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رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال های اخیر، شبکه بانکی 
در مس��یر حرکت به س��مت ش��فافیت بیشتر سوق داده شده و تا 
حد زیادی به اهداف رس��یده ایم. ولی اهلل س��یف اظهار داش��ت: 
با اقداماتی که بانک مرکزی برای اس��تحکام بخش��ی به نظام 
بانکی انجام داده، ش��بکه بانکی را در مس��یر حرکت به س��مت 
شفافیت بیشتر سوق داده ایم تا ترازنامه بانک ها با استانداردهای 

بانکداری انطباق داشته باشد و در سال های اخیر تا حد زیادی 
به این هدف خود دست یافته ایم. او تاکید کرد: نباید اجازه دهیم 
ظهور چند موسسه غیرمجاز که هیچ ربطی به شبکه بانکی ما 
ندارد و شایعه سازی برخی معاندان، خدشه ای به استحکام نظام 
بانکی در مسیر ایفای نقش حیاتی بانک ها در اقتصاد وارد کند. 
پیش تر، رئیس کل بانک مرکزی گفته بود: یکی از شگردهای 

مؤسس��ات غیرمجاز افتتاح حس��اب های موهوم با سپرده های 
ناچیز با هدف هرچه بزرگ نش��ان دادن موسس��ه و تحت فش��ار 
قرار دادن مسئوالن و فریب افکار عمومی بود. سیف ادامه داده 
بود: بانک مرکزی نیز همانند مجلس معتقد است با تخلف در هر 
سطحی باید برخورد قاطع شده و همه دستگاه هایی که قصور 

کردند باید پاسخگو باشند.

مؤسسات غیرمجاز هیچ ربطی به شبکه بانکی ما ندارد

کسب تندیس بلورین تعالی 
آموزش و توسعه منابع 

انسانی توسط بانک انصار
بان��ک انصار تندیس 
بلورین پنجمین دوره 
جای��زه مل��ی تعال��ی 
آم��وزش و توس��عه 
منابع انس��انی را ب��ه خود اختصاص داد 
وآق��ای فروتن عضو هیات مدیره و قائم 
مق��ام بان��ک انصار آن را دریافت کرد. به 
گ��زارش اداره کل رواب��ط عموم��ی و 
تبلیغات بانک انصار، پنجمین کنفرانس 
ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی به 
هم��راه مراس��م تقدیر پنجمی��ن دوره 
جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع 
انس��انی توسط انجمن آموزش و توسعه 
مناب��ع انس��انی ب��ا هم��کاری مراک��ز 
دانش��گاهی، صنعتی و اداری کش��ور در 
مرک��ز همایش های بی��ن المللی رازی 
برگ��زار و بان��ک انص��ار تنها مجموعه و 
بانک��ی ب��ود که در این س��طح حائز رتبه 
گردید. در این مراس��م عالوه بر تندیس 
بان��ک انصار بدلی��ل ارائه تجربه برتر در 
خصوص نیازس��نجی آموزشی بر اساس 
م��دل دیکوم )DACUM( حائز دریافت 
جای��زه تجرب��ه برتر انجم��ن آموزش و 
توسعه سرمایه انسانی شد. همچنین در 
ای��ن کنفران��س یک��ی ازکارشناس��ان 
آموزش، معاونت منابع انسانی وآموزش 
بانک انصار ضمن تش��ریح ابعاد مختلف 
دیک��وم، به ارائ��ه برترین تجارب بانک 
انص��ار پرداخت و گفت: بانک انصار نیاز 
س��نجی کارکن��ان را ب��ر اس��اس مدل 
»دیکوم«انج��ام داده اس��ت. این مدل 
تدوین یک برنامه درس��ی و روشی مؤثر 
برای تجزیه و تحلیل یک ش��غل و فرد 
اس��ت. براساس این گزارش، مهم ترین 
ویژگی و تفاوت پنجمین کنفرانس ملی 
آموزش و توسعه سرمایه انسانی با سایر 
کنفرانس های حوزه آموزش در کش��ور، 
توج��ه ب��ر حوزه های نوی��ن آموزش و 
تمرک��ز ب��ر ابزاره��ا و مکانیس��م های 
اس��تقرار فرآیند مدیری��ت یادگیری در 

واحدهای آموزش و توسعه کشور بود.

