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مدیرعام��ل بان��ک رفاه کارگران یکي از مش��کالت بانک ها را 
دارایي هاي منجمد برش��مرد و گفت: س��اختار مالي در بانک ها 

نیازمند اصالح است.
محمدعل��ي س��هماني با تاکید بر بهب��ود عملکرد نظام بانکي با 
افزایش نظارت جدي بانک مرکزي، به ایبنا گفت: با وجود اینکه 
نظام بانکي کش��ور در س��ال هاي اخیر با افزایش نظارت بانک 

مرک��زي ب��ر عملکرد بانک ها مواجه بود، س��المت نظام بانکي 
در کش��ور جدي تر ش��ده زیرا خوش��بختانه در برخي زمینه ها از 
جمله تطبیق صورت هاي مالي بانک ها مبتني بر استانداردهاي 
بین المللي حسابداري و بانکي پیشرفت هایي حاصل شده است، 

اما نظام بانکي ایران تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد.
مدیرعام��ل بان��ک رفاه کارگران اظهارداش��ت: بانک مرکزي 

در جهت اجراي IFRS بانک ها را ملزم کرد از س��ال گذش��ته 
صورت ه��اي مال��ي خود را با این اس��تاندارد تطبیق دهند اما به 
دلیل مشکالت ساختاري و مالي بانک ها و همچنین عدم وجود 
زیرساخت هاي الزم به خصوص درباره بحث حاکمیت شرکتي 
و عدم وجود یک مدل مدیریت ریس��ک کامل و دقیق، ضعفي 

در نظام بانکي وجود دارد که حل آن زمان بر است.

ساختار مالي بانک ها بايد اصالح شود

بانکداري

اطالعیه بانک ملت درباره 
بنرهاي مجعول 

بانک ملت درباره بنرهاي مجعول تبلیغاتي 
منتش��ره در فضاي مجازي، اطالعیه اي را 
منتشر کرد.به گزارش روابط عمومي بانک 
ملت، در پي انتشار چند بنر مجعول تبلیغاتي 
در فضاي مجازي که با به چالش کش��یدن 
وجاه��ت حرف��ه اي تع��دادي از بانک هاي 
کشور، در صدد اختالف افکنی و القاي وجود 
رقابت ناسالم در نظام بانکي بود، بانک ملت 
با تقبیح این رفتارهاي غیر مسوؤالنه، اعالم 
ک��رد که هرگون��ه تبلیغ خارج از کانال هاي 
رس��مي بانک، ارتباطي به این بانک نداشته 
و مورد تایید نیست.روابط عمومي بانک ملت 
در این اطالعیه از هموطنان عزیز درخواست 
کرد که صرفاً مطالب و اطالعات منتشره از 
طریق کانال هاي رسمي را مد نظر قرار دهند 
و از بازنش��ر اطالعات و مطالب غیر مستند 

جداً خودداري کنند.

قدرداني استاندار استان مرکزي 
از بانک توس�عه ص�ادرات ایران

اس��تانداري و اتاق بازرگاني، صنایع، معادن 
و کش��اورزي اس��تان مرک��زي از رئیس و 

همکاران شعبه اراک تقدیر کردند.
ب��ه گ��زارش روابط عمومي بانک توس��عه 
ص��ادرات، در بخش��ي از تقدیرنام��ه ات��اق 
بازرگان��ي خط��اب به آقاي س��عید رضایي 
رئیس شعبه اراک آمده است: بیست و پنج 
س��ال از آغاز تالش��ي بي وقفه در راس��تاي 
خدمت رس��اني بانک توسعه صادرات ایران 
مي گذرد، اکنون ضمن گرامیداشت این روز 
و سپاس از همه کساني که در شکل گیري و 
اعتالي نام این بانک نقش آفریني کرده اند 
امید است با تکیه بر اندوخته دانش و تجربه 
و با انگیزه افزون تر از گذشته در مسیر اهداف 

متعالي این بانک گام بردارید.
همچنین در بخش��ي از تقدیرنامه استاندار 
اراک خط��اب به آقاي رضایي آمده اس��ت: 
بدینوس��یله خدم��ات ارزش��مند و اهتمام 
شایس��ته و ثمربخش جنابعالي در راس��تاي 
پیش��برد ط��رح ایجاد رون��ق در بنگاه هاي 
اقتص��ادي کوچک و متوس��ط طي س��ال  
۱395 ک��ه زمینه س��از تحقق منویات مقام 
معظ��م رهب��ري در ایجاد تحرک و افزایش 
تولید و اشتغال در واحدهاي تولیدي استان 
گردید را ارج نهاده و مراتب تقدیر و سپاس 

خود را ابراز مي نمایم.

