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 پیام تبریک مدیرعامل 
بانک سرمایه به مناسبت 

ایام اهلل دهه فجر
علیرض��ا پویان ش��اد، 
مدیرعامل بانک سرمایه 
در پیام��ی به ش��رح زیر 
ای��ام اهلل ده��ه مبارک 
فج��ر را تبری��ک گفت. در این پیام تبریک 
آمده است: »انقالب اسالمی ایران مظهر 
تجل��ی ن��ور در ظلمت و نماد دس��تیابی به 
معانی عمیق قرآنی در قلوب ملت همیشه 
در صحنه ایران اس��ت. دهه مبارک فجر، 
تجلی ش��کوهمند حماس��ه و س��رافرازی 
ملتی اس��ت که در عصر اس��ارت انس��ان 
صفح��ه ای زری��ن را در تاریخ حیات آدمی 
گشود و فریاد خداخواهی، معنویت، آزادی 
و اس��تقالل را در گ��وش و ج��ان جهانیان 
طنی��ن ان��داز کرد. این ایام عزیز و فرخنده، 
فرصت��ی اس��ت ب��س غنیمت ک��ه بدانیم 
مرهون شهدای گرانقدر و عزیزی هستیم 
ک��ه درخ��ت تناور این انقالب با خون آنان 
س��یراب گردیده اس��ت. اینجانب ایام اهلل 
دهه مبارک فجر را تبریک و تهنیت گفته 
و از پیش��گاه حضرت احدیت سعادتمندی 
و توفیقات روزافزون را در خدمتگزاری به 

این ملت شریف و غیور خواستارم.«

تمدید سومین مرحله 
فروش گواهی سپرده 
بانک آینده تا 21 بهمن

ب��ا توج��ه ب��ه موافقت 
بانک مرکزی ج.ا.ایران 
ب��ا تمدی��د طرح فروش 
گواهی س��پرده سرمایه 
گ��ذاری )ع��ام( بانک آین��ده، فروش این 
گواهی ها )س��ری س��وم(، تا 21 بهمن ماه 
س��ال جاری تمدید ش��د. گواهی س��پرده 
س��رمایه گذاری )عام(، با نرخ س��ود علی 
الحساب 1۶ )شانزده( درصد ساالنه، قابل 
انتق��ال ب��ه غیر و مع��اف از مالیات بوده و 
معام��الت ثانوی��ه آن از طری��ق بورس و 
فرابورس نیز امکان پذیر اس��ت. ش��ایان 
ذکراس��ت؛ پرداخت س��ود این گواهی ها از 
ط��رف بان��ک آین��ده، به ص��ورت ماهانه 
صورت می پذیرد. مشتریان محترم و سایر 
عالقه من��دان می توانن��د ب��رای کس��ب 
اطالعات بیشتر به شعب بانک، در سراسر 
کش��ور مراجعه نمایند و یا با مرکز ارتباط 
بان��ک ب��ه ش��ماره 021-27۶۶3200، 

تماس حاصل فرمایند.

افتتاح پروژه های عمرانی 
در سمنان با حضور وزیر اقتصاد 

و مدیرعامل بانک تجارت
دکت��ر کرباس��یان وزیر 
ام��ور اقتصادی و دارایی 
و هی��ات همراه با حضور 
دولت آبادی مدیرعامل 
بان��ک تجارت ب��رای افتتاح چن��د پروژه 
عمرانی به مناس��بت دهه فجر به اس��تان 
س��منان س��فر کرد. ب��ه گ��زارش روابط 
عمومی بانک تجارت در جریان این س��فر 
ک��ه همزمان با شش��مین روز از دهه فجر 
صورت گرفت آیین افتتاح سامانه “دادور” 
طی مراسمی برگزار شد. دادور که تاکنون 
در 12 اس��تان کش��ور پیاده س��ازی ش��ده 
س��امانه ای یکپارچ��ه ب��رای دریاف��ت، 
انعکاس، پیگیری و رس��یدگی به شکایات 
متقاضیان صدور مجوزهای کس��ب و کار 
می باش��د ک��ه بصورت پایلوت در اس��تان 
س��منان رونمایی و به بهره برداری رسید. 
ای��ن س��امانه که یکی از 4 س��امانه مرکز 
مل��ی پای��ش محیط کس��ب و کار کش��ور 
می باشد نامزد ۵ پروژه برتر جهانی جامعه 
اطالعاتی اس��ت و اهدافی همچون ایجاد 
هماهنگی بین دس��تگاه های اجرایی برای 
صدور مجوزهای کس��ب و کار، نظارت بر 
پاسخگویی و پایش عملکرد دستگاه های 
اجرای��ی و ارائ��ه گزارش ه��ای ادواری 
پیرامون کس��ب و کار در کش��ور را دنبال 
می نمای��د. مطاب��ق برنامه زمان بندی، در 
جریان این سفر همچنین تعدادی دیگر از 
پروژه ه��ای عمرانی دولت در این اس��تان 

افتتاح و به بهره برداری رسید.

