
معاون نظارتي بانك مركزي از ادغام مؤسس�ه 
تعاوني اعتبار ثامن و مهر اقتصاد در بانك انصار 
خب�ر داد و گفت: تا به�ار ٩٧ كار ادغ�ام انجام 
خواهد گرفت. قرار بر اين اس�ت كه در مرحله 
بعد سه مؤسس�ه كوثر، بانك حكمت و قوامين 
نيز س�اماندهي ش�وند. به اين ترتي�ب به نظر 
مي رسد ساماندهي سيس�تم بانكي از ادغام 
بانك هايي آغاز مي شود كه به نوعي سهامداران 
آنها وابس�ته ب�ه نيروهاي مس�لح هس�تند. 
 شايعه ادغام ثامن با مؤسسه مهر و كوثر كه امسال 
بارها مطرح و تكذيب ش��د به دليل طرح مس��ئله 
ناقص در ش��رايط خاص منجر به خ��روج صدها 
ميليارد تومان س��پرده از مؤسس��ه مه��ر اقتصاد 
شده بود، اما اينبار فرشاد حيدري در يك نشست 
خبري درباره اين ادغام قول داده اس��ت كه هيچ 
جاي نگراني براي س��پرده گذاران نيست و حتي 
يك دقيقه وقفه نيز در كار روزانه اين مؤسس��ات 
ايجاد نخواهد شد و تا بهار ٩٧ نيز اين ادغام نهايي 
مي شود.  وي تأكيد كرد: به طور قطع بانك مركزي 
اجازه خلل در س��پرده ها را نمي دهد و نمي گذارد 

حق و حقوقي از سپرده گذاران ضايع شود. 
حيدري ادامه داد: قرار بر اين اس��ت كه در مرحله 
بعد سه مؤسسه كوثر، بانك حكمت و قوامين نيز 
ساماندهي شوند كه به مرور اعالم مي شود، ولي فعاًل 
ثامن و مهر اقتصاد در بانك انصار ادغام مي شوند. 
البته با توجه به شواهد،  قرائن و اظهار نظرات گفته 
شده ادغام بانك ها تنها به اين شش مؤسسه و بانك 

محدود نخواهد بود. 

  ادغام ها محدود به اين 6 مؤسسه و بانك 
نخواهد بود

به نظر مي رسد اراده اي كلي در نظام اقتصادي ايجاد 
شده كه نظام بانكي از راه ادغام ساماندهي شود و 
براي اين منظور نه تنه��ا تحقيقات جدي و فراگير 
انجام ش��ده، بلكه مجوز آن از س��وي مقامات نيز 
صادر شده است.  16 مهر امسال عقيلي، مدير عامل 
بانك خاور ميانه در كنفرانس مونيخ خبر از نصف 
شدن تعداد بانك ها ي ايران در شش سال پيش رو 
داده بود.  پرويز عقيل��ي كرماني در اين كنفرانس 
گفته بود: تعداد زيادي از بانك ه��اي ايران يعني 
حداقل نصفي از آنها بايد طي ش��ش س��ال آينده 
متوقف يا ادغام شوند، به اين دليل كه اين بانك ها 
نياز به به روزرساني دارند.  بر اساس آنچه فارس به 
نقل از رويترز منتشر كرده، عقيلي همچنين ادامه 
داده كه چندين برنامه براي اينكه صنعت بانكداري 
ايران را با استانداردهاي )بازل3( جهاني مطابقت 
بدهيم، انجام داده ايم. مديرعامل بانك خاورميانه 
در اين كنفران��س اعالم كرد كه ب��راي بهبود اين 

ترازنامه مالي، حداقل سه سال زمان الزم است. 
وي همچنين ب��ا ارائه ش��اخص هايي اعالم كرده 
بود كه چرا برخي بانك ها در ايران نياز هس��ت كه 

