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توقف پرداخت سود صندوق سرمایه گذاری بانکها

فرزندانناخلفنظامبانکی!

اگرچه صندوقهای سرمایهگذاری بانکها
قرار بود با مصوبه بانک مرکزی برای کاهش
نرخ سود ،در مسیر انضباط قرار بگیرند ،اما
مستعد فضایی هستند که بانکداری سایهای
را در اقتصــاد به خوبــی تداعی میکنند.
صندوقهای ســرمایهگذاری را بسیاری از
کارشناسان و مدیران بانکی ،فرزندان ناخلف
نظام بانکی میدانند که اگرچه تشــکیل
شــدند تا در بازار سرمایه ،مشکلگشایش
تامین مالی باشــند ،اما با گذشــت زمان،
خود به معضلی بــرای تامین مالی و نظام
بانکی کشور تبدیل شدهاند و شرایط را برای
ادامه حیات بانکها به خصوص با مصوبات
شورای پول و اعتبار و بخشنامههای بانک مرکزی برای کاهش نرخ
سود ،با مشکالتی مواجه کردند .البته بانک مرکزی در بخشنامه اخیر
خود برای کاهش نرخ سود بانکی ،تالش کرد تا ترمز حرکت بیوقفه
این صندوقها را بکشــد و شــرایط را به گونهای پیش برد که این
صندوقها هم ،در چارچوب نظام بانکی و دستورالعملهای ابالغی،
پا به پای بانکها حرکت کرده و شــرایط را برای یک بانکداری آرام
و بدون رقابت منفی در حوزه پرداخت نرخ ســود سپرده پیش برند.
اما واقعیت آن است که تا پیش از مصوبه بانک مرکزی ،صندوقهای
سرمایهگذاری بانکها ،سود باالیی میدادند و بانک مرکزی نتوانسته
بود عایدی الزم را از بخشــنامه های خود برای کاهش نرخ سود در
این مســیر برداشــت کند .البته نکته حائز اهمیت آن است که آن
دسته از منابع صندوق ها که در بانک سپرده میشود است که اجازه
ندارد نرخی باالتر از نرخ ســود بانکی بپردازد ،اما به طور قطع ،این
صندوقها یکسری فعالیت های اقتصادی هم دارند که ممکن است
منجر به حصول سود باالتر شود.
صندوقهای سرمایهگذاری؛ از تشکیل تا انحراف

موضوع از آنجا شروع شد که به دنبال افزایش عرضههای اولیه سهام
ل  ،۱۳۸۸صندوقهای سرمایهگذاری طبق قانون توسعه ابزارها
در سا 
و نهادهای مالی جدید (مصوب ســال  )۱۳۸۸با هدف تقویت سمت
تقاضای بازار ســرمایه بــه عنوان ابزار مالی جدیــد و فراهم آوردن
موجبات ورود با واســطه سرمایهگذاران ریسکگریز در فعالیتهای
کمریسک بازار سهام به منظور تعمیق بازار سرمایه ،معرفی شدند .به
گزارش ایسنا اما علیرغم اهداف مثبتی که برای ایجاد صندوقهای
سرمایهگذاری پیشبینی شده بود ،در عمل این صندوقها از هدف
اصلی خود که همانا تعمیق بازار ســرمایه از طریق تنوعبخشــی به
نهادهای مالی موجود و تقویت طرف تقاضا در بازار سهام است ،دور
شــد .این در حالی اســت که برخی از مجوزهای قانونی که توسط
نهادهای متولی بازار سرمایه صادر شد ،باعث شد بانکها و موسسات
اعتبــاری فارغ از مقــررات و الزامات بانک مرکــزی از صندوقهای
سرمایهگذاری به عنوان دســتاویزی برای جذب نقدینگی از طریق
دور زدن مصوبات شــورای پول و اعتبار در زمینه نرخ ســود بانکی
استفاده کرده و موجبات رشد بیرویه ارزش داراییهای آنها را فراهم
آورند .بررسیها نشان میدهد عالوه بر رویکرد نادرست مقرراتی در
مجاز شمردن سپردهگذاری صندوقهای ســرمایهگذاری با درآمد
ثابت در شبکه بانکی ،نظارت ناکافی نهاد متولی بر نحوه عملکرد این
صندوقها نیز مزید بر علت شد تا عم ً
ال صندوقهای سرمایهگذاری از
ماهیت اصلی خود در بازار سرمایه دور شده و به صورت غیرمستقیم
به نهادی ســپردهپذیر تبدیل شوند که عم ً
ال خارج از حیطه نظارتی

بانک مرکزی فعالیت میکنند.