اخبار
محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با 
خانه ملت، گفت: دولت باید به سمت سمت خصوصی سازی و 
اجرای اصل 44 قانون اساس��ی حرکت کند و به این فکر نکند 
که سمت دیگر این داستان ممکن است چه مشکالتی به وجود 
آید، قطعًا اگر کار را براساس مقررات و درست انجام دهند، آثار 
خوبی در اقتصاد کش��ور ش��اهد خواهیم بود. وی با بیان اینکه 

بخش زیادی از بودجه را نیز شرکت های دولتی می بلعند، یادآور 
شد: بخش بزرگی از بدهی ها مربوط به شرکت های دولتی است، 
که یکی از معضل ها بدهی شرکت های دولتی به سیستم بانکی 
و بانک مرکزی اس��ت، البته این بدهی ها نیز ناش��ی از زیانشان 
اس��ت. این نماینده مجلس افزود: اگر این  ش��رکت ها به س��مت 
بخش خصوصی برود، بدهی های دولت نیز کاهش پیدا می کند 

و ساختار کنونی نیز اصالح می شود. 
بهمنی با بیان اینکه زمانی که کمیته خصوصی سازی متشکل 
از ق��وا کارش را صحی��ح انجام داد، س��ایر قوا همانند قوه مقننه 
و قضاییه ایراد نمی گیرند، تصریح کرد: خصوصی س��ازی باید 
غی��ر از تنها دولت باش��د، درآن ص��ورت اجرای اصل 44 قانون 

اساسی موفقیت آمیز است.

معضل بزرگی به نام بدهی شرکت های دولتی به سیستم بانکی

آمارهای بانک مرکزی از بدهی ش��رکت ها و 
مؤسس��ات دولتی به این بانک و نظام بانکی، 
از ت��داوم نزول��ی بودن این بدهی ها در 9 ماهه 
امس��ال حکایت دارد. به گزارش ایرنا، نگاهی 
به جدیدترین آمارهای بانکی از شاخص های 
پول��ی و بوی��ژه بدهی دولت و بانک ها نش��ان 
می دهد که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی 
اندکی بیش از نصف بدهی بانک هاست؛ البته 
این بدهی ها موضوع جدیدی نیس��ت چرا که 
دولت ها برای تأمین بخش��ی از کس��ری های 
خ��ود از منابع بانک مرکزی به صورت تنخواه 
برداش��ت می کنند و بانک ها هم برای جبران 
نقدینگ��ی خ��ود به عنوان آخرین وام دهنده به 
این نهاد روی می آورند. هرچند بانک مرکزی 
در س��ال های اخیر س��عی کرده است تا ضمن 
توسعه بازار بین بانکی و حضور فعاالنه خود در 
آن، هم نقدینگی مورد نیاز بانک ها را مدیریت 
کن��د و ه��م نرخ تأمین پول بانک ها را کاهش 
دهد تا به تبع آن نرخ س��ود در نظام بانکی نیز 
کاهش یابد اما بانک ها با استقراض از یکدیگر 
در بازار بین بانکی با نرخ های کمتر می توانند 
نقدینگ��ی کوت��اه مدت خ��ود را تأمین کنند و 
آخرین گزینه آنها باید اضافه برداشت از بانک 
مرکزی باشد چرا که نرخ آن بسیار باالتر است. 
اما در این میان دولت ها در زمینه اس��تقراض 
از بانک مرکزی رویه دیگری دارد به ش��کلی 
که تا پیش از دولت یازدهم عنوان می شد که 
دولت منابع بانک مرکزی را از آن خود می داند. 
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، برداشت از 
منابع بانک مرکزی به خط قرمز دولت تبدیل 
ش��د و آنچه امروز تحت عنوان بدهی بخش 
دولتی اعم از دولت و مؤسسات و شرکت های 
دولتی یاد می شود، بدهی های مربوط به گذشته 
اس��ت که با احتس��اب نرخ سود سالیانه بر رقم 
آن افزوده می شود. نگاهی به آخرین آمارهای 