انجام موفقیت آمیز عملیات 
انتقال خدمات بانک سینا به 

مرکز داده 
پنجمین عملیات مانور انتقال خدمات بانک 
س��ینا )Switchover( به مرکز داده مواقع 
بحران این بانک در اصفهان با موفقیت به 

پایان رسید.
به گ��زارش روابط عمومي بانک س��ینا، به 
منظور محک و ارزیابي سامانه ها و روال هاي 
مرک��ز داده مواق��ع بحران این بانک در ارائه 
بهینه خدمات بانکي به هموطنان در زمان 
بحران ه��اي احتمالي، عملیات مانور انتقال 
خدمات از سایت اصلي مرکز داده در تهران 
ب��ه این مرکز داده طي روزهاي پنجش��نبه 
و جمعه گذش��ته با موفقیت انجام شد.طبق 
ای��ن مانور، اطمینان خاطر حاصل ش��د که 
خدم��ات بانکي در این بانک حتي در مواقع 
ب��روز حوادث نیز بدون قطعي از طریق این 

مرکز داده ارائه خواهد شد. 

ایجاد 332 شغل مستقیم در 
هرمزگان با تسهیالت بانک 

صنعت و معدن
س��ه طرح صنعتي با اس��تفاده از تسهیالت 
بانک صنعت و معدن در استان هرمزگان به 
بهره برداري رسیده و براي 332 نفر اشتغال 

مستقیم ایجاد کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رساني بانک صنعت 
و معدن طرح هاي فومن شیمي گستر فاز ۱ 
تولید کننده قیر و فاز 2 تولید کننده آسفالت 
و ایزوالسیون و مهان مد میمه کیش تولید 
کنن��ده صاف��ي دیالیز، جمع��ا با 2۱ میلیون 
یورو تس��هیالت ارزي و ۱۰ میلیارد تومان 
 تس��هیالت ریال��ي این بان��ک راه اندازي 

شده اند.

اخبار

کارشناسان خبره بانکي بر این باورند که نظام 
بانکي از مشکالتي همچون مطالبات معوق، 
عملی��ات ص��وري بانک ها، نرخ س��ود باالي 
تس��هیالت و س��رمایه هاي بلوکه شده بانکي 
رن��ج مي برد. غالمحس��ین مصباحي مقدم در 
نشس��ت بانک��داران خبره، از شناس��ایي ۱۰ 
چالش اساس��ي اقتصاد ایران خبر داد و گفت: 
س��ود بانک��ي صداي هم��ه را درآورده و یکي 
از چالش ه��اي اصلي اقتصاد ایران به ش��مار 
مي رود ضمن اینکه در کنار آن معوقات بانکي و 
بدهي هاي معوق، نرخ کفایت سرمایه بانک ها 
و عدم اصالح قانون بانکداري، از جمله دیگر 

چالش ها به شمار مي رود.

���1۰ ابر چالش بانکي اقتصاد ايران
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام افزود: 
ص��وري عمل کردن بانک ها در اجراي عقود 
مبادله اي و مش��ارکتي در کنار افزایش بیش 
از حد شعب بانکي و مؤسسات اعتباري، یکي 
از چالش ه��اي جدي پی��ش روي نظام بانکي 
و اقتصاد ایران اس��ت که س��رمایه بانک ها را 

بلوکه نموده است.
وي تصری��ح ک��رد: قوه مقننه مي تواند کمک 
بزرگي براي حل مشکالت بانکي داشته باشد؛ 
البته قانون بانکداري نیز نیازمند اصالح جدي 
ب��وده ک��ه هنوز هیچ اقدامي در مورد آن انجام 

نشده است.
 

