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بانک و بیمه و بورس

بانک

افتتاح مرکز واکسیناسیون کووید ۱۹
بانک ملت

مرکز واکسیناسیون کووید  ۱۹بانک ملت با حضور فرمانده
عملیات مدیریت بیماری کرونا در استان تهران و مدیرعامل این
بانک به صورت رسمی آغاز به کار کرد.
دکتر علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا
در استان تهران در این مراسم با قدردانی از دست اندرکاران
بانک ملت بابت راه اندازی مرکز واکسیناسیون کرونا به شتاب
فزاینده فرآیند واکسیناسیون در کشور اشاره کرد و گفت :مرکز
بانک ملت نیز پس از چند روز واکسیناسیون داخلی بانک ،به
یک مرکز عمومی واکسیناسیون تبدیل خواهد شد و شهروندان
تهرانی می توانند با انتخاب نام این مرکز در سامانه الکترونیک
سالمت وزارت بهداشت و اخذ نوبت ،نسبت به تزریق واکسن
کرونا اقدام کنند.
وی با بیان این نکته که بانک ها یکی از پرریسک ترین
مراکز در بحث مواجهه کارکنان با ویروس کرونا هستند تاکید
کرد :بانک ها پس از کادر درمان ،دومین گروه از نظر تعداد
ابتال به این ویروس بوده اند .زالی خاطرنشان کرد :افتتاح مرکز
واکسیناسیون بانک ملت را به فال نیک می گیریم و امیدواریم
که با فعالیت شبانه روزی مراکز تزریق واکسن کرونا ،به زودی
تمامی ملت ایران در مقابل این ویروس واکسینه شوند.
محمد بیگدلی ،مدیرعامل بانک ملت هم در آیین افتتاح
این مرکز که با حضور مرتضی نجف رییس هیات مدیره ،زهره
محمدی اطهری و علی اکبر صابریان مدیران امور ،داود براتی
رییس اداره کل رفاه و جبران خدمت ،نخعی فرمانده پایگاه
مقاومت بسیج بانک ملت ،یوسف میرزایی مدیرعامل مجموعه
رفاهی جهان بهساز مفرح و تعدادی از نمایندگان وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برگزار شد ،افتتاح این مرکز
را در راستای ایفای مسوولیت های اجتماعی بانک ملت و در
قالب طرح شهید سلیمانی عنوان کرد و اظهار داشت :تا سه روز
آینده کارکنان شرکت های زیرمجموعه بانک و سپس خانواده
های کارکنان در این مرکز واکسینه خواهند شد و پس از آن با
قرار گرفتن نام مرکز در سامانه واکسیناسیون وزارت بهداشت،
عموم مردم قادر به تزریق واکسن در این مرکز خواهند بود.
وی با اشاره به این نکته که مرکز واکسیناسیون بانک
ملت در دو شیفت کاری و از ساعت  8صبح تا  19عصر آماده
خدمات دهی به مردم خواهد بود از آمادگی این مرکز برای
فعالیت شبانه روزی در راستای تسریع در بحث واکسیناسیون
هموطنان خبر داد .مدیرعامل بانک ملت به دایربودن  4ایستگاه
تزریق واکسن در این مرکز اشاره کرد و ادامه داد :ظرفیت
روزانه مرکز واکسیناسیون بانک ملت تزریق  800دوز واکسن
کرونا بر اساس موجودی واکسن وزارت بهداشت خواهد بود.
وی با تاکید بر این نکته که این مرکز با هدف تسریع در
فرآیند واکسیناسیون هموطنان و در راستای تاکیدات مقام
معظم رهبری و رییس جمهوری آغاز به کار کرده است تصریح
کرد :محدودیتی برای مردم برای مراجعه به این مرکز وجود
ندارد و پس از اعالم نام مرکز بانک ملت در سامانه ویژه وزارت
بهداشت ،مردم می توانند نسبت به اخذ نوبت و واکسینه کردن
خود اقدام کنند .مرتضی نجف ،رییس هیات مدیره بانک ملت
هم در این مراسم اقدامات این بانک را برای مقابله با بیماری
کرونا تشریح کرد.

