
 ب��ازار بين بانك��ي به عنوان ب��ازاري كه 
كسري هاي بانك ها را به صورت يك شبه 
و هفتگي تامين مي كن��د،  نرخ هايي را اين روزها تجربه 
مي كند ك��ه از 25 درصد نيز عبور كرده اس��ت. ارقامي 
نزديك به دو ه��زار و 170 هزار ميليارد تومان، وجوهي 
است كه در طول يك سال در اين بازار مورد معامله قرار 
گرفته آن هم با نرخ هايي كه با ميزان نرخ س��ود رسمي 
بانك ها فاصله زيادي دارد. ب��ه همين دليل هم فعاالن 
بانكي با دست گذاش��تن روي ميزان سودي كه در بازار 
بين بانكي پرداخت مي كنند، معتقدند ديگر كاهش نرخ 
سود بانكي هرچند از تورم به ميزان قابل توجهي باالتر 
باشد، جايگاهي ندارد. هزينه تمام شده پول در بانك ها 
باالست و اين موضوع بانك ها را پس از سياست كاهش 
نرخ س��ود، به دور زدن قانون واداشت. يكي از مسووالن 
نظام بانكي در يكي از پانل هاي تخصصي همايش پولي و 
بانكي صراحتا از اجبار بانك ها براي دور زدن قانون گفت 
و توضيح داد بانك ها براي سپرده هاي روزشمار به شرط 

ماندگاري دو ماه، سود يك ساله پرداخت مي كنند. 
بانك هاي دولتي البته وضعيت بهتري دارند. اين بانك ها 
كس��ري هاي خود را اغلب به جاي تامي��ن از بازار بين 
بانكي از حساب بانك مركزي برداشت مي كنند. اگرچه 
اضافه برداشت از بانك مركزي جريمه 34 درصدي دارد 
اما جريمه بانك هاي دولتي غالبا بخشيده شده و اضافه 
برداشت آنها تبديل به خطوط اعتباري جديد مي شود. اما 
براي بانك هاي غيردولتي جريمه ها سر جاي خود باقي 
مي ماند و لذا اين بانك ها ترجيح مي دهند به سراغ بازار 

بين بانكي با نرخ هاي 25 درصدي بروند. 
اگرچه در ماه هايي از س��ال 1394 نرخ مزب��ور در بازار 
بين بانكي به 18 درصد نيز رس��يد ام��ا دوباره از ابتداي 
س��ال جاري نرخ سود در اين ش��بكه صعودي شد و در 
حال حاضر ارقام عنوان شده بيش از 25/5 درصد است. 

در س��ال 1394 مجموع��ا 23 ه��زار و 31 فقره معامله 
ب��ه ارزش دو هزار و 171 ه��زار و 589 ميليارد تومان با 
محدوده نرخ 30-17 درص��د و با ميانگين نرخ 24/47 
درصد انجام شد. در مقايس��ه با سال 1393 باز هم بازار 
بين بانكي از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است، تعداد 
 معامالت با    32/5 درصد افزايش و حجم معامالت با رشد

91 درصدي همراه بوده است. 
تامين منابع و كاهش نرخ سود، مسبب ايجاد بازار

بازارهاي بين بانكي در دنيا دست كم دو نقش حياتي در 
نظام هاي مالي نوين ايفا مي كنند. نخستين و مهم ترين 
نقش آنها مداخله فعاالنه و موثربانك مركزي دراجراي 
سياست هاي پولي از طريق راهبري نرخ هاي سود است و 
دوم آنكه بازارهاي بين بانكي كارآمد، نقدينگي را به شكل 
مطلوبي از موسسات مالي داراي مازاد وجوه به موسسات 
داراي كسري وجوه انتقال مي دهند. بر اين اساس بانك 

مركزي ايران به موجب مصوبات يك هزار و سي و يكمين 
صورتجلسه هجدهم مهرماه سال 1383 شوراي پول و 
اعتبار مجوز الزم جهت برنامه ريزي و ساماندهي بازار بين 
بانكي ريال��ي را صادر و اين بازار پس از پذيرش عضويت 
بانك هاي متقاضي فعاليت خ��ود را درهجدهم تيرماه 

1387 به همت بانك مركزي به طور رسمي آغاز كرد. 
در اين سال باتوجه به بسته سياستي- نظارتي مقرر شد » 
بانك مركزي بازار بين بانكي را براي انجام مبادالت عمده 
بين بانك ها راه اندازي كند« در همين راستا، بازار يادشده 
از تاريخ 1387/4/18 رسما با حضور بانك هاي مجاز يعني 
بانك صادرات، تجارت، رفاه كارگران، توسعه صادرات، 
صنع��ت و معدن، پس��ت بانك و بانك ه��اي خصوصي 
شروع به كار كرد و مقرر شد پس از بهبود موثر مديريت 
نقدينگي س��اير بانك هاي متقاضي، امكان فعاليت آنها 
 ني��ز در اين بازار فراهم ش��ود. در واقع ب��ازار بين بانكي 

در سال 87 با عضويت 10 بانك آغاز به كار كرد و در حال 
حاضر 28 بانك در اين بازار عضويت دارند. 