آیا بانکهای ایرانی

ورشکستمیشوند؟
هیرشسعیدیان

شــاید سؤال اصلی آن باشد که جلوگیری تصنعی از
ورشکستگی بانکها آیا به نفع اقتصاد ایران است؟ از
آغاز سال  2010و در زمان اوج بحران بانکی تا پایان
آن دولت فدرال در ایاالت متحده منتظر ورشکستگی
بســیاری از بانکها نماند و تنها با صدور یک نامه از
فعالیت  149بانک ورشکسته جلوگیری کرد .بانکها
در آمریکا عموماً به اندازهی بانکهای ایرانی شــعبه
ندارند ،برخی بانکها ممکن اســت تنها یک شعبه
در یک شهر داشته باشند .اما زمانی که فدرال رزرو
در این کشور جلوی فعالیت" ،فرستبانکینگسنتر"
در ایاالت ویسکانیسن را با  750میلیون دالر دارایی
گرفت ،ورشکســتگی این بانک نه از جیب مردم که
به حساب موسسه بیمه فدرال پس اندازهای آمریکا
انجام گرفت و این موسســه ابتدا به ساکن یک چک
 142میلیون دالری برای سپردهگذاران بانک صادر
کرد .در کشــور ما به دلیل تفاوت ساختارهای مالی
طی سالیان موسســات مالی و اعتباری غیر مجازی
شــکل گرفته بودند که حتی از بانک مرکزی مجوز
نداشــتند .بحــران و فروریــزش این موسســات را
نمیتوان در دایرهی حقوقی " ورشکستگی " تفسیر
کرد ،بلکه بیشــتر میتوان از عنــوان " جعل " و "
کالهبرداریهــای عمومی " برای بســیاری از آنها
اســتفاده کرد ،زیرا اخذ وجه از مردم بدون داشتن
هیچ نوع اجازهای رســمی از تنها نهاد معتبر دولتی،
یعنــی بانک مرکزی بــه این معنا اســت که بنگاه
اقتصادی شما ،شامل قانون تجارت نمیشود .پرسش
مطرح شــده در نوشتار تنها به حیطهای "مجازهای
بانکداری" در کشور محدود میشود .بانکهای ما اگر
به دلیل ضعف عملکردها به مرحلهای وارد شوند که
میزان نقدینگی آنها ،کفاف بدهیهای فوری بانکها
را نیز ندهد ،معموالً دســت بــه دامان بانک مرکزی
میشــوند و این بانک هم از تــرس عواقب احتمالی
و راه افتــادن " دومینوی زمین خــوردن بانکی "،
نقدینگی در اختیار آنها قــرا میدهد تا بدهی خود
را بپردازند.
ادامه در صفحه 5

دالر شهریوری رکورد شکست

بررســی نرخ دالر در شــهریور ماه نشان میدهد که در
مجموع این نوع ارز  ۸۷تومان نوسان قیمت در این یک
ماه پیدا کرده و باالترین نرخ سال را تاکنون تجربه کرده
اســت .به گزارش ایســنا ،دالر آمریکا در ماه گذشته با
نوسانات و تغییراتی در جهت افزایش و کاهش همراه شد
و در کانالهای  ۳۸۰۰و  ۳۹۰۰تومان در نوسان بود .دالر
در نخستین روز شهریور ماه  ۳۸۳۳تومان عرضه شد که
پایینترین نرخ دالر در این ماه بود .در روزهای بعد دالر
با روند افزایشی به  ۳۸۵۹تومان رسید .روند صعودی نرخ
دالر همچنان ادامه دار شد و در هفتمین روز ماه۳۸۶۳ ،
تومان در بازار آزاد عرضه شد.
در یازدهمین روز شــهریور ماه با ادامه همین روند دالر
به  ۳۸۸۲تومان رسید اما در سیزدهمین روز از شهریور
مــاه روند این نوع ارز معکوس شــد و نرخ آن به ۳۸۷۹

