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نایب رییس مجلس گفت: درباره سپرده گذاران شرکت تعاونی 
اعتباری ولیعصر )عج( رباط کریم و بهارس��تان مقرر ش��د که 
س��پرده های آنها تا ۵0 میلیون تومان پرداخت ش��ود. به گزارش 
ایبِنا، مس��عود پزش��کیان در تش��ریح آخرین نشست نمایندگان 
سران سه قوه برای بررسی مشکالت مؤسسات مالی و اعتباری، 
گفت: مقرر شده که هیات های تسویه شکل بگیرد که یکی از 

آنها هیات تسویه قانونی است که هیات مؤسس دارد و دیگری 
هیات تس��ویه ای که از س��وی دولت و قوه قضاییه باید برای 
تس��ریع در کارها تش��کیل ش��ود که به این منظور نمایندگانی از 
وزارت اطالعات، قوه قضاییه و بانک مرکزی مشخص شدند. 
پزش��کیان همچنین با اعالم پرداخت به س��پرده گذاران تعاونی 
ولیعصر رباط کریم تا سقف ۵0 میلیون تومان اظهارداشت: افراد 

ویژه ای توس��ط وزیر اطالعات برای شناسایی اموال مؤسسات 
مالی غیرمجاز تعیین شدند. وی افزود: مقرر شد وزیر اطالعات 
درباره اموالی که باید شناس��ایی ش��ود و اموالی که چند مرتبه 
منتقل شده نیروهای ویژه تری تعیین و انتخاب کند. پزشکیان 
گفت: در نشست اخیر مقرر شد که بین وزارت اطالعات و قوه 

قضاییه هماهنگی و همکاری ایجاد شود.

تصمیمات جدید درباره 2 تعاونی اعتبار

برگزاری جشنواره عکاسی 
»یاران انقالب« توسط 

بانک صادرات ایران
ایام اهلل دهه مبارک 
فجر یادآور خاطرات 
دالورمردی ها و از 
خودگذشتگی غیور 
مردان ایران عزیز است که با خلوص 
نی��ت ب��ا امام خود همراه ش��دند. پیر و 
جوان، مرد و زن با مش��تی گره کرده، 
انقالب��ی را در عالم به راه انداختند که 
تأللؤ نور آن دل تمام مظلومان جهان 

را روشن ساخت. 
ب��ه پ��اس ای��ن نعمت ب��زرگ الهی، 
بان��ک صادرات ایران مس��ابقه بزرگ 
عکاس��ی »یاران انق��الب« را برگزار 
می کن��د. به گ��زارش روابط عمومی 
بان��ک صادرات ای��ران، عالقه مندان 
می توانند عکس های خود از مراس��م 
و جشن های دهه فجر و یا راهپیمایی 
ی��وم اهلل 22 بهم��ن م��اه را ب��ا هر دو 
هشتگ  #یاران_انقالب و #بانک_

صادرات_ایران در اینس��تاگرام خود 
منتش��ر و ب��ا ت��گ ک��ردن دو نف��ر از 
دوس��تان، آن ها را نیز به این جش��ن 
دع��وت کنند. این جش��نواره بزرگ تا 
پای��ان بهمن ماه ادامه دارد و در پایان 
به  مناسبت آغاز چهلمین سال پیروزی 
انقالب اسالمی به قید قرعه 40 جایزه 
4 میلیون ریالی به ش��رکت کنندگان 

اهدا خواهد شد.