هدف از راه اندازي اين بازار كه البته پيش از آغاز رسمي 
فعالي��ت، به صورت غير رس��مي از زمان ش��كل گيري 
نظام بانكي وجود داش��ت؛ ي��ك، تامين نقدينگي مورد 
ني��از بانك ها با نرخ هايي كمت��ر از آنچه بانك مركزي از 
بانك ها دريافت مي كرد و دو جلوگيري از اضافه برداشت 
بانك ها از بانك مركزي بود. در كنار اين دو هدف اصلي 
هدف هايي مانند اعمال سياس��ت هاي پولي مناس��ب، 
كنترل پايه پولي، تقويت بنيه مالي بانك ها و نهايتا كاهش 

نرخ سود تسهيالت هم مد نظر قرار مي گرفت. 
در اين بين بانك مركزي ب��ه عنوان تنظيم كننده بازار، 
تمام امور مربوط به برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي، 
تدوين مق��ررات، نظارت، كنترل و تس��ويه معامالت را 
عهده دار و قرار ش��د براي اعمال سياست هاي پولي در 

بازار شركت كند. 
ابزارهايي كه مورد استفاده قرار نگرفت

براي اين كار س��ه اب��زار يعني توديع وج��وه به صورت 
سپرده س��رمايه گذاري، خريد و فروش دين و معامالت 
اوراق مشاركت و گواهي سپرده به عنوان ابزارهاي مورد 
اس��تفاده در اين بازار معرفي ش��د. در چند سالي كه از 
فعاليت رسمي بازار بين بانكي مي گذرد تنها ابزار مورد 
اس��تفاده توديع وجوه به صورت سپرده سرمايه گذاري 
ب��وده و ابزارهاي ديگر مورد اس��تفاده قرار نگرفت. عدم 
استفاده از اين ابزارها نيز داليل مختلفي داشت. از جمله 
مي توان به نبود تنظيم دستورالعمل خريد و فروش دين 
در بازار بين بانكي توسط بانك مركزي، نرخ پايين عقود 
مبادله اي و بي انگيزگ��ي بانك ها به خصوص بانك هاي 
خصوصي براي اعطاي تسهيالت بين بانكي به يكديگر 
در قالب خريد دين و حجم اندك فعاليت در زمينه خريد 
دين بين بانك ها و مشتريان اشاره كرد. در مورد معامالت 
اوراق مشاركت نيز موانعي وجود دارد. با توجه به اينكه 
راه اندازي سامانه تسويه اوراق بهادار الكترونيكي )تابا( در 
دستور كار بانك مركزي بود،  بانك مركزي تصميم گرفت 
به جاي اوراق كاغذي از اوراق الكترونيكي استفاده كند. 
پس از تنظيم مقررات تابا اين سامانه بين بانك ها و بانك 
مركزي برقرار ش��د و 500 ميليارد ريال اوراق مشاركت 
الكترونيكي مبادله شد تا صحت سامانه تابا مورد ارزيابي 
قرار گيرد. اما از آنجا كه سامانه تابا بين بانك ها و مشتريان 
استقرار پيدا نكرد امكان توديع اوراق الكترونيكي قابل 

معامله فراهم نشد و در حد معامالت آزمايشي ماند. 
به زودي خريد و فروش اوراق و سپرده 

امكان پذير مي شود
با اين حال مع��اون اعتبارات بانك مرك��زي مي گويد: 
الكترونيكي كردن خريد و ف��روش اوراق در حال انجام 
اس��ت و بانك مرك��زي از اي��ن طريق در ح��ال ايجاد 
زمينه هاي الزم براي استفاده از س��اير ابزارهاست. او با 
اش��اره به اينكه در حال حاضر بانك ها تنها با استفاده از 
سپرده گذاري و س��پرده گيري در اين بازار تامين مالي 
مي كنند به خبرنگار اعتماد گفت: اما استفاده از ابزارهايي 
مانند ILF يا خريد و فروش س��پرده، اوراق مشاركت و 
اوراق تجاري نيز به زودي امكان پذير خواهد ش��د. او با 
تاكيد بر اينكه استفاده از اين ابزارها مستلزم الكترونيكي 
كردن معامالت است تا نيازي به مبادالت فيزيكي اسناد 
و اوراق وجود نباش��د، متذكر شد: از سال گذشته بانك 
مركزي اقدام به الكترونيكي كردن معامالت كرده و سعي 
خواهد شد از اين پس اوراق تنها به صورت الكترونيكي 
مورد معامله قرار گيرد. او بابيان اينكه به دليل الكترونيكي 
نبودن بازار شرايط استفاده از تمام ابزارها تاكنون فراهم 
نشده است، اظهار كرد: در صورتي كه فرآيند الكترونيكي 
كردن معامالت به طور كامل انجام شود، امكان خريد و 
فروش اسناد و اوراق در بازار بين بانكي به راحتي ايجاد 

