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نقش کفایت سرمایه در جلوگیری از هجوم بانکی

یادداشت

میث�م کریمی* -اگرچه در یک دهه اخیر بازار س��رمایه در ایران رش��د
چشمگیری داشته و توانسته تامین مالی بنگاههای بسیاری را در صنایع گوناگون
بر عهده گیر د اما بازار پول و شبکه بانکی همچنان محور تامین مالی در اقتصاد
ایران اس��ت و به طور کلی حدود  ۹۰درصد از این امر بر دوش سیستم بانکی
قرار دارد.
از سویی دیگ ر با توجه به عدم شناخت نسبی مردم از سرمایهگذاری در بازار
سرمایه کشور ،میتوان مشاهده کرد که عمده سرمایههای عامه مردم در بازار
پول و شبکه بانکی به صورت سپرده ،سرمایهگذاری میشود .این دو مالحظه
ضرورت مدیریت بهینه منابع و مصارف شبکه بانکی ب ه عنوان هسته اصلی بازار
پول را دوچندان میکند.
با توجه به فضای رکودی که در چند سال گذشته بر اقتصاد کشور حاکم بوده
و رقابت موجود در شبکه بانکی در زمینه افزایش نرخهای سود ،حجم سپردههای
سرمایهگذاری مدتدار در شبکه بانکی افزایش یافته است؛ پدیدهای که تعهدات
بانکها را در بازپرداخت اصل و فرع سپردههای بانکی افزایش داده و با توجه به
نسبت پایین کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور ،برخی بانکها اقدام به برخی
سرمایهگذاریهای پرریسک کردهاند؛ فعالیتهایی که بانکها را با دو مشکل

افزایش معوقات بانکی و انجماد داراییها مواجه کرده است.
با نگاهی عمیق به عوامل تاثیرگذار بر مشکالت اصلی بانکها ،به نظر میرسد
پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانکی از جایگاه ویژهای برخوردار باشد .بر اساس
استاندارد بال  ،3نسبت کفایت سرمایه باید حداقل  ۱۲درصد باش د این در حالی
است که هنوز نسبت کفایت سرمایه هشت درصدی نیز در نظام بانکی کشور
به طور کامل رعایت نمیشود.
افزایش نسبت کفایت سرمایه از راهکارهایی است که بیشترین اثربخشی خود
را پیش از بهوجود آمدن مش��کالت جدی برای هر بانک و به تبع آن افزایش
احتمال بروز هراس بانکی ایفا میکند .از کارکردهای افزایش این نسبت میتوان
به موارد ذیل اشاره کرد.
تخفیف معضل جریان نقد بانکها؛ از مهمترین ریسکهایی که شبکه بانکی را
در معرض هجوم سپردهگذاران قرار میدهد ،ریسک نقدینگی است .در صورتیکه
افزایش سرمایه بانکها منجر به ورود جریان نقدینگی جدید به بانک شود ،معضل
جریان نقد بانکها تا حدی کاهش مییابد .برخی از روشهای افزایش سرمایه
بانکی (علیالخصوص در بانکهای دولتی) مانند افزایش سرمایه از محل تجدید
ک بیشتر جنبه حسابداری داشته و اگرچه تا حدی منجر
ارزیابی داراییهای بان 
به کاهش حساسیتهای سپردهگذاران و مقام ناظر میشو د ولی از لحاظ عملیاتی
سبب ورود جریان نقدی تازهای به بانک نمیشود.

افزایش نظارت سهامداران بر فعالیت عملیاتی بانک؛ در صورتیکه سرمایه
بانک نسبت به داراییهای آن از میزان قابل توجهی برخوردار باشد ،سهامداران
ب��رای حفاظت از س��رمایه خود و جلوگیری از ض��رر و زیان احتمالی ،نظارت
بیشتری بر مدیریت بانک ب ه عمل آورده و این مساله میتواند به تقویت حاکمیت
شرکتیبینجامد.
کاهش فعالیتهای پرخطر در سرمایهگذاری بانکها؛ از جمله اثرات مثبتی
که افزایش نسبت کفایت سرمایه بر سرمایهگذاری بانکها میگذارد ،آن است
که با توجه به نظارت و حساسیت بیشتر سهامداران بر فعالیتها و تخصیص
منابع بانک ،ورود بانکها به سرمایهگذاری در فعالیتهای پرخطر که از ریسک
اعتباری نسبتا باالیی برخوردارند ،کاسته شده که این مساله میتواند به بهبود
ساختار ترازنامه بانک بینجامد.
در پایان الزم به ذکر اس��ت با توجه به ش��رایط کنونی بازار پول در کشور،
اصالح نظام بانکی را میتوان یکی از نخستین اولویتها در سیاستگذاری اقتصاد
کشور در نظر گرفت .در این راستا افزایش نسبت کفایت سرمایه در چارچوب
استانداردهای بینالمللی ،عالوه بر آنکه میتواند از مشکالت و بحرانهای آتی
جلوگیری کند ،پاسخ مثبتی به نگرانیهای سپردهگذاران در خصوص امنیت
سپردهها محسوب میشود.
* کارشناس اقتصادی

