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 بازگشایي نماد 
بانک گردشگري

نم��اد معامالتي بانک گردش��گري تا قبل 
از پایان مرداد ماه س��ال جاري بازگش��ایي 
خواهد شد. به گزارش روابط عمومي بانک 
گردش��گري نم��اد معامالت��ي این بانک 
»وگردش« که در س��ال ۱394 در ردیف 
سه نماد برتر بازار سرمایه از لحاظ سوددهي 
بود تا قبل از پایان مرداد ماه س��ال جاري 
بازگشایي خواهد شد. گفتني است با نهایي 
ش��دن گزارش حسابرس براي سال مالي 
۱395/۰9/3۰ مجمع بانک نیز پس از اخذ 

مجوز از بانک مرکزي برگزار مي گردد.

»حاجعلی« پنجمین عضو 
هیات مدیره بانک تجارت

ب��ا برگزاری مجمع عمومی عادی به طور 
ف��وق الع��اده بانک تجارت، پنجمین عضو 

هیات مدیره این بانک معرفی شد.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک تجارت 
دراین جلس��ه ک��ه عصر روز چهارش��نبه 
هجده��م مردادم��اه با حض��ور 7۶ درصد 
س��هامداران و نمایندگان دولت جمهوری 
اس��المی ای��ران، ش��رکت های س��رمایه 
گذاری س��هام عدالت و نماینده س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار برگزار ش��د، علیرضا 
حاجعل��ی ک��ه صالحیتش ب��ه تأیید بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران رسیده 
اس��ت با انتخاب س��هامداران ب��ه عنوان 
 عضوپنجم هیات مدیره این بانک انتخاب 

شد.
پی��ش از ای��ن در مجمع ف��وق العاده بانک 
تجارت که س��یزدهم خردادماه برگزار شد، 
محمدابراهی��م مق��دم نوده��ی، هیبت اله 
س��میع، علیرضا اشرف نژاد و غالمحسین 
مظفری به عنوان اعضای هیات مدیره این 

بانک انتخاب شده بودند.

قائم مقام بانک مرکزي از افزایش سرمایه بانک ها به میزان 24 
هزار و 5۰۰ میلیارد تومان خبر داد. اکبر کمیجاني در نشس��ت 
شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي با اشاره به ساماندهي 
موسس��ات اعتباري غیرمجاز گفت: مشکل موسسات اعتباري 
غیرمجاز، مربوط به دولت یازدهم نبوده؛ بلکه مش��کل انباش��ته 
گذشته بود و حتي در آغاز دهه هشتاد نیز، این موسسات کم و 

بیش در حال شکل گیري بود.

قائ��م مق��ام بان��ک مرک��زي با اش��اره به تصویب قان��ون بازار 
غیرمتش��کل پولي در س��ال ۸۰ افزود: در دولت نهم، به دلیل 
ع��دم توج��ه به ابالغ آیین نامه این قانون، موسس��ات اعتباري 
غیرمجاز ش��روع به ش��کل گیري کردند و اکنون مسائل زیادي 
را ایجاد کرده اند، این در حالي است که این موسسات مشکل 
دولت کنوني نیست؛ اما حمایت دولت، مجلس و مسئوالن نظام 

به بانک مرکزي جسارت داد تا با این معضل مقابله کند.

وي تصریح کرد: در مراحلي هس��تیم که در جهت س��اماندهي 
موسسات اعتباري غیرمجاز گام هاي جدي برداشته شده است، 
ضمن اینکه در حوزه نظام بانکي نیز اصالحات ساختاري انجام 
ش��ده اس��ت؛ به نحوي که س��اماندهي بدهي هاي دولت، رونق 
بخش��ي به فعالیت بازار س��رمایه از اواس��ط دولت یازدهم کلید 
خورده است، ولي مانع جدي بر سر راه آن، مضایق مالي دولت 

و تنگناي جدي اقتصاد کالن بوده است.

سرمايه بانک ها افزايش يافت

عضو کمیسیون امنیت ملي مجلس مي گوید: 
تعدادي از بانک ها و حتي دستگاه هاي دولتي 
پول خود را در موسسات غیرمجاز براي کسب 

سود بیشتر سرمایه گذاري کرده اند! 
حجت االس��الم غالمرض��ا مصباحي مقدم، 
عضو کمیس��یون امنیت ملي مجلس با تایید 
این خبر گفته است: متوجه شدیم که تعدادي 
از بانک ها و حتي دستگاه هاي دولتي پول خود 
را در موسسات غیرمجاز براي کسب سود بیشتر 
س��رمایه گذاري کرده ان��د. او ک��ه در همایش 
بررسي اقتصاد مقاومتي، تولید و اشتغال سخن 
مي گفت با اشاره به باال بودن نرخ سود بانکي 
اظهارداش��ت: بانکداري در ایران با ۱۰ چالش 
جدي از جمله باال بودن س��ود بانکي، افزایش 
معوقات بانکي، پایین بودن نرخ کفایت سرمایه 
بانک ها، صوري عمل کردن بانک ها در اجراي 
عقود و تعداد ش��عب مواجه اس��ت که انجمن 
بای��د براي مقابله با این چالش ها برنامه ریزي 
و در راستاي رفع آنها پیگیري کند. عبدالرضا 
مص��ري، عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه 
مجلس شوراي اسالمي نیز ادامه داد: بسیاري 
از نقط��ه نظرات مفید در چرخه هاي سیس��تم 
بانک��ي از بی��ن م��ي رود که با توجه به اینکه در 
ساختار انجمن بیشتر عالقه مندي حاکم است 
و وظیف��ه، مي ت��وان این نقطه نظرات را از این 
طریق پیگیري کرد. وي افزود: در حال حاضر 
کشور در انبوهي از قوانین غرق شده که برخي 