رئیس اداره امور صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار:

فرآیندهایپرکاربردصندوقهایسرمایهگذاریچکلیستدارشدند

سازمان بورس و اوراق بهادار چک
لیستهایی برای تعدادی از فرایندهای
پر کاربرد حوزه اجرایی صندوقهای
سرمایهگذاری تدوین و ابالغ کرد.
رئیس اداره امور صندوقهای
سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
با بیان مطلب باال و در خصوص ضرورت
تدوین این چک لیستها گفت :تسریع در
بررسی درخواستهای فعاالن بازار سرمایه و
همچنین ایجاد تعامل سازنده با بخشهای
اجرایی مربوطه ،همواره یکی از اهداف
سازمان بورس و اوراق بهادار بوده که در
این راستا برنامههای متعددی در دست اجرا
است.
رضا نوحی ادامه داد :یکی از
برنامههای یادشده ،اعالم حداقل موارد
کنترلی سازمان بر درخواستهای اجرایی
متقاضیان است تا از این طریق متقاضیان
نسبت به مدارک و مستندات الزم آگاهی

نرخ این وام را شما انتخاب میکنید!

با طرح «صدف» بانک ملی ایران ،همه مردم ایران می توانند از تسهیالت قرض
الحسنه بهره مند شوند.
طرح «صدف» با هدف پاسخگویی مناسب جهت رفع نیازهای مالی مشتریان و تسهیل
و تسریع در فرآیند خدمات اعتباری در تمامی شعب بانک کلید خورد.
این طرح در قالب عقد مرابحه و بر اساس میزان ماندگاری منابع نزد بانک در قبال
سپرده های  6ماهه 9 ،ماهه و یک ساله به هموطنان گرامی پرداخت می شود .از این رو
تمامی اقشار جامعه و مشتریان بانک (پزشکان ،وکال ،کارگران ،کارمندان ،رانندگان ،قضات،
اعضای هیات علمی دانشگاه ها ،مهندسان ،کارآفرینان ،خانم ها و سرپرستان خانواده ها،
مکانیک ها و )...می توانند با سپرده گذاری نزد بانک و با توجه به نوع نیاز و توانمندی خود
در پرداخت اقساط از تسهیالت متنوع این طرح بهره مند شوند.
نرخ سود تسهیالت از یک درصد تا  18درصد و مدت بازپرداخت تسهیالت اعطایی از
 12ماه تا  60ماه است و متقاضیان می توانند با مراجعه حضوری به شعب سراسر کشور
و یا از طریق نشان بانک؛ اولین شعبه دیجیتال بانک ملی ایران و سامانه های بانکداری
الکترونیک این بانک نظیر بام به صورت غیر حضوری نسبت به افتتاح حساب اقدام کنند
و با سپرده گذاری نزد بانک بعد از  6ماه از تاریخ افتتاح حساب برای دریافت تسهیالت از
طرح یاد شده به شعبه مراجعه و با توجه به شرایط و نیاز خود با انتخاب یکی از تسهیالت
متنوع طرح از مزایای آن استفاده کنند.
در این طرح ،امتیاز اخذ تسهیالت ،قابل انتقال به افراد درجه یک خانواده شامل پدر،
مادر ،فرزندان ،خواهر ،برادر و همسر نیز می باشد.
مشتریان گرامی ،جهت کسب اطالعات بیشتر برای استفاده از تسهیالت فوق میتوانند
به یکی از شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور مراجعه و یا با کارشناسان واحد ارتباط
مردمی ما با خطوط ویژه تلفن  021-64140و  021-66733880تماس بگیرند.

لزوم جذب صادرکنندگان فعال
برای ارائه خدمات و تسهیالت

تاکید مدیرعامل بانک سینا بر لزوم تالش
در جهت تقویت سنت قرض الحسنه

دکتر ایمانی در بازدید از شعب بانک در شهرضا ،مبارکه و
زرین شهر با اشاره به نقش واالی مسئولیت اجتماعی در تحقق
بانکداری اجتماعی و آمادگی این بانک جهت ارائه خدمات
قرض الحسنه به اقشار آسیبپذیر جامعه اعالم کرد :این بانک
از طریق امضای تفاهمنامه همکاری با بنیاد علوی ،در جهت
حمایت از صنوف و کسب و کارهای کوچک و آسیب دیده
از کرونا با اعطای وام قرض الحسنه حمایت نموده و اقدامات
مناسبی را به انجام رسانده است.
مدیرعامل بانک سینا در ادامه این بازدید به قدمت
تاریخی و پتانسیل باالی منطقه اصفهان در افزایش سهم بازار
بانک اشاره کرد و گفت :با شناسایی بازارهای هدف و تعامل
با شرکتهای حقوقی میتوان در تحقق اهداف ترسیم شده
اقدام و با استفاده از استراتژی های هوشمندانه برای افزایش
سهم بیشتر بازار تالش کرد .دکتر ایمانی تصریح کرد :پیشینه
و قدمت باالی استان اصفهان با برخورداری از زیرساختهای
مناسب و پتانسیل باال این قابلیت را دارد که با استفاده از
امتیازات بانک عزم خود را برای ارتقای عملکرد و تحقق اهداف
مورد انتظار جزم کنیم .دکتر ایمانی با قدردانی از تالش همه
جانبه همکاران در راستای تحقق اهداف و سیاستهای اتخاذ
شده بانک اعالم کرد :تالش همکاران به منظور پیشبرد برنامه
ها به ویژه از طریق بازاریابی موثر و منظم و اجرای برنامه های
هدفمند در جهت کاهش مطالبات منجر به بهبود شاخص های
عملکردی شده است .دکتر ایمانی در پایان سخنان خود ابراز
امیدواری کرد بانک سینا با تدوین و اجرای برنامه های حمایتی
در زمینه بانکداری قرض الحسنه ،نقش مهمی در تبیین آثار
اجتماعی قرض دادن و تقویت نگرش انساندوستانه کمک به
همنوع ایفا نماید.

