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ویدا عابدی

معاون امور مناطق بانک مهر اقتصاد:

در صورت حکم حکومتی
ادغام می شویم

راه مردم :معاون امور مناطق بانک
مهر اقتصاد ضمــن رد هرگونه مذاکره
برای ادغام با موسســه های اعتباری
گفت :تنها در صــورت حکم حکومتی
موضوع ادغام پیگیری می شود.
جواد حاجــی مزدارانی روز گذشــته،
در نشســتی با خبرنــگاران ،هرگونه گمانه
زنی درباره ادغام این بانک با موسســه های
اعتبــاری را شــایعه دانســت و تاکید کرد
برخورد با انتشاردهندگان آن از طریق مرجع
قانونی پیگیری می شود.
وی با تاکید بر اینکه این بانک توانسته
به عنوان بانک عامل سپاه و بسیج در تحقق
اقتصــاد مقاومتی گام های خوبــی بردارد،
اظهار داشت :ما هیچگونه نشستی با موسسه
هایی که این روزها بحث ادغام با آنها مطرح
شده اســت  ،نداشتیم و بعد از انتشار برخی
اخبار متوجه شدیم این شایعات مطرح است.
حاجی مزدارانی افزود :ما هیچ جلســه
بدوی یا جمع بندی با مســئوالن مالی این
موسسه ها برای ادغام نداشته ایم.
وی تاکید کرد :مهر اقتصاد به هیچ وجه
ادغام را در دستور کار ندارد ،مگر اینکه حکم
حکومتی صادر شود.
وی دربــاره اینکه چرا ایــن بانک هنوز
نتوانسته است مجوز خود را از بانک مرکزی
بگیرد ،گفت :مهراقتصــاد اکنون جزو بانک
های در شــرف تاسیس است که برای مجوز
نهایی باید سهام خود را در بورس عرضه کند.
معــاون امور مناطق بانــک مهر اقتصاد
افزود :با توجه به شــرایط رکودی حاکم بر
بورس از ســال  1393تاکنــون ،برای اینکه
سهام بانک تحت تاثیر قرار نگیرد ،عرصه آن
به تعویق افتاده است.
وی در عیــن حــال ادغام بانــک ها را
سیاســت کلی نظام عنوان کرد و گفت :من
دربــاره آینده و اینکه آیا ممکن اســت مهر
اقتصاد نیز در فرایند ادغام قرار گیرد ،صحبت
نمی کنم .بحث مــا تکذیب ادغام این بانک
با موسسه هایی اســت که در روزهای اخیر
شایعه آن مطرح شده است.
وی کل سهام بانک مهر اقتصاد را متعلق
به بنیاد تعاون بســیج اعالم کرد و گفت که
سهام آن به طور قطع در بورس عرضه خواهد
شد.
مزدارانی درباره علت مخالفت این بانک
با ادغام با دیگر موسسه ها گفت :مهراقتصاد
منابــع و ظرفیت های مالی خوبی دارد و بنا
ندارد مشــکل موسســه هایی که با کمبود
نقدینگی مواجه هستند ،حل کند.
وی گفــت که حجــم پرتفــوی بانک
مهراقتصاد از بانک هایی که بیش از  ۶۰سال
ســابقه فعالیت دارند ،بهتر است و در مدت
دو دهه فعالیت سعی کرده نقدینگی خود را
به شــکلی مدیریت کند که با مشکل مواجه
نشود.
وی در پاســخ به اینکه پس از انتشــار
اخبار ادغام آیا ســپرده گذاران آن خواهان
خروج ســرمایه خود از بانک شده اند ،گفت:
مشکلی در تامین درخواست وجوه از سوی
مشتریان نداریم.
حاجی مزدارانی در پاسخ به این پرسش
ایرنا که آیا درست است هر نهادی که منابع
مالی در اختیار دارد بانک تاسیس کند ،گفت:
چون حجم نقدینگی در کشور محدود است،
تنها با اضافه شدن موسسه ها این نقدینگی
توزیع می شود.
وی افزود :در دهه های  1370و 1380
ارکان نظارتــی تــا حــدودی در این زمینه
نظارت جدی نکردند و فضا برای برخی افراد
مهیا شد.
حاجی مزدارانی تاکیــد کرد :به عنوان
کارشــناس حوزه بانکی با افزایش بی رویه
بانــک ها و موسســه های اعتبــاری فعلی
مخالفم ،زیرا برخی از آنها تا مرز ورشکستگی
پیش رفته اند که به نفع اقتصاد کشور نیست.
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گزارش راه مردم از ساماندهی موسسات مالی و اعتباری
توسط بانک مرکزی

