بازاروسرمایه

www.ebtekarnews.com

دوشنبه
29خرداد1396
شماره3734

اخبار
مدیرعامل شرکت شناسا اعالم کرد

تولید یک ربات کمک حرکتی با حمایت بانکپاسارگاد
با حمایت بانکپاسارگاد و پس از گذراندن
موفقیتآمیز آزمونهای مختلف فنی،ربات
اگزواسکلتون به مرحله تولید رسید.
بهگزارش ابتکار به نقل از روابطعمومی بانکپاسارگاد،
حامد ساجدی مدیرعامل شرکت پیشگامان امین
سرمایه پاسارگاد(شناسا) از شرکتهای گروه
مالی پاسارگاد ،با اعالم این خبر گفت :با حمایت
بانکپاسارگاد ،شرکت پداسیس موفق شد تا پس از طی
موفقتآمیز آزمونهای مختلف فنی بر روی محصول خود یعنیربات اگزواسکلتون،
قرارداد فروش این محصول را با بیمارستان رفیده تهراننهایی کند .وی ادامه داد :این
ربات ،نوعی ربات کمک حرکتی است که به بیماران پاراپلژیک و دارای ضایعات نخاعی
که قدرت حرکت ندارند ،کمک میکند تا با پوشیدن آن امکان حرکت را بازیابند .این
ربات قابلیت بهکارگیری در زندگی عادی و یا فرایندهای توانبخشی را نیز داراست.
ساجدی خاطرنشان کرد :شرکت پداسیس که در حوزه توانبخشی حرکتی به طراحی
و تولید محصوالت نوآور و دانشبنیان میپردازد،از مجموعه سرمایهگذاریهای شرکت
شناسا بهعنوان شرکت تخصصی سرمایهگذاری خطرپذیر گروه مالی پاسارگاد است.

فعالیت بانک مهر اقتصاد به صورت مستقل ادامه می یابد
مدیر عامل بانک مهر اقتصاد گفت :موضوع ادغام
این بانک با موسسات کوثر و ثامن صرف ًا شایعه
بوده و روند فعالیت های بانک مهر اقتصاد به
صورت مستقل ادامه می یابد.
به گزارش ابتکار به نقل ازروابط عمومی بانک مهر اقتصاد ،سید ضیاء ایمانی
مدیر عامل بانک در این رابطه اظهار کرد :در چند روز گذشته بروز شایعاتی در
خصوص ادغام بانک مهر اقتصاد با موسسات اعتباری کوثر و ثامن در برخی رسانهها
و شبکههای اجتماعی ،موجب ایجاد نگرانی در میان مشتریان بانک گردید که با
اطالع رسانی مدیران این موسسات و تاکید بر حفظ استقالل بانک مهر اقتصاد،
جای هیچ گونه نگرانی نیست و این بانک مستقل و با قدرت روند فعالیت های خود
را ادامه می دهد.

رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک صنعت ومعدن:

مبارزه با پولشویی بهانه نیست بلکه اجرای قانون است
در دنياي كنوني فساد و بهخصوص مفاسد مالي ابعاد و اشكال جديدتر و
پيچيدهتري به خود گرفته اند كه شناسايي و مبارزه با آنها سختتر و
مشكلتر نيز شده است .مفسدين و عوامل ريز و درشت آنها همواره در
اين مسير به دنبال دور زدن قانون؛ نفوذ در دستگاههاي اجرايي و مسئول
با مبارزه با مفاسد هستند و در اين راه ازهيچ كوششي براي ناكام گذاشتن
قانون و مجريان قانوني فروگذاري نميكنند.
«پولشويي» درچندسال اخير در دنيا بهعنوان يكي از مهمترين و خطرناكترين
شيوههاي فساد شناخته شده و يك عزم بين المللي براي اين مفسده بهوجود آمده
است .پولشويي چنان به اقتصادهاي ملي و بين المللي ضربات جبران ناپذيري وارد
كرده و ميكند كه سازمانهاي ريز و درشتي براي مبارزه با آن در سطح كشورها و
جهان ايجاد شده است.

