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بانک و بیمه و بورس

بانک

خدمترسانی بانک رفاه کارگران به
استان های محروم و کم برخوردار

محرومیتزدایی و کمک به مناطق محروم و کم
برخوردار از سوی شبکه بانکی تنها محدود به اعطای
تسهیالت و اختصاص اعتبارات نمیشود.
به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران خلق اتفاقات
خوب و رضایتبخش یکی از مأموریتها و اولویتهای
اصلی بانک رفاه کارگران به شمار میرود؛ چرا که این بانک
سالمتمحور تالش میکند تا با هزینه کردن بخشی از
منابع خود در طرحها و پروژههای حمایتی ،سالمتی مردم
را تضمین کند .از جمله اقدامات بانک رفاه کارگران میتوان
به گام برداشتن این بانک جهت تأمین آب شرب و سالم
در مناطق روستایی بهویژه در روستاهای استان سیستان و
بلوچستان در جنوب ایران اشاره کرد .اهدای  ۱۲۰۰تانکر
آبرسانی به روستاهای محروم و نیازمند استان سیستان و
بلوچستان از سوی بانک رفاه کارگران باعث خواهد شد تا
بخشی از این سرزمین از امکان دسترسی به آب سالم و
بهداشتی بهرهمند شوند .سرمایهگذاری در حوزه مسئولیت
اجتماعی در نگاه بانک رفاه کارگران ،یک ضرورت و دارای
اهمیت مضاعف است و نه تنها این بانک دسترسی آسان
شهروندان به خدمات متنوع بانکی را فراهم آورده بلکه
همواره با خدمت رسانی و حمایت از محرومان جامعه،
شرایط زندگی و معیشت و سالمت آنها را بهبود میبخشد.
یکی از برنامههای جدی بانک رفاه کارگران ،مأموریت
ویژهای است برای توسعه استان سیستان و بلوچستان و
البته سایر استانهای کم برخوردار .وقتی که سیل می آید
و هستی مردم را به یغما می برد نگاه ها به سوی موسسه
های مالی و بانک هاست که چگونه به یاری سیل زدگان
می آیند .سیل بهمنماه سال گذشته در استان سیستان و
بلوچستان زندگی بسیاری از شهروندان بهویژه روستاییان
را تحت تأثیر خود قرار داد ،به خانهها آسیب زد ،کسب و
کارها و مشاغل روستاییان را از بین برد و زنگ خطری
جدی به صدا درآمد و همان روزهای سیالبی بود که مدیران
بانک رفاه کارگران عزم سفر به مناطق سیلزده سیستان و
بلوچستان کردند و از کمک این بانک به سیلزدگان خبر
دادند تا بگویند که این بانک در کنار آنهاست و تالش
میکند تا جریان زندگی این مردم به حالت عادی برگردد.
در همان گام نخست هیأت مدیره بانک تصمیم گرفت
بخش اعظمی از محل بودجه تبلیغاتی خود در قالب کمک
بالعوض برای تهیه مخازن آب و تانکر آبرسانی و۱۳۰
میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه نیز برای کمک به
هموطنان سیل زده و  ۱۲۰۰تانکر آبرسانی و ساخت مدرسه
به شهروندان این استان اختصاص داده شود .در واقع بودجه
تبلیغاتی بانک رفاه کارگران صرف پروژه تهیه مخازن آب
و تانکرهای آبرسان شد و البته دستور ویژه مدیرعامل
بانک این بود که سقف اعتبارات این استان درگیر سیالب،
افزایش یابد .عالوه بر اینکه کارکنان بانک رفاه کارگران
هم از نقش انسانی خود غافل نبودند و  ۵میلیارد ریال
به سیلزدگان کمک کردند تا جلوهای از همدردی و
نوعدوستی خود را به نمایش بگذارند ،حضور همه جانبه
در مناطق سیل زده و کمک به هم وطنان درگیر با سیالب
محور نخست برنامه های این بانک قرار گرفت.
بانکی که به گفته مدیرعاملش اسماعیل هللگانی
کمک به رفع محرومیت ،اشتغالزایی و رونق تولید در
مناطق محروم و کم برخوردار را در زمره هدفهای کالن
خود میبیند ،تدبیر و تصمیم بهموقع گرفت و در اوج
گرفتارشدن مردم در سیالب به کمک آنها رفت .بانکی
که هدفش کمک به اقتصاد و سالمت کشور است ،در عمل
نشان داد که برای کمک به پروژه احداث بیمارستان ۲۰۰
تختخوابی فوق تخصصی بهعنوان بزرگترین بیمارستان
جنوب شرق کشور آماده است ۷۰۰ .میلیارد ریال به همراه
 ۱۶میلیون دالر ،اعتباری بود که بانک رفاه کارگران برای
ساخت این بیمارستان در نظر گرفت و عالوه بر آن برای
ساخت بیمارستانی  ۱۰۰تختخوابی در شهر زاهدان هم
اعتباری بالغبر  ۲۹۰میلیارد ریال و  ۱۷میلیون دالر در
نظر گرفت.