بانکداری اسالمی 
می تواند راهگشای 

مشکالت اقتصادی باشد
نماین��ده مردم اس��تان خوزس��تان در 
مجل��س خب��رگان رهبری در دیدار با 
رئی��س اداره امور ش��عب خوزس��تان، 
بانک��داری اس��المی را راهگش��ای 
مش��کالت اقتص��ادی عن��وان کرد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بانک 
مهر اقتصاد اس��تان خوزس��تان، آیت 
اهلل عبدالکری��م فرحان��ی - نماین��ده 
مردم خوزس��تان در مجلس خبرگان 
رهب��ری - در ای��ن دیدار ب��ا تاکید بر 
مرتف��ع نمودن مش��کالت اقتصادی 
با اجرای قوانین بانکداری اس��المی، 
گفت: تأس��یس بنگاه های زودبازده، 
راه اندازی ش��رکت های دانش بنیان، 
ب��ه کار گیری س��رمایه های داخلی، 
خالقی��ت، طراحی و ابتکار، رفع موانع 
تولید و ایجاد اشتغال می تواند اجرایی 
بس��یاری از معضالت اقتصادی کشور 
را از می��ان ب��ردارد. آی��ت اهلل فرحانی 
خاطر نش��ان کرد: نمی توان مش��کل 
اش��تغال را تنها به صورت دولتی حل 
کرد، از اینرو باید ساز و کاری طراحی 
ش��ود تا با ارائه تس��هیالت به موقع و 
هدفمن��د زمینه های پویایی اقتصاد و 
رون��ق بخش خصوص��ی در جامعه را 
فراه��م نم��ود. وی با اش��اره به تاکید 
مق��ام معظم رهب��ری )مدظله العالی( 
برای ساماندهی کشاورزی خوزستان 
و کارگاه ه��ای زودب��ازده، اظهار کرد: 
س��رمایه باید در شرکت های تولیدی 
هزین��ه ش��ود تا از ای��ن طریق رونق 
اقتص��ادی و اش��تغال در جامعه ایجاد 
ش��ود اما بی اعتنایی به مسأله اشتغال 
و عدم بازنگری جدی نظام بانکداری، 
سبب تجمیع سرمایه و ایجاد بانکداری 
رب��وی می ش��ود که اس��باب نگرانی 
مراج��ع و مجلس خب��رگان را فراهم 
می کند.  وی افزود: بانک مهر اقتصاد 
یکی از س��رآمدترین بانک ها در حوزه 
پیاده س��ازی بانکداری بدون رباست و 
اقدام��ات قاب��ل توجهی در این عرصه 
صورت داده است لذا امیدوارم در سایر 
بانک ها نیز شاهد این حساسّیت و جدیت 
در اجرای بانکداری اس��المی باش��یم. 
آیت اهلل فرحانی خاطر نشان کرد: ان شا 
ا... بانک مهر اقتصاد اس��تان خوزستان 
در جه��ت اقتصاد مقاومتی و مدیریت 
 منابع در ایجاد اش��تغال پایدار اثر گذار 

باشد.

اخبار

وزی��ر راه و شهرس��ازی از کاه��ش دوره 
س��پرده گذاری تس��هیالت صن��دوق یک��م 
مس��کن به 10 ماه خبر داد. عباس آخوندی با 
بی��ان اینک��ه تاکنون  3۶2 هزار نفر با میانگین 
20.۵ میلی��ون توم��ان در صن��دوق پس انداز 
یکم مس��کن س��پرده گذاری کرده اند،  اظهار 
داشت:  در راستای امکان اعمال سیاست دولت 
و تشویق خانوارها به پس انداز بیشتر و سکونت 
در بافت ه��ای میان��ی، مقرراس��ت دو اق��دام 
تس��هیل کننده در اختیار متقاضیان قرار گیرد. 
وی ب��ا اع��الم این که یکی از اقدامات کاهش 
نرخ س��ود از 8 به ۶ درصد و دیگری کاهش 
دوره توق��ف از ۶ ب��ه ۵ ماه اس��ت،  افزود:  این 
کاهش نرخ، نه دس��توری اس��ت و نه یارانه ای 
بلک��ه، ب��ا تکیه بر مبادله ی امتیاز بین دریافت 
تس��هیالت و انجام پس انداز قیمت تمام شده  
پ��ول در صندوق کاه��ش می یابد. وزیر راه و 
شهرس��ازی با یادآوری این که هم اکنون نرخ 
تسهیالت رسمی بانک ها 18 درصد بوده که 
در عم��ل ب��ا هزینه های جانبی آن بیش از این 
رقم است،  تصریح کرد:  با این پیشنهاد این نرخ 
به کمتر از یک سوم کاهش می یابد که محرک 
کم نظیری اس��ت. این اقدام همزمان، موجب 
کاهش مبلغ اقس��اط بازپرداختی تس��هیالت 
گیرندگان می ش��ود که برای تحریک تقاضا 
بس��یار مه��م  اس��ت. آخوندی بی��ان کرد: در 
وضعیت فعلی، دوره توقف ۶ ماه اس��ت. یعنی 
پس از هر شش پس انداز، اعطای معادل همان 
رقم تس��هیالت برعهده بانک مسکن خواهد 
ب��ود. پیش��نهاد ما کاهش ای��ن مدت به ۵ماه 
اس��ت. این موضوع برای کسی که می خواهد 
پس از ش��ش دوره ی  توقف، تا ش��ش برابِر 
پس انداز خود تس��هیالت دریافت کند، زمان 
را از 3سال به 2.۵ سال کاهش می دهد. وزیر 
راه و شهرسازی با بیان »نکته  کلیدی در این 