اداره کل تسهیالت تبصره ای بانک مسکن اعالم کرد

تازه ترین آمار پرداخت تسهیالت مکمل طرح مسکن مهر
اداره کل تسهیالت تبصره ای بانک مسکن اعالم کرد :از مجموع  ۳۹۰هزار
واحد مسکونی طرح مسکن مهر که شرایط اخذ تسهیالت مکمل طرح
مسکن مهر را دارند ،تا کنون قرارداد  ۲۲۳هزار و  ۹۵۴واحد مسکونی میان
بانک مسکن و پیش خریدار منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن ،بهمن ماه سال گذشته شورای پول و اعتبار
افزایش سقف تسهیالت مسکن مهر را به تصویب رساند .به این معنی که بر اساس
این مصوبه سقف تسهیالت انفرادی مسکن مهر برای پروژه های دارای شرایط الزم
از  ۳۰میلیون تومان به  ۴۰میلیون تومان افزایش یافت .مطابق با آمار وزارت راه و
شهرسازی بیش از  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار واحد مسکونی مهر در قالب پروژه های
مسکن مهر ساخته شده و در دست ساخت است .بر اساس بررسی های انجام شده
از این تعداد  ۳۹۰هزار واحد مسکونی که جزو پروژه های نا تمام و تکمیل نشده
این طرح محسوب می شوند مشمول دریافت تسهیالت جدید  ۱۰میلیون تومانی
مسکن مهر هستند.

خرید تضمینی گندم به ۴میلیون تن رسید
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید  ۴میلیون تن گندم با قیمت تضمینی در کشور خبر داد و گفت :درحال حاضر  ۲۵استان وارد عملیات اجرایی خرید تضمینی گندم شده اند .به نقل
از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران ،یزدان سیف گفت :از نیمه فروردین ماه سالجاری که خرید تضمینی گندم در مناطق جنوبی استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان شروع شد تا
صبح دیروز بیش از  4میلیون تن گندم تولید داخلی از کشاورزان خریداری کرده ایم .مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود :هم اکنون در  25استان کشور عملیات خرید جریان دارد و خرید
تضمینی گندم در استان خوزستان روزهای پایانی خود را سپری میکند.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت برای تقویت قیمت نفت چه اقداماتی باید انجام دهد؟

اوپک در حلقه باید و نبایدها
سازمان اوپک با دارا بودن  1.213میلیارد بشکه ذخایر
اثبات شده نفتخام ،حدود  71درصد از کل ذخایر اثبات
شده نفت جهان را در اختیار دارد.
به گزارش خبرآنالین ،سازمان اوپک با هدف ایجاد هماهنگی
در خطمشیهای نفتی كشورهای عضو و تعیین بهترین شیوه
برای تامین منافع فردی و جمعی اعضا ،تالش برای تثبیت قیمت
نفت در بازارهای بینالمللی و حذف نوسانات مضر و غیرضروری،
ضرورت تضمین درآمدی ثابت برای كشورهای تولیدكننده و در
نظر گرفتن مصالح كشورهای تولیدكننده نفت و نهایتا عرضه كافی
و منظم نفت به كشورهای مصرفکننده و یک بازده منصفانه برای
كشورهایی كه در صنعت نفت سرمایهگذاری میکنند ،ایجاد شد.
این سازمان طی سالیان گذشته فراز و فرودهای زیادی داشته و
در راستای رسیدن به اهداف خود ،تمهیدات و تصمیمات مختلفی را
اتخاذ كرده كه مهمترین آن ،سیاست كنترل عرضه از طریق مکانیسم
سهمیهبندی و بعدا هدف تولیدی بود .با این حال ،در این دوران با
چالشهای مختلفی مواجه بوده است .اگرچه چالشهای اوپک دارای
ابعاد داخلی و خارجی و همینطور جنبه كوتاهمدت و بلندمدت
دارند ،اما همه آنها به نوعی مرتبط با یکدیگر بوده و همدیگر را تحت
تاثیر قرار میدهند .در همین راستا ،مرکز پژوهشهای مجلس به
تحلیل  13چالشهای فراروی اوپک پرداخته است.
پیشرفتهای فناوری در زمینه برداشت از نفت
در چند سال گذشته پیشرفتهای تکنولوژیکی در زمینه
برداشت از منابع نامتعارف نفت و گاز در آمریکا باعث وقوع
تحوالت اساسی در بازارهای جهانی انرژی شده است .درست
زمانی كه كشف منابع جدید نفت متعارف هر سال سختتر
میشد و بیشتر اكتشافات نفتی در مقیاسهای كوچکتر و در
مناطق دورافتادهتر انجام میشد و بیشتر فعالیتهای اكتشافی با
شکست مواجه میشد ،تولید نفت شیل شدت گرفت.
تركیبی از حفاری افقی و عملیات شکست هیدرولیکی موجب
شده است كه برداشت حجم قابل توجهی از نفت و گازی كه با
تکنولوژیهای قبلی اقتصادی نبود جنبه تجاری به خود گیرد .این
مساله تاثیر قابل توجهی را بر وضعیت عرضه منابع متعارف نفت
و گاز ،تقاضای جهانی ،صنعت پاالیش و قیمتهای نفت گذاشت
و سازمان اوپک را با چالشی جدی و جدید مواجه كرد .زیرا در
صورتی كه بخواهد از یک سطح قیمتی باال حمایت كند و بدین
منظور سطح تولید خود را كاهش دهد ،بخش بیشتری از منابع
شیلی اقتصادی میشود و در مدت كوتاهی وارد بازار میشود
و آثار اقدام اوپک را خنثی میكند .تولید نفت شیل از مارس
 2015روند نزولی بهخود گرفت ،اما اوال كاهش آن كمتر از حد
انتظارات اولیه بود و از طرف دیگر از اواخر سال  2016كه قیمتها
تحتتاثیر توافق اوپک و غیراوپک برای كاهش  1.8میلیون بشکه
در روز از تولید ،روند صعودی بهخود گرفت ،خیلی زود رشد مجدد
تولید نفت شیل از سر گرفته شد.
ازطرفی اعضای اوپک سیاستهای مختلفی را در بازار نفت
دنبال میکنند كه میتواند تصمیمات اوپک را با چالش مواجه
کند .برای مثال ،از گذشته بازار آمریکا برای عربستان سعودی
اهمیت استراتژیک داشته و تحت هیچ شرایطی حتی با اعطای
تخفیفهای قابل توجه حاضر نیست كه سهم خود را در این بازار
از دست بدهد.