پرداخت  ۱۸۸۵میلیارد ریال تسهیالت
قرضالحسنه به دانشجویان

بانک قرضالحسنه مهر ایران در راستای حمایت
از آموزش عالی و در چارچوب تفاهمنامه با دانشگاهها،
تا کنون ۷۶هزار و  ۶۵۰فقره تسهیالت به ارزش ۱۸۸۵
میلیارد ریال به دانشجویان پرداخت کرده است.
به نقل از روابط عمومی بانک مهر ایران ،هزینههای
دوره دانشجویی فرزندان دغدغه بسیاری از خانوادههاست؛
بهویژه در سالهای اخیر که تورم باعث شده قدرت خرید
خانوارها بیش از پیش کاهش یابد .عالوه بر هزینههایی
همچون سکونت ،رفتوآمد ،خرید اقالم آموزشی و ...اغلب
دانشجویان کشور برای تحصیل در دانشگاه شهریه پرداخت
میکنند .دانشجویان دانشگاههای آزاد اسالمی ،غیرانتفاعی،
پیام نور و همچنین دانشجویان شبانه دانشگاههای
سراسری ملزم به پرداخت شهریه هستند که این مورد نیز
به هزینههایی که پیشتر گفته شد ،افزوده میشود.
نکته دیگر اینکه دانشجویان در زمان تحصیل خود
امکان زیادی برای فعالیت شغلی و درآمدزایی ندارند؛ زیرا
بخش عمده وقت آنها به آموزش و پژوهش میگذرد.
بهعبارتی درباره قشری صحبت میکنیم که هنوز وارد بازار
کار نشده و درآمدی ندارد ،اما تحصیلش هزینههایی را برای
خانوار ایجاد میکند.
در شرایطی که بسیاری از خانوارها برای پرداخت
هزینههای روتین خود نیز با دشواریهایی روبرو هستند،
پرداخت هزینهای قابل توجه برای تحصیل فرزندان در
مراکز آموزش عالی میتواند آنها را با مشکالتی روبرو
کند .اگر هم بنا باشد خود دانشجو وارد بازار کار شود ،هم
احتمال ضربه خوردن به تحصیل وی وجود دارد و هم اینکه
احتماالً نمیتواند تمام هزینههای تحصیل خود را پوشش
دهد؛ زیرا مشاغلی که دانشجویان امکان کار در آنها را
دارند ،عمدتاً مشاغل پارهوقتی هستند که دستمزد زیادی
ندارند .افزون بر این ،حمایت از دانشجویان میتواند بهطور
غیرمستقیم بر پیشرفت علمی کشور نیز اثرگذار باشد.
بانک مهر ایران با عنایت به مواردی که گفته شد،
تسهیالتی را برای دانشجویان در نظر گرفته تا ضمن
پرداخت بخشی از هزینههای تحصیل خود بتوانند با
آرامش خاطر دوران دانشگاه خود را پشت سر بگذارند .با
دریافت این تسهیالت از بانک مهر ایران ،در حقیقت باری
هم از روی دوش خانوادههای دانشجویان برداشته میشود.
گفتنی است از آنجا که بانک مهر ایران ،یک بانک تخصصی
قرضالحسنه است ،تمام تسهیالت پرداخت شده از سوی
این بانک بدون سود و تنها مشمول دریافت کارمزد حداکثر
 ۴درصدی است.