طرح این است که این صندوق حتما با کسری 
منابع روبرو خواهد ش��د« اظهار داشت لیکن، 
تامین این کسری از محل صندوق توسعه  ملی 
یا بودجه، از روش پرداخت یارانه  س��ود برای 
دولت ارزان تر اس��ت. راه دیگر، سپرده گذاری 
وجوه دولتی نزد بانک هاس��ت. پرداخت یارانه  
سود تسهیالت گران ترین روش و برای دولت 
کمرشکن است. در راه حل سپرده گذاری نیز 
دو مشکل وجود دارد ، یکی آنکه قیمت تمام 
ش��ده  پ��ول ب��رای بانک ها ح��دود 12 درصد 
خواه��د بود. بنابرای��ن نمی تواند از منظر نرخ 
سود تسهالت با این گزینه رقابت کند و دیگر 

آنکه مخل نظم اقتصاد خانوار است.
آخوندی با تاکید بر این که قاعدتا سیاستمدار 
برای بیش��ینه کردن مطلوبیت خود درپی لغو 
پس ان��داز و اق��دام فوری اس��ت،  اف��زود:  این 
طرح از این، مخاطره در امان اس��ت و مبنا را 

پس انداز خانوار قرار داده  است. افزون براین ها، 
قدرت اهرمی روِش س��پرده گذاری یک به دو 
اس��ت. آخوندی در ادام��ه توضیح داد:  فرض 
این اس��ت دولت به می��زان رقمی که بانک ها 
از منابع خودش��ان تامین می کنند، در بانک ها 
سپرده گذاری کند. حال آنکه در روش صندوق 
پس انداز مسکن، قدرت اهرمی بیش از چهار 
است و قیمت تمام شده  پول برای بانک بسیار 
نازل اس��ت. بنابراین، برای کاهش نرخ س��ود 
ب��ه  ۶ درص��د نی��از به هیچ یارانه ای از س��وی 
دولت نیس��ت، مگر هزینه فرصت س��پرده ی 
دول��ت نزد صندوق.در واقع، این هزینه اعمال 
سیاس��ت از سوی دولت برای رونق بخشی به 
یک بخش اقتصادی است. وی در ادامه با بیان 
این ک��ه در کنار متقاضی��ان، حمایت از تامین 
مالی توس��عه گران نیز در دس��تور کار است اما 
در حال حاضر، توس��عه گران از س��وی نظام 