الریجانی در کنفرانس بینالمللی بودجهریزی بر مبنای عملکرد مطرح کرد؛

گرایش سوسیالیستی در اقتصاد ایران

گروهاقتصادی-یکی از بزرگترین و جدیترین
چالشهای کنونی نظام اقتصادی کشور ،به مقوله
انضب��اط اقتصادی بر میگردد و الزم اس��ت تمام
دستگاههای اجرایی و قانونگذار برای دستیابی به
این انضباط ،در سیاستها و برنامههای خود اهتمام
ورزند؛ بيانضباطي مالي و مشكالت اصلي اقتصاد كه
در همريختگي و آشفتگي را برای نظام اقتصادی و
بازارهای پولی و مالی کش��ور در پی خواهد داشت،
بیش��ک به عنوان یکی از سدهای بزرگ در مسیر
توسعه اقتصادی کشور نمایان خواهد شد.
در این بین نظام بودجهریزی میتواند به عنوان
یکی از مهمترین نمودهای انضباط یا بیانضباطی
یک کش��ور تاثیر خود را بر اقتصاد جامعه بگذارد.
بودجهریزی عملکرد مدرنترین و بهترین سیستم در
استقرار نظام نوین بودجهریزی است و در نظامهای
بینالملل��ی نیز اصل نظارت ب��ر بودجه از اهمیت
بسیاری برخوردار است که لزوم شفافیت در طراحی
بودجه را میرساند.
لذا در راس��تای دس��تیابی به توسعه و رشد
اقتصادی ضروری است برخی اصالحات اساسی
در نظام کشور صورت گیرد زیرا با نظام پیچیده
دیوانی و بودجهریزی فعلی نمیتوان توفیقی در
توسعه داشت .در واقع برای رشد هشت درصدی
و تحول در صادرات و منفک شدن بودجه از نفت
احتیاج به اص�لاح نظام داریم که یکی از همین
اصالحها درباره بودجهریزی است.
ب��ا توجه به فاصله بس��یار بین اج��را و اهداف
برنامه و بودجه ،میت��وان دالیل این ناکارآمدی را
در درس��ت تنظیم نش��دن برخی اهداف برنامه و
بودجه در بسیاری از موارد جست و جو کرد؛ نتیجه
موارد فوق این میشود که تقریبا حدود  ۹۰درصد
ت
بودجه مصوب امسال صرف امور جاری شده اس 
یعنی پول نفت را دریافت میکنیم تا برای بودجه
جاری هزینه کنیم.
لذا ضروری اس��ت تا عزمی ملی برای حل این
مشکل در کشور پدید آید و همه ارگانها و مسووالن
ن و توجه به
به این اجماع برسند که بودجهریزی مدر 
استانداردهای روز جهان ،بهترین راهکار برای رهایی
از آشفتگي و بیانضباطیهای موجود است.
در همین راستا رییس دیوان محاسبات معتقد
اس��ت که بزرگترین و جدیتری��ن چالش نظام
اقتصادی ،انضباط اقتصادی اس��ت و بودجهریزی
انضباطی

مناسب میتواند مسیر برونرفت از این بی
باشد.