رئیس اتحادیه طال و جواهر کشور:

علت گرانی طال و سکه
افزایش تقاضاست

غیرمجازها در
گرداب ساماندهی!
بانک مرکزی در تــاش برای
ساماندهی تعاونی ها و موسسه های
مالی غیرمجازی است که بیش از یک
دهه در عرصه اقتصادی کشور بدون
اجازه رسمی و با پشتوانه های نامرئی
تاختند ،خسارت به بار آوردند و دست
بسیاری را در حنا گذاشتند.
هشتاد خورشــیدی را می توان یکی از
بی انضباط ترین دوران پولی کشور برشمرد؛
دهه ای که در کنار شــکل گیری بانک های
خصوصی ،شــاهد فرزندان نامیمونی هم بود:
رشــد قارچ گونــه تعاونی هــای غیرمجاز و
موسسه های اعتباری نامعتبر.
اگر بــه این فهرســت صرافــی های
غیرمجــاز ،صندوق های قرض الحســنه و
شرکت های لیزینگ را که بدون هیچ نظارتی
رشد و نمو کردند ،بیفزاییم ،عمق آشفتگی در
بازار پولی و حتی بازار غیرمتشکل پولی بیشتر
نمایان می شود.
برآورد اولیه بانــک مرکزی از تعداد این
موسســه های غیرمجاز در آن دوران هفت
هزار مورد بود؛ این موسســه های غیرمجاز
به گفته «محمود احمــدی» دبیر کل بانک
مرکزی با «پشــتوانه نامرئی» در نظام مالی
کشــور ایجاد شــدند و از شــرایط اقتصادی
کشور و نبود نظارت های کافی بانک مرکزی
بیشترین سوء استفاده را کردند.
در دوره هایــی حتی پای این موسســه
های غیرمجاز به عرصه تبلیغات تلویزیونی و
محیطی باز شــد و به شکلی که تلویزیون
پیش از پخش برنامه های پرمخاطب خود،
تبلیغات این موسسه های متخلف را پخش
می کــرد و به گفته دبیر کل بانک مرکزی
پس از چهار مرتبه نامه نگاری ،تنها با دستور
قضایی این تبلیغات قطع شد.
بانک مرکــزی در دولــت یازدهم در
شــرایطی هدایت نظام پولی و مالی کشور
را بــر عهده گرفت که بانــک های دولتی
و خصوصــی ،عرصه را به موسســه های
غیرمجاز باخته بودند؛ این موسسه ها بازیگران
اصلی تعیین نرخ سود بودند ،سودهای باالی
 30درصد که مردم را وسوســه می کرد که
هرچه بیشتر سرمایه شــان را در آنجا سپرده
گذاری کنند تا ساالنه یک سوم موجودی خود
را سود بگیرند.
البته روال کار در اغلب موارد اینطور بود
که هرچه میزان موجودی اشخاص بیشتر بود،
نرخ ســود هم با درصد بیشتری پرداخت می
شــد ،نتیجه اینکه بانک ها هم برای اینکه از
قافله جذب ســپرده ها عقب نمانند ،وارد این
گود شدند.
در حقیقــت بانــک مرکــزی در دولت
یازدهــم وارث یکی از بی انضباط ترین نظام
های پولــی و مالی بود« .مهــدی پازوکی»
اقتصاددان در توصیف شرایط آن زمان چنین
به ایرنا می گوید :این موسسه های غیرمجاز با
کسب مجوز ایجاد تعاونی اعتبار خالف قانون
وارد عرصه پولی شــدند و مشکالت بسیاری
را برای اقتصاد کشــور و مردم رقم زدند .وی
این پرســش را مطرح کرد در شرایطی که
اداره اماکن جلوی تاسیس یک واحد صنفی
بدون مجوز را می گیرد ،چگونه اســت که
بسیاری از موسســات و تعاونی های بدون
مجوز از جانب نیروی انتظامی بازخواســت
نمی شدند؟.
پازوکی با بیــان اینکه ایــن تعاونی
های غیرمجاز در ســال های گذشته هرج
و مرج را بر سیستم اقتصادی کشور حاکم
کردند ،گفت :اکنون که بانک مرکزی قصد
ســاماندهی این موسسات را دارد ،آن را مورد
هجمه های رســانه ای و سیاســی قرار می
دهند.
هرچند موضوع ساماندهی موسسه های
غیرمجاز از اوایل دهه  1390مطرح شد اما در
دولت یازدهم بانک مرکزی اولویت خود را بر