خدمات «همراه شهر» بانک شهر به روزسانی شد

مدیر امور فن آوری اطالعات بانک شهر با اشاره به استقبال مشتریان از نرم افزار»همراه
شهر» ،از به روز رسانی این نرم افزار خبر داد.
میثم نمازی با اعالم این خبر ،گفت :در راستای توجه به نیازهای مشتریان و همچنین
تحقق هرچه بیشتر شعار «نوآوری در خدمت» سرویس های جدید و البته کاربردی به
«همراه شهر» افزوده شد.
نمازی با اشاره به افزایش روزافزون محبوبیت نرم افزار»همراه شهر» در میان
مشتریان،تصریح کرد»:پیاده سازی بلیط امنیتی هنگام انتقال وجه از مبدا سپرده»« ،بهینه
سازی و بهبود عملکرد نرم افزار»»،رفع مشکل عدم انتقال ساتنا برخی از مشتریان» »،بهینه
سازی سرویس کیف پول» و  ...از مهمترین تغییرات در نسخه جدید این نرم افزار است.
وی ادامه داد :همچنین سرویس های «سجام» »،پیچک» (ثبت چک صیادی)»،گزارش
اعتبار سنجی مشتریان» و  ...نیز به زودی از سوی این نرم افزار کاربردی ارائه خواهد شد.
نمازی با بیان این که دسترسی به نسخه جدید «همراه شهر» از طریق سایت بانک
شهر به نشانی http://Shahr-Bank.irو همچنین نرم افزار های بازار ،مایکت و ایران
اپس قابل دسترسی است ،افزود :امنیت ،سرعت ،تنوع و کیفیت باالی خدمات ارائه شده در
این نرم افزار موجب رضایتمندی بسیار از آن شده است.
وی با تاکید بر اینکه همزمان با ارائه نسخه جدید نرم افزار  ،زیرساخت های مورد نیاز
نرم افزاری و امنیتی آن نیز تقویت شده است ،خاطرنشان کرد :همچنین با توجه به افزایش
استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک بانک شهر به دلیل شیوع ویروس کرونا طی  2سال
اخیر ،تالش کرده ایم شرایط پایداری سرویسها روز به روز بهبود یابد.
مدیر امور فن آوری اطالعات بانک شهر گفت :مشتریان می توانند بخش گسترده ای
از خدمات بانکی ارائه شده در شعب را در تمامی ساعات شبانه روز از «همراه شهر» بانک
شهر دریافت کنند.