شده و در نتيجه قابل تنزيل نيز خواهد بود. 

ابزارهاي سياستگذاري پولي 
و بازار اوراق بدهي دولتي

در اكثر كش��ورهاي توسعه يافته و در 
حال توسعه، بازار اوراق بدهي دولتي 
يكي از بسترهاي مهم سياستگذاري پولي محسوب 
مي ش��ود. با اين حال، در قانون عمليات بانكي بدون 
ربا و قان��ون پولي و بانكي )به عنوان قوانين مرجع در 
حوزه پ��ول و بانك(، به اين مس��اله كليدي توجهي 
نشده است. ابزارهاي در اختيار سياستگذاري پولي 
جهت دستيابي به ثبات قيمت ها و ساير اهدافي كه 
دارد، يكي از مباحث كلي��دي در بانكداري مركزي 
نوين به حس��اب مي آيد. دليل اين مس��اله آن است 
كه بهره مندي مقام ناظر پول��ي از ابزارهاي كافي، از 
منظر عملياتي و اجرايي، مهم ترين سطح در اجراي 
برنامه سياس��تگذاري پولي محس��وب مي شود زيرا 
در صورتي ك��ه ابزارهاي مناس��بي در اختيار بانك 
مركزي نباش��د، به هيچ عنوان امكان مديريت بازار 
پول و دس��تيابي به اهداف تعيين شده برايش فراهم 
نخواهد بود. نكته اساس��ي در رابطه با اين ابزارها آن 
اس��ت كه هدف نهايي تمامي آنه��ا، تاثيرگذاردن بر 
»ذخاي��ر« بانك ها نزد بانك مرك��زي يا به طور كلي 
تغيير عرضه و تقاض��اي ذخاير در بازار پول به نحوي 
اس��ت كه نرخ سود سياس��تي كوتاه مدت، در سطح 
مشخص و هدف مورد نظر بانك مركزي قرار گيرد؛ به 
عبارت ديگر، هدف نهايي از ابزارهاي مذكور هدايت 
نرخ هاي موجود بازار به سمت نرخ هاي هدف گذاري 
شده است. بررسي تجارب كشورهاي مختلف نشان 
مي دهد كه بانك هاي مركزي از ابزارهاي گوناگوني 
جهت سياستگذاري پولي استفاده كرده اند اما برخي 
از ش��يوه ها تقريبا در اكثر كشورها مشترك بوده و از 
آنها به صورت گسترده استفاده مي شود. عمليات بازار 
باز )بر روي اوراق بدهي دولتي(، تسهيالت قاعده مند، 
ذخاير قانوني و بازار بين بانكي برخي از مهم ترين اين 
موارد هس��تند. از طرف ديگر، نبايد فراموش كرد كه 
يكي از تفاوت هاي مهم بانكداري مركزي اسالمي با 
بانكداري مركزي متعارف، ش��رعي ب��ودن ابزارهاي 
عملياتي مورد اس��تفاده توسط سياس��تگذار پولي 
اس��ت زيرا بس��ياري از ابزارهاي متعارف مبتني بر 
عقد قرض همراه با زياده يا ساير شيوه هاي غيرقابل 
پذيرش )مانند بيع العينه( عملياتي مي شوند كه در 
چارچوب اس��المي و قانون عمليات بانكي بدون ربا 
قابل پذيرش نيس��ت. به عنوان مثال، عمليات بازار 
 باز متع��ارف به طور عمده بر اس��اس خريد و فروش 