بانک رفاه یک بانک تجاری و 
تمام خدمت است

عض��و هی��ات مدیره 
بان��ک رف��اه گف��ت: 
بانک رفاه با سابقه ای 
نزدی��ک به 6۰ س��ال 
مفتخر است که با سرمایه های کارگران 
معزز کش��ور تأس��یس ش��ده و به تمامی 
آح��اد جامع��ه خدمت ارائ��ه می کند. به 
گ��زارش رواب��ط عموم��ی بان��ک رفاه، 
فرش��ید فرخ ن��ژاد در مراس��م افتتاحیه 
پنجمی��ن دوره مس��ابقات بی��ن المللی 
س��ازه های ماکارونی با بیان این مطلب 
افزود: بس��یار خرسندیم که بانک رفاه به 
عنوان نخس��تین بانک اجتماعی کشور، 
طی��ف متنوع��ی از خدم��ات را به عموم 
مش��تریان عرضه می کن��د. عضو هیات 
مدیره بانک رفاه در این مراس��م با تاکید 
بر ارج نهادن به تعهدات و مسئولیت های 
اجتماعی توسط بانک رفاه، خاطر نشان 
س��اخت: براین اس��اس بانک رفاه توجه 
وی��ژه ای به رفاه اجتماعی دارد و تاکنون 
اقدام��ات ارزش��مندی از جمل��ه احداث 
مدرس��ه، خان��ه بهداش��ت، کتابخانه و 
اه��دای چندین دس��تگاه آمبوالنس به 
بیمارس��تان ها و درمانگاه های متعلق به 
علوم پزش��کی موارد بسیار دیگری را در 
کارنامه خود دارد. وی با اش��اره به اینکه 
ای��ن بان��ک عالوه بر خدمت رس��انی به 
عنوان یک بانک اجتماعی، همانند یک 
س��ازمان پیش��رو، در ح��وزه بانکداری 
تج��اری نی��ز ب��رای تمام��ی ذی نفعان 
ارزش آفرین��ی می کند. فرخ نژاد حمایت 
از ح��وزه عل��م و دانش و همچنین آینده 
س��ازان کش��ور را دیگ��ر زمین��ه حوزه 
مسئولیت اجتماعی بانک رفاه دانست و 
اف��زود: بان��ک رف��اه ب��رای تمامی آحاد 
جامع��ه و تمامی نیازها، خدمات مطلوب 

طراحی کرده است.

اخبار

ثبت سفارش با »دالر آمریکا« ممنوع شد. این 
تصمیم براساس ابالغیه بانک مرکزی صورت 
گرفته و از روز نهم اسفندماه الزم االجرا شده 
است. البته این ابالغیه شامل درخواست هایی 
ب��ا ن��وع ارز »دالر آمریکا« ک��ه قبل از تاریخ 
مذک��ور، مجوز ۸ رقمی ثبت س��فارش خود را 
دریاف��ت کرده اند، نمی ش��ود. مناب��ع آگاه در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از ارس��ال 
نامه ای از س��وی رئیس کل بانک مرکزی به 
محم��د ش��ریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت خبر می دهند. نامه ای که در آن عنوان 
ش��ده است: »در ش��رایطی که به علت تداوم 
تحریم ه��ای اولیه ایاالت متحده، دسترس��ی 
ش��بکه بانکی کش��ور به سیستم های دالری 
به طور کامل قطع است، ثبت سفارش به دالر 
آمریکا به مفهوم اس��تفاده از شبکه صرافی به 
منظور تأمین مالی واردات است. این وضعیت 
از یکس��و سبب افزایش تقاضای دالر آمریکا 
در صرافی ها شده و از سوی دیگر در تناقض 
فاح��ش با تاکیده��ای مداوم رئیس جمهوری 
مبنی بر انتقال گردش مالی تجارت کش��ور از 