شرکت بیمه کوثر موفق به دریافت تقدیرنامه اهتمام به زبدگی دیجیتال شد

بازدید مجازی علی صالح آبادی از شعبه بوشهر؛

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اعالم آمادگی برای
حمایت همه جانبه از صادرات کشور ،بر جذب صادرکنندگان
فعال برای ارائه خدمات و تسهیالت تاکید کرد.
علی صالح آبادی در بازدید مجازی خود از شعبه بوشهر،
گفت :هدف ما این است که خدمات و تسهیالت بانک توسعه
صادرات ایران را در اختیار تمامی صادرکنندگان فعال استان
بوشهر قراردهیم.
وی با تاکید بر هدف گذاری ارائه  ۲۵۰۰میلیارد ریال
تسهیالت در سال در شعبه بوشهر ،تصریح کرد :در کنار
اعطای تسهیالت باید خدمات بانک توسعه صادرات ایران اعم
از اعطای ضمانت نامه ،اعتباراسنادی داخلی نیز به مشتریان
معرفی و ارائه شود .مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ضمن
ابزار رضایت از عملکرد شعبه بوشهر ،اظهار داشت :اولویت
بعدی بانک توسعه صادرات ایران ،پس از ارائه تسهیالت به
صادرکنندگان ،اعطای تسهیالت به تولیدکنندگان فعال استان
خواهد بود؛ این حوزه از صنایع عالوه بر اشتغالزایی ،می توانند
در صورت حمایت به تولید صادراتی تبدیل شود.
همچنین محمد مزده عضو هیات مدیره بانک توسعه
صادرات نیز در این نشست گفت :نظام بانکی ،کادر درمان حوزه
اقتصادی بوده والزم است با هدف آشنایی بیشتر مشتریان
صادرات محور ،تعامل سازنده ای بین بانک و حوزه تولید وجود
داشته باشد .وی اظهار امیدواری کرد :با همکاری هرچه بیشتر
همکاران ستاد و شعبه ،چالش های مطرح شده در حوزه های
اعتباری ،فناوری و بازاریابی رفع شود تا شاهد توسعه بیش از
پیش خدمات شعبه بوشهر باشیم.

یافته و بتوانند در زمان کوتاهتری با تامین
مدارک و مستندات مربوطه ،نسبت به
تاسیس انواع صندوقهای سرمایهگذاری،
دریافت مجوز ثبت صورتجلسات

صندوقها و همچنین سایر امور اجرایی
صندوقهای فعال اقدام کنند.
وی به مفاد چک لیستهای مرتبط
با مراحل مختلف صندوقهای در شرف

تاسیس اشاره کرد و افزود :این چک لیست
ها شامل دریافت مجوز موافقت اصولی،
تاسیس ،پذیرهنویسی و صدور مجوز فعالیت
میشود .همچنین در چک لیستهای مرتبط
با امور اجرایی صندوقهای فعال ،مواردی
همچون تمدید مجوز فعالیت ،تغییر مدیران
سرمایهگذاری ،افزایش سقف واحدهای
صندوق و ثبت صورتجلسات مربوطه لحاظ
شده است.
رئیس اداره امور صندوقهای
سرمایهگذاری در تشریح مزایای تدوین چک
لیستهای یاد شده ،اعالم کرد :انتظار میرود
با استفاده ازاین چکلیستها ،از حجم
مکاتبات برای یک امر واحد کاسته شود و
از طرف دیگر ،پیش از ارسال درخواستها،
کنترل ساختارمند توسط خود متقاضیان
نیز صورت پذیرد .به بیانی دیگر ،کنترل بر
درخواستها از همان ابتدا و مبدا و از سوی
خود متقاضیان صورت میگیرد.

شرکت بیمه کوثر ،با حضور در پنجمین
دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال ،تقدیرنامه
اهتمام به زبدگی دیجیتال را از کنفرانس
بینالمللی تحول دیجیتال به خود اختصاص
داد.
به گزارش روابط عمومی و معاون
برنامهریزی و نظارت راهبردی بیمه کوثر،
کنفرانس بینالمللی و پنجمین دوره ارزیابی

تحول دیجیتال ،به عنوان بزرگترین رویداد
و گردهمایی نخبگان بخش دیجیتال کشور
با حضور شرکتها و سازمانهای بزرگ ،به
میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد.
الله کریمی ،با اشاره به سطح باالی
این همایش گفت :در این دوره شرکتها و
سازمانهای بزرگ کشور از جمله ارتباطات
زیرساخت ،شرکت ملی پست ،شرکت فوالد
مبارکه ،ایرانسل ،همراه اول و بانک رفاه
حضور یافتند .هم چنین تعداد زیادی از
شرکت های مطرح بیمه خود را به بوته نقد
گذاشتند تا از تجارب خبرگان دانشگاهی
و حرفهای تحول دیجیتال بهرهمند شوند
و جایگاه واقعی خود را در این عرصه بهتر
بشناسند.
وی افزود :در سالهای اخیر ،بسیاری از

سازمانها کوشیدهاند با تکیه بر قابلیتهای
متنوع و متعدد فناوریهای نوین دیجیتال،
همانند رایانش اجتماعی ،رایانش موبایلی،
رایانش ابری و تحلیل داده ،کسبوکار خود را
متحول سازند .در حالی که بخش قابلتوجهی
از این سازمانها همانند بانکها ،بیمهها،
شرکتهای بخش نفت ،گاز و پتروشیمی و
شهرداریها دیجیتالی متولد نشدهاند؛ اما با
بهرهگیری از فناوریهای دیجیتال ،به دنبال
دستیابی به سطوح باالتر عملکرد هستند.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی
بیمه کوثر کسب تقدیرنامه اهتمام به زبدگی
دیجیتال را یک دستاورد ارزشمند برای
بیمه کوثر دانست و با اشاره به همکاری
نزدیک و نقش برجسته معاونت فناوری و
توسعه زیرساخت شرکت در توسعه و ایجاد