تبعات شوک نفتی
كشورهای عضو اوپک از لحاظ تولید وضعیت همگونی ندارند و
تولید آنها بین  200هزار بشکه كه مربوط به كشور گابن است و
تولید عربستان كه حدود  10میلیون بشکه در روز تولید میكند،
متفاوت است و از طرف دیگر در مورد ذخایر ،صادرات ،مصرف
داخلی و ظرفیت مازاد تولید نیز همین دامنه قابل مشاهده است.
عالوه بر این ،پراكندگی گستردهای را از لحاظ جغرافیایی دارند
كه برای برگزاری اجالس به ویژه اجالس اضطراری یک مشکل
عمده است.درهمین راستا بخش عمده انرژی مصرفی دنیا توسط
انرژیهای فسیلی شامل نفت ،گاز طبیعی و زغالسنگ تامین
میشود .تا قبل از شوک اول نفتی ( )1973تصور عمومی این بود
كه منابع نفتی به اندازه كافی وجود دارد ،اما با وقوع شوک اول
نفتی ،تصور وفور منابع تبدیل به كمبود منابع شد و زنگ خطر
برای كشورهای صنعتی كه تا آن موقع با اتکا به نفت ارزانقیمت
چرخهای توسعه خود را به گردش در آورده بودند ،به صدا درآمد.
از اولین اقدامات این كشورها ،تدوین سیاستهایی در زمینه
متنوعسازی منابع انرژی بود .یکی از سیاستهایی كه در جهت
متنوعسازی منابع عرضه انرژی مطرح شد ،سیاست توسعه
تکنولوژی تولید و عرضه انرژیهای جایگزین و تجدیدپذیر به
جای انرژیهای فسیلی بود و در این بین توسعه سوختهای
زیستی شامل بیودیزل و بیواتانول و پیلهای سوختی هیدروژنی
در بخش حملونقل ،تهدیدكننده رشد تقاضای نفت در آینده
است.
تمحیطی
مسائلزیس 
نگرانی نسبت به گرمایش كره زمین در اثر مصرف سوختهای
فسیلی باعث شده كه مقررات سختگیرانهتری نسبت به انتشار
گازهای گلخانهای در سطح ملی و فراملی تصویب و به اجرا
درآید .تصویب این قوانین باعث شده رشد تقاضا برای نفت را
با محدودیت مواجه کند .ازطرفی بهرهوری انرژی عبارت از میزان
تولید كاال و خدمات در ازای هر واحد انرژی مصرف شده است كه
با شاخص شدت انرژی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
طی چند دهه گذشته كشورهای توسعهیافته سیاستهای
مختلفی را برای افزایش كارآیی و بهرهوری انرژی اتخاذ كردند و
موفق شدند شدت انرژی خود را بهطور قابل مالحظهای كاهش
دهند كه پیامد آن كاهش رشد مصرف انرژی در این كشورها
بود و پیشبینی میشود این روند در آینده ادامه یابد .در مقابل
كشورهای درحال توسعه دارای بهرهوری انرژی پایینتری
نسبت به كشورهای توسعهیافته هستند و در سالهای اخیر
سرمایهگذاری برای افزایش بهرهوری انرژی در آنها افزایش یافته
و پیشبینی میشود كه نرخ رشد مصرف انرژی بهویژه مصرف
نفت كاهش یابد.
ازسوی دیگر یکی از چالشهای اوپک ،تولیدكنندگان و
صادركنندگان غیرعضو اوپک هستند .این كشورها به راحتی
حاضر به همکاری با كشورهای اوپک نیستند و در صورتی كه
اوپک بخواهد بدون همکاری آنها سطح تولید خود را كاهش دهد،
عمال به معنای واگذار كردن سهم بازار خود به این كشورهاست.
نبود مکانیسم اجرایی موثر
اوپک از سال  1982سیاست تحدید و سهمیهبندی تولید را
برای حمایت از قیمت نفت اتخاذ كرد ،اما در تمام دورههایی كه