بانکی به رس��میت ش��ناخته نشده اند،  تصریح 
کرد:  پیش نویس��ی توس��ط وزارت راه،  بانک 
مس��کن و بانک مرکزی تهیه ش��ده که باید 
در ش��ورای پول و اعتبار به تصویب برس��د. بر 
اس��اس این طرح توس��عه گران در مشارکت با 
اراض��ی دولتی و همچنین  باس��اکنان امکان 
ایج��اد ارزش افزوده بر روی امالک و اراضی 
دولت و ساکنان را دارند. در هر صورت مبنای 
کار مش��ارکت س��اکنان و توسعه گران در امر 
بهس��ازی و نوس��ازی واحدهای مس��کونی، 
تجاری و اداری است. این برنامه ظرفیت ایجاد 
تقاض��ای مؤثر برای س��االنه 2۵0 هزار واحد 
مس��کونی را دارد. پیش از این نیز ابوالقاس��م 
رحیمي انارکي، مدیرعامل بانک مس��کن، در 
نشست خبري خود با خبرنگاران، از کاهش 3 
درصدي قیمت تمام شده پول در بانک مسکن 
خبر داده بود. او همچنین اعالم کرد: در حال 

حاضر بهاي تمام شده پول در بانک مسکن، 
17 درصد اس��ت و همچنین قیمت تمام شده 
منابع و سپرده ها نیز به کمتر از 13 درصد رسیده 
ک��ه این ارقام نش��ان مي ده��د در حال حاضر 
تامین منابع و پول نقد براي پرداخت تسهیالت 
در بانک مس��کن با کمترین هزینه نس��بت به 
س��ایر بانک ها انجام مي شود. رحیمي انارکي 
تصریح کرد: این دستاورد در شرایطي در بانک 
مس��کن رقم خورده اس��ت که این بانک نه در 
س��ال گذش��ته و نه در س��ال جاري هرگز وارد 
مس��ابقه مخرب افزایش نرخ سودسپرده هاي 
بانکي بیش از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار 
نشد. مدیرعامل بانک مسکن مانده سپرده ها 
در این بانک تا پایان 12 بهمن سالجاري را ۶8 
هزار و 100 میلیارد تومان اعالم کرد که 2۶.۶ 
درصد رشد در سپرده ها نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل را نش��ان مي دهد. رحیمي انارکي 
همچنین گفت: بانک مس��کن از ابتداي سال 
9۶ تا 12 بهمن س��الجاري ، 13 هزار و 400 
میلیارد تومان تس��هیالت نقد به متقاضیان و 
فعاالن بخش مسکن پرداخت کرد و در ادامه 
سیاست انبساطي پرداخت تسهیالت مسکن 
که از س��ال 9۵ آن را به اجرا درآورده بود، در 
س��الجاري این اقدام بانک مسکن باعث شد، 
بخش مس��کن از رکود خارج ش��ود. 88 درصد 
از کل تس��هیالت نقد پرداختي توس��ط بانک 
مس��کن در حوزه تخصصي مسکن ارایه شده 
اس��ت که مطابق پیش بیني مدیرعامل بانک 
مسکن، این سهم تا پایان امسال به 90 درصد 
مي رس��د. رحیمي انارک��ي در ادامه نشس��ت 
گفت: کل تس��هیالت پرداختي با احتس��اب 
مبالغ فروش اقس��اطي تا پایان امس��ال به 18 
ه��زار میلیارد توم��ان افزایش پیدا مي کند که 
در این صورت ۵ درصد بیش از س��ال گذش��ته 

خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد

کاهش دوره سپرده گذاری وام مسکن به 10ماه

مدیرعام��ل بانک س��په از توجه ویژه 
ای��ن بان��ک به رفع نیازه��ای مردم در 
کنار حضوری اثرگذار در عرصه کالن 
اقتصادی و پرداخت تسهیالت به 271 
هزار خانواده متوس��ط و کم برخوردار 
طی ده ماهه س��ال جاری خبر داد. به 
گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بانک 

س��په، محمدکاظم چق��ازردی ضمن 
تبریک ایام مبارک دهه فجر و سالروز 
پیروزی انقالب اسالمی، افزود: بانک 
سپه به عنوان یکی از بانک های مهم 
و تأثیرگ��ذار در حمای��ت از طرح های 
کالن و مل��ی کش��ور، کم��ک به رفع 
مشکالت اقشار مختلف مردم به ویژه 