بانک مرکزی اعالم کرد:

افزایش بدهی بانکها و دولت به بانک مرکزی

بانک مرکزی ضمن اعالم اینکه میزان
بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی در
پایان شهریور امسال به ترتیب  ۲۶.۱و ۱۶.۷
درصد افزایش یافته است ،میزان داراییهای
و بدهیها بانکها را نیز مشخص کرد.
جدیدترین اعالم بانک مرکزی درباره
آمارهای اقتصادی در پایان شهریور امسال
نشان میدهد که میزان داراییهای خارجی
این بانک به  ۵۵۵هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان
رسیده که نسبت به شهریور و اسفند پارسال
به ترتیب  ۱۹.۱و  ۳.۵درصد افزایش یافته
است.
همچنین براساس این گزارش ،بدهی
دولت به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی
نیز معادل  ۱۳۹هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان
بوده که نشاندهنده  ۲۶.۱درصد افزایش
است.
از سوی دیگر ،بدهی کل بانکها به بانک
مرکزی با  ۱۶.۷درصد افزایش به  ۱۲۹هزار
و  ۱۹۰میلیارد تومان رسیده است درحالیکه
سال گذشته مجموع بدهی بانکهای دولتی و
خصوصی کاهش قابل توجهی داشت.
وضعیت داراییها و بدهیهای بانکها
و مؤسسات اعتباری غیربانکی
عالوه براین ،میزان داراییهای خارجی
بانکها موسسات اعتباری  ۳۰.۵درصد رشد

نسبت به مدت مشابه پارسال به رقم ۷۲۹
هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان رسیده و حجم
اسکناس و مسکوک این بانکها نیز با کاهش
 ۲۰.۴درصدی معادل  ۹۸۰۰میلیارد تومان
است.
همچنین ،سپرده بانکها و مؤسسات
اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲۹.۸
درصد افزایش به  ۳۰۲هزار و  ۲۰۰میلیارد
تومان رسیده و بدهی آنها نیز به بانک
مرکزی در پایان شهریور امسال با  ۶درصد
افزایش به  ۱۲۹هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان

رسیده است.
اوضاع داراییها
و بدهیهای بانکهای تجاری
طبق این گزارش ،داراییهای خارجی
بانکهای تجاری کشور در این مدت به عدد
 ۷۴هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان رسیده که
نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۴۶.۶
درصد رشد داشته است.
همچنین ،سپرده بانکهای تجاری نزد
بانک مرکزی نیز  ۵۶هزار و  ۴۰۰میلیارد
تومان بوده که  ۱۷.۷درصد افزایش یافته

است.
عالوه براین ،مجموع داراییهای
بانکهای تجاری در این دوره  ۹۰۹هزار و
 ۳۰۰میلیارد تومان بوده که به نسبت شهریور
سال گذشته  ۴۴.۵درصد رشد داشته و میزان
بدهی این بانکها به بانک مرکزی هم ۹۶۰۰
میلیارد تومان بوده که در مقایسه با شهریور
سال گذشته  ۱۳۹درصد افزایش را نشان
میدهد.
کاهش بدهی بانکهای تخصصی
به بانک مرکزی
طبق اعالم بانک مرکزی ،میزان
داراییهای خارجی بانکهای تخصصی در
پایان شهریور امسال به میزان  ۱۹۴هزار
و  ۷۰۰میلیارد تومان بوده که نسبت به
دوره مشابه سال قبل  ۱۴.۸درصد رشد
یافته است.
همچنین ،مجموع داراییهای بانکهای
تخصصی در این دوره به رقم  ۸۷۱هزار و
 ۷۰۰میلیارد تومان رسیده که  ۱۶.۸درصد
رشد را نشان میدهد.
عالوه براین ،میزان بدهی بانکهای
تخصصی در این مدت به بانک مرکزی ۴۴
هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان بوده که معادل ۸
دهم درصد نسبت به شهریور پارسال کاهش
یافته است.