بانک مرکزی از ترکیب بدهی دولت و بانک ها 
نشان می دهد که در پایان آذر ماه امسال بدهی 
بخش دولتی به ۶3 هزار و 3۵0 میلیارد تومان 
رس��ید که نس��بت به آذر ماه پارسال 3.۶ درصد 
و از ابتدای امسال 10 درصد رشد دارد؛ از این 
میزان بدهی سهم دولت 38 هزار و 300 میلیارد 
تومان و سهم شرکت ها و مؤسسات دولتی 2۵ 
هزار و ۵0 میلیارد تومان اس��ت.هرچند بدهی 
دولت در یک س��ال منتهی به آذر امس��ال 8 
درصد و از ابتدای امس��ال 39.9 درصد رش��د 
کرده اس��ت اما بدهی ش��رکت ها و مؤسسات 
دولتی در پایان آذر امس��ال نس��بت به آذرماه 
گذش��ته 2.۵ درصد و از ابتدای امس��ال 17.1 
درصد کاهش داش��ته است. بدهی بانک ها به 

بان��ک مرک��زی نیز در پایان آذر ماه به بیش از 
113 هزار میلیارد تومان یک رسیده است که 
نسبت به آذر ماه امسال 7.9 درصد و از ابتدای 

امسال 13.4 درصد رشد دارد.

بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی ���
نگاهی به بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی 
که اوراق مشارکت نیز در آن محاسبه می شود، 
گویای آن اس��ت که در پایان آذر امس��ال، این 
ش��اخص به بیش از 2۵۵ هزار میلیارد تومان 
رس��ید که در یک س��ال منتهی به آذر امس��ال 
21.8 درصد و از ابتدای امس��ال 1۶.1 درصد 
رش��د دارد. از ای��ن رق��م س��هم دولت بیش از 
227 هزار میلیارد تومان و س��هم ش��رکت ها و 

مؤسسات دولتی حدود 28 هزار میلیارد تومان 
است. هرچند حجم بدهی دولت به نظام بانکی 
در یک سال منتهی به آذر امسال 2۶.3 درصد 
و از ابتدای امس��ال 22.2 درصد رش��د دارد اما 
بدهی ش��رکت ها و مؤسسات دولتی کاهشی 
بوده و در بازه یکس��ال منتهی به آذر ماه ۵.۶ 
درصد و از ابتدای امسال 17.4 درصد افت کرده 
اس��ت. بخشی از افزایش بدهی دولت به نظام 
بانکی به خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 
و انتش��ار اوراق مشارکت برای تأمین مالی آن 
باز می گردد؛ ضمن آنکه بخشی از بدهی دولت 
به بانک مرکزی مربوط به تنخواه هایی است 
که طبق قانون در طول سال برداشت می شود 
اما در پایان س��ال یعنی در اس��فند همان سال 

تصفیه می ش��ود. همچنین اواخر مهرماه سال 
ج��اری ب��ود که نک مرکزي اعالم کرد: بدهي 
مؤسس��ات و ش��رکت های دولت��ي از ابتداي 
امسال تا پایان مرداد ماه 18.1 درصد کاهش 
یافته است. براساس جدول گزیده های آماري 
بانک مرکزي، بدهي مؤسسات و شرکت های 
دولت��ي در پای��ان مرداد ماه امس��ال به 247.۶ 
هزار میلیارد ریال رس��ید که نس��بت به مرداد 
ماه پارسال 12 درصد و از ابتداي امسال 18.1 
درصد کاهش یافته است. بدهي دولت به بانک 
مرک��زي نی��ز در پایان مرداد ماه به رقم 373.1 
هزار میلیارد ریال رس��یده که نس��بت به مرداد 
پارس��ال 7.2 درصد و از ابتداي امس��ال 3۶.3 
درصد افزایش داشته است. در مجموع میزان 
بده��ي بخش دولتي به بانک مرکزي ۶20.7 
ه��زار میلیارد ریال در پای��ان مرداد ماه برآورد 
می ش��ود که هرچند نس��بت به مرداد پارسال 
1.4 درص��د کاهش دارد اما از ابتداي امس��ال 
7.7 درصد رش��د را ثبت کرده است. همچنین 
بر پایه این آمارها، بدهي بخش دولتي به نظام 
بانکي در پایان مرداد ماه امس��ال به 233۶.8 
هزار میلیارد ریال رس��یده اس��ت که نسبت به 
مرداد پارس��ال 1۶.7 درصد و از ابتداي امسال 
۶.3 درص��د افزای��ش دارد. از این رقم، س��هم 
بدهي دولت که ش��امل عرضه و فروش اوراق 
مشارکت در نظام بانکي نیز می شود، 2047.8 
هزار میلیارد ریال اس��ت که در یک دوره یک 
س��اله )از مرداد 9۵ تا مرداد 9۶( 21.7 درصد 
و از ابتداي امس��ال 10.2 درصد افزایش دارد. 
سهم بدهي مؤسسات و شرکت های دولتي از 
بدهي بخش دولتي به نظام بانکي نیز در پایان 
مرداد ماه امسال 289 هزار میلیارد ریال اعالم 
ش��د که نس��بت به مرداد پارسال 9.8 درصد و 
 از ابتداي امس��ال 14.9 درصد کاهش داش��ته

است.