انتظ�ار ���۵ س�اله مجل�س ب�راي اليح�ه 
بانکداري دولت

رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي نیز در این نشست گفت: پنج 
س��ال است که منتظر دولت هستیم تا الیحه 
بانکداري را به مجلس ارائه بدهد، اما متأسفانه 
این اقدام صورت نگرفت و مجلس، خود دست 

به کار شد.
وي افزود: بانک مرکزي با چالش مؤسس��ات 
غیرمجاز مواجه اس��ت ولي چون ابزار قانوني 
در اختیار نداش��ت، نتوانس��ت به خوبي ایفاي 
نقش کند؛ در حالي که اگر الیحه اصالح نظام 
بانکي را پیش از این به مجلس ارائه مي کرد، 

به این ش��کل با چالش مؤسس��ات غیرمجاز 
مواجه نمي شد.

زارع خاطرنش��ان کرد: باید چالش هاي بانکي 
اقتص��اد ای��ران را شناس��ایي و راهکارهایي 
براي کاهش نرخ س��ود تس��هیالت ارائه داد 
تا اقتصاد ایران بتواند با منابع مناسب، تأمین 
مالي ش��ود و این در ش��رایطي است که اکنون 
هزینه تأمین مالي در کشور بسیار باال است و 
همین امر، تولیدکنندگان را با مش��کل مواجه 
کرده است.عضو کمیسیون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي معتقد است که دولت و نظام 
بانکي نتوانسته از فرصت برجام استفاده الزم 
را بب��رد، چرا که هنوز دس��تاورد قابل توجهي 
نصیب سیس��تم بانکي نشده و بانک ها قیمت 
تم��ام ش��ده پول را باال ب��رده و کل اقتصاد را 
دچار مشکل کرده اند.وي ادامه داد: هم اکنون 
کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، 
کمیت��ه پول��ي و بانکي تش��کیل داده تا قانون 
بانک��داري را از م��اده اول آن، ی��ک ب��ه یک 
مورد بررس��ي قرار دهد.این عضو کمیس��یون 
اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره به 
افزایش س��رمایه بانک ها در بودجه س��ال 9۶ 
گفت: این اقدام در بودجه س��ال 97 هم ادامه 

خواهد داشت و هنوز دولت و مجلس کاري که 
در شأن بانک ها بوده، انجام نداده اند. همچنین 
بهروز نعمتي سخنگوي هیئت رئیسه مجلس 
ش��وراي اس��المي گفت: باید مشکالت نظام 
بانک��ي را ح��ل کرد تا تولیدکنن��دگان بتوانند 
ب��ا ش��رایط بهت��ري ادامه کار دهن��د و این در 
شرایطي اس��ت که هم اکنون سیاستگذاران، 
تولیدکنن��دگان و سیاس��تمداران همگ��ي از 
نظ��ام بانکي گالیه مندن��د و بانک مرکزي و 
بانک ه��ا ه��م مي گویند ک��ه دولت براي آنها 

مشکل آفریني مي کند.
وي ادام��ه داد: در دنی��اي امروز که نرخ س��ود 
بانکي »الیبور به عالوه س��ه تا پنج درصد« 
اس��ت، بانک ه��اي ایران��ي نمي توانند با این 
نرخ س��ود باالي بانکي، ادامه حیات داش��ته 
باش��ند و بنابراین چاره اي ندارند که با ش��رایط 
کنوني ادامه حیات دهند.نعمتي معتقد اس��ت: 
نظ��ام بانکي، خ��ود را از مجموعه اقتصاد جدا 
ک��رده و در برنام��ه خ��ود کمتر ای��ن تعامل را 
لحاظ کرده اس��ت؛ این در ش��رایطي است که 
اقتص��اد ای��ران و از جمل��ه نظام بانکي باید به 
س��مت خصوصي س��ازي واقعي پیش رود تا 
بت��وان ثم��رات آن را مش��اهده کرد، در حالي 

ک��ه هم اکن��ون حتي بانک ه��اي خصوصي 
ش��ده نیز خصولتي هس��تند و به هیچ عنوان 
 نمي ت��وان نام آنها را »بانک هاي خصوصي« 

گذاشت.
س��خنگوي هیأت رئیس��ه مجلس ش��وراي 
اسالمي خاطرنش��ان ک��رد: رئی��س مجلس 
2۰ ابر چالش کش��ور را شناس��ایي کرده و در 
راهبردهاي خود، به آن توجه نموده است که 
از این 2۰ چالش، ۱2 چالش اقتصادي و پولي 

و بانکي هستند.
 