بسترهای استفاده از فناوری های تحول
آفرین در ارائه خدمات بیمه ای و حرکت
به سمت بیمه گری دیجیتال خاطرنشان
کرد :شرکت بیمه کوثر با رویکرد دستیابی
به سطوح باالتر بهرهوری ،نواوری و رضایت
مشتری ،تحول دیجیتال خود را آغاز کرده
است و در این مسیر پس از ارزیابی سطح
بلوغ تحول دیجیتال خود توسط کمیته و
گروههای ارزیابی دانشگاه تهران ،موفق به
دریافت این تقدیرنامه شد.
الله کریمی تاکید کرد :شرکت بیمه
کوثر در حال حاضر تدوین سند نقشه راه
تحول دیجیتال خود را به منظور آمادگی
هر چه بیشتر برای نقشافرینی در اقتصاد
دیجیتال و رویارویی با مگاترند تحول
دیجیتال در دستور کار قرار داده است.

سرمایه مناسب و کافی بانکها پیش شرط حفظ سالمت نظام بانکی

مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت :بانکها برای
حفظ ثبات عملکرد و افزایش کارایی ،نیازمند سرمایه مناسب
و کافی هستند و الزم است همواره نسبت کفایت سرمایه
خود را پاالیش کنند.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن،
وی کارکرد اصلی بهبود نسبت کفایت سرمایه را از یک
سو افزایش توان تسهیالت دهی و حضور مؤثر بانک ها در
محیط بین المللی و از سوی دیگر کاهش ریسک بانک ها
در برابر زیانهای غیرمنتظره و نیز حمایت مناسب تر از
سپردهگذاران و تأمین کنندگان منابع مالی در شرایط
بحرانی دانست.
دکتر مهری افزود :بر اساس اعالم کمیته بال ( )۳پس
از بحران مالی جهانی در سال  ،۲۰۰۸حداقل نسبت کفایت
سرمایه در شرایط حدی با لحاظ سپرهای حفاظتی توصیه
شده به بانک ها و مؤسسات اعتباری معادل  ۱۳درصد می
باشد اما در کشور ما این نسبت همچنان در سطح  ۸درصد
پیشنهادی در مقررات بال ( )۱باقی مانده است و امکان
رعایت همین حد نیز به دلیل مشکالت موجود در سیستم
بانکی ،وجود ندارد.
دکتر مهری افزود :وضعیت نظام بانکی در حوزه کفایت
سرمایه ،وضعیت مناسبی نیست و یکی از تکالیف بانک
مرکزی ج .ا.ا و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال های
اخیر نیز اصالح نرخ کفایت سرمایه بانکها بوده است لیکن
متاسفانه این امور به طور جدی پیگیری نشده و اقدامات
مقتضی برای تعدیل اثربخش سرمایه بانک ها با شاخص بانک
های دولتی تاکنون صورت نپذیرفته است.
مدیر عامل بانک صنعت و معدن اظهار داشت :نسبت
کفایت سرمایه این بانک از حدود  ۴۵.۶درصد در سال