جدیدترین آمارهای بانکی نشان می دهد

کاهش آمار بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی

دکترابراهیمی، مدیرعامل بانک انصار 
و دکتر حامدسلطانی نژاد، مدیرعامل 
ش��رکت ب��ورس کاالی ای��ران، در 
راس��تای اجرای سیاست های کالن 
اقتصادمقاومت��ی، کم��ک ب��ه بهبود 
فرآیندهای تجاری، ایجاد شفافیت و 
زمینه پوشش ریسک فعاالن تجاری 
در ح��وزه کااله��ا و قراردادهای قابل 

معامله در بورس کاالی ایران و توافق 
بر توس��عه معام��الت بورس کاالی 
ایران به عنوان بستر شفاف و رقابتی 
معامله کااله��ا و قراردادهای مبتنی 
بر کاال، روز یکشنبه 1۵ بهمن تفاهم 
نامه ای ۵ ماده ای را در محل شرکت 
مذکور به امضاء رس��اندند. به گزارش 
اداره کل رواب��ط عموم��ی و تبلیغات 

بانک انصار، در نشس��ت ویژه ای که 
به منظور امضای این تفاهم نامه میان 
مدیران عامل بانک انصار و ش��رکت 
بورس کاالی ایران تشکیل شده بود، 
دکترابراهیمی طی س��خنانی ضمن 
قدردانی از فعالیت های مؤثر ش��رکت 
مذکور در راستای ایجاد بازار متشکل 
و ش��فاف بورس کاال، از صرف 8/84 
درصد منابع بانک در راس��تای تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی در سالجاری 
خبر داد و گفت: تمرکز هس��ته کسب 
وکار بان��ک انص��ار که به برکت خون 
ش��هدای انقالب اسالمی به بالندگی 
رسیده، حمایت از بنگاه های کوچک 
ومتوسط و کمک به رونق بازار تولید 
و مصرف کاالهای س��اخت داخل و 

اس��تحکام زیرس��اخت های اقتصاد 
مقاومتی است.

ریی��س ش��ورای عال��ی راهب��ری 
اقتصادمقاومت��ی بانک انصار در این 
نشس��ت همچنی��ن ضمن اش��اره به 
مزیت ه��ای رقابت��ی ای��ن بانک، به 
اه��داف ای��ن تفاهم نامه اش��اره کرد 
و آن را گام��ی در راس��تای افزای��ش 
ش��فافیت در فعالیت ه��ای اقتصادی 
ب��ا اه��داف کالن ملی خواند و افزود: 
بانک انصار به عنوان شفاف ترین نهاد 
بورس��ی کشور درتالش است که در 
حوزه های مختل��ف اقتصادمقاومتی 
درحال��ی  و  کن��د  س��رمایه گذاری 
که بیش��ترین س��ود هر س��هام را در 
ش��بکه بانکی به 100 هزار س��هامدار 

خ��ود می پ��ردازد، همچنان پیش��تاز 
حمای��ت از تولی��د و خری��د کاالهای 
ایرانی باش��د. براس��اس این گزارش، 
دکترحامد س��لطانی نژاد مدیرعامل 
ش��رکت ب��ورس کاالی ای��ران نیز 
طی س��خنانی بانک انصار را شریکی 
مطمئ��ن در فعالیت های اقتصادی- 
تجاری دانس��ت و گفت: بانک انصار 
ب��ا اولویت دادن ب��ه بانکداری ُخرد، 
زمین��ه گس��ترده ای را ب��رای رونق 
تولید کاالهای س��اخت داخل فراهم 
کرده و درحالی که ما بنا به مصلحت 
کشور به سمت حمایت از محصوالت 
کش��اورزی و توسعه تجارت خارجی 
گام می برداریم، این بانک با س��ابقه 
درخش��انش در شفافیت اطالعاتی و 

مدیری��ت جهادی می تواند در این دو 
حوزه به ما کمک شایان کند.