نظام بانکي بيمار را شوک زده نکنيم ���
همچنین حسین محمد پورزرندي هم در این 
نشست گفت: امروز شرایط بانکداري در ایران 
بس��یار دچار مشکل اس��ت و مردم نیز اعتماد 
خود به نظام بانکي را از دس��ت داده اند و این 
در شرایطي است که در همه جاي دنیا اعتماد 
ح��رف اول را در عملیات ه��اي بانکي مي زند؛ 
دلیل این مش��کل هم در ایران آن اس��ت که 
تحریم سال هاي سال نظام بانکي را از حرکت 
بر اساس اصول و قواعد بین المللي دور داشته 
و یک بیماري را براي بانک ها به وجود آورده 
است.وي افزود: به نظام بانکي که بیمار است، 

نباید به یکباره شوک وارد کرد و یا آن را ُکتک 
زد، بلک��ه بای��د اجازه بدهیم این بیمار به حالت 

عادي برگردد.
پورزرندي با ابراز گالیه نسبت به رفتار یکسان 
دول��ت با بانک هاي خصوصي و دولتي گفت: 
دول��ت آنچ��ه را که ب��ه نظام بانک��ي دولتي 
دیکت��ه مي کند، براي خصوصي ها نیز در نظر 
مي گیرد، در حالي که شرایط بانک هاي دولتي 

و خصوصي یکسان نیست.
 

در اقتصاد پاروزن مي خواهيم نه دادزن ���
همچنی��ن در این نشس��ت آلب��رت بغوزیان 
کارش��ناس ارش��د مسائل بانکي با بیان اینکه 
هم اکن��ون اف��راد بس��یاري در نظ��ام بانکي 
اظهارنظ��ر مي کنند و فری��اد مي زنند، گفت: 
اکن��ون نظام بانکي ایران به دادزن نیاز ندارد، 
بلک��ه ما پاروزن های��ي مي خواهیم که بتوانند 
قای��ق نظام بانکي را به س��المت به س��احل 
برس��انند. وي اف��زود: باید جهات مختلف راه 
را بررس��ي و کانالیزه کرد تا به س��مت هدف 

مشخص حرکت کنیم.
این کارش��ناس ارشد مس��ائل بانکي تصریح 
ک��رد: انجم��ن بانکداران خبره مي تواند درد را 
شناس��ایي و درم��ان کن��د، چرا که در هر دوره 
مدیریتي دولت ها، برخي مس��ائل مطرح شده 

اما به سرانجام نرسیده است.
همچنی��ن امیرحس��ن قرباني عض��و هیأت 
مؤس��س انجم��ن بانکداران خب��ره نیز گفت: 
توج��ه انجم��ن بانک��داران خبره به س��رمایه 
انس��اني و تغییرات ش��کل گرفته در اقتصاد 
ایران اس��ت تا بتوانند بهبود الزم در عملیات 
بانکداري را داشته باشند. وي افزود: علیرغم 
تغییرات ش��گرف دهه هاي اخیر در اقتصاد و 
نظام بانکي در دنیا، به نظر مي رسد ایران نیز 
بای��د گام هاي جدي بردارد که در این راس��تا 
فراهم آوردن وس��ایل مش��ارکت همه جانبه 
تمامي افراد صالحیت دار در تعیین سرنوش��ت 
حرفه بانکداري و علوم بانکي و سعي و اهتمام 
در جهت نش��ان دادن نقش اساس��ي و اصولي 
حرفه بانکداري در اقتصاد کشور، این انجمن 

تشکیل شده است.