از این قوانین نفعي براي کشور ندارد و انجمن 
مي تواند با ارتباط بین نظام بانکي و مجلس در 
راستاي اصالح این قوانین بکوشد. وي با اشاره 
به موانع اصالح معضالت سیستم بانکي گفت: 
کوتاه بودن عمر مدیریت ها باوجود انبوه قوانین 
و مقررات و نظام هاي موجود از جمله مسائلي 
اس��ت که ریس��ک پذیري را در این حوزه کند 
کرده و انجمن با توجه به اینکه تابع این نظام ها 
نیس��ت در نتیجه بهتر مي تواند در راه اصالح 
گام ب��ردارد. پورزرن��دي، یکي از فعاالن نظام 
بانک��ي هم گفت: ش��رایط بانکداري در ایران 
بس��یار مشکل ش��ده که علت آن تحریم هاي 
طوالني بر ضد نظام بانکي اس��ت. وي افزود: 
نه��ادي در مجل��س و دولت نداریم که از نظام 
بانک��ي و به ویژه بانک ه��اي خصوصي دفاع 
کند و قوانین در حوزه بانکي مشکالت زیادي 
دارد که باعث به وجود آمدن تخلف هایي شده 
است. بهروز نعمتي، نماینده مجلس نیز اظهار 
داشت: در حال حاضر تولیدکنندگان از بانک ها 
گله مندند و سیاس��تگذاران نیز از نظام بانکي 
انتقاد مي کنند. از س��وي دیگر بانک مرکزي 
و بانک ه��ا گالی��ه دارند که دول��ت براي آنها 
مشکل ایجاد مي کند و توانمندي الزم را از آنها 
سلب کرده است. وي افزود: در چنین شرایطي 
NGOها هستند که مي توانند مشکالت را حل 
کنند و به این س��ردرگمي پایان دهند. نعمتي 
ادامه داد: سود بانکي در دنیا 2 تا 5 درصد است 

و ما با سود فعلي در نظام بانکي نمي توانیم به 
این شرایط ادامه دهیم و باید به سمت و سوي 
اصالح آن حرکت کنیم. نعمتي خاطرنش��ان 
کرد: براي اصالح چاره اي جز اقتصاد مقاومتي 
نداریم که طي ۱۰ س��ال گذش��ته مقام معظم 
رهبري همیش��ه بر مس��ائل اقتصادي تاکید 
داش��ته اند ام��ا کار مهمي در ای��ن زمینه انجام 
نش��ده است. وي تاکید کرد: مهم ترین هدفي 
که باید آن را پیگیري کنیم خصوصي س��ازي 
بانک هاست چرا که در حال حاضر هیچ یک از 
بانک ها به معناي واقعي خصوصي نیست و باید 
بخ��ش خصوصي واقعي در نظام بانکي حاکم 

ش��ود. زارع، نماینده مجلس اظهارداشت: پنج 
س��ال اس��ت که منتظر دولت هستیم تا الیحه 
بانکداري را به مجلس ارایه دهد اما هنوز این 
اتفاق نیفتاده و یکي از دالیلي است که امروز 
بان��ک مرکزي با چال��ش بازارهاي پولي غیر 
متشکل روبه رو شده است. وي ادامه داد: یکي 
از چالش هاي نظام بانکي، بانکداري بین المللي 
است زیرساخت هاي آن فراهم است اما باید در 
این زمینه به الزامات آن نیز پایبند باشیم. زارعي 
تصری��ح کرد: یکي از اهداف انجمن باید ارایه 
راهکارهاي کاهش نرخ سود تسهیالت باشد. 
وي افزود: در مجلس گذش��ته طرح بانکداري 

را با 3۰۰ ماده تدوین کردیم و در این مجلس 
نیز کمیسیون اقتصادي تک تک این مواد را در 
دست بررسي دارد. این موضوع نشان مي دهد 
که مجلس عالقه مند است اما بانک ها تعامل 
زی��ادي با مجل��س ندارند. زارع خاطرنش��ان 
ک��رد: یکي از بزرگ ترین مش��کالت بانک ها 
بده��ي دول��ت اس��ت که باید تعیی��ن تکلیف 
ش��ود و در بودجه س��ال 9۶ افزایش س��رمایه 
بانک ها در دستور کار قرار گرفت که قطعا در 
بودجه 97 نیز مدنظر قرار مي گیرد. برومندي، 
عضو کمیس��یون امنیت ملي مجلس شوراي 
اسالمي نیز گفت: یکي از مهم ترین تهدید هاي 
کش��ور در حوزه اقتصادي است که مهم ترین 
بخش اقتصاد را نیز بانک ها تشکیل مي دهند. 
وي با بیان اینکه افزایش نرخ س��ود بانکي از 
معضالت جدي کشور است، گفت: در جلساتي 
که کمیسیون امنیت ملي براي بررسي مشکل 
موسس��ات مالي و اعتباري غیرمجاز تشکیل 
داد، متوجه شدیم که تعدادي از بانک ها و حتي 
دستگاه هاي دولتي پول خود را در این موسسات 
براي کسب سود بیشتر سرمایه گذاري کرده اند! 
وي تاکید کرد: ساماندهي وضعیت بانک ها در 
حال حاضر از مهم ترین مسائل کشور است و 
باید با نگاه دانش محور مسائل را پیگیري کرد 
که انجمن به خوبي مي تواند این کار را انجام 
دهد و مجلس نیز آمادگي دارد با شفاف سازي و 

اصالح قوانین در این راستا کمک کند.

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس خبر داد

سپرده گذاري بانک ها در موسسات غيرمجاز!
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آخرين اخبار و تحليـل روز اقتـصادي را 
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