ســاماندهی بازار پولی و مالی کشور و تعیین
تکلیف غیرمجازها استوار کرد.
از این رو سیاســت تجمیــع ،انحالل و
تعیین تکلیف این موسســات که پس از یک
دهه تاخت و تاز در میدان پرداخت سودهای
باال به مرز ورشکســتگی رســیده بودند ،در
دستور کار این بانک قرار گرفت.
مشــکل اصلی بانک مرکزی در برخورد
با این موسســه های غیرمجــاز ،این بود که
اغلب آنها به دلیل وابســتگی ســهامداران و
گرداننــدگان آن به برخی نهادهــا و مراکز
قدرت ،حاضر به پاسخگویی به بانک مرکزی
نبودند .با وجود همه مقاومت ها و با همکاری
بانک مرکزی ،نهاد قضایی و نیروی انتظامی،
کار ساماندهی این موسسه ها کلید خورد.
در راستای ســاماندهی این موسسه ها
ابتدا فهرســت اولیه موسســات ادغامی و در
شرف تأســیس در اســفند  1389تهیه و در
فروردین  1392به روزرسانی شد.
در آن دوران موسســه اعتباری آرمان از
ادغام موسسه های مالی و اعتباری فرشتگان،
فردوســی و افضل توس با یکدیگر تشکیل
شد و موسســه نور از ادغام موسسات مالی و
اعتباری پیشگامان ،کارسازان آینده و ریحانه
گستر مشیز بوجود آمد.
تولد موسســه کاســپین با ادغام هشت
تعاونی اعتباری غیرمجاز شــامل فرشتگان،
الزهرا ،دامداران و کشــاورزان کرمانشاه ،عام
کشاورزان مازندران ،حسنات ،پیوند ،بدر توس
و امین جلین ،آخرین اقدام بانک مرکزی بود

دولت یازدهم به ارث رســیده رسیدند ،اظهار
داشــت :برخی موضوع را سیاسی کرده اند و
اظهارنظرهایی می کنند که موانعی را بر سر
راه ساماندهی به وجود می آورد.
وی توضیــح داد ،بانــک مرکزی برای
ساماندهی برخی از این موسسه ها از خطوط
اعتباری خود استفاده کرده است که می توان
به انحالل موسســه ثامن الحجج اشاره کرد؛
برای حل این مشــکل  2هزار و  200میلیارد
تومــان ( 22هزار میلیارد ریال) از منابع بانک
مرکزی پرداخت کردیم و حدود  2هزار و 200
میلیارد تومان( 22هزار میلیارد ریال) دیگر را
تعهد کردیم که پرداخت کنیم.
به گفته سیف ،در موضوع تعاونی منحله
فرشتگان نیز تاکنون متناسب با دارایی های
شناسایی شــده این تعاونی ،مبالغی را برای
سپرده گذاران به صورت خط اعتباری در نظر
گرفتیم.
اختصــاص این خطوط اعتباری با هدف
تسریع در پرداخت سپرده ،سپرده گذاران انجام
شده است.
گفتنی اســت :تــا همین چنــد ماه
پیــش بود کــه غیرمجازهــای بانکی با
پیشنهادهای جذاب و سودهای غیرقابل
باور در نظام بانکی
ســپردهگذاران و
مشتریان بانکهای