در نشست بانکداران خبره آسيب شناسي شد

چالش های بزرگ نظام بانکي ايران

با تاکید بانک مرکزي به انحالل موسس��ات 
غیرمجاز و بسته شدن پرونده این موسسات تا 
پایان امسال و با اظهارات اخیر رئیس کل بانک 
مرکزي، ادغام موسس��ات مهر اقتصاد و ثامن 
با کوثر حتمي ش��ده و در این صورت با توجه 
به تعداد شعب هر کدام از این موسسات شاهد 
تش��کیل بزرگترین بانک خصوصي کشور در 

دولت دوازدهم خواهیم بود.
در حال حاضر 35۱ ش��عبه موسس��ه اعتباري 
کوث��ر، 73۰ ش��عبه بان��ک مهر اقتصاد و ۶۰۰ 
ش��عبه موسس��ه اعتباري ثامن وجود دارد و با 
ادغام این موسس��ات ش��اهد تشکیل بانکي با 

هزار و ۶۸۱ شعبه خواهیم بود.

با اعالم بانک مرکزي براي س��اماندهي این 
موسسات غیرمجاز نگراني بسیاري از سپرده 
گذاران در این خصوص از بین رفته است. هفته 
گذشته نیز بانک مرکزي در راستاي ساماندهي 
این موسس��ات مسئولیت سه موسسه افضل 
ت��وس، الب��رز ایرانی��ان و آرم��ان را به بانک 
آین��ده، تجارت و موسس��ه مل��ل واگذار کرده 
و آن را پایاني بر فعالیت موسس��ات غیرمجاز 
اعالم کرد. پیش از این ولي هلل سیف، رئیس 
کل بانک مرکزي س��ال 9۶ را پایان فعالیت 
موسسات غیرمجاز اعالم کرده بود و با توجه 
به اهتمام جدي بانک مرکزي براي ساماندهي 
این موسس��ات ب��ه زودي این وعده عملیاتي 

مي ش��ود. موسسات مالي و اعتباري غیرمجاز 
یک��ي از چالش هاي اساس��ي نظام بانکي در 
دو ده��ه اخی��ر بوده اس��ت و بانک مرکزي در 
چهار سال گذشته اقدامات اساسي براي حل 
این مشکل انجام داده است. انحالل موسسه 
غیرمجاز میزان و ثامن الحجج و واگذاري امور 
سپرده گذاران این موسسه به بانک صادرات 
و بانک پارسیان و تاسیس موسسه کاسپین و 
تعیین تکلیف سپرده هاي موسسه فرشتگان از 
اقدامات زیرساختي براي اصالح شبکه بانکي 
بوده اس��ت و البته هزینه هاي زیادي به بانک 

مرکزي تحمیل کرده است.
از س��وي دیگر بر اساس اعالم بانک مرکزي 

سه موسسه افضل توس، البرز ایرانیان و آرمان 
نیز به زودي به بانک آینده، تجارت و موسسه 
ملل واگذار مي شوند و به این ترتیب نفس هاي 
موسس��ات غیرمجاز به شمارش افتاده است. 
مجم��وع ای��ن اقدامات موجب ش��ده تا حجم 
نقدینگي این موسسه ها از 25 درصد در سال 
92 به زیر ۱۰ درصد برس��د.  رییس کل بانک 
مرکزي ش��نبه شب در یک برنامه تلویزیوني 
ب��ا اش��اره به برق��راري انضباط مالي جدي در 
ب��ازار پول کش��ورگفت: خوش��بختانه دیگر 
موسس��ه غیرمجاز نداریم و این دس��تاورد با 
تالش بسیار زیاد حاصل شد و همه موسسات 
غیرمجاز تعیین تکلیف ش��دند. کارشناسان با 

اشاره به دستاورد مهم بانک مرکزي در زمینه 
ساماندهي موسسات غیرمجاز معتقدند حذف 
این موسسه ها از بازار پول کشور فضاي مثبتي 
ایج��اد مي کن��د که در آن ش��بکه بانکي قادر 
خواهد بود بیش از پیش در مس��یر حمایت از 

فعالیت هاي تولیدي و اشتغالزا حرکت کند.
س��یف در این باره با بیان اینکه با برخورداري 
از ی��ک بازار پولي منس��جم، زمینه مناس��بي 
براي هدایت نرخ هاي س��ود بانکي متناس��ب 
با اقتضائات اقتصاد کالن ایجاد ش��ده اس��ت 
گفت: در این ش��رایط مي توانیم ش��اهد تاثیر 
مثب��ت آن ب��ر روند س��رمایه گذاري و تولید و 

اشتغال در کشور باشیم.