این سازمان تصمیم میگرفت سطح تولید خود را كاهش دهد،
بعضی از اعضا از سهمیه تولید خود تخلف میكردند و عمال هیچ
مکانیسم اجرایی برای جلوگیری از تخطی اعضای متخلف و
مجازات آنها در اوپک موجود نیست.
از اینرو بعضی از اعضا با تخلف خود موجب بیاثر شدن
تصمیمات جمعی اوپک میشدند .البته در توافق اخیر اوپک
میزان پایبندی اعضا باال بوده و از استثناها در تاریخ اوپک
محسوب میشود .متوسط پایبندی اعضا در دورههای قبلی حدود
 70درصد بوده كه در چهار ماه اخیر به حدود  100درصد رسیده
است.
اوپک در طول حیات خود فراز و نشیبهای زیادی را طی
كرده و عملکردهای مختلفی داشته است .با آنکه در این دوران
به موفقیتهای زیادی نائل شده است ،ضعفهایی نیز متوجه
این سازمان بوده و در مقاطعی نتوانسته در راستای رسیدن به
اهداف خود نقش موثری در بازار جهانی نفت ایفا كند .یکی از
نکات ضعیف این سازمان نداشتن استراتژی بلندمدت بوده است.
فقدان استراتژی بلندمدت باعث شده كه سازمان در تصمیمات،
جهتگیریها و اولویتهای آینده ،رویه مستقل و یکسانی نداشته
باشد .از اینرو در سال  2003اوپک تصمیم گرفت استراتژی
بلندمدت را تدوین كند و گروهی از كارشناسان اوپک پس از 2.5
سال آن را تدوین و نهایتا در سپتامبر  2005به تصویب وزرای
نفت اوپک رسید.
این سند هدفهایی را درباره درآمدهای نفتی بلندمدت
كشورهای عضو اوپک ،قیمتهای عادالنه و باثبات ،نقش نفت
در تامین نیازهای انرژی آینده ،ثبات بازارهای جهانی نفت ،ایجاد
امنیت عرضه پایدار نفت برای مصرفكنندگان و امنیت تقاضای
جهانی نفت مشخص میكند .با این حال ،این سند عالوه بر اینکه
دارای ضعفهایی بود و باید به تدریج نقاط ضعف آن برطرف و
روزآمد میشد ،نهتنها روزآمد نشد ،بلکه وارد فاز اجرایی نشد و
عمال كنار نهاده شد.
وابستگی اقتصادی اعضای اوپک به درآمدهای نفتی
اگرچه وابستگی كشورهای عضو اوپک به درآمدهای
نفتی متفاوت است ،اما اكثر این كشورها وابستگی زیادی