بانــک مرکزی در تالش برای ســاماندهی تعاونی ها و
موسسه های مالی غیرمجازی است که بیش از یک دهه در عرصه اقتصادی
کشور بدون اجازه رسمی و با پشــتوانه های نامرئی تاختند ،خسارت به بار
آوردند و دست بسیاری را در حنا گذاشتند
که در اســفند ماه  1394رقم خــورد تا گام
دیگری در ساماندهی این تعاونی ها برداشته
شود .مشکلی که در مسیر ساماندهی کاسپین
بوجود آمد ،صدور حکم قضایی مبنی بر تغییر
تابلو و دفترچه های مشتریان این تعاونی ها
به کاســپین پیش از طی شدن فرآیند قانونی
و مستقر شــدن موسسه جدید بود ،زیرا هنوز
دارایی هیچ یک از موسســه ها به آن منتقل
نشده بود که بتواند پاسخگوی مطالبات سپرده
گذاران و مشتریان باشد.
با وجود این مشــکالت ،اموال و حساب
های این هشــت تعاونی به موسسه کاسپین
انتقال یافت و کار تعیین تکلیف حساب های
مردم از منابع بانک مرکزی به تناسب دارایی
های شناخته شــده این تعاونی ها در دست
انجام است.
رئیس کل بانک مرکزی در اظهار نظری
که به تازگی داشت ،تاکید کرد که این بانک
برای صیانت از سپرده های مردم در موسسه
هــای غیرمجــازی که در حال ســاماندهی

مجاز را جذب خــود میکردند و در این
جریان هزاران میلیارد منابع از بانکها و
موسسات دارای مجوز بانک مرکزی خارج
و به سمت آنها روان شد.
اما در دو تا ســه ماه گذشته ظاهرا روال
معکوس شــده و با متشنج شدن فضا در
بازار غیرمتشــکل پولی سپردههای کالن
در حال ورود به بانکهای معتبر است.
تا حدود سه سال پیش و قبل از آغاز روند
کاهشی سود بانکی ،بانکها و موسسات
مجاز و البتــه در کنار آنها غیرمجازها در
رقابتــی تنگاتنگ هر یک بــرای جذب
باالتر منابع سودهای کالنی را در ویترین
ســپردههای خود قرار میدادند تا جایی
که همزمان با رشد نرخ تورم ،سود بانکی
تــا بیش از  ۳۰درصد نیــز افزایش یافته
بود .در ادامه با کاهشــی شدن نرخ سود
و تصمیــم بانک
مرکزی و شورای
پول و اعتبار برای

تا حدود ســه ســال پیش و قبل از آغاز روند کاهشی
ســود بانکی ،بانکها و موسســات مجاز و البته در کنار آنهــا غیرمجازها در
رقابتی تنگاتنگ هر یک برای جذب باالتر منابع سودهای کالنی را در ویترین
سپردههای خود قرار میدادند تا جایی که همزمان با رشد نرخ تورم ،سود بانکی
تا بیش از  ۳۰درصد نیز افزایش یافته بود
هســتند ،به تناسب دارایی های شناخته شده
این موسســه ها ،خطوط اعتباری به سپرده
گذاران اختصاص می دهد.
ولی اله ســیف با یــادآوری اینکه این
موسســه های غیرمجــاز در دولــت های
نهم و دهم شــکل گرفتند ،رشد کردند و به

ریــزش نرخ تا  ۲۲درصــد و در نهایت با
کاهــش تا  ۱۵درصد تا بــه امروز ،در دو
سال اخیر شرایط به سمتی پیش رفت که
فضایی برای جوالن موسســات غیرمجاز
فراهم شــد تــا بتواننــد از موقعیتی که
بانکها موظف به کاهش نرخ ســود خود