  استقرار عدالت و آزادی

 بزرگترین چالش نظام اقتصادی

هشتمین کنفرانس بینالمللی «بودجهریزی بر
مبنای عملک��رد» دیروز با حضور عادل آذر رییس
ی رییس مجلس
دیوان محاس��بات ،عل��ی الریجان 
شورای اسالمی و جمعی از کارشناسان و محققان
حوزه برنامه و بودجه در مرکز همایشهای بینالمللی
رازی برگزار شد.
رییس دیوان محاسبات در این کنفرانس تاکید
ک��رد که بزرگتری��ن و جدیتری��ن چالش نظام
اقتصادی ،انضباط اقتصادی است.
عادل آذر با تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت:
یکی از جدیترین آس��یبهای بودجهریزی توجه
کمتر برای اجرایی کردن نظامات علمی بودجهریزی
در کشور است .البته عزم خوبی برای حل این مشکل
در کشور پدید آمده است و تقریبا همه به این اجماع
رس��یدهاند که بودجهریزی عملکرد مدرنترین و
بهترین سیستم در استقرار نظام نوین بودجهریزی
است که بر مبنای آن میتوان به اهداف چشمانداز
و اهداف میانمدت و بلندمدت رسید.
به گفته وی این راه در برنامههای توسعه چهارم،
پنجم و شش��م دیده ش��ده است و به نقطه خوبی
رس��یدهایم .تجربه دنیا نیز میگوید اصل نظارت از

گروه اقتصادی -نرخ سود بانکی که به چالشی برای نظام مالی
تبدیل شده است اخیرا با حواشی بسیاری همراه است عدهای براین
باورند که کاهش نرخ سود بانکی منجر به خروج منابع از بانکها و
سرازیر شدن به بازارهای موازی میشود و برخی معتقدند که نرخ
باالی سود بانکی مانع رونق تولید است و عواقب جبرانناپذیری
را به دنبال دارد.
با این حال نکته قابل تامل این اس��ت که تعیین دس��توری
نرخ س��ود بانکی منجر ب��ه نتایج زیانب��اری از جمله «افزایش
مطالبات معوق»« ،انحراف تسهیالت بانکها»« ،سلب انعطاف
از سیاس��تهای پولی»« ،کاهش میل به پسانداز»« ،تضعیف
رقابتپذیری و کارایی نظام بانکی»« ،ناکارآمدی ابزارهای بانک
مرکزی»« ،افزایش تورم» و «زیان صاحبان سپردهها» میشود.
اجرای سیاست دس��توری کاهش نرخ سود بانکی با نادیده
گرفتن موضوعات مهمی مثل «وقفه زمانی بین تزریق نقدینگی و
افزایشعرضه»وهمچنین«توجیهیافتنطرحهایغیراقتصادی»،
نه تنها به اهداف اقتصادی این سیاستها کمک نکرد؛ بلکه در
ت و تشدید مطالبات معوق،
نهایت با افزایش تورم ،انحراف تسهیال 
هم به مشکالت تولید دامن زد و هم توان تسهیالتدهی بانکها
را محدود کرد.
بنابراین سرکوب نرخهای سود بانکی موجبات زیان صاحبان
س��پردهها را بهنفع صاحبان سرمایهها فراهم کرده و به تضعیف
میل به پسانداز در جامعه نیز منجر میش��ود که در نهایت با
خروج سپردههای بانکی هم کمبود منابع سیستم بانکی تشدید
میشود و از طرفی با هجوم منابع به بازارهای موازی مانند بازار
ارز و مسکن ،نرخ تورم تحریک میشود.
برهمین اساس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی
تهران ضمن بررس��ی وضعیت نرخ س��ود در نظام بانکی ایران،
بوکار را مورد نقد
تاثیر نرخ س��ود بانکی بر بخش تولید و کس�� 
و بررسی قرار داد.به گزارش جهان صنعت به نقل از اتاق تهران،
توهشتمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق
در بیس 
بازرگانی تهران همچنین نگرانیها از بازگشت تورم مزمن دو رقمی
به اقتصاد کشور ،طی گزارشی تحلیلی از سوی معاون بررسیهای
اقتصادی اتاق تهران به بحث گذاشته شد.