فعاليتشان با ديگر بانك ها ادغام شوند. 
  چرا ادغام دنبال شد ؟ 

بنا براين گزارش در بعضي موارد، ادغام ها رايج ترين 
روش افزاي��ش كاراي��ي نهادهاي مالي هس��تند. 
سعيد عيسي زاده، دانش��يار گروه اقتصاد و مريم 
مظهري آوا، كارش��ناس ارش��د اقتصاد دانش��گاه 

بوعلي همدان در پژوهش��ي با عنوان »اثر كارايي 
مديريتي در كاهش هزينه ها بعد از ادغام بانك ها در 
ايران« نوشته اند كه تحقيقات نشان مي دهد وجود 
صرفه هاي مقياس و كارايي مديريتي از مهم ترين 

داليل كاهش هزينه هاي بانك هاست. 
نتايج برآورد مدل در اين تحقيق نشان مي دهد كه 
ادغام فرضي بين دو بانك تجارت و ملت، به دليل 
وجود كارايي مديريتي باعث كاهش هزينه مي شود. 
ادغام اين دو بانك مي تواند از طريق انتقال كارايي 
مديريتي س��بب كاهش هزينه هاي بانك ادغامي 
شود.  اميررضا س��وري و احمد تشكيني، دكتراي 
اقتصاد و اعضاي هيئت علمي مؤسس��ه مطالعات 
و پژوهش هاي بازرگان��ي و همچنين محمدرضا 
سعادت، كارشناس ارشد مديريت بازرگاني و عضو 
هيئت علمي اين مؤسس��ه در پژوهشي با عنوان 
»بررس��ي تأثير گس��ترش فضاي رقابت��ي، ادغام 
بانك هاي رقيب و گسترش بانكداري الكترونيك 
بر كارايي ب��ازار پولي در ايران« ني��ز در مدل هاي 
فرضي، برخي بانك ه��اي كارا و ناكارا را با يكديگر 
ادغام كردند. نتايج مدل نشان داده كه كارايي بانك 

حاصل از ادغام افزايش يافته است. 
حيدري در اين نشست خبري با اشاره به داستان 
ش��كل گيري مؤسس��ات مالي گفت: ساماندهي، 
انحالل يا صدور مجوز، س��ه راهكار س��اماندهي 
مؤسس��ات اعتباري غيرمجاز بوده اس��ت و سال 
٩6، س��ال پاي��ان فعالي��ت اعتباري مؤسس��ات 
غيرمجاز خواهد بود و اكنون هيچ مؤسسه اعتباري 

غيرمجازي وجود ندارد. 

به گفته حيدري، برخي از مؤسسات با هيچ طريقي 
نمي خواستند ضوابط را رعايت كنند و البته حركت 
آنها قيمت تمام ش��ده پول و تورم را باال برده بود؛ 
ضمن اينكه اين تعاوني ها استراتژي مالي نداشتند 
و به ساده ترين وجوه ممكن منابع مردم را به امور 
پرريس��ك اختصاص مي دادند و البته بخش��ي از 
اقدامات آنها منجر به برهم زدن برخي بازارها مثل 
ارز، طال و مسكن شد و در نهايت اين موضوع منجر 
به اين شد كه سهامداران و مديران ريسك بااليي را 

به سپرده گذاران وارد كنند. 
وي تصريح كرد: كميته سران قوا تكليف كرد كه 
س��اماندهي اين مؤسس��ات انجام گرفت و امروز 
ديگر هيچ مؤسس��ه غيرمجازي نداري��م و پايان 
مؤسس��ات غيرمجاز پولي را مظهر اقت��دار بانك 
مركزي مي دانيم تا قيمت تمام شده پول برگردد. 