تشکيل بزرگترين بانک خصوصي در دولت دوازدهم

بانک مرکزي، فعالیت صندوق قرض الحسنه آینده سازان 
میهن استان لرستان را غیرمجاز اعالم کرد.

بر این اس��اس ش��کایت رسمي بانک مرکزي از مسئوالن 
آن صندوق نزد دادستان عمومي و انقالب خرم آباد مطرح 
شده و براي جلوگیري از فعالیت غیر مجاز آن با استانداران 
و دس��تگاه هاي انتظامي و قضایي در استان هاي لرستان و 

خوزستان مکاتبه شده است.
»صن��دوق قرض الحس��نه آینده س��ازان میهن اس��تان 
لرس��تان« ب��دون دریافت مج��وز فعالیت از بانک مرکزي 
ب��ه فعالی��ت واس��طه گري وجوه و انج��ام عملیات پولي و 

بانکي، مغایر با مفاد دستورالعمل اجرایي تأسیس، فعالیت 
و نظارت بر صندوق هاي قرض الحس��نه، مانند پرداخت 
سود با نرخ هاي غیرمتعارف و اغوا کننده براي جذب منابع 
و پرداخت تسهیالت بانکي با نرخ هاي غیر قانوني مبادرت 
کرده است. همچنین مسئوالن آن صندوق با اصرار بر رویه 
غیرقانوني و ناصواب، تعداد شعب و دامنه فعالیت غیرمجاز 
خود را به استان هاي همجوار )استان خوزستان( گسترش 
داده و با س��پرده پذیري از مش��تریان جدید، س��رمایه افراد 
بیش��تري را که عمومًا از اقش��ار محروم جامعه مي باشند با 
مخاطره روبه رو کرده اند. با توجه به تخلف محرز مسئوالن 

صندوق در راه اندازي غیرمجاز شعب متعدد، بانک مرکزي 
عالوه بر اعالم شکایت رسمي از مسئوالن صندوق در دو 
نوبت طي تاریخ هاي ۱۰ خرداد و 4 تیرماه نزد دادس��تان 
عمومي و انقالب خرم آباد، مکاتبات متعددي با استانداران 
محترم و س��ایر ارگان ها و نهادهاي ذیربط )دس��تگاههاي 
انتظامي، قضایي( در استان هاي لرستان و خوزستان براي 

جلوگیري از فعالیت غیر مجاز آن انجام داده است.
قابل تاکید اس��ت مطابق بندهاي )الف و ب( قانون پولي 
و بانکي کش��ور مصوب س��ال ۱35۱، ماده ۱ قانون تنظیم 
بازار غیر متشکل پولي مصوب سال ۱3۸3، بند )الف( ماده 

2۱ قانون احکام دائمي توس��عه و بند )ب( ماده ۱4 قانون 
برنامه پنجساله پنجم توسعه، فعالیت نهادهاي پولي تحت 
عناوین مختلف از جمله صندوق قرض الحسنه، بدون اخذ 
مج��وز فعالیت از بانک مرکزي جمهوري اس��المي ایران 
ممنوع است. بنابراین مؤسساتي که خارج از ضوابط مقرر 
و با سوء مدیریت به امر واسطه گري وجوه و فعالیت بانکي 
مبادرت مي ورزند، شرایط مخاطره آمیزي را در بازار پولي 
و بانکي کش��ور ایجاد مي کنند که در برخي مواقع، زمینه 
س��از بحران بوده و هزینه هاي زیادي را به اقش��ار مختلف 

جامعه و نظام تحمیل مي کنند.

صندوق قرض الحسنه »آينده سازان ميهن« مجوز ندارد