  دغدغه انتشار اوراق فاقد بازار متشکل

منطقه دارای رتبه  ۱۸و در بین  ۱۳۸کشور جهان
صد و سی و ششمین هستیم که این نشاندهنده
پنهانکاری در امور است .از لحاظ نرخ بیکاری بین
 ۲۰کش��ور منطقه در رتبه نهم و بین  ۱۳۵کشور
جهان در رتبه  ۹۰هستیم.
به گفته وی ،براس��اس رش��د واقعی ناخالص
ملی بین  ۲۴کش��ور منطق��ه در رتبه دهم و در
بین  ۱۹۱کش��ور جهان در رتبه  ۸۴هس��تیم .از
لحاظ جذب استعدادها در بین  ۲۰کشور منطقه
در رتبه  ۱۹و در بین  ۱۳۸کشور جهان در رتبه
 ۱۲۶قرار داریم.
وی با اش��اره به فاصله بسیار بین اجرا و اهداف
برنامه و بودجه گفت :دلیل اجرایی ش��دن اهداف
برنامه و بودجه گاهی در درست تنظیم نشدن برخی
اهداف در بسیاری از موارد ناشی از کارآمدی ضعیف
است .نتیجه تمامی این موارد این میشود که تقریبا
حدود  ۹۰درصد بودجه مصوب امسال صرف امور
جاری شده یعنی پول نفت میگیریم تا هزینه برای
بودجه جاری کنیم.

علیرضا توکلی ،مدیر ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس ایران
در این جلسه به تحلیل عوامل و عواقب نرخ باالی سود بانکی در

اهمیت بسیاری برخوردار است و بودجه باید شفاف
طراحی شود .این وظیفه دستگاه نظارتی است.
آذر ب��ا اش��اره به ای��ن کنفران��س گفت :این
کنفرانس از س��ال  ۸۵آغاز شده که بیش از ۱۲
رس��اله دکت��را و  ۵۰پایاننامه ارش��د بر مبنای
بودجهریزی عملکرد نوش��ته شده است .از سال
 ۸۵تاکنون به شبکه چهار هزار نفری رسیدهایم
ک��ه همه برای نظام بودجهریزی عملکرد دغدغه
دارند و میخواهند اجرایی شوند .حداقل از نظر
تئوری��ک و نظری��ه به بلوغ خوبی رس��یدیم که
باید برای اجرای آن اهتمام داش��ته باشی م چون
طب��ق گزارشها با اجرا این نظام بودجهریزی در
آمریکا و برخی کشورها در هزینهها صرفهجویی
شده است.
  جهش  ۸درصدی در اقتصاد
همچنین رییس مجلس شورای اسالمی در این
کنفرانس ابراز امیدواری کرد که دولت تازهنفس بعدی
با انجام اصالحاتی به سمت جهش هشت درصدی در
اقتصاد براساس قانون برنامه حرکت کند.
عل��ی الریجان��ی در هش��تمین کنفران��س
بینالملل��ی بودجهری��زی بر مبن��ای عملکرد با
تاکی��د بر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت :ما بدون

اصالح برخی نظامات نمیتوانیم در رس��یدن به
توسعه موفق باشیم یعنی با نظام پیچیده دیوانی
و بودجهریزی فعلی نمیتوان توفیقی در توسعه
داش��ت.وی افزود :در قانون برنامه جهش هشت
درص��دی پیشبینی ش��ده که رس��یدن به آن
منوط به هفت یا هشت اصالح نظامات است که
امیدواریم دولت بعدی تازهنفس بتواند این کار را
انجام دهد.بدون اصالح برخی نظامات نمیتوانیم
در رس��یدن به توسعه موفق باشیم یعنی با نظام
پیچی��ده دیوانی و بودجهری��زی فعلی نمیتوان
توفیقی در توسعه داشت.

 آمار قابل تامل درباره اقتصاد کشور

رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه زمان
مولفه مهمی در نشان دادن میزان توسعه و رشد در
کشورها است ،گفت :براساس آمارها در  ۲۰کشور
منطقه از لحاظ سرمایهگذاری در رتبه ۱۵و در بین
 ۱۳۸کشور دنیا در رتبه  ۸۷هستیم .پس این نشان
میدهد که ما از لحاظ زمان برای سرمایهگذاری دچار
مشکل هستیم که همین طوالنی شدن امور دیوانی
مانع سرمایهگذاری است.
الریجانی ادامه داد :همچنین براس��اس آمارها
از لحاظ شفافیت در سیاستگذاری بین  ۲۰کشور