صرافی به شبکه بانکی است.«
در دنیا نقش دالر به دو صورت قابل بررس��ی 
اس��ت. دالر از یکس��و نقش مرجع و مبنا را در 
معامالت و مبادالت بین المللی بازی می کند. 
در واقع نقش ارز مرجع دالر یک توافق توأمان 
نوشته و نانوشته توسط جامعه مالی بین المللی 
است که اعتبار و قوت آن از یک طرف ناشی از 
توافقات بین المللی مالی پس از جنگ جهانی 
دوم بوده و از طرف دیگر در طول زمان دالر 
نقش برتر و بالمنازع خود را از طریق پذیرش 
تقریب��ًا کلیه کش��ورها در مبادالت و عملیات 
بین المللی تحکیم بخشیده است. اما از سوی 
دیگ��ر در دنی��ا از دالر به عن��وان ارز عملیاتی 
اس��تفاده می ش��ود. در این بخش اس��ت که 
کش��ورها می توانند مش��خص کنند و تصمیم 
بگیرند از دالر در مبادالت خود استفاده کنند 

یا خیر. نظام بانکی کشور و در رأس آن بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، می تواند از 
دالر ی��ا ه��ر ارز دیگری به عنوان ارز مداخله یا 
ارز عملیات پرهیز کند یا خارج شود. تصمیمی 
که از سوی بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت 
ثبت س��فارش با دالر گرفته ش��ده نیز در این 

بخش می گنجد.
ایران تصمیم گرفته دالر را از مبادالت تجاری 
خود حذف کند و نامه ولی اهلل س��یف به وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت نش��ان می دهد که 
ای��ران قص��د دارد ب��ا اجرای ای��ن تصمیم، از 
یکس��و شبکه صرافی را حذف کند و شفافیت 
ش��بکه بانکی را افزایش دهد و از س��وی دیگر 
نقش دالر آمریکا را در مبادالت تجاری خود 
کمرنگ سازد. بررسی ها نشان می دهد که در 
حال حاضر عمده تجارت ایران با کشورهایی 
اس��ت که ارز آنها یورو یا ارزهای محلی اس��ت 
و نقش آمریکا در تجارت بس��یار ناچیز اس��ت. 
اکن��ون نیز بیش��ترین معامالت با یورو انجام 

می شود. آمارهای گمرک نیز نشان می دهد از 
حدود ۷.4۲ میلیارد دالر واردات انجام شده در 
سال ۹۵، سهم کشورهای چین، هند، اتحادیه 
اروپ��ا و انگلس��تان بی��ش از ۲۵ میلیارد دالر 
بوده که س��هم 6۰ درصدی از کل واردات را 
تشکیل می دهد. این درحالی است که ایاالت 
متحده آمریکا س��هم ناچیزی )یک درصد( از 
کل واردات دارد. آمار واردات در س��ال جاری 
نیز حاکی از تداوم روند س��ال گذش��ته است. 
به طوری که از حدود ۳۱ میلیارد دالر واردات 
انجام ش��ده تاکنون، س��هم کش��ورهایی که 
مب��ادالت غیردالری انجام داده اند حدود 6۲ 
درصد بوده است. واردات انجام شده از ایاالت 
متحده آمریکا در س��ال جاری نیز حدود ۱۱۰ 
میلیون دالر بوده که سهم 4.۰ درصدی از کل 
واردات را داشته است. از سوی دیگر، براساس 
آمار رسمی سایت گمرک، کل صادرات انجام 
شده در سال گذشته ۸.4۳ میلیارد دالر بوده که 
از این مبلغ، س��هم صادرات کشورهای چین، 

هند، اتحادیه اروپا و انگلستان در سال گذشته 
۳6 درصد ثبت ش��ده اس��ت. در س��ال جاری 
نیز تاکنون 4.۲۸ میلیارد دالر صادرات انجام 
شده که ۳۵ درصد از آن به کشورهای مذکور 
اختصاص داش��ته اس��ت. همچنین، صادرات 
انجام ش��ده به آمریکا در س��ال گذش��ته ۱۰۲ 
میلیون دالر و در سال جاری ۷۹ میلیون دالر 
بوده که سهمی کمتر از ۳.۰ درصد از صادرات 