گ��زارش اداره کل رواب��ط عموم��ی 
وتبلیغ��ات حاک��ی از آن اس��ت ک��ه 
براس��اس ای��ن تفاهم نام��ه، طرفین 
متعهد ش��ده اند که در راس��تای ایجاد 
زیرس��اخت های الزم و هم��کاری 
جهت افزودن بانک انصار به مجموعه 
بانک ه��ای تس��ویه معام��الت بازار 
فیزیک��ی بورس، برگزاری دوره های 
ایج��اد  در  هم��کاری  آموزش��ی، 
بس��ترهای پذیرش گواهی س��پرده 
کاالی��ی، امکان معامله این گواهی و 
مدیریت ریس��ک تسهیالت اعطایی 
به خریداران وصدورضمانتنامه های 

بانکی، با یکدیگر همکاری کنند. 

امضای تفاهم نامه بانک انصار و شرکت بورس کاالی ایران

در آس��تانه چهلمین س��الگرد انقالب 
اس��المی شعب بانک توسعه صادرات 
در سراسر کشور خبر از رشد صدور حواله 
جات ارزی را داده اند. به گزارش روابط 
عمومی بانک توسعه صادرات به نقل 
از اگزیم نیوز، این بانک تمامی ش��عب 
خود را مجهز به نیروها و امکانات برای 
ارائ��ه خدمات ارزی و ریالی نموده و به 
این واس��طه فعالیتهای متنوع ارزی و 
ریالی ازقبیل اعطای تس��هیالت ارزی 
و ریالی از منابع مختلف ازجمله منابع 
بان��ک، منابع جذب ش��ده از صندوق 
توس��عه ملی، خطوط ریفاینانس و نیز 
انجام حوالجات ارزی صادره و وارده و 

گش��ایش اعتبارات اسنادی صادرات و 
وارداتی از طریق کارگزاران خود و نیز 
صدور انواع ضمانتنامه ارزی و ریالی را 
انجام می دهد. عالوه بر منابع ارزی و 
ریالی بانک، منابع خوبی تحت قرارداد 
عاملیت صندوق توسعه ملی دراختیار 
بانک قراردارد، ضمن اینکه منابعی نیز 
درقالب سپرده گذاری به بانک تزریق 
ش��ده که در این زمینه بانک توس��عه 
ص��ادرات از لحاظ مبلغ، دومین بانک 
در زمینه جذب س��پرده ریالی صندوق 
می باشد؛ این منابع با نرخهای مناسب 
همچ��ون ن��رخ 12 درص��د در مناطق 
کمت��ر برخ��وردار و با ن��رخ بین 13/۵ 

الی 14/۵ درصد )تس��هیالت تلفیقی 
از مناب��ع بان��ک و صندوق( در مناطق 
برخوردار برای س��رمایه در گردش در 
اختیار صادرکنندگان کاالهای صنعتی 

قرار می گیرد. در س��ال جاری خطوط 
ریفاینان��س با کش��ورهای مختلف از 
جمله خ��ط اعتباری 8 میلیارد دالری 
ب��ا اگزی��م بانک کره جنوب��ی، 2 خط 

 MIR business و RFC اعتب��اری با
بانک روس��یه، خط اعتب��اری با بانک 
تج��ارت پاریس، قرارداد تأمین مالی با 
بانک ملت ایروان، قرارداد تأمین مالی 
با بانک البالد عراق و...( برقرار ش��ده 
و بانک توس��عه صادرات نیز اس��تفاده 
هرچه بیشتر از خطوط ریفایناس را در 
دستور کار خود قرارداده و شعبه زاهدان 
نی��ز در تعامل ب��ا معاونت اقتصادی و 
سرمایه گذاری اس��تانداری، سازمان 
صنع��ت مع��دن تجارت اس��تان و نیز 
اتاق بازرگانی زاهدان اطالع رس��انی 
وسیعی انجام داده تا حداکثر استفاده از 
این منابع برای توس��عه و رونق استان 

ب��ه عم��ل آید. به گزارش اگزیم نیوز از 
شعب بانک توسعه صادرات در سراسر 
کشور، شعب غالب استانها رشد صدور 
حوال��ه ج��ات ارزی را تجربه کرده اند. 
در همین راس��تا، در پای��ان آذرماه 9۶ 
شعبه زاهدان دارای مانده بیش از 410 
میلیارد ریال تسهیالت می باشد که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل %11۶ 
افزایش داش��ته و عمده فعالیت خود را 
ب��ر حمای��ت از بخش تولی��د صادرات 
مح��ور قرار داده اس��ت؛ بی��ش از 90 
درصد تس��هیالت اعطایی به تولیدات 
کنندگانی تخصیص یافته که که عمده 

محصوالت خود را صادر می کنند.
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