راهکارهای عبور از بحران نرخ سود بانکی؛

افزایش سرعت گردش پول

کشور پرداخت و در انتها ،راهکارهای پیشنهادی بازار سرمایه برای
عبور از بحران نرخ باالی سود بانکی را مطرح کرد.
به گفته توکلی ،سهم تسهیالت بانکی از کل بازار اعتبار طی
سال گذشته ،با کاهش سه درصدی به  ۹۳درصد رسید و سهم
اوراق با درآمد ثابت به هفت درصد افزایش یافت .توکلی همچنین
در خصوص وضعیت بازار مالی کش��ور طی س��ه ماهه نخست
سالجاری نیز تصریح کرد که سهم بازار اعتبار از کل بازار مالی
کشور با افزایش اندکی به  ۷۳درصد و سهم بازار سهام نیز با یک
درصد کاهش به  ۲۷درصد رسیده است.
مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس در ادامه افزود :بررس��یها
نشان میدهد که طی سال گذشته ،حجم تسهیالت بانکی حدود
 ۲۵درصد رشد یافت و بالغ بر  ۹میلیون و  ۸۶۶هزار و  ۶۱۶میلیارد
ریال شد .در همین مدت سهم اوراق بدهی هم با رشد  ۹۴درصد
از  ۳۵۸هزار و  ۸۶۱به  ۶۹۴هزار و  ۷۴۴هزار میلیارد ریال رسید؛
البته با وجود این رشد قابل توجه ،سهم آن همچنان کمتر از هفت
درصد بازار اعتبار باقی ماند.
توکل��ی در بخش دیگری از گزارش خود ،به روند بازار اوراق
بدهی اش��اره کرد و افزود :همچنان سهم دولت در انتشار اوراق
بدهی قابل توجه است و بخش خصوصی سهم اندکی در انتشار
این اوراق دارد.وی همچنین در خصوص روند بازار اوراق بدهی در
ایران به تفکیک بازار ،گفت :از سال  ۹۴به بعد ،رقم اوراق منتشر
شده توسط دولت در بخش فاقد بازار متشکل ،رشد چشمگیری
داشته است به طوریکه این اتفاق یک تهدید جدی برای بازار
بدهی محسوب میشود چراکه قیمتها و نرخ اوراق در این بازار
ش��فاف نبوده و به دلیل عدم نظارت ،این اوراق با نرخهای موثر
بین  ۲۸تا  ۶۰درصد مورد مبادله قرار میگیرد بنابراین ضروری
است اقدامات الزم برای شکلگیری بازار دستدوم برای این اوراق
در بازار سرمایه پیگیری شود.
وی سپس به برخی راهکارهای کاهش نرخ سود بانکی اشاره
کرد و گفت :بانک مرکزی باید به عنوان بازارگردان اوراق دولتی
نق��ش خ��ود را ایفا کند و در عین ح��ال ،وضعیت بانکهای بد
تعیینتکلیفشود.
رتبهبن��دی بانکها و اعالم عموم��ی آن ،هدایت منابع خرد

مردم به س��مت بازارهای بدهی و راهان��دازی بورس ارز با هدف
جذب سرمایهگذار خارجی به منظور تقویت در بازار اوراق از دیگر
راهکارهای مطرح شده از سوی وی بود.

   ۱۰۰ه�زار میلی�ارد توم�ان نقدینگ�ی در اختیار
موسساتغیرمجاز

در ادامه این نشس��ت ،عباس آرگون عضو هیات نمایندگان
ات��اق تهران ،با بی��ان اینکه در حال حاضر بی��ش از  ۱۰۰هزار
میلیارد تومان نقدینگی مردم نزد موسسات مالی غیرمجاز است،
بر ضرورت تعیینتکلیف این موسس��ات تاکید کرد و افزود :در
صورتی که نقدینگی باالی مردم در موسس��ات مالی غیرمجاز
در ش��بکه بانکی کشور قرار گیرد ،میتواند در کاهش نرخ سود
بانکی اثرگذار باشد.
مصطفی بهشتیروی ،عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد نیز
طی سخنانی ،مشکالت بانکی را خارج از حیطه بانکها دانست
و گفت :عدم نظارت دقیق بانک مرکزی ،به آشفتگیها در نرخ
سود دامن زده است.
وی افزود :بازار بین بانکی نیز به بازاری برای جبران کسریهای
مزمن بانکها تبدیل شده که این خود یکی دیگر از مشکالت به
وجود آمده در نرخ سود شده است.
به گفته بهشتیروی ،بانکها در مشکالت به وجود آمده در
اقتصاد کشور ،نقشی ندارند بلکه ریشه معضالت اقتصادی در قانون
کار ،مالیات و نرخ ارز است.
عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد در عین حال ،تصریح کرد:
درآمد بانکها در ایران باید مانند سایر کشورها ،از محل دریافت
کارمزدها باشد.
سیدحسین سلیمی ،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از
اعضای هیات مدیره بانک خاورمیانه نیز طی سخنانی ،عملکرد
برخی بانکها را در مشکالت ایجاد شده در نظام بانکی کشور موثر
دانست و گفت :طی سالهای گذشته ،برخی از بانکها به جای
بانکداری به عرصههای دیگر اقتصادی روی آوردهاند.
وی به افزایش قارچگونه ش��عبه بانکها اش��اره کرد و افزود:
در حال حاضر بسیاری از بانکها به دلیل رکود اقتصادی پیش
آمده به ویژه در حوزه س��اختمان ،از فروش و نقد کردن ش��عبه