کل را به خود اختصاص داده است.
یکی از نکات مهمی که هدف بانک مرکزی 
را از ای��ن تصمیم نش��ان می ده��د، به انتقال 
مبادالت از ش��بکه صرافی به ش��بکه بانکی 
برمی گ��ردد. این امر س��ه مزی��ت را به دنبال 
خواهد آورد. نخس��ت اینکه واردات رس��می 
افزای��ش خواهد یافت. دوم اینکه منابع ارزی 
قاب��ل ردیاب��ی خواهد بود که این امر به معنی 
شفاف س��ازی اس��ت و س��وم اینکه ریس��ک 
نقل و انتقال پول در ش��بکه بانکی نس��بت به 
صرافی کاهش می یابد. البته موفقیت اجرای 

ای��ن تصمی��م در گروی دو عامل اس��ت. اول 
اینک��ه بخ��ش خصوصی به ای��ن تغییر روی 
خوش نش��ان دهد. بنابراین به نظر می رس��د 
ای��ن تصمی��م به دلیل کنترل سیاس��ت های 
س��ختگیر انه آمریکا و فشارهای این کشور بر 
ما اتخاذ شده است. از بعد دیگر به نظر می رسد 
این تصمیم در راستای کاهش تقاضای دالر 
در بازار و مدیریت واردات گرفته ش��ده اس��ت. 
الهوت��ی اضاف��ه کرد: به دنب��ال این تصمیم 
اتفاق��ی ک��ه در مبادالت تج��اری می افتد، به 
این صورت است که خریدار اواًل با محدودیت 
در خرید مواجه می شود؛ زیرا باید به فروشنده 
کاال اعالم کند که نرخ دالر را براس��اس نرخ 
روز تبدی��ل ب��ه ی��ک واحد پول دیگر کند و در 
موقع پرداخت پول هم فروش��نده باید برآورد 
کند که آیا آن میزان دالر را دریافت می کند یا 
خیر، بنابراین یک واردکننده به صورت رسمی 
باید هزینه خرید و فروش ارز را پرداخت کند 
و پرداخ��ت چنی��ن هزینه ای افزایش قیمت را 

به دنبال دارد.
دومی��ن عامل��ی که موفقیت ای��ن تصمیم را 
تضمی��ن می کن��د، این اس��ت که طرف های 
تجاری )کش��ورهای مبدأ( بپذیرند که به این 
شیوه کاال را به ایران بفروشند. چنانچه کشورها 
همچن��ان بخواهن��د عملیات ارزی را به دالر 
انجام دهند، پیش بردن این تصمیم با مشکل 
مواجه خواهد ش��د. البت��ه نباید فراموش کرد 
ک��ه هزین��ه مبادالت برای ایران در این روش 
اندک��ی افزایش خواهد یافت. آنچه باید توجه 
داش��ت، تصمیمی که درخصوص ممنوعیت 
ثبت س��فارش با دالر گرفته ش��ده، حلقه اولیه 
تصمیمات بعدی است. گفته می شود در ادامه 
قرار است تصمیمات تکمیلی اتخاذ شود که بر 
مبنای آن، ارز گزارشگری ایران نیز از دالر به 
یورو تغییر کند. به این معنی که آمار و اطالعات 
تجارت و دارایی های کش��ور به جای دالر بر 

مبنای یورو منتشر شود.