به درآمدهای نفتی دارند و زمانی كه قیمت نفت كاهش
مییابد بهتبع آن ،درآمدهای این كشورها نیز كاهش مییابد
و بعضی از كشورها تالش میکنند كه با تولید بیشتر ،كاهش
درآمدی خود را جبران كنند و این مساله یک تهدید برای
سیاست اوپک در جهت تحدید تولید است .ازسویی صنعت
نفت در اغلب كشورهای عضو اوپک ملی است و این كشورها
تالش كردهاند كه نقش حاكمیتی خود را در بخش باالدستی
نفت حفظ كنند ،اما طی سالیان گذشته بعضی از كشورها
ازجمله عراق و آنگوال اجازه ورود شركتهای بینالمللی را
به بخش باالدستی دادهاند .ورود شركتهای بینالمللی به
بخش باالدستی باعث میشود كه این شركتها در زمانی
كه كشور متعهد به كاهش تولید شده ،از انجام آن خودداری
كنند.
درحال حاضر عراق با كاهش قیمت نفت و از طرف دیگر،
تعهد به كاهش تولید ،در پرداختهای خود به شركتهای
نفتی با مشکل مواجه شده است و این مساله در آنگوال نیز
وجود دارد .یکی از مهمترین چالشهای اوپک طی چند دهه
گذشته ،تاثیرگذاری سیاست خارجی هریک از اعضای اوپک
بر تصمیمات آنها بوده است .نمونههای بیشماری از آن وجود
دارد و آخرین مورد آن طرح فریز نفتی مطرح شده توسط
عربستان سعودی برای جلوگیری از رشد تولید نفت ایران در
دوره پسابرجام بود.
در آخر اینکه كشورهای مصرفکننده در زمینه تامین
انرژی خود سیاستهای مختلفی را اتخاذ كرده و به آن
پایبندند .این سیاستها در برخی موارد بر اوپک نیز
تاثیرگذار است .این سیاستها طیف وسیعی از پرداخت
یارانه به انرژیهای جایگزین نفت تا ایجاد ذخیرهسازی نفت
را دربرمیگیرد.
درحال حاضر حجم باالی سطح ذخیرهسازیهای تجاری و
استراتژیک یکی از عواملی است كه توافق اخیر اوپک را تحتتاثیر
قرار داده و برای پایین آوردن آن تا متوسط پنج سال گذشته ،الزم
است اوپک توافق كاهش تولید را برای مدت بیشتری ادامه دهد
تا قیمتها تقویت شود.

نگاهی به ارزش معامالت بورس تهران از سال  ۹۱تا ۹۵
بررسی ها نشان میدهد از سال  ۱۳۹۱تا سال  ۱۳۹۵ارزش اسمی بورس
اوراق بهادار تهران  ۱۷۲درصد و ارزش بازاری آن  ۸۸.۶درصد رشد داشته
است.
به گزارش ایسنا ،بررسی ارزش بازاری بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۹۱
تا  ۱۳۹۵بیانگر رشد  ۸۸.۶درصدی ارزش جاری و رشد  ۱۷۲درصدی ارزش اسمی
است .ارزش جاری بازار از حدود  ۱۷۰هزار میلیارد تومان در سال  ۱۳۹۱به  ۳۳۲هزار
میلیارد تومان در پایان سال  ۱۳۹۵رسیده است.
طی این دوره ارزش اسمی بازار از  ۵۰.۶هزار میلیارد تومان در سال  ۱۳۹۱به ۱۳۷.۸
میلیارد تومان در پایان سال  ۱۳۹۵افزایش یافته است .طی این دوره متوسط  P/Eبازار
نیز با افزایش بیش از یک واحدی از  ۵.۳۵واحد در سال  ۱۳۹۱به  ۶.۸۴واحد در پایان
سال  ۱۳۹۵رسید.
شاخص کل ارزش -وزنی نیز همراستا با سایر نشانگرهای بورس با رشد ۱۰۱.۱
درصدی از  ۳۸هزار و  ۴۰۸واحد در سال  ۱۳۹۱به  ۷۷هزار و  ۲۳۰واحد در پایان

سال  ۱۳۹۵رسید .نکته دیگر این که ارزش جاری بازار در سال  ۱۳۹۴حدود  ۳۳۴هزار
میلیارد بود که این رقم یک سال بعد یعنی در سال  ۱۳۹۵به  ۳۲۲هزار میلیارد تومان
رسیده است .همچنین متوسط  P/Eبازار که در سال  ۶.۸۴ ،۱۳۹۵بود یک سال قبل
از آن به  ۷.۴۵میرسید.
عالوه بر رشد ارزش معامالت بورس اوراق بهادار حجم کل معامالت بازار از ۸۰
میلیارد سهم در سال  ۱۳۹۱با رشد  ۲۲۱درصدی به  ۲۷۵میلیارد سهم در سال ۱۳۹۵
بالغ شد .همچنین طی این دوره تعداد دفعات معامالت بازار از پنج میلیون نوبت به
 ۱۵میلیون نوبت افزایش یافته است .آمارها نشان میدهد که تعداد دفعات کل بازار در
سال  ۱۷ ،۱۳۹۲میلیون نوبت ،در سال  ۱۳ ،۱۳۹۳میلیون نوبت و در سال ۱۴ ،۱۳۹۴
میلیون نوبت بوده است.
این آمار نشان میدهد که در سال  ۱۳۹۱کمترین دفعات معامله و در سال ۱۳۹۲
بیشترین دفعات معامله در بورس اوراق بهادار تهران انجام و از سال  ۱۳۹۳با مقداری
کاهش روبهرو شده و تا سال  ۱۳۹۵با شیب نسبتا ثابت رشد داشته است.