الریجانی به دو نظریه اقتصادی در تاریخ صد ساله
ایران اشاره کرد؛ نخست نظریهای بر پایه نظامهای
سوسیالیستی که ایجاد عدالت برای مردم در مرکز
آن قرار دار د اما در این نظریه آزادی و اختیار از مردم
سلب میشود .نظام دیگر مبتنی بر نظریه لیبرالی
در کشورهای غربی بوده که محور اصلی آن آزادی
فکر و عمل و اقتصاد است.وی افزود :طرفداران این
نظریه اعتقاد دارند که باید امنیت و رفاه برای مردم
به وجود آید و تامین اجتماعی و امکانات رفاهی را
امری بیبدیل میدانند.
الریجانی کوش��ید نظریه سومی را مطرح کند
که مبلغ ترکیبی از «اس��تقرار عدالت و آزادی» به
عنوان مبنای نظری خود است .الریجانی دستکم
در امور آموزش��ی و اقتصادی «فرد» را نخس��تین
عنصر تصمیمگیرنده خواند که شباهت زیادی به
نظرات لیبرالی دارد.
ریی��س مجلس گفت :ما نی��ز با مفهوم عدالت
موافقی��م مبنی بر اینکه اجازه دهیم مردم ،اقتصاد
و تحصیل را آزادانه انتخاب کنند و سیس��تمهای
دیوان��ی نباید جایگزین آن ش��وند .البته گاهی در
نظامهای آموزش��ی ما سیس��تم دیوان��ی به جای
فرد تصمیم میگیرد که این مخالف عدالت اس��ت
چون در نظام آموزش��ی و اقتصادی فرد باید اولین
تصمیمگیرنده باشد.
وی درپایان تصریح کرد :پس از انقالب ۱۳۵۷در
ایران گرایش «نیمچه سوسیالیستی» حاکم شد.
اس��اس این گرایش بر مداخله دولت در همه امور
اس��توار است .این سیاست در دهههای گذشته به
تدریجبه انباشت نیرو در سیستم حکمرانی انجامید
و پس از آن نیز تغییری نکرد.
گزارش 2

خود درماندهاند.
در واکن��ش به اظهارات سیدحس��ین س��لیمی ،مصطفی
بهشتیروی عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد با رد ورود بانکها به
بخش مسکن و ساختوساز ،گفت :حضور و سرمایهگذاری بانکها
در بخشهای مختلف صنعتی کشور منجر به رونق بخش صنعت
در کشور شده است؛ حضور بانکها در بخش تولید عالوه بر رونق به
این حوزه ،به اشتغالزایی در کشور نیز کمک کرده است.
عباس آرگون دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز یکی
از دالیل افزایش نرخ سود بانکی را سرعت پایین گردش پول در
کش��ور عنوان کرد و افزود :به همین دلیل ،عطش بانکها برای
جذب پول افزایش یافته است.
وی همچنین عدم توازن میان عرضه و تقاضای پول را یکی
دیگر از دالیل عمده باال بودن نرخ سود در کشور دانست.