 ۱۳۸۶به حدود  ۲.۵۸درصد در سال  ۱۳۹۹کاهش یافته
است؛ محاسبه کفایت سرمایه این بانک از سال ۱۳۹۷
مطابق با رهنمودهای کمیته بال ( )۳صورت می پذیرد و
طبق یادداشت های توضیحی مندرج در صورت های مالی بر
اساس استاندارد و گزارش های بین المللی ( )IFRSنیز افشا
و مورد تأیید حسابرس بانک قرار می گیرد.
وی دلیل اصلی کاهش قابل مالحظه نسبت کفایت
سرمایه بانک صنعت و معدن طی سال های اخیر را افزایش
سهم تسهیالت و تعهدات ارزی در پرتفوی بانک از یک طرف
و روند صعودی قابل توجه نرخ تسعیر ارز از طرف دیگر
دانست و در خصوص راهکار برون رفت از این معضل نظام
بانکی کشور بیان داشت :پیش بینی و اختصاص ردیف بودجه
در قوانین بودجه سنواتی کل کشور برای افزایش سرمایه
بانک ها از محل منابع حاصل از فروش شرکتهای تابعه با
توجه به ظرفیت موجود در قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
و ارتقای نظام مالی کشور ،می تواند منبعی مناسب و اثرگذار
برای افزایش سرمایه بانک ها باشد.
دکتر مهری تصریح کرد :تخصیص از محل بدهی بانک
های دولتی به بانک مرکزی ج .ا.ا ناشی از تسهیالت تکلیفی،
سود سهم دولت ،مالیات بر عملکرد ،وجوه اداره شده مصرف
نشده و اقساط وصولی وجوه اداره شده برای مدت معین
به حساب افزایش سرمایه بانک ها نیز می تواند از جمله
راهکارهای مؤثر دیگر برای حل فوری مشکالت بانک ها در
این خصوص باشد.
وی خاطرنشان کرد :اتخاذ سیاست های مناسب برای
دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه توصیه شده از
سوی بانک مرکزی ج .ا .ا اجتناب ناپذیر است و بانک ها باید
در صورت وجود زیان انباشته در جهت کاهش آن و افزایش

سودآوری ساالنه در برنامه های عملیاتی اقدام نمایند و توجه
به اصالح مستمر ساختار دارایی ها نیز برای بهبود نسبت
کفایت سرمایه از جمله اقدامات اساسی محسوب می گردد
که از ابتدای سال  ۱۳۹۸در دستور کار جدی بانک صنعت
و معدن قرار گرفته و خوشبختانه نتایج قابل قبولی نیز در
این رابطه به دست آمده است که اگر افزایش مجدد نرخ های
تسعیر ارز در پایان سال مالی  ۱۳۹۹صورت نمی پذیرفت،
منجر به این می شد که نسبت کفایت سرمایه این بانک به
باالتر از  ۴درصد برسد.
وی در پایان تأکید کرد :در کنار نقش اساسی بهبود
فضای کالن اقتصاد کشور و لزوم حمایت ویژه نهادهای
باالدستی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی ،بانک
مرکزی ج .ا.ا و سازمان برنامه و بودجه ،کاهش مطالبات
معوق و سررسید گذشته (که باعث افزایش زیان بانک ها می
شود) ،کاهش اعطای تسهیالت تکلیفی و ایجاد محیط رقابتی
سالم میان بانک های کشور از جمله رویکرد هایی است که
می تواند در افزایش سودآوری ،کاهش ریسک و بهبود نسبت
کفایت سرمایه بانک ها موثر باشد.

مدیرسرمایهگذاری شرکت «مهراقتصاد مبین» مطرح کرد:

افزایش نرخ بهره بانکی شایعهای بیاساس

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی،
نرخ بهره بین بانکی در یک هفته اخیر فقط
معادل یک دهم درصد افزایش داشته است
که با توجه به نرخ تورم موجود اتفاقی جدی و
به اصطالح «مردانه» نیست .محمد نوربخش
کارشناس بازارهای پول و سرمایه با بیان
این مطلب شایعه افزایش نرخ بهره بانکی را
ادعایی بیاساس دانست.
شرکت
مدیرسرمایهگذاری
«مهراقتصاد مبین» در پاسخ به این پرسش
که آیا ریزشهای اخیر بورس از نوسانات

نرخ بهره بین بانکی تاثیر گرفته است ،به
پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) گفت :بازار
پولی و نرخ بهره بانکی بر بازارسرمایه اثر
مستقیم دارد؛ با این حال و با توجه به
شرایط اقتصادی و تورم موجود افزایش نرخ
بهره بعید به نظر میرسد.
نوربخش افزود :افزایش حجم نقدینگی
بدون رشد تولید به افزایش تورم میانجامد؛
بنابراین باید تالش کرد تا نقدینگی موجود به
این بخش هدایت شود .در این میان ابزارهای
موجود در بازارسرمایه میتوانند نقش مهمی

در هدایت پول به سمت تولید ایفا کنند،
هرچند که مهیا بودن فضای تولید و کسب
و کار شرطی اساسی در عملی شدن این مهم
است.
تفاوت نرخ بهره بانکی
و نرخ بهره بین بانکی
این کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد:
نرخ بهره بین بانکی به معنی نرخ بهره ای
است که بانک ها به شکل وام های کوتاه
شبانه به یکدیگر قرض می دهند ،اما نرخ
اوراق یا نرخ سپرده ،نرخی است که مردم