اوراق قرضه دولت انجام مي ش��ود ك��ه در چارچوب 
اس��المي قابليت اس��تفاده ندارد؛ يا اينكه تسهيالت 
قاعده مند بين بانك مركزي و بانك ها بر اساس قرارداد 
قرض صورت مي پذيرد كه با چالش ربا مواجه است. 
بخش عمده اي از مبادالت بانك مركزي با بانك ها در 
بازار بين  بانكي نيز با همين مساله )ربا( مواجه است. 
بر اين اس��اس، فراهم كردن بس��تر حقوقي استفاده 
از ابزارها و ش��يوه هاي اسالمي جهت سياستگذاري 
پولي در قوانين مرجع حوزه پول و بانكداري )شامل 
قانون عمليات بانكي بدون ربا و قانون پولي و بانكي( 
داراي اهميت زيادي است. با وجود آنچه مطرح شد، 
ارزيابي قوانين مذكور به خوبي نشان دهنده ضعف در 
طراحي ابزارهاي اسالمي جهت سياستگذاري پولي 
اس��ت. در اين رابطه، ارزيابي قان��ون عمليات بانكي 
بدون ربا نشان مي دهد كه هرچند در ماده 20 قانون 
فعلي، به برخ��ي ابزارهاي در اختي��ار بانك مركزي 
جهت سياستگذاري پولي اشاره شده، اما در اين ماده 
هيچ يك از ابزارهاي اصلي سياستگذاري پولي شامل 
عمليات بازار باز روي اوراق بدهي دولتي، تسهيالت 
قاعده مند، ذخاير قانوني و نقش بانك مركزي در بازار 
بين بانكي مورد توجه واقع نشده است. ارزيابي قانون 
پولي و بانكي كشور نيز نشان دهنده وجود ضعف هاي 
جدي در اين رابطه اس��ت. در واق��ع هر چند در مواد 
13 و 14 قانون به ابزارها و شيوه هاي در اختيار بانك 
مركزي اشاره شده است، اما ابزارهاي ذكر شده بسيار 
محدود و ابتدايي هستند. به عنوان مثال، در اين مواد 
به مساله تسهيالت قاعده مند و بازار بين بانكي هيچ 
اشاره اي نشده است. در رابطه با عمليات بازار باز نيز 
صرفا به بيان اين عبارت بس��نده شده است كه بانك 
مركزي مي تواند به خريد و فروش اسناد خزانه و اوراق 
قرضه دولتي اقدام كند. اين در حالي است كه اوراق 
قرضه در چارچوب اس��المي قابليت استفاده ندارد و 
اس��ناد خزانه هم به صورت كلي اس��المي محسوب 
نمي شود؛ بلكه صرفا آن دسته از اسناد خزانه كه روي 
بدهي هاي واقعي منتش��ر شود اس��المي به حساب 
مي آيد. با توجه به آنچه مطرح ش��د، به نظر مي رسد 
فراهم كردن بسترهاي حقوقي استفاده از ابزارهاي 
نوين سياستگذاري پولي )به ويژه عمليات بازار باز بر 
روي اوراق بدهي دولتي( داراي اهميت زيادي است. 
بر اين اساس، توصيه مي شود در اصالح قوانين مرجع 
حوزه پول و بانك، به مساله طراحي ابزارهاي اسالمي 
جهت سياستگذاري پولي و تبيين صحيح نقش مقام 