 بازگشت تورم دو رقمی

دومین دستورجلسه نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه
اتاق تهران به نرخ تورم و نگرانیها از بازگشت نرخ دو رقمی این
شاخص اختصاص داشت.
در این رابطه ،مریم خزاعی معاون بررسیهای اقتصادی اتاق
تهران طی گزارش��ی ،به بررس��ی این موضوع پرداخت و گفت:
کمترین میزان نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه سال ۱۳۹۵
رقم خورد و از آن به بعد این معکوس شد و افزایش یافت.
خزاعی همچنین با استناد به آمار بانک مرکزی ،تصریح کرد :از
دی ماه سال گذشته ،سرعت تفاوت شاخص قیمت مواد خوراکی و
آشامیدنی نسبت به شاخص کل ،افزایش یافت به طوری که طی
خردادماه امسال ،این شاخص بیشترین رشد را داشته و در مقایسه
با ماه مشابه سال قبل رشد  15/2درصدی را نشان میدهد.
به گفته معاون بررسیهای اقتصادی اتاق تهران ،گزارش مرکز
آمار ایران نشان میدهد که طی بهار سالجاری ،نرخ تورم خانوار
روستایی از نرخ تورم خانوار شهری پیشی گرفته است .این درحالی
است که براساس آمار بانک مرکزی ،طی این مدت شاخص بهای
تولیدکننده روند نسبتا ثابتی را تجربه کرده است.
خزاعی در ادامه با اشاره به بررسی متغیرهای پولی طی ماههای
منتهی به بهمن سال گذشته(اطالعات موجود) ،گفت :طی سال
 ،۹۵حجم شبه پول یا همان سپردههای غیردیداری افزایش قابل
مالحظهای یافت.

خبر

مذاکرات جدید بانکی ایران و ویتنام
رییسکلبانکمرکزیدردیدارباقائممقامبانکمرکزیویتنام،پیشنهاد
فراهم شدن امکان تسویهحسابهای بین دو کشور با ارزهای محلی را مطرح
یالهص سیف در دیدار با نگوین تایهانگ ،مذاکرات هیاتهای طرفین
کرد.ول 
را در چارچوب کمیته مشترک بانکی دو کشور عنوان کرد و گفت :در سفر به
ویتنام به همراه رییسجمهور شاهد عالقهمندی قابل توجه روسای دو کشور
برای گسترش روابط بین دو کشور بودیم و با تاکید رییسجمهور ملزم به
ایجاد بسترهای مناسب روابط بانکی به منظور تسهیل و گسترش ارتباطات
طرفین هستیم .بر این اساس الزم است تمام تالشها برای ایجاد ارتباطات
کامل بین بانکهای تجاری دو کشور در دستور کار طرفین قرار گیرد .ضمن
آنکه پیش نیاز روابط مناسب اقتصادی ،داشتن روابط بانکی قوی و مستحکم
است.رییس کل بانک مرکزی در دیدار با قائم مقام بانک مرکزی ویتنام با بیان
اینکهشاهداولینجلسهکمیتهمشترکبانکیایرانوویتنامهستیم،تصریح
کرد :خوشبختانه مذاکرات مفید و سازندهای بین هیاتهای کارشناسی دو
کشور انجام شده که امیدواریم این دیدارها و گفتوگوها ،چشمانداز روشنی
برای تعمیق روابط طرفین در زمینههای بانکی فراهم کند.

تعیینتکلیف حسابهای مشترک فرشتگان
متوقف شد
در جریان رسیدگی به وضعیت سپردهگذاران تعاونی منحله فرشتگان
به دلیل نقص فنی ایجاد شده ،تعیینتکلیف حسابهای مشترک فعال
ت اما بررسی سایر حسابها در جریان خواهد بود.
متوقف اس 
در ادامه پرداخت وجوه س��پردهگذاران تعاونی فرش��تگان که از۲۴
تیرماه و طی فرآیندی مرحلهای به سقف  ۱۰۰میلیون تومان رسیده بود،
در تعیینتکلیف حسابهای مشترک مسایلی از جمله نقص فنی ایجاد
شده که موسسه کاسپین به منظور رفع این نواقص فعال از رسیدگی به
حسابهای مشترک خودداری و آن را متوقف کرده است.
از بانک