حيدري تأكيد كرد كه اكنون اجازه راه اندازي هيچ 
مؤسسه غيرمجازي در كشور داده نمي شود و البته 
بانك مركزي مايل بود كه اين موضوع به آرامي و 
بدون تنش پيش برود، ولي برخي س��هامداران و 
مديران غيرمجازها تالش كردند در راه ساماندهي 
سنگ اندازي كنند كه با حمايت همه جانبه سران 

قوا با قاطعيت و صبوري، كار به سرانجام رسيد. 
  بازداشت شده هاي بانك مركزي كارمند 

بودند نه مدير!
وي ادامه داد: در جريان س��اماندهي مؤسسات در 
ماه هاي اخير كه با همكاري س��ران سه قوا انجام 
شد، با توجه به تخلفاتي كه در هيئت هاي تصفيه 
اين مؤسسات رخ داده بود، تصميم به بركناري آنها 
به دليل كوتاهي يا قصور گرفته ش��د و البته طبق 
تخلفات شكل گرفته بانك مركزي نزد مقام قضايي 
اقامه دعوا داشته و جريان در حال پيگيري است. 

معاون بانك مرك��زي همچنين از بازداش��ت دو 
كارمند بانك مركزي در جريان پرونده مؤسسات 
غيرمجاز خبر داد و تصريح كرد: هيچ يك از مديران 
بانك مركزي بازداشت نشده اند و تنها دو كارمند 
به دلي��ل تخلفات داخل و خ��ارج از بانك مركزي 
بازداشت شده اند كه كار حقوقي و قضايي در مورد 

آنها صورت گرفته است. 
  درخواس�ت ايجاد بانك رضوي در بانك 

مركزي
همچنين در ادامه اين نشس��ت جري��ان موضوع 
مجوزه��اي جديد براي ايجاد بانك مطرح ش��د و 
معاون نظارتی بانك مركزي در اين باره توضيحاتي 

ارائه كرد. 
بنا بر گفت��ه حي��دري، بانك مرك��زي فعاًل هيچ 
برنامه اي براي صدور مجوز براي بانك و مؤسس��ه 
جديدي ندارد و از س��ال قبل هم اينكار را نكرده 
است، اما درخواست هايي در بانك مركزي وجود 
دارد از جمله بانك رضوي يا بانك هايي در مناطق 
آزاد از جمله چابهار يا كيش. اين درخواست ها در 
حال بررسي كارشناسي قرار داشته و هر زمان كه 
در اين مورد به نتيجه برسيم و نهايي شود، پيشنهاد 
در ش��وراي پول و اعتبار مط��رح و تصميم گيري 

خواهد شد. 
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ادغام 6 مؤسسه پولي و مالي در 2 بانك 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

19720بانك انصار
3050699مهندسي نصيرماشين 

15613سيمان سپاهان 
9317561نفت سپاهان

1015سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
117656سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (

223701065سازه پويش 
223701065سازه پويش 

17942854شركتارتباطاتسيارايران
2967141توليدي كاشي تكسرام 

148469آلومينيوم ايران 
142866سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران

2315102تراكتورسازي ايران 
167071لبنيات پاك 

204787ايران ياساتايرورابر
5319225كشت وصنعت پياذر

3055120الكتريك خودروشرق 
3256126حمل ونقل بين المللي خليج فارس

3628133معادن منگنزايران 
4077137پاكسان 

203063فوالدكاوه جنوب كيش
205563شكرشاهرود

164948فوالدآلياژيايران
222762 پگاه آذربايجان غربي 

4351114دوده صنعتي پارس 
133933سيمان شاهرود
6768159مس شهيدباهنر

294067پتروشيمي آبادان 
265456توريستيورفاهيآبادگرانايران

326167فراورده هاي نسوزايران 
101920سرمايه گذاري صنعت ومعدن 

239947سرمايه گذاري آتيه دماوند
459587داده گسترعصرنوين- هايوب

489292نوردوقطعات فوالدي 
342361شيرپاستوريزه پگاه خراسان 

213738كاشي الوند
236037فوالدمباركه اصفهان

374456ايران تاير
384056شيشه وگاز

201228قندثابت خراسان 
251434كابل البرز
380348نيروكلر

778793پارس سويچ 
632075پااليش نفت تبريز

702179لوله وماشين سازي ايران 
248225شهدايران 

14567143آسان پرداخت پرشين
26466258قندشيرين خراسان 

123512ليزينگرايان سايپا
8458كمباين سازي ايران 
250323توليديچدنسازان

140612نوردآلومينيوم 
8337پالسكوكار

262222تكنوتار
366029پااليش نفت تهران

218817صنايع شيميايي فارس 
959673كنترل خوردگي تكين كو

297922بيمه دانا
848762پارس خزر

276920سرمايه گذاري صنعت بيمه 
465232قندمرودشت 

17202114شركتارتباطاتسيارايران
728040داروسازي ابوريحان 

298016رادياتورايران 
305216توليدي گرانيت بهسرام 

841343سيمان خاش 
11255سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (

13626ماشين سازي نيرومحركه 
18338سرمايه گذاريگروه توسعه ملي

417918كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
238410ملي سرب وروي ايران 

1579766پتروشيمي خارك 
421617همكاران سيستم
8833سيمان كردستان
390813پتروشيمي مبين

573517شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
368410گروه صنعتي بوتان 

25887صنايع پتروشيمي كرمانشاه
11943واسپاريملت

465110صنايع پتروشيمي خليج فارس
33857پااليش نفت اصفهان

14653ليزينگ صنعت ومعدن 
24675سرمايه گذاري ساختمان ايران

547511سبحان دارو
21924بانك خاورميانه
28505فروسيليس ايران 

17223محورسازان ايران خودرو
19953كارخانجات توليدي شهيدقندي

20903گسترش نفتوگازپارسيان
10001ايركاپارتصنعت

10311سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ( 
1611615داروسازي اسوه 

21502مخابراتايران
12891سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

14631سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
17591گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

54153ايران ترانسفو
19631سيمان كرمان 
41822بهنوش ايران 

48432المپ پارس شهاب 
219697پتروشيميفناوران
39511فوالدخوزستان

64491توليدمواداوليه داروپخش 
15800داروسازي امين 

15520بيمه آسيا
11730بيمه البرز

16010معدني وصنعتي چادرملو
10620سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

80390شهد
45080دادهگسترعصرنوين-هايوب

17180بيمهپارسيان
14920گروهپتروشيميس.ايرانيان

57790كاشي پارس 
18670نيرومحركه 

8930سرمايه گذاري مسكن شمالشرق
9100سرمايه گذاري بهمن 

14930سرمايه گذاري توسعه ملي 
2-23948خدمات انفورماتيك 

1-11394داروپخش )هلدينگ (
2-14019سپنتا

3-15152سيمان اصفهان 
2-8365پتروشيمي جم

3-9749نفت بهران 

براساس يك تحقيق و طراحی مدل ادغام بانك ملت و تجارت كارايی را افزايش و هزينه ها را كاهش می دهد

   حمل و نقل

اعالم خلبان به عنوان مقصر سقوط هواپیما در دنا یک روز قبل از استیضاح وزیر!
 س�ازمان هواپيمايي كش�وري يك روز قبل از استيضاح وزير 
راه،  با انتشار گزارش مقدماتي س�قوط هواپيماي پرواز تهران 
- ياس�وج به انجام عمل قلب باز خلبان اين پرواز و بي توجهي 
هواپيماي�ي آس�مان به اي�ن محدوديت اش�اره كرده اس�ت. 
به گزارش تسنيم در بخشي از گزارش سازمان هواپيمايي با اشاره به 

انجام عمل قلب باز خلبان در سال 88 تأكيد كرده است:
خلبان مرحوم برابر مقررات پزش��كي مندرج در فصل هاي يك و شش 
از انكس يك و سند 8٩84 ايكائو و همچنين PART MED مقررات 
پزش��كي هوايي فعلي س��ازمان )AirCrew( با درج محدوديت سن 
باالي 60 سال و محدوديت OML معتبر پزشكي كالس يك مواجه 
بوده است.  نامبرده در سال 88 تحت عمل جراحي قلب باز قرار گرفته 