پرداخت تسهیالت «کشاورز کارت»
به تولیدکنندگان محصوالت استراتژیک

افزایش سقف مبالغ تراکنشهای بانکداری الکترونیک
بانک توسعه تعاون

مدیرعامل بانک کشاورزی،ضمن اعالم خبر صدور«کشاورز کارت» گفت:دراین
کارت منابعی برای خریدنهاده دراختیار کشاورزانی که محصوالت استراتژیک مانندگندم،
جوودانههای روغنی تولیدمی کنند،قرارمی گیرد.
به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی  ،خدارحمی با اشاره به اینکه «کشاورز کارت»
برای تامین نقدینگی برای فصل کاشت در اختیار کشاورزان قرار میگیرد ،افزود :به ازای هر
هکتار زراعت دو میلیون تومان تسهیالت پرداخت میشود و سقف در نظر گرفته شده برای
پرداخت تسهیالت از طریق «کشاورز کارت» ۲۰ ،میلیون تومان است.
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به اینکه در بانک سعی شده است در حداقل زمان
«کشاورز کارت» در اختیار کشاورزان قرار گیرد ،گفت :نرخ تسهیالتی که از طریق این
کارت پرداخت میشود ۱۲ ،درصد در سال و مدت باز پرداخت یکساله بوده که در مقایسه
با نرخ تسهیالت عادی یعنی  ۱۸درصد ،نرخ مناسبی است.
وی درباره وثایق در نظر گرفته شده برای دریافت این کارت اعتباری نیز گفت :به
دلیل رقم متوسط ،دریافت این کارت نیاز به تضامین و وثایق زیادی نخواهد داشت .به گفته
خدارحمی ،کشاورزان از طریق سامانه سیتا با همکاری معاونت زراعت و جهاد کشاورزی
استانها به بانک کشاورزی معرفی میشوند و معرفی بر اساس سطح زیر کشت انجام خواهد
شد .همچنین پیش بینی شده است تا  ۳روز کاری بعد از معرفی کشاورزان این کارت در
اختیارشان قرار گیرد.
وی گفت :این کارت ابزاری برای پرداخت الکترونیک در پایانههای فروشگاهی خاص و
مراکز عرضه نهادهها مانند کود و سم است .خدارحمی با بیان این که وزیر جهاد کشاورزی
اختصاص «کشاورز کارت» به سایر نهاده ها نیز را پیگیری میکند ،اظهار امیدواری کرد هر
یک از کشاورزان یک کارت اعتباری داشته باشد و با این کار بتوانیم به رفع مشکل نقدینگی
کشاورزان در درجه اول و بخشی از جبران هزینههای تولید کمک کنیم.

بانک توسعه تعاون با اعالم افزایش سطح خدمات غیرحضوری ،بر ضرورت استفاده
از خدمات الکترونیکی بانک توسعه تعاون به منظور کاهش مراجعات حضوری مشتریان
به شعب جهت مدیریت مقابله با ویروس کرونا تاکید کرد .به نقل از روابط عمومی بانک
توسعه تعاون با توجه به افزایش همهگیری شیوع ویروس کرونا و آمار فزاینده و روبه رشد
این بیماری در سطح کشور ،در راستای کنترل و پیشگیری از افزایش شیوع این بیماری،
بانک توسعه تعاون با گسترش سطح خدمات غیرحضوری و به روز رسانی خدمات بانکداری
الکترونیک ،امکان خدماترسانی هرچه بیشتر به مشتریان را فراهم نموده است و ضرورت
دارد تا مشتریان و همچنین عموم شهروندان برای خدمات بانکی از شیوههای غیرحضوری
بهرهمند شده و از تردد غیرضروری در سطح شهر و خصوصاً مراجعه حضوری به شعب
بانک پرهیز نمایند .در همین راستا جهت خدماترسانی هرچه بهتر به مشتریان ،خدمات
بانکداری الکترونیک بانک توسعه تعاون در چارچوب قوانین بانک مرکزی بهروزرسانی
میشوند .بر این اساس در چهارچوب قوانین اعالمشده از سوی بانک مرکزی ،سقف انتقال
وجه کارت به کارت از طریق درگاههای بانک توسعه تعاون در هر شبانه روز از مبدأ هر
کارت به  ۶۰میلیون ریال افزایشیافته است .الزم به ذکر است بر اساس تصمیمات جدید
به صورت موقت و تا اطالع ثانوی سقف صدور کارت هدیه نیز در بانک توسعه تعاون به
 ۲۰میلیون ریال افزایش پیداکرده است .همچنین عالوه بر افزایش سقف انتقال وجه کارت
به کارت از طریق خودپردازها و درگاههای غیرحضوری ،تمدید خودکار کارتهای منقضی
شده و به روز رسانی نرم افزارهای خدمات رسان بانک و گسترش خدمات «همراه بانک
توسعه تعاون» و اینترنت بانک ،از اقدامات صورت گرفته در بانک توسعه تعاون برای سهولت
هرچه بیشتر مشتریان عزیز در این راستا بوده است .گفتنی است هماکنون زیرساختهای
الزم برای استفاده شهروندان از سامانههای غیر حضوری در بانک توسعه تعاون بیش از
پیش فراهمشده و این امکانات در بهترین شرایط خدماتدهی خود به سر میبرند.