چرخش تجارت خارجی ایران به سمت یورو

دالر از روند ثبت سفارش کاال حذف شد

عملک��رد ش��عب هر بانک ب��ه ویژه 
بانک ه��ای تخصص��ي در مناط��ق 
مختلف کشور تأثیر بسزایي در توسعه 
اقتصادي و صنعتي آن مناطق دارند و 
می تواند چهره استان ها و در مجموع 
کش��ور را دگرگ��ون کن��د. در همین 
خصوص پایگاه اطالع رس��انی بانک 
صنع��ت و معدن ب��ا غالمرضا آرین، 
سرپرست شعبه بانک صنعت و معدن 
اس��تان آذربایج��ان غربی گفتگویی 

داشته است که می خوانید:
اس�تان از نظ�ر توس�عه صنعت�ی  ���
و  دارد  ق�رار  وضعیت�ی  چ�ه  در 
پتانس�یل های اس�تان برای توسعه 

صنعتی چیست؟
اس��تان آذربایج��ان غرب��ي علیرغم 
اینکه یکي از استان های کمتر توسعه 
یافته در بخش صنعت و معدن است 
داراي پتانسیل باالیي در جهت بهبود 
وضعیت فعلي اس��ت. موقعیت ممتاز 

این استان و هم مرز بودن با سه کشور 
و دسترسي آسان به بازارهاي جهاني 
ب��ه وی��ژه اروپا، از طریق این اس��تان 
ام��کان پذیر اس��ت. ط��ول مرزهاي 
ای��ن اس��تان ۹6۷ کیلومتر اس��ت و 
با کش��ورهاي آذربایج��ان، ترکیه و 
عراق هم مرز می باش��د.  این اس��تان 
باتوجه به ویژگیهاي آب و هوایي آن 
درحال حاضر قطب تولید محصوالت 
کش��اورزي و صنای��ع تبدیلي بوده و 
همچنین س��هم عمده ای از ظرفیت 
تولید سیمان کشور به میزان ۵ میلیون 

تن در اختیار این استان می باشد. 
یکي دیگر از پتانس��یل های توس��عه 
بخ��ش صنع��ت و مع��دن اس��تان 
ظرفیت ه��ای باال و تن��وع زیاد مواد 
معدن��ي می باش��د. ب��ه ط��وري که 
بیش��ترین می��زان تولید طال، باریت، 
میکا و انواع س��نگ های سخت بر در 

اختیار این استان می باشد.

بان�ک صنع�ت و مع�دن در فعال  ���
ایج�اد  و  پتانس�یل ها  س�اختن 
واحدهای صنعتی در استان تاکنون 

چه نقشی داشته است؟
بان��ک صنعت و مع��دن بزرگ ترین 
تأمی��ن کننده مال��ي بخش صنعت و 
معدن اس��تان معادل ۵۸درصد از کل 
مان��ده تس��هیالت بخ��ش صنعت و 
معدن سیستم بانکي در استان است. 
تأمین مال��ي طرح های بزرگي مانند 

پتروشیمي مهاباد، تدبیرسازان سرآمد 
)نیروگاه س��یکل ترکیب��ي ارومیه(، 
س��یمان مهر ماکو و دس��تکش حریر 
ای��ران و ده ها طرح بزرگ، کوچک و 
متوسط در سرتاسر استان نقش بانک 
صنعت و معدن را در توس��عه اس��تان 

بسیار پر رنگ نشان می دهد.
چ�ه راهكارهای�ي ب�راي ارائ�ه  ���
خدم�ات هرچ�ه بهتر به مش�تریان 

دارید؟

ای��ن ش��عبه تالش نم��وده با رعایت 
اص��ول مش��تري م��داري و ج��ذب 
مش��تریان موفق و خوش نام اس��تان 
و ارائ��ه بهتری��ن خدم��ات به آنان در 
حد توان و امکانات بانک نس��بت به 
افزایش سپرده های شعبه اقدام نماید. 
هرچند به واس��طه پرداخت سودهاي 
نامتعارف از س��وي برخي مؤسسات و 
بانک ها و باتوجه به کمتر توسعه یافته 
بودن بخش صنعت و معدن اس��تان 
منابع مربوط به مش��تریان این بخش 

پایین می باشد.
طی س�ال های اخیر چه واحدهای  ���
صنعتی در استان شما بهره برداری 
شده و چه میزان اشتغال ایجاد کرده 

است؟
طي سال های اخیر شرکت پتروشیمي 
مهاباد با ۷۰۰ نفر، سیلندر سراج خوي 
با ۸۰ نفر و میالن طالي س��بالن با 
۸۹ نفر اشتغال و چندین طرح کوچک 