(حقیقی یا حقوقی) از بانکها بهره میگیرند.
در نظر داشته باشید که این دو (نرخ بهره
بانکی و بین بانکی) کامال به یکدیگر مرتبط
هستند.
وی اضافه کرد :درواقع اگر نرخ سپرده
بانکی کاهش پیدا کند ،نرخ وامدهی بین
بانک ها نیز کاهش می یابد .در نظر داشته
باشید که بانک مرکزی نیز در بازار بین بانکی
دخالت میکند ،یعنی اگر بخواهد عرضه پول
را افزایش دهد ،اقدامات خود را از این کانال
عملیاتی میکند.
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اخبار کوتاه
کارشناسبازارسرمایهبااشارهبهمعامالتگواهیسپردهکاالیی:

مشتریان خرد به آسانی از بورس کاال
سیمان میخرند

معامالت گواهی سپرده سیمان سبب میشود کسانی که
به صورت خرد به کاال نیاز دارند ،بتوانند دسترسی بیشتری
داشته و به آسانی خرید کنند.
عضو هیات مدیره کارگزاری بانک مسکن با بیان مطلب
باال ،گفت :معامالت گواهی سپرده برای محصوالتی از قبیل
میلگرد ،تیرآهن ،محصوالت پلیمری و شیمیایی نیز می تواند
انجام شود و این امر مستلزم حل کامل مسئله مالیات بر ارزش
افزوده است .میثم باقری در خصوص راهاندازی معامالت گواهی
سپرده سیمان افزود :چنین اقدامی قرار است برای تناژهای زیر
 ۱۰۰تن احتماال انجام شود ،همین مسأله باعث میشود کسانی
که به صورت خرد به کاال نیاز دارند ،بتوانند دسترسی بیشتری
داشته باشند و ممکن است قابلیت خرید روزانه هم برای آن
ایجاد شود .وی بیان کرد :سبک و سیاق خرید معامالت گواهی
سپرده بسیار راحتتر است ،ضمن اینکه ورود به آن هم آسان
می باشد .البته باید توجه داشت که در این نوع معامالت،
خریدار وقتی خرید را انجام می دهد و نمیتواند مجددا آن
را بفروشد .باقری ادامه داد :معامالت گواهی سپرده تاکنون
برای کاالهای کشاورزی انجام شده که بحث ارزشافزوده را
نداشتند .اما این کار برای محصوالتی که موضوع بهینیاب برای
آنها مطرح نیست ،مثل میلگرد ،تیرآهن ،محصوالت پلیمری و
شیمیایی نیز میتواند انجام بشود و اگر تا به امروز انجام نشده
به دلیل مشکالت مالیات ارزشافزوده بوده است.
به گفته عضو هیئت مدیره کارگزاری بانک مسکن ،ورود
کاالهای جدید از این طریق ،مستلزم این است که مشکل
مالیات ارزش افزوده به کلی حل شود؛ البته یکسری اقدامات
انجام شده ،اما هنوز به صورت کامل حل نشده است.