رئيس هيأت مديره بانك صنعت و معدن از افزايش  112درصدي
صدور ضمانت نامه هاي ريالي در اين بانك خبر داد

اصغر پاك طينت اعالم كرد :ميزان
صدور ضمانتنامه هاي ريالي در بانك صنعت
و معدن در  7ماهه سال  99نسبت به مدت
مشابه سال پيش از آن  112درصد افزايش
يافته است.
به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك

صنعت و معدن ،رئيس هيأت مديره اين
بانك اظهار داشت :گزارش عملكرد اين بانك
حاكي از آن است كه صدور ضمانتنامه هاي
ريالي از رقم  10هزار و  549ميليارد ريال در
 7ماه ابتدايي سال  98به رقم بيش از 22
هزار و  346ميليارد ريال در  7ماهه سال
جاري افزايش يافته است و اين در حالي
است كه ميزان صدور ضمانتنامه هاي ريالي
در پايان  12ماهه سال گذشته در حدود
 19هزار ميليارد ريال بوده است ،بديهي
است ،اين ميزان رشد قابل توجه در افزايش
ميزان صدور انواع ضمانتنامه ،نمايانگر اعتماد
مشتريان و برنام ه ریزی ،تالش و عملکرد
مسئوالنه كاركنان اين بانك در تمامي

قسمت هاي صف و ستاد مي باشد.
وي افزود :با توجه به گستره فعالیت
بانک صنعت و معدن در تأمين مالي
صنايع مهم و زیرساختی کشور به عنوان
تنها بانک تخصصی بخش صنعت ومعدن،
شعب این بانک در استان های مختلف از
ظرفیت زيادي برای ارائه خدمات بانکی
برخوردارند و كارشناسان اين بانك با دارا
بودن سابقه طوالني و تبحر در ارائه مشاوره
هاي تخصصي در تمامي زمينه هاي بانكي
همواره در كنار مشتريان و فعاالن عرصه
توليد كشور هستند.
اصغر پاك طينت خاطر نشان كرد:
سقف حدود اختیارات شعب و مدیریت

های استاني اين بانك با هدف ارتقاء كيفيت
خدمات ،تسهيل تعامالت ،جذب منابع جديد
و كمك به رونق توليد و ايجاد اشتغال پايدار
در همه استان ها افزايش يافته است و اين
امر سبب سرعت بخشيدن به ارائه خدمات
مختلف مانند اعطاي تسهيالت و صدور انواع
ضمانت نامه بانکی شده است.
وي عنوان داشت :صدور انواع
ضمانتنامههای شرکت در مناقصه/مزایده،
حسنانجام کار یا تعهدات ،تعهد پرداخت،
پیشپرداخت و استرداد کسور وجهالضمان،
گمرکی و مالیاتی برای مشتریان در شعب
بانك صنعت و معدن در سراسر کشور
امكان پذير مي باشد.

مدیرعامل بانک ملی ایران:

ارائه خدمات گسترده بانکی بدون دریافت کارمزد ممکن نیست

مدیرعامل بانک ملی ایران بر لزوم افزایش درآمدهای
کارمزدی در واحدهای این بانک همزمان با ابالغ کارمزدهای
جدید خدمات بانکی توسط بانک مرکزی خبر داد.
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ،محمدرضا حسین
زاده در همایش بررسی عملکرد شش ماهه واحدهای این بانک
با بیان اینکه خوشبختانه تالش های نظام بانکی برای تعدیل
نرخ کارمزد خدمات به ثمر نشست و بانک مرکزی کارمزدهای
جدید را ابالغ کرد؛ افزود :از این پس باید کارمزدهای جدید به
صورت سیستمی در خدمات اعمال گردد تا بخشی از هزینه های
طبیعی خدمات جبران شود.
وی ادامه داد :هر خدمتی در هر بنگاه اقتصادی با دریافت
هزینه ارائه می شود و خدمات بانکی نیز از این رویه مستثنا
نیست؛ بنابراین واحدها باید تا حد امکان و با استفاده از همه
ظرفیت ها ،این موضوع را برای مشتریان خود تبیین کنند.
حسین زاده همچنین با اشاره به عملکرد موفق واحدهای
این بانک در شش ماهه اول سال گذشته ،خاطرنشان کرد:
بسیاری از اهداف مشخص شده برای واحدها محقق شده و البته
بخشی از اهداف نیز در حال تحقق است و امیدواریم تا پایان
سال برنامه های استراتژیک بانک به صورت کامل عملیاتی شده
و به نتیجه برسد.
مدیرعامل بانک ملی ایران خدمت رسانی به مشتریان
را وظیفه ذاتی بانک دانست و افزود :تسهیل خدمات بانکی با
دریافت کارمزد در کنار ارائه خدمات جدید و مفید از جمله
صدور کارت هدیه ،صدور کارت اعتباری و  ...نه تنها مورد قبول
مشتریان است ،بلکه نیازهای بانک در حوزه تامین منابع را نیز به
خوبی محقق خواهد کرد.
حسین زاده در ادامه به لزوم استفاده از ابزارهای نوین در
اختیار بانک برای جذب مشتریان اشاره کرد و گفت :برند بانک
ملی ایران به اندازه کافی قدرت جذب مخاطب را دارد و در
کنار آن ابزارهای بانکداری الکترونیک مانند سامانه های بام ،بله،
خودگران و نشان بانک نیز این روند را تقویت می کند.
وی همچنین با تقدیر از کارکنان بانک که همه تالش خود

