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تاالر اقتصاد نسل فردا بررسی می کند:

داستانهزارویکشبکاسپین

مدیرکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری :مشکل کاسپین تا پایان خرداد حل می شود

کاسپین در رسانه ها

مدیر امور شعب ناحیه چهار کاسپین :هیچ گونه مشکلی مالی و اعتباری در کاسپین نداریم

چندسالی است که بانک مرکزی به دنبال ساماندهی بازار غیر متشکل پولی است و در این راستا با
داوود شیخ جبلی
ادغام برخی صندوق ها و تعاونی ها مجوز تاسیس موسسات اعتباری را صادر کرده و همواره مردم را
گروه اقتصاد
از سپرده گذاری در موسســات غیر مجاز منع کرده است.موسســات غیر مجاز طی سال های گذشته
مشکالتی را برای سپرده گذاران ایجاد کردند و در برخی مواقع منحل شده و نتوانستند به تعهداتی که به مشتریان خود داشتند عمل
کنند.اگرچه فعالیت موسسات مالی و صندوق های غیرمجاز در بازار پولی کشور همواره سوال برانگیز بوده اما بانک مرکزی با اعالم نام
موسسات مجاز در وب سایت خود بین موسسات مجاز و غیر مجاز تفاوت قائل شده است.

موسســه مالی و اعتباری کاســپین یکی از
موسساتی است که این روزها در صدر اخبار
جریان های بانکی قــرار دارد و به نقل برخی
از شایعات دچار مشــکالت مالی و اعتباری
شده به طوری که این مساله اسباب نگرانی
برخی از سرمایه گذاران در این بانک را فراهم
کرده است .می توان پیدایش این نگرانی ها
را به ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری
متعدد در سالهای گذشــته نسبت داد که با
عدم پرداخت وجوه به امانت گذاشــته شده،
مردم بسیاری را در مشکالت حاد مالی قرار داد
 .البته همانطور که اشاره شد این اخبار در حد
شایعه است و هنوز تایید رسمی از سوی مراجع
ذیصالح بر روی آن گذاشته نشده است .ادامه
کار موسسه مالی و اعتباری آرمان پس از تغییر
نام به کاسپین نیز از این قائده مستثنی نبود تا
جایی که شنیده ها حاکی از آن است که پس
از مدتی نیز موسسه ایی مالی و اعتباری با نام
آرمان در کشــور فعالیت می کرد که از رده
اعتباری خارج و غیر قانونی اعالم شــده بود
اما گویا به تازگی برای پایان داده به شبهات
و طبق اعالم برخی از منابع خبری نام خود را
به نام توسعه تغییر داده است.
تعاونی هــای غیر مجاز منحل
شدند
شبهات گوناگون در خصوص موسسات مالی
و اعتباری مختلف در کشور بخصوص کاسپین
مســئوالن را بر آن داشــت تا در رسانه ها به
رفع ابهام در خصوص این شایعات بپردازند.
در همین رابطه مدیــرکل نظارت بر بانکها
و موسســات اعتباری بانک مرکزی گفت :با
توجه بهسرعت گرفتن کارها در مورد موسسه

بانک مرکزی بحث
ساماندهی این تعاونیها را با
توجه به برنامه پنجم توسعه
در دستور کار خود قرارداد
و تعاونیهای غیرمجاز را
منحل کرد
افزود :آن مؤسساتی که از بانک مرکزی مجوز
دارد کاسپین است و موسسه که تحت عنوان
آرمان فعالیــت میکند ،غیرمجاز اســت و

