده سپردهگذاران تعاونی اعتبار منحله فرشتگان تا مبلغ
یکصد میلیون ریال برای هریک از مشتریان این تعاونی منحل
شده ،اقدام کند .این اقدام ،قدم نخست بوده و موسسه اعتباری
کاسپین باید به تدریج تکلیف سایر سپردهگذاران را با هماهنگی
بانک مرکزی و مراجع قضایی انجام دهد.
نماینده مردم اردکان در مجلس با بیان اینکه با این اقدام
از مجموع بیش از  ٤٥٠هزار نفر س��پردهگذار تعاونی منحله
فرش��تگان وضعی��ت حدود٤٠٠هزار نفر یعن��ی  ۸۷درصد
سپردهگذاران تعیین تکلیف خواهد شد ،گفت :همه امور باید بر
مدار و محور قانون و با هدف احقاق حقوق واقعی سپردهگذاران
انجام پذیرد و نمایندگان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار
این روند را رصد و پیگیری خواهند کرد.
بانک مرکزی در جدیدترین اطالعیهای که در این رابطه
منتش��ر کرد اعالم کرد که با اولویتبندی انجام ش��ده برای
رس��یدگی به امور کاس��پین ،در مرحله اول تا  ٨٧درصد از
سپردهگذاران تعاونی منحله فرشتگان که بزرگترین آنها نیز
محسوب میشود مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

خبر

ت بانکهای ایران و روسیه
اتصال سوییچ کار 
کلید اتصال سوییچ کارتهای بانکی ایران و روسیه در ادامه گسترش
ی زده شد.
ارتباطات بانکی در سطح بینالملل 
ک مرکزی؛
ط عمومی بان 
ب��ه گزارش «جهان صنع��ت» به نقل از رواب 
بر اس��اس آخرین اخبار ،هموطنان دارای کارتهای شتابی و همچنین
دارندگان کارتهای روس��ی از اواخر مردادماه س��الجاری میتوانند از
خودپردازهای دو کشور و در فاز بعد ،از سایر درگاههای پذیرش به صورت
مشترک استفاده کنند.
با توجه به مذاکرات چندماهه اخیر و توافق برای اتصال سامانه کارت
جمهوری اسالمی ایران با سامانه کارت کشور روسیه از  ۲۵اردیبهشتماه
سالجاری ،ارسال ،دریافت و پردازش تراکنشهای آزمایشی بین دو کشور
آغاز شده و مطابق با برنامه زمانبندی از اواخر مرداد سالجاری ،دارندگان
کارتهای شتابی و همچنین دارندگان کارتهای اعتبار روسی میتوانند در
فاز اول ،از خودپردازهای دو کشور و در فاز بعد ،از سایر درگاههای پذیرش
به صورت مشاع استفاده کنند.
ارتباط بین سوئیچهای کارت ایران و روسیه عالوه بر توسعه امکانات
گردش��گری در نقاط مختلف کشور برای گردشگران روس و همچنین
کش��ورهای مشترکالمنافع ،تس��هیالت قابل توجهی را برای مسافران
و گردش��گران ایرانی که به مقصد این کش��ورها س��فر میکنند ،فراهم
میکند.
این اقدام از مجموعه اتصاالت بین کش��وری است که بالفاصله پس
از برجام در دس��تور کار بانک مرکزی قرار گرفته و با توسعه آن به سایر
کشورها ،عالوه بر بهرهمندی هموطنان و گردشگران از امکانات پرداخت،
مقدمهای برای استانداردسازی و بینالمللی شدن شبکه شتاب در سطح
جهان محسوب میشود.