تومان رسید .در روزهای بعد بار دیگر دالر سمت و سوی
صعودی پیدا کرد و در شــانزدهمین روز ماه وارد کانال
 ۳۹۰۰تومان شــد و  ۳۹۰۴تومان در بازار آزاد فروخته
شد .در روزهای بعد دالر همچنان در کانال  ۳۹۰۰تومان

باقی ماند.
بیســتم شــهریور ماه نیز  ۳۹۰۰تومان و بیست و یکم
شــهریور  ۳۹۱۴تومان فروخته شــد .در بیست و دوم
شهریور  ۳۹۲۰تومان در بازار داد و ستد شد که این رقم
باالترین نرخ دالر در یک ماه اخیر بوده اســت .در دهه
پایانی ماه قیمت دالر ارزان شــد و مجددا مانند ابتدای
ماه در کانال  ۳۸۰۰تومان در نوســان بود .در بیســت و
ششم ماه گذشته دالر  ۳۸۹۸تومان قیمت داشت و در
ادامه ماه با شــیب مالیم به سمت کاهش حرکت کرد و
در بیست و هشتمین روز شهریور  ۳۸۹۲تومان فروخته
شد .در مجموع بررسی نرخ دالر در ششمین ماه از سال
جاری نشان میدهد که دالر بین  ۳۸۳۳تومان تا ۳۹۲۰
تومان در نوســان بوده و در این بــازه زمانی  ۸۷تومان
نوسان قیمت پیدا کرده است.

یک کارشناس اقتصادی تشریح کرد :

صندوقها در مسیر اصالح

پیمان قربانی ،معاون اقتصادی بانک مرکزی ،در پاسخ به این سوال
کــه با توجه به راهاندازی صندوقهای ســرمایهگذاری در بانکها و
پرداخت ســودهای باالتــر از این طریق به ســپردهگذاران ،اعمال
نرخهای سود مصوب شــورای پول و اعتبار در شبکه بانکی چگونه
بوده است ،گفت :این مسئله به حوزه نظارت برمیگردد اما تا جایی
که بنده اطالع دارم میزان رعایت نرخهای سود نسبت به گذشته بهتر
بوده است .وی تصریح کرد :درخصوص صندوقهای سرمایهگذاری
هم طبق بررسیهای بانک مرکزی برخی صندوقها بیش از نرخهای
مصوب شورای پول و اعتبار ســود سپرده پرداخت میکردند که با
هشــدار بانک مرکزی ،نرخ ســود این صندوقها اصالح شده است.
قربانی نرخ ســود مطلوب از بُعد اقتصــاد کالن را یک تا دو درصد
باالتــر از تورم عنوان کرد و گفت :با توجــه به تنگنای مالی امکان
نزدیک کردن یکباره نرخ ســود به تورم در مدت کوتاه وجود ندارد
بنابراین باید به تدریج به این ســمت حرکت کنیم .مســلماً ،فضای
بانکداری سایهای که اکنون با حضور صندوقهای سرمایهگذاری در
کشــور به وجود آمده و عم ً
ال منجر به دور زدن مصوبات نرخ ســود
شورای پول و اعتبار در زمینه نرخهای سود شده است ،مانعی برای
کاهش هزینههای تامین مالی در کشــور قلمداد میشود .در واقع با
ورود صندوقهای ســرمایهگذاری با درآمد ثابت به سپردهگذاری در
بانکها و موسسات اعتباری ،نه تنها هیچ نفعی برای رفع مشکالت
بازار پول و یا تعمیق بازار ســرمایه از این محل متصور نیست ،بلکه
از مســیر اختالل در نرخهای ســود بازار پول و افزایش تامین مالی
بخشهای مولد اقتصادی موجب لطمه به رشد اقتصادی و اشتغال
کشــور بهعنوان یکی از مهمترین دغدغههای مقام معظم رهبری و
ریاست محترم جمهوری شده است.
به نوشــته مهر ،در این ارتباط بانک مرکزی با رصد تحوالت صورت
گرفتــه در حوزه ورود صندوقهای مورد بحث به ســپردهگذاری با
نرخهای ترجیحی در بانکهــا و در واکنش به این رویداد ثباتزدا،
ضمن تالش برای الزام بانکها برای خروج کامل آنها از فعالیتهای
صندوقهای ســرمایهگذاری با درآمد ثابت تا یکسال آینده (موضوع
بخشنامه شــماره  ۹۶/۶۱۲۷۷مورخ  )۱۳۹۶/۰۳/۰۱و نظارت جدی
بر رابطه سپردهگذاری میان بانکها و صندوقهای فوقالذکر ،اخیرا ً
بخشنامهای هشتبندی (شماره  ۱۷۳۷۹۳مورخ  )۱۳۹۶/۰۶/۰۵را
به شبکه بانکی کشور ابالغ کرده است که بر اساس بند  ۶بخشنامه
مزبور ،بانکها موکدا ً ملزم به رعایت حداکثر نرخ ســود  ۱۵درصدی
برای ســپردههای صندوقهای مورد بررسی بوده و اعطای هر گونه
سود مازاد بر نرخ تعیین شده مزبور ممنوع است.