پولي در بازار اوراق بدهي دولتي تاكيد شود. 

 آمادگ�ي اي�ران در حوزه هاي اكتش�اف نفت و 
ساخت نيروگاه در كوبا. بلومبرگ 

  م�دل مس�كن اجتماعي و مس�كن حمايتي در 
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دنبال رهاسازي فضاي مجازي نيستيم
وزير ارتباطات تاكيد كرد: دسترسي آزاد به اطالعات حق مردم است. محمود واعظي در حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ به پرسشي درباره كنترل فضاي مجازي، اظهار كرد: دسترسي آزاد به اطالعات را حق 
همه مردم مي دانيم، اما اين بدان معنا نيست كه در فضاي مجازي هر سايتي كه محتواي مستهجن يا ضدديني يا ضدامنيتي داشته باشد بتواند فعاليت كند. وي در ادامه افزود: ما به قانون متعهد و دنبال پاكسازي 

فضاي مجازي هستيم ولي اين بدان معنا نيست كه مطالبي كه مشكلي ندارد نبايد در اختيار مردم قرار بگيرد. ما دنبال رهاسازي فضاي مجازي نيستيم اما دسترسي به اطالعات آزاد را حق مردم مي دانيم. 

رييس كل بانك مركزي درباره اهداف 
سفر خود به دو كش��ور عمان و كويت 
اظهار كرد: در جريان س��فر به اين دو كش��ور به دنبال 
افزايش روابط ميان بانك هاي دو كشور هستيم. ولي اهلل 
سيف درباره روابط بين بانكي ميان ايران و اين دو كشور 
اظهار كرد: از گذشته رابطه خيلي خوبي با برادران مان 
در عمان داشته ايم و در جريان سفر امروز نيز مالقات 
خاصي با رييس كل بانك مركزي عمان خواهم داشت. 
در ادامه برنامه هاي سفر به مسقط با همتاي عماني خود 
در جلسه مشترك در حوزه بانك هاي دو كشور حضور 
پيدا خواهيم كرد تا بتوانيم روابط بانكي مناسبي بين 
ايران و عمان ايجاد كنيم و در آينده نيز توسعه بيشتري 
به آن ببخشيم. وي گفت: در سفر به كويت در ديداري 
با همتاي كويتي خود مسائل في مابين مطرح مي شود 
و ممكن است در جريان اين مسائل توسعه روابط بانكي 

و اقتصادي ميان دو كشور صورت بگيرد. 

در فاصل��ه اندك مانده به پايان س��ال ظاهرا توان مالي 
دولت براي پرداخت پروژه ه��اي عمراني حداكثر 37 
هزار ميليارد اس��ت و قدرت پرداخت 20 هزار ميليارد 
ديگر را با توجه به درآمدهاي موجود ندارد. طبق قانون 
بودجه 1395 دولت بايد از ح��دود 294 هزار ميليارد 
تومان منابع عموم��ي تا 57 هزار و 400 ميليارد تومان 
براي پروژه هاي عمراني به عنوان بخشي از هزينه هاي 
خود اختصاص دهد و مابقي سهم هزينه هاي جاري كه 
عمدتا حقوق و دستمزد اس��ت، خواهد بود. گرچه در 
تقسيم بندي منابع عمومي دولت كه از محل فروش نفت 
واگذاري دارايي هاي مالي و همچنين درآمدها تامين 
مي شود، توازني براي هزينه هاي جاري و عمراني وجود 
ندارد اما آنچه هم سهم پروژه هاي عمراني مي شود طي 
سال هاي گذشته همواره به طور ناقص به آن اختصاص 
پيدا كرده و ب��ه عبارتي هزينه هاي جاري از يكس��و و 
كاهش درآمد از سوي ديگر مانع از پرداخت كامل سهم 
عمراني ها شده است. اين در حالي است كه براي سال 
جاري تا 57 هزار و 400 ميليارد تومان پيش بيني شده 
كه بايد پرداخت شود. ولي آن طور كه به تازگي رييس 
سازمان برنامه و بودجه اعالم كرده است، دولت تالش 
مي كند كه ت��ا 37 هزار ميليارد تومان از اين منابع را به 

بخش عمراني اختصاص دهد. 

زاويه

خبر

توسعه روابط بين بانكي يكي 
از اهداف سفر به عمان و كويت

پروژه هاي عمراني ۲۰ هزار 
ميليارد محروم شدند

كالننگاه روزسرخط خبرها

عبور نرخ ها در بازار  بين بانكي از 25 درصد 
كاهش نرخ سود بانكي تا انتخابات منتفي است

 دانيال شايگان/ اعتماد

اقتصاد پنجشنبه 28 بهمن 1395، 18جمادي االول 1438، 16 فوريه 2017،  سال چهارد                     هم، شماره 43748 eghtesad@etemadnewspaper.ir

بخشودگي 
بانك هاي دولتي

اگرچ�ه اضافه برداش�ت 
 از بان�ك مرك�زي جريمه
34 درص�دي دارد ام�ا 
جريمه بانك هاي دولتي 
غالب�ا بخش�يده ش�ده و 
اضاف�ه برداش�ت آنه�ا 
تبديل به خطوط اعتباري 
جديد مي ش�ود. اما براي 
غيردولت�ي  بانك ه�اي 
جريمه ها س�ر جاي خود 
باق�ي مي ماند و ل�ذا اين 
بانك ها ترجيح مي دهند 
به س�راغ بازار بين بانكي 
با نرخ ه�اي ۲۵ درصدي 

بروند. 