حفاظت از جامعه و رشد آن؛ هدف
محوری بانک ایران زمین

مسئولیت اجتماعی چیست؟ این سوال مهمی است که
پاسخ صحیح به آن در هر جامعه به صورت عملی ،باعث خواهد
شد تا شرایط بسیار مناسبی برای رشد و تعالی اجتماعی افراد
آن جامعه ایجاد شود.
بنابر اعالم بانک ایران زمین ،در واقع با جا افتادن این
موضوع در هر جامعهای ،مشکالت بهتر و راحتتر رفع شده و
جامعه به سمت توسعه حرکت خواهد کرد .مسئولیت اجتماعی
مطلب مهمی در ارگانهای پایهای مثل بانک است .بانک ایران
زمین یکی از بانکهایی است که همواره به این موضوع توجه
داشته و به شکلهای مختلفی آن را ایفا میکند.
مسئولیت و تعهد اجتماعی یک عامل مهم در ایجاد حس
مسئولیت پذیری میان جوامع مختلف است .تا به حال شاید
به این موضوع دقت کرده باشید که کشورهایی مانند ژاپن با
چه سرعتی پیشرفت کردهاند و در هر زمینه موفق و درخشان
ظاهر میشوند .محتوای این گزارش درباره مسئولیت اجتماعی
یک نهاد پایهای مثل بانک ایران زمین ،آگاهی بیشتری را به
خوانندگان و عالقمندان این بحث منتقل خواهد کرد.
برای کشوری اسالمی مثل ایران توجه به آموزههای
دینی به نوعی یادآور مسئولیتهای اجتماعی است .شنیدن
عبارتهای مثل «اول همسایه بعد خانه و خانواده» در اسالم
بسیار رواج دارد .به همین منظور نهادهای پایهای کشورهای
اسالمی اقدامات متنوعی را در این خصوص انجام میدهند.
مدیریت بانک ایران زمین بر این اعتقاد است که هر سازمانی
عالوه بر فعالیتهای اقتصادی و معیشتی ،موظف به انجام
اقدامات کاربردی در حوزههای مختلف اجتماعی نیز هست .در
واقع مسئولیتهای اجتماعی هر سازمان ،به وظایف و تعهدات
آن در راستای حفظ ،مراقبت و کمک به جامعهای که در آن
فعالیت دارد ،مربوط میشود .حال بانک ایران زمین در این
حوزه خدمات متنوعی را به انجام داده ،از کمکهای متنوع به
افراد بدون درآمد تا توجه به محیط زیست ،همگی در این قالب
مسئولیتهای اجتماعی جای میگیرند.
پویش «ایران مهربان» کمیته امداد که در سال گذشته
برای حمایت از هزاران فرزند محسنین برگزار شد ،توانسته
تعداد فرزندان ایتام زیادی را تحت پوشش خود قرار دهد .این
طرح تاکنون موجب خدمت رسانی به هزاران یتیم در استان
تهران و سایر مناطق کشور شده است .بانک ایران زمین به
صورت ماهیانه از این طرح حمایت میکند.
بانک ایران زمین با در اختیار داشتن  ۲۶۷شعبه در سراسر
کشور سعی در انجام تمامی مسئولیتهای اجتماعی خود دارد.
این مجموعه نقش بسزایی را در توسعه فرهنگ مسئولیتهای
اجتماعی و سازمانی جامعه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی
ایفا میکند .تاکنون این بنگاه اقتصادی در زمینه حمایت از
سازمانهای مردم نهادی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی
و همچنین حفظ منابع آب ،جنگلها ،کاهش مصرف انرژی،
همکاری با سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها ،مشارکت
در ساخت مدرسه مناطق محروم و آسیب دیده از سیل و ...
مشارکت داشته است.
با وقوع پاندمی کرونا و ایجاد شرایط بحرانی در کشور،
نهادها و سازمانهای مختلف نقش مهمی را در حفظ سالمت
کارکنان و مردم داشتند .بانک ایران زمین هم طی دو سال
گذشته در این حوزه تالش زیادی کرده و ضمن کاهش
ساعات کاری برخی شعب خود در نقاط حساس و پرخطر
کشور ،با رعایت پروتکلهای بهداشتی تمامی خدمات بانکی
خود را به صورت حضوری و غیرحضوری به مشتریان ارائه داد.
ضمن اینکه این مجموعه در ساخت واکسن ایرانی برکت ،راه
اندازی مراکز تجمیعی واکسن ،کمک به بیمارستانها ،برگزاری
پویشهای پیشگیری از ویروس کرونا و  ...هم نقش موثری را
ایفا کرد.
قاعدتا بخشهای مختلف فعالیتهای هر نهاد و ارگانی بر
محیط زیست و مسائل حفاظتی آن تاثیرگذار است .سازمانی
مثل بانک ایران زمین هدف خود را گذشته از موارد ذکر شده،
در خصوص پیگیری مسئولیتهای اجتماعی ،حفظ منابع
آب ،جنگلها و کاهش مصرف انرژی هم مطرح کرده است.
به عقیده عبدالمجید پورسعید ،مدیرعامل بانک ایران زمین،
بانکها همواره به عنوان یکی از محورهای اجرای برنامههای
زیست محیطی و توسعه پایدار اقتصاد مطرح بودهاند .چه زمانی
که با ارائه خدمات دیجیتال نقش مهمی در کاهش مصرف
منابع محدود دارند و چه نقشی که میتوانند در تولید و اقتصاد
این حوزه داشته باشند.
کمپینهای مختلف مثل «همین یک زمین»« ،یک
قطره کمتر» و پویشهای «من هم یک جنگلبانم»« ،پیک
زمین»« ،سهم من برای تاالب»« ،آلرژی به مصرف انرژی»
و «بلوط ایران زمین» از جمله اقدامات بانک ایران زمین برای
ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست محسوب میشود.
این مجموعه حتی از محیط بانان نیز حمایت ویژهای به عمل
میآورد .حمایت ایران زمین از این گروه در قالب ارائه «جایزه
یحیی» ،به یاد محیط بان شهید یحیی شاه کوه محلی ،انجام
میشود.