سرمقاله

چکهای کاغذی مشــکالت زیادی را برای نظام بانکی
و نظام اقتصــادی ایجاد کردهاند .چکهای الکترونیکی
بهعنوان ابزار جدیدی برای مبادله در سیســتم بانکی
کشــور و اقتصاد معرفی شده اســت .الزم به ذکر است
که ایرلند اولین کشــوری بود که از سال  2005برنامه
حذف چک را به اجرا درآورد .ســایر کشــورها بهمرور
زمــان از چک الکترونیک اســتفاده کردند و بانکداری
الکترونیک جایگزین بانکداری ســنتی شــد .موضوع
ســاماندهی وضعیــت چــک در ایران از ســال۱۳۹۴
بــا طراحی ســامانه ملــی چــکاوک موردتوجه بانک
مرکزی قرار گرفت .در ادامه آن ســامانه صیاد با هدف
اعتبارســنجی یکپارچه ،کنترل دقیق اهلیت متقاضی
دستهچک پیش از صدور ،اســتعالم وضعیت عملکرد
صادرکننده چک توســط گیرنده آن ،استانداردسازی
ابعــاد ،جانمایی اقالم اطالعاتــی و ویژگیهای امنیتی
برگهچک توســط بانک مرکزی طراحی شــده است.
توگو با یک
آلبرت بغزیان ،کارشــناس اقتصادی در گف 
روزنامه میگویــد« :چکهــای الکترونیکی جایگزین
مناســبی برای چکهای کاغذی در ســامانه بانکداری
کشور اســت .مزیتهای فراوانی در راستای جایگزینی
چکهای الکترونیکی در سیســتم نقل و انتقاالت پول
ل و انتقــاالت پولی اگر بهصورت
ایجاد خواهد شــد .نق 
الکترونیکی صورت گیرد ،دقیقتر انجام و از اتالف زمان
نیز جلوگیری میشود ».بهتازگی از طرح صیاد یا همان
طرح چکهای الکترونیکی رونمایی شــد .نظر شما در
مورد وجود چکهای الکترونیکی چیســت؟چکهای
الکترونیکی جایگزین مناســبی برای چکهای کاغذی
در ســامانه بانکداری کشور است .مزیتهای فراوانی در
راستای جایگزینی چکهای الکترونیکی در سیستم نقل
ل و انتقاالت پولی
و انتقاالت پول ایجاد خواهد شــد .نق 
اگر بهصورت الکترونیکی صورت گیرد ،دقیقتر انجام و
از اتالف زمان نیز جلوگیری میشــود .موارد ذکرشده
باعث صرفهجویی در بســیاری از هزینههای بانک و نیز
فرد متقاضی میشود .الکترونیکیشدن چکها در بحث