گروه اقتصادي

گروه اقتصادي| انتظار مي رفت 
بيم��ه مركزي طرحي بينديش��د 
تا نفع مش��ترك بيمه ها با بانك هاي ش��ان از اين 
گره خوردگي خارج شود و بيمه ها دست شان براي 
دور زدن بيمه گ��زاران مانند امروز باز نباش��د، اما 
نه تنها اين اتفاق نيفتاده اس��ت، بلكه بزرگ ترين 
بيمه كشور، يعني بيمه ايران كه وابسته به دولت 
است هم قصد دارد بانكي تاسيس كند تا از اين راه 
سود بيشتري به دس��ت  آورد. اين در حالي است 
كه نظام پولي كشور مش��كالت گوناگوني دارد و 
افزايش تعداد بانك ها مي تواند به تش��ديد بحران 
در اين زمين��ه بينجامد. اضافه ش��دن يك بانك 
ديگر آن هم در ش��رايطي كه بانك مركزي خيال 
ادغام بانك هاي موجود را دارد، مش��خص نيست 
با چه داليلي توجيه مي ش��ود. اوايل امس��ال بود 
كه در ديدار خبرنگاران با ولي اهلل س��يف، رييس 
كل بانك مركزي، اعالم ش��د 31 موسس��ه مالي 
و پولي در كش��ور وجود دارند كه بس��ياري از آنها 
درگير مشكالتي از جمله كفايت سرمايه هستند 
و بسياري از آنها بايد با يكديگر ادغام شوند و به 10 
موسسه كاهش پيدا كنند. در چنين فضايي بيمه 
ايران از تاس��يس بانكي وابسته به خود مي گويد. 
البته بيمه گ��ران بيمه ايران ح��ق دارند. چراكه 
بيمه هاي بانكدار اين روزها از محل داشتن بانك 
وابسته به خود سودهاي كالني مي برند. بيمه هاي 
بانكدار، با سپرده گذاري حق بيمه هاي بيمه گزاران 
عمر و زندگي در حساب هاي بانكي، سود بيشتري 

را نصيب خود كرده و بيمه گزاران را دور مي زنند. 
بر اس��اس قان��ون، ش��ركت هاي بيم��ه  متعهد 
مي شوند با پولي كه هر سال از بيمه گزاران دريافت 
مي كنند، س��رمايه گذاري كرده و سود حاصل از 
اين سرمايه گذاري را به حس��اب بيمه گزار واريز 
كنند. قانون مي گويد اين سود بايد 85 درصدش 
به بيمه گ��زار و 15 درصد به ش��ركت بيمه تعلق 
گيرد. اما بيمه ها براي آنكه سهم شان را از اين سود 
به دست آمده باال ببرند؛ ترفندي به كار مي برند - 
البته در بيمه هاي بانكدار كاربرد دارد- كه به آنها 
اجازه مي دهد سودي بسيار باالتر از پيش بيني ها 
را كسب كنند. بر اس��اس اين ترفند شركت هاي 
بيمه، حق بيمه هاي دريافتي از بيمه گزاران عمر 
و زندگي را با توج��ه به وجود خأل قانوني تماما در 
بانك ها سپرده گذاري مي كنند. از آنجا كه نرخ سود 
سپرده هاي بانكي امروز 15 درصد است، سودي 
كه به بيمه گزاران اعالم و به حساب او واريز مي شود 
حول و حوش اين رقم است. اما درسوي ديگر ماجرا 
اين بيمه ه��ا در بانك هاي خودش��ان منابعي به 
دست آورده اند كه با سرمايه گذاري آنها در بازارها 
و بخش هاي مختلف س��ود 25 ت��ا 30 درصدي 
مي برند. اين ترفند عالوه بر س��ودهاي كالني كه 
نصيب اين ش��ركت هاي بانك- بيم��ه مي كند، 
ترفندي براي دور زدن بيمه گزاران هم هست كه 
با گرفتن پول از آنها و گذاشتن اين وجوه در بانك  
مرتبط با شركت بيمه گر، راه ها براي انباشت سود و 
نوعي سوداگري باز مي شود. مشكالت عديده نظام 

پولي كشور و بانك ها، سبب شدند تا در سال هاي 
گذش��ته، اقتصاد به اعماق بيشتري از بحران فرو 
رود و حل مش��كالت اين بخش تبديل به كالف 
سردرگمي شود كه پس از گذشت بيش از 40 ماه 
از آغاز كار دولت يازدهم و بيش از يك سال از توافق 
هسته اي با غرب، كماكان مشكالت اين بخش سر 
جاي خود باقي بمانند. با اضافه شدن بانك ها، به 
ويژه آنها كه بح��ران دارند، به بازار بيمه، مي تواند 
مش��كالت به اين بخش نيز تعميم پيدا كند. اما 
خأل قانوني كه در ابتداي گزارش به آن اشاره شد 
را در آيين نامه 60 مي توانيد ببينيد. آيين نامه اي 
كه مشخصا مي گويد بيمه ها موظند حداقل 30 
درصد از حق بيمه ها را در بانك ها سپرده گذاري 
كنند اما هيچ حداكثري را مشخص نكرده و دست 
بيمه ها را براي س��پرده گذاري صد درصدي اين 
مناب��ع در بانك ها باز گذاش��ته اس��ت. بنابراين 
بيمه هاي بانكدار ترجيح مي دهند؛ حق بيمه هاي 
تجميع شده به خصوص در بخش بيمه هاي عمر و 
زندگي را تماما به حساب هاي بانك خود ببرند تا 
نهايتا رقمي حدود 15 درصد سود به بيمه گزاران 
بپردازند و خودشان با سرمايه گذاري سپرده ها در 
ديگر بازارها، سودهاي كالن تري در جيب بگذارند. 
براي روش��ن تر ش��دن ماجرا با مث��ال موضوع را 
توضيح مي دهيم. فرض كنيد بيمه »الف« با حق 
بيمه هاي جمع ش��ده در حساب ذخيره رياضي، 
تصميم  مي گيرد در بورس، فرابورس، بازار مسكن 
و... به نس��بت هاي تعريف شده س��رمايه گذاري 