و متوس��ط با اش��تغال زایي باال نظیر 
فرش افش��ار زرینه میاندوآب، فرش 
پدی��ده آذربایجان، لوله پروفیل نقده 
و ش��روین مهاباد توسط بانک تأمین 

مالي و به بهره برداري رسیده اند.
تع�داد واحدهاي صنعتی در حال  ���
اجرا در استان؟ درصد پیشرفت آنها؟

طرح های صنعتي استان به این شرح 
اس��ت تدبیر سازان س��رآمد )نیروگاه 
س��یکل ترکیبي ارومیه( با تسهیالتي 
به مبلغ ۳۵۰ میلیون دالر با پیشرفت 
فیزیکي ۱۰ درصد، سیمان مهرماکو 
با تسهیالتي به مبلغ ۱۵ میلیون یورو 
و ۲۰۰ میلی��ارد ری��ال و با پیش��رفت 
فیزیکي ۸۷ درصد، ش��روین مهاباد با 
تس��هیالتي به مبلغ ۷ میلیارد ریال و 
با پیشرفت فیزیکي ۸۰ درصد و فرش 
پدیده آذربایجان با تسهیالت به مبلغ 
64 میلیارد ریال و با پیشرفت فیزیکي 

۱۰۰ درصد.

عملکردبانکصنعتومعدندراستانآذربایجانغربی

در ادامه بازدیدهاي استاني، مدیرعامل بانک اقتصادنوین 
با حضور در منطقه ۹ استان هاي این بانک در شهر ساري، 
با کارکنان سرپرستي و شعب این منطقه دیدار و گفت وگو 
کرد. به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوین، علیرضا 
بلگوري مدیرعامل این بانک، در جمع مسئوالن و کارکنان 
این سرپرستي، با اشاره به اینکه همکاران در همه سطوح 
باید سودآوري بانک را سرلوحه فعالیت هاي خود قرار دهند 
گف��ت: هم��ه واحدهاي بانک در کنار ش��رکت هاي گروه 

اقتصادنوی��ن بای��د با به کارگیري همه توان و اس��تفاده از 
فرصت هاي در اختیار خود براي افزایش شاخص سودآوري 
بانک بکوشند. وي مهمترین الزمه دستیابي به این هدف 
را توجه به کاهش قیمت تمام ش��ده پول در بانک دانس��ت 
و گفت: تجهیز منابع پایدار و خرد دس��تیابي به س��ودآوري 
پایدار را تضمین خواهد کرد. مدیرعامل بانک اقتصادنوین 
تأمین منافع ذي نفعان از جمله س��هامداران، مش��تریان و 

کارکنان را در گرو سودآوري بانک دانست.

بان��ک قوامی��ن در تمام��ی ماه های س��ال ۱۳۹6 اقدام به 
پرداخ��ت تس��هیالت به عموم اف��راد جامعه می کند. رضا 
چراغی، سرپرست معاونت اعتباری بانک قوامین با اعالم 
ای��ن خب��ر در گفتگو ب��ا روابط عمومی بانک قوامین اظهار 
داش��ت: در راس��تای تحقق س��ند تحول بنیادین بانک، 
پرداخت تس��هیالت در سطوح مختلف علی الخصوص در 
س��طح تس��هیالت ُخرد و توجه ویژه به اقتصاد خانوار در 
دس��تور کار ق��رار گرف��ت و بیش از ۷۰۰ ش��عبۀ این بانک 

در س��طح کل کش��ور در تمام روزهای کاری س��ال ۱۳۹6 
اقدام به اعطای تس��هیالت کرد و تا پایان س��ال این روال 
ادامه خواهد داش��ت. سرپرس��ت معاون��ت اعتباری بانک 
قوامین در همین رابطه افزود: بدین منظور ضمن طراحی 
و پیاده سازی محصوالت اعتباری نظیر آرامین، همپا و فاخر 
و اعطای تس��هیالت در قالب طرح های مذکور، پرداخت 
سایر تسهیالت نیز به بسیاری از متقاضیان واجد شرایط، 

صورت گرفت. 
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