و پس از آن ٩ماه منع پروازي داش��ته و بعد از اي��ن مدت برابر مقررات 
پزشكي هوايي وقت ارزيابي هاي تخصصي توسط پزشك معتمد قلب 
سازمان به  عمل آمده و با نظريه كميسيون پزشكي هوايي وقت سازمان 
مورخ 24 خرداد 8٩ با محدوديت هاي زير مجاز به پرواز شده است؛ اين 
در حالي است كه طبق گزارش سازمان هواپيمايي كشوري، هواپيمايي 
آس��مان به اين محدوديت ه��ا توجه نكرده اس��ت، در بخ��ش پاياني 
گزارش مذكور آمده؛ تمامي خلبانان موظف به رعايت محدوديت هاي 
عنوان شده در گواهينامه خود و اعالم به واحدهاي عمليات شركت بوده 
و محدوديت هاي خلبان بايد در برنامه ريزي عمليات شركت مورد پايش 
قرار گيرد. در بخش ديگري از گزارش مقدماتي س��ازمان هواپيمايي 
كشوري درباره سقوط هواپيماي آسمان با اشاره به ساخت هواپيماي 

ATR آمده است؛ هواپيما از نوع توربو پراپ توليد سال 1٩٩3 ميالدي 
و كاركرد آن28 هزار و 85٧ س��اعت پروازي و 28 هزار و 4٩٧ سيكل 
پروازي بوده اس��ت.   خلبان پرواز با اذعان به سقف پوشش ابر 15 هزار 
پايي در منطقه، در تماس با برج ياسوج قصد خود را ادامه مسير تا روي 
فرودگاه براساس طرح تقرب و پرواز به حالت VMC از سمت چپ باند 
براي فرود بيان كرده است.  پرواز براي كاهش ارتفاع به 1٧ هزار پايي 
مجاز شده بوده است، اما كرو ابتدا با تنظيم ارتفاع 15 هزار پا روي خلبان 
خودكار اقدام به آغاز كاهش ارتفاع كرده و س��پس ارتفاع 14 هزار پا را 
روي اتوپايلوت ست كرده اند و از ارتفاع مجاز شده و ارتفاع ايمن منطقه 
پايين تر آمده اند. اعالم خلبان به عن��وان مقصر، آن هم يك روز قبل از 

استيضاح وزير راه، خبری بود كه انتظار آن می رفت!