را برای ارتقای این نهاد ارزشمند صرف می کنند؛ گفت :بانک در
حد توان خود و امکانات موجود تالش می کند زحمات کارکنان
جبران شود؛ تا بخشی از مشکالت معیشتی همکاران (باتوجه به
شرایط اقتصادی کشور) برطرف شود.
مدیرعامل بانک ملی ایران از خدمات بیمارستان بانک در
دوره شیوع کرونا نیز تقدیر کرد و از واحدها خواست حداکثر
تالش خود را برای سوق دادن مشتریان به سمت استفاده از
خدمات غیرحضوری و نیز رعایت پروتکل های بهداشتی به کار
بندند تا زنجیره انتقال کرونا قطع شود.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران نیز در این نشست با
تاکید بر لزوم متناسب سازی سپرده گیری و تسهیالت دهی
واحدها گفت :ترکیب سپرده ها در واحدهای بانک نیز باید
متعادل شود؛ به طوری که هزینه ای به واحد تحمیل نکند.
ناصر شاهباز همچنین لزوم رعایت دستورالعمل های ابالغی
هیات مدیره به واحدها را یادآور شد و افزود :جذب سپرده های
ارزان قیمت از جمله سپرده های جاری و کوتاه مدت در کنار
افزایش درآمدهای کارمزدی با ارائه خدماتی مانند صدور کارت
هدیه همواره باید در اولویت باشد.
دیگر عضو هیات مدیره بانک نیز توجه بیش از پیش به
وصول مطالبات معوق و تعیین تکیلف وثایق در اختیار واحدها
را یادآور شد و گفت :وصول منابع ارزشمند بانک که در اختیار
دیگران است می تواند دارایی های قابل توجهی را ایجاد کند تا از
آنها برای افزایش قدرت تسهیالت دهی استفاده شود.
کاووس ایرج پور لزوم استفاده از ابزار تهاتر با بدهکاران را
مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد :هنگام پرداخت تسهیالت
باید ارزیابی دقیق وثایق را مدنظر داشت و آن را متناسب با
مشتری در نظر گرفت.
عضو دیگر هیات مدیره بانک ملی ایران نیز با تاکید بر
این که تجهیز منابع بانک باید جدی گرفته شود؛ گفت :افزایش
کیفیت خدمت رسانی به مشتریان و نیز برآورده کردن نیازهای
بانک بدون تجهیز کافی منابع ممکن نیست.
سیدفرید موسوی همچنین حمایت از تولید داخل در

قالب تزریق منابع به بنگاه های اقتصادی موجود را یادآور شد و
خاطرنشان کرد :اولویت نخست ما پرداخت سرمایه در گردش به
واحدهای فعال و نیمه فعال است و طرح های ایجادی در اولویت
بعدی قرار دارند.
عباس شفیعی دیگر عضو هیات مدیره بانک نیز در این
جلسه تالش همه جانبه کارکنان برای افزایش سوددهی بانک را
خواستار شد و گفت :دو شاخص قیمت تمام شده پول و نرخ موثر
تسهیالت در بانک روند خوبی را طی می کند و امیدواریم همین
روند درباره سایر شاخص های مهم نیز محقق شود.
وی اظهار کرد :سودآوری نقش مهمی در ادامه فعالیت بانک
به عنوان یک بنگاه اقتصادی دارد و اکنون با ابالغ نرخ های جدید
کارمزد خدمات بانکی این روند نیز سرعت خواهد گرفت .عضو
دیگر هیات مدیره بانک ملی ایران هم با بیان این که باید در
جلب رضایت کارکنان و مشتریان به طور همزمان تالش شود،
گفت :نیروی انسانی راضی می تواند مشتریان را راضی نگه دارد.
علی موسوی زاده با تقدیر از خدمات کارکنان به مشتریان،
افزود :بانک همه توان خود را برای جلب رضایت کارکنان به کار
می گیرد و امیدواریم این روند به بهبود هر چه بیشتر عملکرد
کارکنان نیز بیانجامد.
مسعود خاتونی دیگر عضو هیات مدیره بانک نیز با اشاره
به افزایش و اعمال کارمزدهای جدید خدمات بانکداری از
ابتدای ماه آینده ،گفت :به این منظور سیستم های بانک به
روزرسانی می شود تا کارمزدها به صورت خودکار از مشتریان
دریافت شود.
وی با تاکید بر این که خدمات تعریف شده در ابزارهای
نوین بانک ملی ایران امکان ارائه خدمات بانکی به صورت
غیرحضوری را بیش از پیش توسعه می دهد؛ افزود :همه این
خدمات مبتنی بر کارمزد است و از اینرو امکان بسیار خوبی برای
افزایش درآمدهای بانک فراهم شده است.
در ادامه این نشست ،جمعی از روسای ادارات امور شعب،
روسای شعب مستقل ،روسای حوزه ها و روسای ادارت کل
گزارشی از عملکرد واحدهای تابعه ارائه کردند.
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اخبار کوتاه
همتی:

بازار ارز به سمت ثبات میرود

رئیس کل بانک مرکزی گفت :بازار ارز در حال
مدیریت است و طی روزهای آینده به سمت ایجاد ثبات در
بازار پیش خواهیم رفت .به نقل از صدا و سیما ،عبدالناصر
همتی ،بعد از نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی
مجلس ،مسائلی همچون نوسانات بازار ارز ،تجارت خارجی،
ذخایر ارزی کشور و حفظ ارزش پول ملی و کاالهای مانده
در گمرک را از دغدغههای اصلی نمایندگان در این نشست
خواند و افزود :به نمایندگان توضیح دادم که با دستور
آقای رئیس جمهور ،تصمیمات خوبی گرفته و مقرر شد
گمرک و وزارت صمت هرچه سریعتر کاالهای اساسی،
مواد اولیه و کاالهای مورد نیاز کارخانهها ترخیص کنند.
همتی با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعات اصلی نحوه
تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان بود ،گفت :بسته خوبی
برای روانسازی روابط بین صادرکنندگان و وارد کنندگان
طراحی شده که کمک میکند تراز تجاری کشور در نیمه
دوم امسال انشااهلل رشد خوبی داشته باشد .وی با اعالم
اینکه مجموع اقدامات صورت گرفته تأثیر مثبتی در اقتصاد
ایران و بازار ارز خواهد داشت ،افزود :آثار این اقدامات به
تدریج نمایان خواهد شد .رئیس کل بانک مرکزی در پایان
با اشاره به اینکه من چندی پیش هم نسبت به غیر واقعی
بودن قیمت ارز و ریسکهای این بازار به سرمایه گذاران
این بازار هشدار دادم ،گفت :مردم دیدند که قیمت ارزهای
خارجی کمی کاهش یافت و من فکر میکنم طی روزهای
آینده نیز این روند ادامه خواهد یافت و بازار ارز به سمت
ثبات خواهد رفت.