بودند ،استفاده کرده و نرخهای باالتری را
به مشتریان پیشنهاد دهند.
در ایــن حالت بود که جــدای از رقابت
مخربی کــه بین مجازهــا و غیرمجازها
در جذب ســپرده شــکل گرفت ،منابع
هنگفتی از بانکها و موسســات مجازی
کــه کمابیش ســود مصــوب بانکی را
رعایت میکردند خارج شــده و به سمت
غیرمجازها روانه شــد به طوری که حتی
مدیران عامل بانکها اذعان کردند هزاران
میلیارد تومان از نقدینگی آنها در جریان
فعالیت غیرمتعارف موسسات غیرمجاز و
سودهای انحرافی که پرداخت میکنند به
این موسسات روانه شده است.
به هر شکل با شــدت گرفتن برخورد با
موسسات غیرمجاز و در نهایت فضایی که
در ماههای گذشته در شبکه بانکی حاکم
شده جریان به سمتی پیش رفت که با از
دســت دادن اعتباری که غیرمجازها نزد
مردم برای خود ایجاد کرده بودند ،اکنون
منابــع در حال خروج از آنها و ســرازیر
شدند به سمت بانکهاست.
در مدت اخیر با شــایعه ورشکسته شدن
بانکها و موسسات به ویژه غیرمجازها و
همچنین اتفاقی که حتی برای موسســه
مجــاز کاســپین (با داشــتن هشــت
زیرمجموعه غیرمجاز) رخ داد و از سویی
دیگــر برخی اظهارات مقامات رســمی
بانک مرکزی روال به گونهای دیگر رقم
میخورد.
مراجعــه به بانکها و جویا شــدن نظر
مدیران شــعب از این حکایت دارد که
اکنون فضا طوری اســت که مشتریان
بانکها ترجیــح دادهاند در حدود دو تا
سه ماه گذشــته منابع خود را به سمت
بانکهای بزرگتر ســوق دهند ،در این
مدت شاهدیم حتی میلیاردها تومان پول
را از موسســات غیرمجاز و حتی مجاز و
در مواردی بانکهایی که عنوان میشود
دچار تزلزل میشــوند خارج کرده و در
گ تر سپرده میکنند.
بانکهای بزر 
مدیران بانکی دالیل این موضوع را شرایط
اخیر نظام بانکی و فضای ملتهبی که در
نتیجه بهم ریختگی موسســات اعتباری
ایجاد شــده میدانند .در عین حال که
عنوان میکنند وقتی در جریان تبلیغات
انتخابات ریاســت جمهوری کاندیداها از
چند بانک و موسسه برای مانور انتخاباتی
خود نام بردند ،این امر موجب شد تا مردم
حتی پولهای خود را از این بانکهایی که
مجوز ندارند خارج کنند .موضوع دیگری
که مورد اشــاره مدیران بانکی قرار دارد
به اظهارات رئیــس کل بانک مرکزی در
روزهای ابتدایی امســال دربار ه سودهای
بانکی بــر میگردد ،زمانــی که عالی
ترین مقام بانک مرکزی اعالم میکند
پرداخت سودهای باال از سوی بانکها
نشانه خوبی از شــرایط بانک پرداخت
کننده نبوده و نمیتواند ریســک آن را
برای مشتری تضمین کند به طور حتم
میتواند بر اطمینان مشــتریان اثرگذار
بوده و با وجود دریافت سودهای باالتر
ترجیح دهند منابع خود را حفظ کرده
و در بانکهای مجاز سپرده کنند .به هر
صورت اکنون ظاهرا روال سالهای اخیر
معکوس شــده و دیگر فضــای چندانی
بــرای مانور موسســات غیرمجــاز برای
جذب ســپرده نیست و در روالی متفاوت
نقدینگــی در حال خروج از غیرمجازها و
وارد شدن به مجازها است.