مهران ابراهیمیان
  گزارش  

تحليل نامه اقتصادي شماره 28 بانك  انصار 
انتشار يافت

بيست وهش�تمين ش�ماره تحليل نام�ه  اقتص�ادي  بان�ك  انص�ار با 
موضوعات متن�وع و آخرين اخب�ار و اطالع�ات مربوط ب�ه اقتصاد، 
تجارت و ح�وزه پول�ي  و بانكي از س�وي مرك�ز مطالع�ات  و نوآوري 
بانك  انص�ار منتش�ر ش�د و در اختي�ار عالقه من�دان ق�رار گرفت. 
به گزارش اداره  كل  روابط  عمومي  و تبليغات بانك انصار، در بيست و هشتمين 
شماره تحليل نامه اقتصادي اين بانك  عناوين چشم انداز 2018 براي بازارها، 
كوتاه از اقتصاد امريكا، تحليل و پيش بيني بخش حقيقي اقتصاد ايران در سال 
13٩6، تجارت خارجي ايران و موانع آن، وضعيت ارتباطات داخلي كشور، 
تحركات فعاالن بانكي وجود دارد كه در آنها مطالبي حاوي آمار مقايسه اي با 
استفاده از منابع معتبر نظير وال استريت  ژورنال، فدرال  رزرو نيويورك، مركز 
پژوهش هاي  مجلس  شوراي  اسالمي و ساير مراكز آماري معتبر وجود دارد و 
خواننده عالقه مند به رويكردهاي كارشناسي و تحليلي مي تواند به اطالعات 
دقيق دست يابد.  بر اساس اين گزارش، در شماره بيست وهشتم تحليل نامه 
اقتصادي بانك  انصار نيز آمار و ارقام، نمودارها، تحليل هاي تئوريك و طرح 
موضوعات كلي��دي و داراي اولويت ح��وزه اقتصاد و پول��ي و بانكي ايران و 
جهان به چشم مي خورد كه به منظور ارتقاي سطح آگاهي هاي تخصصي و 
كارشناسي منابع  انساني بانك و عالقه مندان حوزه هاي بانكداري تنظيم شده 
است.  در اين گزارش آمده است كه در مطالب مربوط به اقتصاد ايران در اين 
ش��ماره، از موانع خارجي تجارت ايران، مقايسه صادرات غيرنفتي و واردات 
ايران، عملكرد اقتصادي ايران در ٩ماهه س��ال 13٩6، راهكارهاي جبران 
عقب ماندگي، تحليل و پيش بيني بخش حقيقي اقتصاد ايران در سال جاري 
و وضعيت ارتباطات داخلي كشور براي برنامه ريزي هاي آتي سخن به ميان 
آمده است.  اين گزارش مي افزايد كه رويكرد علمي و پژوهشي بانك انصار در 
مديريت كسب و كار خود در سال هاي اخير به منظور فرهنگ سازي افزايش 
فعاليت هاي علمي- پژوهشي در روندهاي كاري كه مي تواند به اقتدار علمي 
بانك بينجامد و گامي در راس��تاي تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري 
نسبت به اقتدار علمي كشور در همه عرصه ها تلقي شود، يكي از اهداف انتشار 

اين تحليل نامه را تشكيل مي دهد.

ت دوم
نوب

وزارت نیرو

آگهى فراخوان ارزیابى کیفی

ف
دی
ر

عنوان پروژه
شماره فراخوان
(سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت)

برآورد مالى
(ریال)

نوع 
تضمین

مبلغ تضمین
(ریال)

نوع کیفیت
خدمات

رتبه و
رشته 
مورد نظر

مهلت دریافت 
اسناد

مهلت ارائه 
اسناد

1

عملیات اجرایى خطوط 
انتقال آب از سایت میلک
 تا جره باال، از جره باال تا 
جره میان و عملیات احداث 
پل کابلى، اتاقک پایش، چاله 
پمپاژ و تاسیسات مربوطه

2009612450000435,758,020,420

ضمانت نامه 
بانکى/
فیش 
واریزى 
وجه نقد

287,902,000
عملیات اجرایى  
خطوط انتقال
 آب

رتبه 5 
96/12/2797/1/14آب

  www.setadiran.ir

www.abfar-bushehr.ir – –

شرکت آب و فاضالب روستایى استان بوشهر

ابالغ مالحظه نظریه کارشناسی

ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مجتبى جابرى فرزند حسین 

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88341654

بازار غيرمتشكل پولي و ضعف در نظارت
 براساس بند ب ماده 11 قانون پولي و بانكي كش��ور، نظارت بر بانك ها و 
مؤسسات اعتباري از وظايف بانك مركزي است. همچنين مطابق ماده 14 
اين قانون،  بانك مركزي در حسن اجراي نظام پولي كشور )عالوه بر تعيين 
ميزان حداقل و حداكثر نرخ هاي سود و كارمزد خدمات بانكي كه در ماده 
20 قانون عمليات بانكي بدون ربا تصريح شده است( مي تواند به شرح زير 

در امور پولي و بانكي دخالت كند:
- رسيدگي به عمليات حساب ها، اسناد و امالك  بانك ها و مؤسسات اعتباري 