ورود صندوقهای سرمایهگذاری
به خرید سهام

یک تحلیلگر با بیان اینکه صندوقهای سرمایهگذاری،
بخشی از خریدهای جدید خود را به سهام اختصاص
دادهاند ،گفت :این امر یعنی آنها به قطعیت رسیدهاند که
سود یکسال سهام با تمام ریسکها باال است.
محمد ماهیدشتی ،خروج بخشی از سرمایههای
سهامداران تازهوارد بورس را متأثر از عوامل روانی دانست
و گفت :بسیاری از سرمایهگذاران در دوره آماتوری خود،
این را تجربه میکنند که در یک اصالح عمیق ،بالفاصله
بعد از اینکه سهام خود را میفروشند ،قیمتها شروع به
افزایش میکند .به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه ،با وجود
این که از نظر منطقی ،ترسیدن و احساسات منفی در
چنین قیمتهای نازلی منطقی نیست ،اما کماکان احساس
«نجات دادن سرمایه از زیان» خوشایند است؛ این در حالی
است که اکنون بسیاری از سهامدارانی که سهام خود را در
قیمتهای باال خریداری کردهاند ،نه تنها در حال فروش
با زیان هستند ،بلکه به دلیل افزایش تورم مصرفکننده،
قدرت خرید پولهای دریافتی نیز حتی در مقایسه با سه
ماه پیش به طور قابل توجهی سقوط کرده است.
ماهیدشتی ادامه داد :علیرغم فروش سهامداران
آماتور و احساساتی ،حرفهایها در این موقعیتها نه تنها
فروشنده نیستند ،بلکه در مقام خریدار ظاهر میشوند؛
ضمن اینکه حرفهایهای بازار در اوج قیمتها استراتژی
واگذاری سهام یا فروش کوتاهمدت را انتخاب میکنند و در
چنین قیمتهای نازلی بازخرید میکنند یا وارد معامالت
بلندمدت میشوند .ماهیدشتی معتقد است که سهامداران
بزرگ در بسیاری از نمادها در قیمتهای باالتر از این نیز
بازخرید کردهاند و میتوان مشاهده کرد که بسیاری از
صندوقهای سرمایهگذاری نیز وارد معامالت خرید شدهاند.
به گفته این کارشناس بازار سهام ،بعضی از صندوقهای
سرمایهگذاری با درآمد ثابت نیز بخشی از خریدهای جدید
خود را به سهام اختصاص دادهاند و وقتی که این صندوقها
در این قیمتها سهام میخرند ،یعنی به قطعیت رسیدهاند
که سود یکساله سهام با تمام ریسکهایی که دارد حداقل
به اندازه سود اوراق بدهی است .ماهیدشتی با بیان این
که در دنیای مالی ،بازدهی و ریسک رابطه مستقیم با هم
دارند ،خاطرنشان کرد :در چنین قیمتهای نازلی ،سهام نه
تنها یک سرمایهگذاری کمریسک بلکه بدون ریسک است
که باعث شده صندوقهای با درآمد ثابت به سرمایهگذاری
در آن جلب شوند .وی اظهار داشت :هماکنون آن دسته از
سهامدارانی سهام خود را میفروشند که یا بدهی دارند یا از
ریزش بیشتر قیمت سهام میترسند چرا که برخی سرمایه
کسبوکار شخصی خود را تبدیل به سهام کردهاند و ترس
این را دارند که اگر بازار سهام با رکود بلندمدت مواجه شود،
درآمدی نداشته باشند .وی خاطرنشان کرد :عوامل روانی و
سوءمدیریت در بازار سرمایه در کنار یک عامل بنیادین به
نام نرخ بهره که طی چند ماه اخیر در حال افزایش بوده و
ماشه اصلی سقوط بازار سهام را چکانده و با تأخیر در حال
اثرگذاری بر بازار طال و ارز است ،تأمین مالی را نیز در این
تنگنای مالی سخت کرده و برخی هم به اجبار به فروش
سهام روی آوردهاند.

حفظ و نگهداری سهام،
بهترین راهبرد سرمایهگذاری در بورس

یک کارشناس بازار سرمایه بهترین راهبرد
سرمایهگذاری را در وضعیت فعلی بورس حفظ و نگهداری
سهام دانست و گفت :بهتر است افراد ریسک پذیر در هفته
جاری و آتی سبد پرتفوی خود را تشکیل دهند یا بازنگری
کنند .به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران« ،مصطفی
صفاری» وضعیت فعلی بازار را تا حدودی ناشی از وجود
برخی از مسایل سیاسی حاکم در کشور دانست و گفت:
تاثیر چنین مسایلی در کشور یک تاثیر ذهنی و کوتاه مدت
است .وی افزود :عوامل تاثیر گذار بر بازار را می توان در دو
گروه تقسیم بندی کرد ،عوامل سیاسی و اقتصادی .عوامل
سیاسی ناشی از تصمیم ها و رویدادهای داخلی و بین
المللی است که کوتاه مدت به حساب می آیند و عوامل
اقتصادی نیز شامل برخی طرح ها و گفته های دولتمردان
و مدیران است که بلند مدت تلقی می شوند.
صفاری توضیح داد :انتخابات آمریکا نیز تاثیری کوتاه
مدت و ذهنی بر بازار دارد و با به پایان رسیدن آن ،انتظار
می رود به زودی شاهد پایان روند منفی قیمت ها باشیم،
زیرا عوامل بنیادین زیادی در بازار وجود دارد که می تواند
عاملی برای رشد قیمت ها باشد.
این کارشناس بازار سرمایه ضمن تاکید بر اینکه پول
از بازار خارج نشده و نگرانی ناشی از خروج پول وجود
ندارد ،گفت :بازار سرمایه پر ریسک است ،اما با نگاه
بلندمدت ،سرمایه گذاران می توانند به سودهای قابل
قبولی دست یابند .وی افزود :اکنون بهترین راهبرد سرمایه
گذاری در بورس ،حفظ و نگهداری سهام است و بهتر است
افراد ریسک پذیر در هفته جاری و آتی سبد پرتفوی خود
را بازبینی کرده و بر سهام بنیادی متمرکز کنند.