اف��راد کم برخ��وردار را همواره مدنظر 
داش��ته و در این راس��تا طی ده ماهه 
س��ال جاری بابت تسهیالت پرداختی 
به خانواده های متوسط و کم برخوردار 
جامع��ه بی��ش از 3۶ هزار میلیارد ریال 
مناب��ع خ��ود را اختصاص داده اس��ت. 
رئیس هیئت مدیره بانک س��په اظهار 
داش��ت: براس��اس اعالم مس��ئوالن 
کمیت��ه امداد ام��ام خمینی )ره( بانک 
سپه با پرداخت حدود 22 هزار میلیارد 
ریال تس��هیالت به توانمندس��ازی و 
خوداتکای��ی 18 ه��زار و 243 خانواده 
تحت پوشش این کمیته طی پنج سال 
1390 ت��ا 139۵ کمک کرده اس��ت. 

وی ضمن تأکید برادامه حمایت بانک 
س��په از خوداتکایی خانواده های تحت 
پوش��ش کمیته امداد امام خمینی )ره( 
تصریح کرد: این بانک در قالب اجرای 
تبصره 2۶ قانون بودجه سال 139۵، با 
پرداخت 277 میلیارد ریال تسهیالت 
به 2 هزار طرح اشتغالزا به عنوان دومین 
بانک کش��ور در اعطای تسهیالت به 
خانواده های محروم کش��ور ش��ناخته 
ش��د. چقازردی ادامه داد: بانک س��په 
در ده ماهه س��ال ج��اری ۵432 فقره 
تسهیالت به مبلغ 91۶ میلیارد ریال به 
خانواده های تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و س��ازمان بهزیستی 

کشور پرداخت کرده است. مدیرعامل 
بانک سپه گفت: پس از زلزله دلخراش 
غرب کشور، بانک سپه به عنوان اولین 
بان��ک 1000 میلیارد ریال اعتبار برای 
بازس��ازی واحدهای مسکونی آسیب 
دیده از زلزله اس��تان های غربی کشور 
اختصاص داد. وی کمک بانک س��په 
ب��ه هموطنان در هنگام وقوع حوادث 
طبیعی را مورد اش��اره قرار داد و افزود: 
بانک س��په در نه ماه س��ال جاری به 
4700 خانواده آس��یب دیده ناش��ی از 
ح��وادث طبیع��ی بیش از 228 میلیارد 
ریال تس��هیالت پرداخت کرده است. 
رئیس هیئت مدیره بانک س��په ضمن 

اش��اره به عملکرد مطلوب این بانک 
در پرداخت تس��هیالت ازدواج، خاطر 
نشان کرد: در ده ماهه سال جاری 80 
هزار و 471 زوج جوان با تس��هیالت 
قرض الحسنه ازدواج بانک سپه زندگی 
مشترک خود را آغاز کردند. وی افزود: 
بانک با اختصاص ۶ هزار میلیارد ریال 
از منابع خود گام مؤثری در اجرای طرح 
ضربت��ی وام ازدواج م��ورد تأکید بانک 
مرکزی برداشت. چقازردی اضافه کرد: 
بانک س��په بابت پرداخت تس��هیالت 
ازدواج ب��ه زوج های جوان در ده ماهه 
سال جاری 8 هزار و 407 میلیارد ریال 

از منابع خود را اختصاص داد.