 كند. آخر سال مالي هم مشخص مي شود از تمام 
سرمايه گذاري هاي خود در اين يك سال توانسته 
حدود 25 درصد سود به دست آورد. شركت بيمه 
بر اساس قانون موظف است 85 درصد از اين 25 
درصد س��ود به دست آمده را به حساب بيمه گزار 
واريز كند و 15 درصد ديگر را خود شركت بردارد. 
حال بيمه »ب« به جاي س��رمايه گذاري در اين 
بخش ها كل حق بيمه ها را در بانك متعلق به خود 
سپرده گذاري مي كند. آخر سال مالي سودي كه 
به بيمه گزار اعالم مي ش��ود 15 درصد نرخ سود 
رسمي سپرده هاي بانكي است كه 85 درصدش 
به حس��اب بيمه گزار و 15 درصدش به حس��اب 
بيمه مي رود. اما بيمه »ب« ب��ا پولي كه در بانك 
خود س��پرده گذاري كرده در بخش هاي بورس، 
فرابورس، بازار مسكن و... سرمايه گذاري مي كند 
و 25 درصد سود مي برد كه هيچ سهمي از آن براي 

بيمه گزار تعريف نشده است. 
اهميت بيم��ه ايران در بازار بيمه گري كش��ور به 
اندازه اي اس��ت ك��ه ورود آن به ح��وزه بانكداري 
مي تواند به مهم ترين خبر اقتصادي كشور تبديل 
ش��ود. اين مهم البته بعيد اس��ت سرانجام خوبي 
داشته باش��د، چرا كه تنها شركت بيمه گر دولتي 
ايران بيش��ترين مطالبات معوق در اين بخش را 
هم از آن خود كرده و حاال ورود چنين ش��ركتي 
به بازاري كه يكي از معضالت آن مطالبات معوق 
اس��ت، به اندازه كافي بدبيني ه��ا را بر مي انگيزد. 
در اين ميان نه روس��اي بيمه مرك��زي و نه بانك 

مركزي از اظهارنظر خودداري مي كنند و همين 
سكوت را مي توان به رضايت آنها از اين رويه تعبير 
كرد. بي توجهي به اين مس��ائل موجب مي شود، 
مسووالن بعدي، مشكالت را به گردن پيشينيان 
خود بيندازند و اين دور باطل باز هم ادامه پيدا كند. 
مهم ترين بيمه كش��ور كه تنها بيمه دولتي هم 
محسوب مي ش��ود، يعني بيمه ايران، تا به حال 
به چنين ترفندي دس��ت نزده ب��ود، اما به نظر 
مي رس��د اين ش��ركت دولتي هم ب��راي آنكه از 
غافله عقب نمان��د، مي خواهد همرنگ جماعت 
 شود. بيمه ايران، با 1676ميليارد تومان و سهم

32/01 درصدي از بازار حق بيمه توليدي كشور 
در سه ماهه اول س��ال95 در حال از دست دادن 
سهم از بازار بيمه است و اين روند نشان مي دهد كه 
سهم دولت از بازار بيمه ظرف چهار سال اخير از 
50درصد به 32درصد رسيده و 18درصد در اين 
مدت كاهش يافته است. همچنين اين شركت، با 
45درصد، بيمه دانا با نزديك به 10درصد، آسيا با 
9درصد، البرز 7درصد، و پارسيان با 5درصد سهم 
از كل خس��ارت بازار بيمه بيشترين خسارت ها 
را پرداخت كرده اند و اين پنج ش��ركت روي هم 
بي��ش از 76درصد خس��ارت هاي صنعت بيمه 
را پرداخت كرده اند. اين درحالي اس��ت كه اين 
5ش��ركت روي هم 63درصد حق بيمه توليدي 
يا درآمد ش��ركت هاي بيمه را ج��ذب كرده اند و 
فاصله س��هم آنها از درآمد و خسارت بازار بيمه 

حدود 13درصد بوده است. 