ایجاد  ٢هزار و  ٤٠٠شغل با تسهیالت  ٦٠هزار
میلیارد ریالی بانک صادرات
بانک صادرات ایرا ن طی ١٥ماه گذشته و با پرداخت ٦٠هزار میلیارد ریال
تسهیالت ،معادل ٢٤٠٠شغل در استان خراسان رضوی ایجاد کرد.به گزارش
«جهان صنعت» ،این بانک در راستای تحقق سیاستهای ابالغی اقتصاد
مقاومتیوهمسوییباسیاستهایدولتوبهمنظوررشدوشکوفاییاقتصاد
استان خراسان رضوی ،طی سال ١٣٩٥و سه ماهه اول سالجاری نسبت به
تامین مالی بنگاههای اقتصادی مستقر در استان اقدام کرده به نحوی که طی
این مدت ،حدود ٦٠هزار میلیارد ریال تسهیالت مالی در بخشهای صنعت
و معدن ،کشاورزی ،خدمات ،بازرگانی ،مسکن و ساختمان در اختیار فعاالن
اقتصادی قرار داده و تنها از طریق تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط،
موجبات ایجاد اشتغال برای ٢٤٠٠نفر فراهم شده است .همچنین در جهت
تامین نیازهای مالی اقشار کمدرآمد و ایجاد اشتغال برای آنها ،مدیریت شعب
اینبانکدراستانخراسانرضویطیمدتمذکورتعداد ٦٨٩فقرهتسهیالت
مالی جمعا به مبلغ  ٨٦میلیارد ریال به معرفیشدگان از سوی کمیته امداد
حضرت امام خمینی (ره) وسازمان بهزیستی اعطاء نموده است ،عالوه بر موارد
فوق طی سالهای٩٤و ٩٥و سه ماهه اول سالجاری تعداد ١٤هزار فقره وام
ازدواج در اختیار مزدوجین قرار داده و اعطای وام ازدواج به سایر ثبتنامکنندگان
در سایت مربوطه نیز در جریان است.

کاهش مشکالت مالی در مبادالت خارجی با
اهرم بانک صنعت و معدن
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی گفت :زمانی که بانک
صنعتومعدنطرحرونقتولید-یعنیحمایتازصنایعکوچکومتوسط-را
در اولویت فعالیتهای خود قرار میدهد این امر به معنای حرکت در مسیر
اقتصادمقاومتیاست.بهگزارشجهانصنعتبهنقلازبانکصنعتومعدن،
محسن بیگلری ،اظهار کرد :در دوره مدیریت جدید با درایت و مدیریت قوی
مسایل و مشکالتیکه در روابط خارجی وجود داشت در حوزه بانکی وخصوصا
بانکصنعتومعدنبهخوبیرسیدگیوحلشد.عضوهیاترییسهکمیسیون
برنامهوبودجهمجلسشورایاسالمیبیانداشت:درحالحاضربانکصنعت،
معدن یکی از بهترین بانکهای کشور است که توانسته است در چند سال
اخیر مشکالتی را که در صنعت ،تولید و ارتباط آنها با نظام پولی و بانکی وجود
داشت برطرف کند و در این حوزه بسیار موفق عمل کند ،ضمن اینکه بنده نیز
از عملکرد بانک به عنوان عضو هیاترییسه کمیسیون برنام هوبودجه مجلس
شورای اسالمی بسیار راضی هستم.

عضو هیاتمدیره بانک مسکن اعالم کرد:

حمایت از روشهای جدید تامین مالی در
پروژههای زیرساختی
عضو هیاتمدیره بانک مس��کن در همایش تامین مالی شرکتهای
حملونقل ریلی ،بر ضرورت استفاده از روشهای جدید تامین مالی توسط
نهادهای دولتی ،با توجه به محدودیتهای بودجه عمرانی دولت تاکید
کرد.به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک مس��کن،
ابوالقاسم رحیمی انارکی با اشاره به فعالیت دو ساله شرکت تامین سرمایه
بانک مسکن از زمان تاسیس تاکنون ،اظهار کرد :هدف اصلی از تشکیل
این ش��رکت ،بهرهگیری از ظرفیتهای ابزارهای نوین تامین مالی بوده
که عملکرد خوبی نیز در این زمینه و در چارچوب اهداف ،استراتژیها و
سیاستگذاریهای پیشبینی شده در اساسنامه داشته است .عضو هیات
مدیره بانک مسکن در ادامه تاکید کرد :بانک مسکن از روشهای جدید
تامین مالی برای اجرای پروژههای زیرساختی به ویژه در حوزه پروژههای
مرتبط با حیطه فعالیت وزارت راه و شهرسازی همانگونه که مورد تاکید
وزیر محترم راه و شهرسازی است ،تا جایی که مجوز قانونی الزم را داشته
باشید ،پشتیبانی میکند.
چارسوق

قیمت سکه و طال
طرح جدید

( فروش به تومان )

1210000

ربع بهار آزادی

طرح قدیم

1174000

سکه یک گرمی

249000

نیم بهار آزادی

628000

هر گرم طالی  18عیار

113970

نرخ ارز

367000

( فروش به تومان )

دالر آمریکا

3780

پوند انگلستان

4975

یورو

4386

درهم امارات

1027