انتقاد از فقدان درآمدهای کارمزدی
رییس کانون بانکهای خصوصی اخذ کارمزد خدمات بانکی را موضوعی
کلیدی و بسیار مهم دانست و گفت :براساس مطالعات تطبیقی تا ۴۰
درصد درآمد بانکهای دنیا از محل کارمزدها حاصل میشود.
کوروش پرویزیان با بیان این مطلب اظهار کرد :اگر بانکها به سمت
کسب درآمدهای کارمزدی سوق داده شود ،بسیاری از شبهات و مسایل
موجود در بازار پولی و مالی کشور برطرف خواهد شد.
ریی��س کانون بانکهای خصوص��ی با انتقاد از نب��ود درآمدهای
کارمزدی برای بانکهای کش��ور گفت :درحالی که بانکها در ایران
زیرساختهای الزم را برای کسب درآمدهای کارمزدی ایجاد کردهان د
ولی از آنها بهرهبرداری نمیکنند و بخشی از این موضوع نیز به دلیل
رقابت ناسالم شبکه بانکی است.
مدیرعامل بانک پارسیان درباره رقابت ناسالم برای دریافت نکردن
کارمزدها توضیح داد :متاس��فانه برخ��ی از بانکها تصور میکنند با
دریافت نکردن کارمزد یا تخفیف به نوعی به مش��تریان خود پاداش
میدهند و مش��تریان خود را اضافه میکنند؛ این موضوع باعث شده
تمام فشار برای کسب درآمد ،روی جذب سپرده و اعطای تسهیالت
قرارگیرد.
رییس کانون بانکهای خصوصی بازشدن مسیر دریافت کارمزد از
خدمات بانکی را به نفع مردم دانست و افزود :پرداخت کارمزد توسط
اصناف و گیرندگان خدمات بانکی ،باعث ارزانتر ش��دن تسهیالت و
دریافت خدمات با کارآمدی بیشت ر خواهد شد.
پرویزیان تاکید کرد :اگر بانکها براساس خدماتی که ارائه میدهند،
کارمزد بگیرند ،تعادلی در درآمدهای آنها ایجاد میشود و فشار از روی
سود تسهیالت برای کسب درآمد رفع خواهد شد؛ یکی از نقاط ضعف
ش��بکه مالی و پولی کش��ور در حال حاضر این است که تمام درآمد
بانکها از محل اعطای تسهیالت تامین میشود.
رییس کانون بانکهای خصوص��ی همچنین درباره آغاز خدمات
( NFCانجام خدمات پرداخت از طریق تلفنهای هوش��مند و بدون
نیاز به کارت بانکی) در ایران گفت :با اس��تفاده از تکنولوژی NFC
مردم میتوانند پرداختهای خود را در فروش��گاههای مختلف بدون
نیاز به کارت بانکی و تنها از طریق تلفن هوش��مند و در یک ش��بکه
امن انجام دهند.
مدیرعامل بانک پارس��یان ادامه داد :بانکهای خصوصی و دولتی
ارائه خدمات  NFCرا آغاز کردهاند و این موضوع باعث افزایش امنیت
و راحتی در پرداخت برای مردم خواهد شد.

مدیرعامل بانک ملی اعالم کرد؛

افزایش سرمایه بانک ملی پس از  90سال
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت :سرمایه بانک پس از حدود  ۹۰سال از
 ۱۰هزار میلیارد تومان به ۲۰هزار میلیارد تومان رسیده که البته این افزایش
به صورت نقدی بوده و در صورتهای مالی تاثیر بسیار مثبتی دارد.
ب��ه گزارش «جهان صنعت» به نق��ل از روابط عمومی بانک ملی
ایران ،محمدرضا حسینزاده در همایش معرفی خدمات نوین بانک،
ایج��اد تمای��ز در خدمات و کاهش قیمت تمام ش��ده محصول برای
مش��تری و بانک را دو عامل پیش��رفت هر چه سریعتر این بانک در
بازار رقابتی دانست.
وی با بیان اینکه سرمایه بانک پس از حدود  ۹۰سال از  ۱۰هزار
میلیارد تومان به  ۲۰هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت ،گفت :این
افزایش س��رمایه به صورت نقدی بود ک��ه در صورتهای مالی بانک
تاثیر بسیار مثبتی دارد.
وی به رش��د  ۳۴درصدی منابع بانک ملی ایران در س��ال گذشته
اش��اره و خاطرنشان کرد :افزایش حتی یک درصدی سهم بازار برای
بانکهای بزرگ بس��یار س��خت اس��ت و جذب بس��یار زیاد منابع را
میطلب د اما بانک ملی ایران در سال گذشته توانست سهم بازارش را
 2/5درصد افزایش دهد.
ریی��س هیاتمدیره بانک ملی ایران همچنی��ن اعالم کرد :مانده
مطالبات معوق این بانک به مانده تسهیالت پرداختی ( )nplاز  ٩درصد
به  ٨/٧درصد رسیده که از متوسط نظام بانکی کمتر است.
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