چقازردی خبر داد؛

 توجه بانک سپه به رفع نیازهای مردم

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور 
در ام��ور زن��ان و خان��واده ب��ه همراه 
معاونین و مش��اوران، مهندس س��ید 
مهدی صادقی استاندار قم و مسئولین 
استان از سرپرستی موسسه اعتباری 
کوث��ر در اس��تان قم بازدی��د نمودند. 
ب��ه گزارش روابط عمومی موسس��ه 
اعتباری کوثر؛ معصومه ابتکار در جمع 
کارکنان شعب استان قم ضمن تبریک 
ده��ه فجر و ایام اهلل 22 بهمن گفت: 
تالش ها و اقداماتی که این موسس��ه 
ب��رای بهبود فرآیندهای بانکی، ارتقا 
سطح خدمات در سطح استان و نظام 
بانکی ارائه نموده بسیار مشهود است. 
مع��اون رئیس جمه��ور در امور زنان 

و خان��واده با بی��ان اهمیت بانکداری 
الکترونیک و نقش تکنولوژی در ارائه 
خدمات نوین بانکی افزود: بانکداری 
الکترونی��ک یک��ی از رویکرده��ای 
اصل��ی دولت دوازدهم اس��ت و قطعًا 
موسس��ه اعتباری کوثر نیز گام های 
شایسته ای در تسهیل و ارائه خدمات 
به مش��تریان برداشته است. وی بیان 
داش��ت: اهمیت به معیشت و حمایت 
از بانوان کارآفرین از س��وی موسسه 
اعتباری کوثر بس��یار ارزش��مند است 
و امیدواریم این حمایت ها گس��ترش 
یاب��د. معاون رئی��س جمهور تصریح 
ک��رد: ب��ا توجه به اهمی��ت حمایت از 
بان��وان کارآفرین و زنان سرپرس��ت 

خان��وار از انعق��اد تفاه��م نام��ه ای با 
موسس��ه اعتباری کوثر در این راستا 

استقبال خواهیم نمود.
در ابت��دای ای��ن دیدار آزاده محمدی 
مدی��ر رواب��ط عموم��ی و تبلیغات و 
مش��اور امور بانوان موسسه اعتباری 
کوثر ضمن خیر مقدم به معاون رئیس 
جمهور، اس��تاندار قم و هیئت همراه 
گزارشی از تأسیس و عملکرد موسسه 
در نظام بانکی ارائه نمود. محمدی با 
اشاره به اینکه موسسه اعتباری کوثر 
تنه��ا نه��اد مالی با نام بانوان اس��ت، 
اف��زود: 22 درصد از کارکنان کوثر را 
بان��وان متخصص و متعهد تش��کیل 
می دهن��د ک��ه وجه تمای��ز مجموعه 

کوث��ر ب��ا بس��یاری از نهادهای مالی 
فع��ال دیگر، بهره من��دی از جوانان 

متخصص، متعهد و با انگیزه است.
مش��اور مدیرعامل موسسه اعتباری 
کوثر در امور بانوان تاکید نمود: کسب 
موفقیت و درخشش های کوثر در ایام 
اهلل ده��ه مب��ارک فجر را به فال نیک 
می گیریم و هفتمین سالگرد تأسیس 
موسس��ه را جش��ن خواهی��م گرفت 
ک��ه امیدواری��م همواره ش��اهد روند 
توس��عه ای و پیش��رفت کوثر در نظام 
بانکی باش��یم. در ادامه این نشس��ت 
مسعود اقدسی مدیر شعب استان قم 
گفت: موسسه اعتباری کوثر عالوه بر 
فعالیت در بخش اقتصادی و پرداخت 

تس��هیالت منطبق بر ضوابط شرعی 
ک��ه باع��ث رضایت مراج��ع و آیات 
عظ��ام گردیده، همواره س��عی نموده 
اس��ت در کنار س��ایر خدمات، توجه 
ویژه ای به امور بانوان داش��ته باش��د 
که در این راس��تا تس��هیالتی نیز در 
جهت معیشت و کارآفرینی به بانوان 

ب��د سرپرس��ت و سرپرس��ت خانوار 
پرداخ��ت گردیده اس��ت. وی افزود: 
حمای��ت از بنیاد معلولین فاطمه زهرا 
)س( و آزاد سازی زندانیان جرائم مالی 
با محوریت بانوان خود سرپرس��ت از 
جمل��ه ام��ور خیریه موسس��ه کوثر با 

همکاری ستاد دیه کشور است. 

مباهات موسسه اعتباري کوثر به موفقیت های خود