رئیس اتحادیه طال و جواهر کشور
گفت :افزایش تقاضا برای ســکه و ارز
ناشی از در پیش بودن روزهای پایانی
ماه مبارک رمضــان و آغاز دور جدید
سفرها ،عامل اصلی رشد قیمت طال و
مسکوکات است.
محمــد کشــتی آرای عصــر دیــروز
(یکشنبه) در گفت وگو با ایرنا افزود :هفته
گذشــته به دلیل به حداقل رســیدن داد
وســتدها در بازار داخلی و ثبات نسبی بازار
ارز ،شاهد کاهش قیمت های طال و سکه در
بازار بودیم اما در مقابل قیمت جهانی طال
روندی افزایشی داشت.
به گفته وی ،این روند تا چهارشــنبه
گذشــته (بیســت و چهارم خرداد) ادامه
داشــت ،تا اینکه تحت تاثیر نشســت بی
نتیجه فــدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)
قیمت اونــس جهانی طال بــا کاهش 11
دالری روبرو شد و به یک هزار و  256دالر
رســید .کشــتی آرای ادامه داد :از دیروز با
نزدیک شدن به روزهای پایانی ماه مبارک
رمضان و در پیش بودن دور جدید سفرها،
شــاهد افزایش تقاضا بــرای ارز در داخل
بودیم ،همچنین موج جدید رشــد تقاضای
سکه را نیز شاهدیم.
وی تصریح کــرد :برآیند این  2عامل،
افزایش قیمت ســکه در بازار داخلی را رقم
زد و به نظر می رسد با افزایش تقاضا برای
سکه بهار آزادی و ســایر مسکوکات ،رشد
قیمت ها تداوم داشته باشد.
فعاالن بازار سکه و ارز دیروز (یکشنبه)
هر دالر آمریکا را با  154ریال رشد نسبت
به میانگین قیمتــی دیروز  37هزار و 378
ریال و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح
جدید را با  29هزار ریال افزایش  12میلیون
و  193هزار و 500ریال داد و ستد کردند.

نسبت تسهیالت به
سپرده بانک ملی ایران
به  90درصد رسید
راه مردم :مدیرعامل بانک ملی
ایران اعالم کرد :این بانک نسبت
های مالــی و اعتباری مورد تاکید
بانک مرکزی را بــه خوبی رعایت
کرده و به  90درصد رسیده است.
بــه گــزارش بانــک ملی ایــران،
محمدرضا حســین زاده روز گذشته با
بیان اینکه این بانک نسبت به بخشنامه
ها و ابالغ های بانک مرکزی به شــدت
حساس اســت ،گفت :انضباط مالی ،در
راس امــور بانک ملی ایران اســت و به
همین دلیل همــه تالش همکاران من
این اســت که نســبت های مالی را به
درستی رعایت کنند.
رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران
درباره اینکه اکنون نســبت تسهیالت
به ســپرده در این بانک چقدر اســت،
اظهار کرد :اکنون این نســبت در بانک
ملی ایران  90درصد اســت که عددی
اســتاندارد و مورد تایید بانک مرکزی
است.
پیش از این بانــک مرکزی درباره
افزایش نســبت تسهیالت به سپرده ها
در نظام بانکــی به بیش از  100درصد
هشدار داده بود.
یکی از نســبت هایی که وضعیت
شبکه بانکی را از لحاظ منابع و مصارف
اندازه گیری می کند« ،نسبت تسهیالت
به سپرده پس از کسری قانونی» است.
به این معنی که بانک ها پس از کســر
قانونــی مقدار مورد نظر از ســپرده ها
چه کســری از ســپرده ها را به عنوان
تسهیالت در اختیار مشتریان قرار می
دهند.
به طور کلی با احتساب معیارهای
بین المللی نسبت تسهیالت به سپرده
معــادل  85درصد در نظــر گرفته می
شــود و باالتر بودن از این معیار به این
معنی است که ریسک ها در بانک ها و
موسسات اعتباری افزایش یافته است.
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