ورود بيمه گر بدهكار به بازار پولي
بيمه ايران بانكدار مي شود 

بيمه

حسين ميثمي
صاحبنظر پولي و بانكي

ادامه از صفحه اول

جامعه ما هنوز وزنه هاي س��نگيني چه در حاكميت و 
چه در حاشيه حاكميت دارد اما هاشمي وزنه اي بود كه 
مي شد به آن اتكا كرد. احساس غالبي كه در اين چهل 
روز در بين مجموعه انسان هايي كه با آنان برخورد كردم 
خأل »بزرِگ قبيله و ريش سفيد« بود كه مي توانست در 
بزنگاه هاي حساس كمك كند. مردم ايران عموي پير، 
خردمند و حكيمي را از دست دادند كه مي توانست در 

تندبادهاي حادثه آنها را ياري دهد.

4۰ روز بدون مرد تندبادها

جذب اعتبار 4۰ ميلياردي براي 
جبران كاهش ساعات  آموزشي 

دانش آموزان
استاندار خوزستان گفت: با رايزني هاي انجام شده مبلغ 
40 ميليارد ريال را براي جبران كاهش ساعات آموزشي 

دانش آموزان خوزستاني از پتروشيمي گرفتيم. 
غالمرضا شريعتي در حاشيه بازديد از نمايشگاه مدرسه 
انقالب در دبيرستان دخترانه مس��لم ناحيه سه اهواز 
اظهار كرد: رس��يدگي به امور دانش آموزان زيرساخت 
توسعه است و در مسائل فرهنگي و آموزش و پرورش اگر 
يك نظام برنامه ريز خوب داشته باشيم به موفقيت هاي 
بيشتري دست پيدا مي كنيم. وي با تاكيد بر كيفيت باال و 
تاثيرگذاري مثبت نمايشگاه مدرسه انقالب افزود: بايد از 
همين حاال زيرساخت هاي توسعه كار و براي ارتقاي آنها 
برنامه ريزي كنيم كه يكي از اصلي ترين موراد آموزش 

و پرورش است. 

ويژه

دكتر غالمرضا شريعتي، استاندار خوزستان در نشست 
بررس��ي اين پروژه در سراي اس��تانداري تصريح كرد: 
طرح احداث جاده س��احلي اهواز – مالثاني شامل 48 
كيلومتر و ب��ا اعتبار 80 ميليارد تومان اجرا مي ش��ود. 
استاندار خوزستان افزود: اين پروژه از جمله طرح هاي 
اقتصاد مقاومتي است كه هم اشتغالزاست و هم زماني 
كه به سرانجام رسيد از نظر پدافند غيرعامل براي اهواز، 

ويس، شيبان و مالثاني كامال موثر خواهد بود. 
ش��ريعتي عنوان كرد: رودخانه كارون مي تواند منبع 
درآمد خوبي براي ساكنين حاشيه آن از نظر جاذبه هاي 
گردشگري باشد اما متاسفانه آن طور كه بايد و شايد از 
اين فرصت اس��تفاده الزم نمي بريم و اميدواريم پس از 
بهره برداري از اين طرح و با ورود مسافران به اهواز رونق 
اقتصادي و اشتغالزايي نيز براي اهالي منطقه فراهم شود. 

شركت بيمه البرز خسارت بيمه گزاران زيان ديده اين 
شركت را كه در حادثه آتش سوزي ساختمان پالسكو 

دچار خسارت شده بودند، پرداخت كرد. 
به گزارش روابط عمومي بيمه البرز، اين شركت در همان 
س��اعات اوليه پس از وقوع حادثه آتش سوزي پالسكو 
با تشكيل س��تاد ويژه اي به تش��كيل پرونده، بررسي 
و محاس��به ميزان خسارت وارد ش��ده به بيمه گزاران 
زيان ديده خ��ود پرداخت و مبالغ خس��ارت را به تمام 
واحدهاي تجاري اي كه تحت پوشش بيمه البرز بودند، 
پرداخت كرد. اين گزارش حاكي اس��ت، س��اختمان 
 پالس��كو ته��ران س��اعت 7:59 صبح روز پنجش��نبه

 30 دي دچار آتش سوزي ش��د و در ساعت 11:30 به 
دليل گسترش و سرايت آتش سوزي فرو ريخت. 

 طرح جاده ساحلي اهواز 
به مالثاني اجرا مي شود

بيمه البرز خسارت 
بيمه گزارانش در پالسكو را 

پرداخت كرد