آن دست مؤسساتی اســت که از هموطنان
خواهش میکنم در این موسســه و اینگونه
مؤسســات که مجوز ندارند ســپردهگذاری
نکنند.
مشتریان نگران وجوه خود در
کاسپیننباشند
غالمحسین مالیی مدیر شعب منطقه چهار
کاســپین در گفت و گویی با خبرنگار ما با
اشاره به این که تعاونی وحدت و تعاونی البرز
ایرانیان از کاسپین جدا هستند ،گفت :تعاونى
وحدت و تعاونى البــرز ايرانيان قبال قرار بود
در موسســه آرمان تجميع شوند ولى بانك
مركزىبدليل تخلفاتزياد آنهاازاين مجموعه
جدا كرد و پرونده آنان در قوه قضاييه اســت
مديران تعاونى وحدت مدتى بازداشت بودند
وحاال على الظاهر باقرار وثيقه آزادند .وی در
پاسخ به این سوال که آیا مشتریان کاسپین
می توانند بدون دغدغه و هیچ مشــکلی از
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کاسپین تا آخر خرداد مشکل سپرده گزاران
حل میشود ،همچنین موسسهای که بانام
آرمان فعالیت میکند غیرمجاز است.
عباس کمرئی در گفتگــوی تلفنی با برنامه
پایش اظهارداشت :موسسه اعتباری کاسپین
متشکل از 8تعاونی غیرمجاز است که فعالیت
میکردند ،این هشــت تعاونی عبارتاند از
فرشتگان ،امید جلین ،بدر توس ،پیوند ،الزهرا،
حسنات ،دامداران و کشــاورزان کرمانشاه،
دامداران و کشــاورزان مازندران هســتند
که بهصورت غیرمجــاز فعالیت میکردند و
سپردههای مردم را با تبلیغات گوناگون جذب
کرده بودند.
وی افزود :اینها هیچگونه التزامی در خصوص
رعایت قوانین و مقررات نداشتند بنابراین با
این منابع سپرده داراییهایی را ایجاد کردند،
تسهیالت دادهاند و وارد سایر داراییها مانند
امالک شدند.
مدیرکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری
گفت :بانک مرکزی بحث ســاماندهی این
تعاونیها را با توجه به برنامه پنجم توسعه در
دستور کار خود قرارداد و تعاونیهای غیرمجاز
را منحل کرد.
کمرئی با بیان اینکه سپردهگذارانی که اکنون
با مشکل مواجه شدند سپردهگذارانی نیستند
که بعضاً نزد کاسپین سپردهگذاری کردهاند،
تصریح کرد :این سپردهگذاران در آن هشت
تعاونی غیرمجاز سپرده گزاری کردند ،بانک
مرکزی در راستای کمک به هموطنان عزیز
وارد عمل شدند چون یکراه این بود که آن
هشت تعاونی منحل شوند و از محل فروش
دارایی و بدهیها پول سپردهگذاران پرداخت

شود که میزان دارایی آن هشت تعاونی با پول
سپردهها همخوانی نداشت.
وی افزود :بانک مرکزی در قبال آن هشــت
تعاونی مسئولیتی نداشــت  ،بانک مرکزی
برای اینکه هموطنان دچار ضرر و زیان نشوند
مسئولیت و سنگینی کار را پذیرفت و با اعطای
مجوز به کاســپین در روزهای پایانی ســال
 94این کار عملیاتی شد .اکنون باید دارایی
و این هشت تعاونی ارزیابی دقیق شود و این
ارزیابی دارایی و اموال تا آخــر فروردینماه
امسال به پایان میرســد .کمرئی ادامه داد:
احتمال دارد برخی از این تعاونیها بین دارایی
و بدهیهایشــان تعادل برقرار نباشد و دچار
کســری یا فزونی باشــند  .تاکنون دارایی 5
تعاونی کارشناســی شــده و به هیئت مدیر
کاسپین تحویل دادهشده است .سه تعاونی
هســتند که وضعیت آنها با  5تعاونی دیگر
متفاوت اســت و انشــااهلل با همت مقامات
قضایی آن ســه تعاونی دیگر نیــز تحویل
هیئتمدیره کاسپین و هیئت تسویه شود.
کمرئی ادامه داد :انشاهلل با توجه به اینکه روند
کار ســرعت گرفته تا آخر خرداد  96مشکل
سپردهگذاران کاسپین حل خواهد شد.
موسسه آرمان غیرمجاز است
مردم در موسســه غیرمجاز
سپرده گزاری نکنند
وی در مورد مشکل ســپردهگذاران موسسه
آرمان گفت :قبل از اینکه کاسپین شکل بگیرد
تخت عنوان آرمان فعالیت میکرد که یکی از
شروط شورای پول و اعتبار برای اعطای مجوز
تغییر نام موسسه به کاسپین بود.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری

تأمین منابع مالی خارجــی و بکارگیری روش های
متنوع آن یکی از ابــزار و پیش نیازها بــرای توفیق
کشورها در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و محقق
کردن اهداف کالن توسعه ای آنها است .بین روش های
گوناگون تأمین مالی خارجی ،سرمایهگذاری مستقیم
خارجی یکی از کارآمدترین و تأثیرگذارترین روش ها
به ویژه از منظر کشورهای میزبان است.

تهیه و اجرا:سید مهدی رضوی
mrjornalist@gmial.com
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استان اصفهان توانست در روزهای پسابرجام در سال گذشته
به موفقی تهای خوبی در جذب سرمایه گذاری خارجی دست
پیدا کند به طوری که آمار وزارت اقتصاد حاکی از آن است که
استان اصفهان با جذب یک میلیارد دالر در بین  5استان اول
ایران قرار گرفته است.