پایان پاسکاری چکها
محیطزیست نیز بیتاثیر نیســت و در زمینه مصرف
کاغذ صرفهجویی بزرگی حاصل خواهد شــد .دو اتفاق
مثبت در مورد چک میتواند رخ دهد .در زمینه قانون
ک تغییراتی حاصل و مشخص شود در حال حاضر چه
چ 
میزان چک در سیستم بانکی وجود دارد که زمان وصول
آنها نرسیده است ،زیرا چک یک سند عندالمطالبه است.
سالهاســت که موضوع بدونتاریخبودن چک فراموش
شــده و مانند سفته و برات از آن استفاده میشود .این
مســئله باعث سوءاستفاد ه در زمینه چکهای بیمحل
شده اســت؛ چکهای الکترونیکی میتواند حلکننده
این مشــکل باشد و مشــخص کند چه میزان چک در
موعد نزدیک یا دیرتر صادر میشود .سیستم بانکی باید
خودش را آماده کند تا در زمان سررســید موعد تاریخ
چکها خدمات الزم را ارائه کند .باید به این نکته اشاره
کرد که چک کاغذی در اقتصاد کشــور و در معامالت
داخلی بســیار دستبهدســت میشــود .در این راستا
ثبتشــدن چکها بهصورت الکترونیکی از جابهجایی
زیاد چکها و پاســکاریهای بیمورد و بیش از اندازه
آنها جلوگیــری میکند .با وجود چکهای الکترونیکی
در بازار سوءاستفاده از چک کاهش مییابد و جعل امضا
و دســتکاری در تاریخ چکها امکانپذیر نخواهد بود.
چکهــای الکترونیکی جرایمــی را که با چک کاغذی
صــورت میگرفت ،از بیــن میبرد و مســلما قوانین
جدیدی را در این زمینه بههمراه دارد.

آیا بانکــداری الکترونیکی در ایــران موفق عمل کرده
است؟

تنهــا ارگانی که میتواند در ایــران ادعای بهروز بودن
داشــته باشد و با جرئت بیان کند از تجارت الکترونیک
اســتفاده میکند ،سیستم بانکی کشور است .بانکداری
الکترونیک در سایر نقاط دنیا و از جمله ایران بهخوبی
پیش میرود .با بانکــداری الکترونیکی خطاها کاهش
یافته و ارســالها و نقلو انتقاالت پولی سریعتر اتفاق
میافتد .ناگفته نماند گردش پول نیز ســریعتر و بهتر

رخ میدهد .دولت الکترونیک باعث شــده رقابت بین
بانکها ایجاد شــود و خدمات بانکهــا در این زمینه
روزبهروز افزایش یابد .امنیت سیســتم بانکی در مورد
دولت الکترونیک باید بادقت بررسی شود تا اختالس و
سوءاستفاده اتفاق نیفتد ،چرا که بانکداری الکترونیکی
زمینه خوبی برای اختالس است .چکهای الکترونیکی
چه تاثیری در حل معضل بدحسابی مشتریانبانکها
دارد؟
وقتــی بهصورت ســنتی از چک اســتفاده میشــود،
هیچضمانتــی بــرای خوشحســابی صادرکننــده و
دریافتکننده چک وجود نــدارد .چکهای بیمحل و
دستبهدستشــدن آنها ممکن است حتی چندیننفر
را درگیر مشــکل کند .با ایجــاد چکهای الکترونیکی
هر کســی نمیتواند برای صدور چک وارد عمل شــود
و اعتبارسنجی مشــتری صاحبحساب از ابتدا صورت
میگیرد .در این راستا میتوان از راستیآزمایی استفاده
کرد .قطعا کســی کــه چک را اســتفاده میکند ،فرد
ص موردنظر
مطمئنی است و چک متعلق به خود شخ 
اســت .همچنین الکترونیکیشدن میتواند از گمشدن
چکها نیز جلوگیری کنند .احتمال ردوبدلشدن یک
چک بین چندین شخص در این سیستم وجود ندارد.
حضور چکهای الکترونیکی در بازار و اقتصاد ایران چه
تاثیری دارد؟

چک الکترونیکی میتواند نقش بســزایی روی اقتصاد
کشــور و جابهجایی پول داشته باشــد .در این راستا از
جعل امضا ،تغییر تاریخ ،دستبهدستشدن بیش از حد
و نیز از صدور چکهای بیمحل جلوگیری میشــود و
شهروندان با اطمینان بیشتری میتوانند فعالیت کنند.
چکهای الکترونیکی نهتنها روند صدور دســته چک
را برای مردم تســهیل میکند ،بلکــه درمورد صحت
چکهای صادرشده و امنیت آن به مردم اطمینان خاطر
میدهد .امید است با جایگزینی چکهای الکترونیکی
وضعیت سیستم بانکداری کشور بهبود یابد.