و اخذ هرگونه اطالعات و آمار
- محدود كردن بانك ها و مؤسس��ات اعتباري به انجام يك يا چند نوع از 

فعاليت هاي مربوط به طور موقت يا دائم
- تعيين حداكثر مجموع وام ها و اعتبارات بانك ها و مؤسسات اعتباري به 

طور كلي يا در هر يك از رشته هاي مختلف
- تعيين ش��رايط كلي اخذ وام بانك ها و مؤسس��ات اعتباري از اشخاص و 

صدور گواهي سپرده
از آنجا كه سيستم تأمين مالي در ايران به طور عمده متكي بر بانك هاست 
و بانك ها جوابگوي تمامي نيازهاي مال��ي خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي 
نبوده اند، زمينه هاي پيدايش و رشد نهادهاي موازي از جمله تعاوني هاي 
اعتباری و صندوق هاي قرض الحس��نه به صورت رس��مي و غيررسمي در 
قالب بازار متشكل و غيرمتشكل پولي فراهم ش��ده است. رشد روزافزون 
اين نهادها و نظارت ضعيف روي فعاليت آنها موجب شد قانون تنظيم بازار 
غيرمتشكل پولي براي ساماندهي و نظارت بر عملكرد آنها تصويب و به مورد 
اجرا گذاشته شود. با اين حال در سال 1388 حدود 10درصد بازار در دست 
مؤسسات مالي غيرمجاز بوده است )تهرانفر، 1388( كه قطعاً بر بازار پول 
كش��ور تأثير مي گذارد. از آنجا كه بزرگ ترين هدف نظارت بانك مركزي، 
حفظ ثبات و سالمت در بازار پولي و افزايش اعتماد به آن از طريق كاهش 
ريسك سپرده گذاران اس��ت و با توجه به اينكه طي دو سال اخير اقدامات 
مهمي در جهت ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي انجام شده، با اين حال 
هنوز فعاليت همه مؤسسات مالي غيرمجاز قانونمند نشده و نيازمند نظارت 
و دقت نظر بيش��تر بانك مركزي اس��ت. به عالوه نظارت بانك مركزي بر 
فعاليت بانك ها و مؤسسات اعتباري مجاز نيز عالوه بر اينكه در قانون پولي 
و بانكي تصريح شده، براي تخصيص بهينه منابع بانكي و عملكرد بانك ها در 

راستاي اهداف اقتصادي كشور ضروري است.
  تمركز بر امور سياست گذاري، نظارت و مقررات

 در بسياري از كشورها مقام ناظر بر بازار مالي از مقام سياست گذار مجزاست. 
در حوزه نظارت بر رفتار و فضاي كسب و كار، گرايش غالب در ميان كشورها 
حركت به سوي ادغام و اس��تقالل از بانك مركزي است. تنظيم و نظارت با 
هدف اطمينان از رقابت عادالنه، آزاد و سالمت فضاي كسب و كار و همچنين 
تأمين منافع سپرده گذاران،  سرمايه گذاران و بيمه گذاران با توجه به همگرايي 
اين فعاليت ها، روزبه روز بيشتر در هم ادغام مي شود و از آنجا كه كمتر مشغله 
بانك هاي مركزي است، هر روز بيشتر از زير چتر بانك مركزي خارج مي شود. 
اين در حالي است كه در ايران سياست گذاري پولي و نظارت بر اجراي صحيح 
سياست ها و مقررات به عهده بانك مركزي است. اين موضوع صحيح نيست 
و نياز به تغيير روش دارد،  اما از آنجا كه در ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور 
وظيفه نظارت نيز بر عهده بانك مركزي گذاشته شده، لذا تفكيك وظايف 

سياست گذاري پولي و نظارت نياز به اصالح قانون دارد.

عليرضا دهلوي 

امير حسامي نژاد| تسنيم