اصفهان رتبه پنجم جذب سرمایه
گذاری خارجی در پسابرجام
تعداد موافقت نامه های
سرمایه گذاری خارجی
که از سال 1374تا کنون
با سایر کشورها به امضا
رسیده است

البته از این مساله نباید غافل ماند
که با توجه به این کــه اصفهان
قطب صنعتی ایران است نبایستی
در جذب سرمایه گذاری خارجی
از دیگر استانها عقب باشد که این
خود به عملکرد ضعیف مدیران
اقتصادی این استان در روزهای
پسا برجام اشاره می کند.

تعداد موافقت نامه های
سرمایه گذاری خارجی
که از سال 1374تا کنون
با سایر کشورها الزم
االجرا شده است

ارمنستان

1

ارزش سرمایه گذاری خارجی
در اصفهان

54

آمار سرمايه گذاري خارجي مصوب به تفكيك كشور
در دوره پس از برجام ( ۱۳۹۴/۱۰/۱لغايت )۱۳۹۵/۱۰/۱
كشور سرمايه گذاران پروژه

میلیارد دالر

69
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تعداد موافقت نامه های
سرمایه گذاری از
نیمه دوم سال 1394
تا پایان سال1395

تعداد کشورهایی که پس از برجام اقدام به سرمایه گذاری در
شهرهای مختلف کشور کرده اند

تعداد طرح

حجم سرمايه
مصوب
(ميليون دالر)

جديد
۱

۱۵

اسپانيا

۱

۳,۲۰۰

افغانستان

۱۹

۳۳

آلمان

۱۷

۲,۹۶۲

امارات متحده عربي

۱۲

۳۷۶

انگلستان

۴

۲۴۵

ايراني مقيم خارج

۲

۷

ايرلند

۱

۲

بالروس

۱

۱

تركيه

۶

۱۹۲

جزاير باربادوس

۱

۳

جمهوري آذربايجان

۳

۷

22

۱۰

۲,۱۰۸

چند كشور

چين

۱۱

۸۹۵

روسيه

۱

۰

سريالنكا

۱

۶۰

عراق

۷

۲۵۴

عمان

۱

۱

فرانسه

۶

۳۸۹

قبرس

۱

۶

كويت

۱

۲

مالزي

۱

۱۰

هلند

۲

۱۹۸

هندوستان

۲

۳۳

ونزوئال

۱

۳۳۳

جمع

۱۰۰

۱۱,۸۰۲

مسایل مالی و اعتباری این بانک خیال آسوده
داشته باشــند ،گفت :طبق اطالعيه بانك
مركزى گرگان اميد مازندران عام كشاورزان،
حسنات اصفهان وكرمانشاه همان كاسپين
هستند وبالتبع هيچ مشكلى ندارند و مردم
یا همان مشتریان کاسپین هیچ گونه نگرانی
از وجوه خود نزد این موسسه نداشته باشند
زیرا موسســه مالــی و اعتباری کاســپین
با مشــکل مالی و اعتباری روبرو نیســت.
البته باید به این نکته توجه داشت که حضور
موسســات غیر مجاز در کشور یک موضوع
ریشه دار است و سالهای ســال است هنوز
مسئوالن اقتصادی برای ریشه کن کردن این
مشکل چاره ای جدی نیاندیشیدند به طوری
که اگر به این منوال پیش برود سطح اطمینان
مردم از سیستم بانکداری کشور به مراتب افت
می کند و می تواند ضررهای جبران ناپذیری
برای این سیستم بوجود آورد.