فرار سپردههای میلیاردی از غیرمجازها
تا همین چند ماه پیش بود که غیرمجازهای بانکی
با پیشنهادهای جذاب و سودهای غیرقابل باور در
نظام بانکی سپردهگذاران و مشتریان بانکهای
مجاز را جذب خود 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 سه ماه گذشته ظاهرا روال معکوس
شده و با متشنج شدن فضا در بازار غیرمتشکل
پولی سپردههای کالن درحال ورود به بانکهای
معتبراست.
به گزارش ایسنا ،تا حدود سه سال پیش و قبل از آغاز
روند کاهشی سود بانکی ،بانکها و موسسات مجاز و البته در
کنار آنها 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 .در ادامه با
کاهشی شدن نرخ سود و تصمیم بانک مرکزی و شورای پول
و اعتبار برای ریزش نرخ تا  ۲۲درصد و در نهایت با کاهش تا
 ۱۵درصد تا به امروز ،در دو سال اخیر شرایط به سمتی پیش
رفت که فضایی برای جوالن موسسات غیرمجاز فراهم شد
تا بتوانند از موقعیتی که بانکها موظف به کاهش نرخ سود
خود بودند ،استفاده کرده و نرخهای باالتری را به مشتریان
پیشنهاددهند.
در این حالت بود که جدای از رقابت مخربی که بین مجازها
و غیرمجازها در جذب سپرده شکل گرفت ،منابع هنگفتی از
بانکها و موسسات مجازی که کمابیش سود مصوب بانکی را

رعایت میکردند خارج شده و به سمت غیرمجازها روانه شد؛
به طوریکه 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 شدت 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 دست دادن
اعتباری که غیرمجازها نزد مردم برای خود ایجاد کرده بودند،
اکنون منابع درحال خروج از آنها و سرازیر شدند به سمت
بانکهاست.
در مدت اخیر با شایعه ورشکسته شدن بانکها و موسسات
به ویژه غیرمجازها و همچنین اتفاقی که حتی برای موسسه
مجاز کاسپین (با داشتن هشت زیرمجموعه غیرمجاز) رخ داد
و از سویی دیگر برخی اظهارات مقامات رسمی بانک مرکزی
روال به گونهای دیگر رقم میخورد.
مراجعه به بانکها و جویا شدن نظر مدیران شعب از این
حکایت دارد که اکنون فضا طوری است که مشتریان بانکها
ترجیح دادهاند در حدود دو تا سه ماه گذشته منابع خود را
به سمت بانکهای بزرگتر سوق دهند ،در این مدت شاهد
بودیم حتی میلیاردها تومان پول را از موسسات غیرمجاز و
حتی مجاز و در مواردی بانکهایی که عنوان میشود دچار
گ تر سپرده
تزلزل میشوند خارج کرده و در بانکهای بزر 
میکنند.
مدیران بانکی دالیل این موضوع را شرایط اخیر نظام بانکی
و فضای ملتهبی که در نتیجه بهم ریختگی موسسات اعتباری

ایجاد شده میدانند .در عین حال که عنوان میکنند وقتی در
جریان تبلیغات انتخابات ریاست 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 اشاره مدیران بانکی قرار دارد به
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در روزهای ابتدایی امسال
دربار ه سودهای بانکی بر میگردد ،زمانی که عالی ترین مقام
بانک مرکزی اعالم میکند پرداخت سودهای باال از سوی
بانکها نشانه خوبی از شرایط بانک پرداخت کننده نبوده و
نمیتواند ریسک آن را برای مشتری تضمین کند به طور
حتم میتواند بر اطمینان مشتریان 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 شده و دیگر فضای چندانی برای
مانور موسسات غیرمجاز برای جذب سپرده نیست و در روالی
متفاوت نقدینگی در حال خروج از غیرمجازها و وارد شدن
به مجازها است.