26دی - 1395خبرگزاری ایرنا
بانک مرکزی :موسســه کاسپین باید به
مشتریان پاسخگو باشد
بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران درباره
تجمع امروز (یکشنبه) سپردهگذاران موسسه
کاسپین اعالم کرد مدیرعامل و اعضای هیات
مدیره این موسســه موظفند بــرای رضایت
مشــتریان اقدامهای الزم را اتخــاذ کنند .در
اطالعیه بانک مرکزی آمده اســت :از آنجا که
موسسه اعتباری کاسپین دارای مجوز فعالیت
از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است،
بنابرایــن مدیرعامل و اعضــای هیات مدیره
موسســه حســب موازین قانونی مکلفند در
اسرع وقت اقدام های مقتضی را برای رضایت
مشتریان انجام داده و نتیجه را به اطالع عموم
برسانند.
11بهمن  - 1395خبرگزاری ایرنا
برخورد قانونی بــا مدیرعامل و اعضای
هیات مدیره موسسه کاسپین
بانک مرکزی :موسســه کاســپین در
ساماندهی تعاونی های منحل شده قصور
کرد
ایرنا -بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران
اعالم کرد مدیرعامل و اعضــای هیات مدیره
موسسه اعتباری کاســپین در انجام تکالیف و
ایفای تعهدات ،قصور داشته و فرایند ساماندهی
تعاونی های هشت گانه را با کندی روبرو کرده
اند که با آنان برخورد قانونی الزم می شود .به
گزارش تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران ،موسســه اعتباری کاســپین دوازدهم
اسفندماه پارسال بر اساس مصوبه شورای پول
و اعتبار (پنجم آبان  )1394مشروط به انحالل
تعاونیهای اعتبار فرشتگان ،الزهرا ،دامداران و
کشاورزان کرمانشاه ،عام کشاورزان مازندران،
حســنات ،پیوند ،بدر توس و امیــد جلین با
سرمایه سه هزار میلیارد ریال تشکیل شد.
 ۱۳۹۵اسفند  - ۲۷خبرگزاری مهر
معاون بانک مرکزی عنوان کرد؛
پیشرفت ســاماندهی  ۸تعاونی اعتبار
منحله در موسسه اعتباری کاسپین
معــاون نظارتی بانــک مرکزی از پیشــرفت
ســاماندهی  ۸تعاونی اعتبار منحل شــده در
موسسه اعتباری کاسپین خبر داد .به گزارش
بانک مرکزی ،فرشــاد حیدری با بیان اینکه
موسسه کاسپین براساس مصوبه شورای پول و
اعتبار در  ۲۷اسفند  ۹۴اجازه فعالیت دریافت
و وظیفه آن ســاماندهی امور  ۸تعاونی منحله
بود گفت :باید دارایی های ایــن تعاونی های
منحله پس از ارزیابی و کارشناسی به موسسه
کاسپین منتقل شــود تا متناســب با دارایی
های منتقل شــده ،بدهی های ایــن تعاونی
های منحله نیز به موسســه کاسپین منتقل
شود.
 ۱۳۹۵اسفند  ۲۴خبرگزاری مهر
پاسخ بانک مرکزی به نامهنگاری مجلس
بانک مرکزی اعالم کرد:اعتــراض های اخیر
مربوط به ســپردهگذاران تعاونیهای اعتبار
منحله اســت نه ســپردهگذارانی که پس از
تأسیس موسسه اعتباری کاســپین ،اقدام به
سپردهگذاری کردهاند.
به گزارش خبرنــگار مهر ،بانــک مرکزی در
پاســخ به نامهنگاری نماینده مردم زاهدان در
مجلس شــورای اســامی با رئیس جهمور و
درخواســت حل مشــکل ســپرده گذاران
موسسه کاســپین ،اعالم کرد :اعتراض های
اخیر ،مربــوط به ســپردهگذاران تعاونیهای
اعتبار منحله است نه سپردهگذارانی که پس
از تأسیس موسســه اعتباری کاسپین ،اقدام
به ســپردهگذاری کردهاند .با این وجود بانک
مرکزی با قوت و جدیت هرچــه تمام تر و در
ادامه مسیر ســاماندهی تعاونی های غیرمجاز
با همــکاری هیئت مدیره موسســه اعتباری
کاسپین و حمایت مرجع قضایی و دادستانی
تهران ،موضوع را پیگیری می کند و امید می
رود هیئت های تصفیه تعاونیهای هشتگانه
با ســرعت ،دارایی ها را به موسســه کاسپین
منتقل کنند تا هیئت مدیره موسسه اعتباری
کاســپین بتواند نســبت به نقد کردن دارایی
هــا و ایفای تعهدات ســپرده گــذاران ،اقدام
کند.
 ۲۲اسفند  ۱۳۹۵خبرگزاری مهر
اردیبهشت  ۹۶مشــکل سپرده گذاران
کاسپین تعیین تکلیف میشود
عضو هیئــت رئیســه کمیســیون اقتصاد از
تعیین تکلیف مشکل سپرده گذاران موسسه
مالی اعتباری کاســپین تا اردیبهشــت ماه
سال  ۹۶خبر داد .حسن حســینی در گفتگو
با خبرنــگار مهــر در خصوص جلســه امروز
کمیسیون اقتصاد ،گفت :قرار بود امروز آقای
ســیف رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی
مشکالت موسســه مالی و اعتباری کاسپین
در کمیسیون حضور یابد که حضور نیافتند و
معاونان ایشان پاسخگوی سئواالت نمایندگان
بودند .نماینده مردم شاهرود در مجلس ادامه
داد :طبــق اظهــارات آقای حیــدری معاون
نظارت بانک مرکزی  ۸تعاونی منحل شــده
و با هم ادغام و موسســه کاســپین را تشکیل
دادند.

