
شنبه12اسفند ماه 1396 شماره419

w
w

w
.T

e
ja

r
a

t
o

n
li

n
e

.i
rاخباربانک

 رتبه نخست گروه توسعه 
اقتصاد ملل در همایش 

شرکت های برتر
گ��روه توس��عه اقتصاد 
مل��ل ب��ا کس��ب رتبه 
گ��روه  در  نخس��ت 
س��اختمان و مهندسی 
عمران و همچنین جزو ده ش��رکت پیشرو 
از س��وی سازمان مدیریت صنعتی معرفی 
ش��د. به گزارش روابط عمومی موسس��ه 
اعتب��اری مل��ل در بیس��تمین همای��ش 
ش��رکت های برتر ایران که در ۲۹ بهمن و 
ب��ا حض��ور وزیر محترم صنع��ت، معدن و 
تجارت و س��ایر مقامات ارش��د س��ازمان 
گس��ترش، س��ازمان مدیری��ت صنعتی و 
مدیران ش��رکت های برتر اقتصادی کشور 
در مح��ل س��الن همایش های بین المللی 
مرکز صدا و س��یمای جمهوری اس��المی 
ایران برگزار گردید از شرکت گروه توسعه 
اقتصاد ملل وابس��ته به موسس��ه اعتباری 
مل��ل با تندی��س زرین بدلیل دریافت رتبه 
نخس��ت در گروه س��اختمان و مهندس��ی 
عمران و لوح تقدیر بدلیل قرار گرفتن جزء 

ده شرکت پیشرو تقدیر به عمل آمد.

خدمت جدید سامانه 
»اینترنت بانک مشتری محور« 

بانک سپه
با توسعه سامانه اینترنت 
بان��ک مش��تری محور 
بانک س��په امکان ارائه 
خدمات جدید همچون 
پرداخت اقس��اط خود و دیگران فراهم شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، 
قابلیت های جدید ایجاد ش��ده در س��امانه 
مذکور در س��ه بخش خدمات تس��هیالت 
شامل لیست تس��هیالت، پرداخت اقساط 
خ��ود و پرداخت اقس��اط دیگ��ران و اضافه 
ش��دن امکان درج س��ریع شماره حساب یا 
شماره کارت مقصد در لیست حساب های 
پر کاربرد مش��تری و اضافه ش��دن امکان 
تمدید سالیانه پیامک ورود به درگاه است. 
الزم به ذکراس��ت س��امانه اینترنت بانک 
https://ib. مش��تری مح��ور در آدرس

ebanksepah.ir و با دریافت نام کاربری 
و رم��ز ورود از یک��ی از ش��عب بانک س��په 

قابل استفاده مشتریان بانک می باشد.

حمایت بانک توسعه تعاون 
به توليدکنندگان خرد و متوسط

به منظ��ور تأمین منابع 
مالی الزم جهت تسهیل 
خریدوفروش تولیدات و 
ت  ال مح���ص�������و
تولیدکنندگان خردومتوسط، بانک توسعه 
تع��اون طرح حمایت از این تولیدکنندگان 
را اج��را می کن��د. حج��ت اهلل مهدی��ان 
مدیرعام��ل و رئی��س هیئت مدی��ره بانک 
توسعه تعاون بابیان این مطلب خاطرنشان 
ک��رد: بانک توس��عه تع��اون به عنوان تنها 
بان��ک تخصصی بخ��ش تعاون حمایت از 
بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط را از جمله 
اهداف اساسنامه ای خود به شمار می آورد. 
وی افزود: براساس این طرح به آن دسته 
از اش��خاص حقیقی و حقوقی که تصمیم 
ب��ه خرید محصوالت ش��رکت های خرد و 
متوس��ط رادارند اما س��رمایه کافی ندارند 
تس��هیالت طبق ضواب��ط بانکی پرداخت 
می گ��ردد ت��ا عالوه بر کم��ک به خریدار، 
مناب��ع در جه��ت صحی��ح مدیریت گردد. 
مهدیان با اشاره به اینکه اجرای این طرح 
کام��اًل در بس��ترهای الکترونیک��ی انجام 
می ش��ود اف��زود: متقاضی��ان می توانند با 
مراجع��ه ب��ه س��ایت hami.ttbank.ir و 
ثبت ن��ام اق��دام به انجام معامل��ه نمایند تا 
پ��س از کامل ش��دن فرآین��د خرید، منابع 
بدون واسطه به حساب تولیدکنندگان خرد 
واریز گردد. مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
انج��ام ای��ن طرح را حمایت از محصوالت 
تولید شده در فرآیندهای تولید روستایی از 
جمل��ه مش��اغل خ��رد، تولی��دات زن��ان 
سرپرس��ت خ�����ان��وار، فعالیت ه��ای 
صنایع دستی، تولید محصوالت کشاورزی 

و دامپروری دانست.

اخبار
بان��ک قرض الحس��نه مه��ر ایران طی انعق��اد تفاهمنامه ای با 
اتحادیه ش��رکت های تعاوني روس��تایي اقلید در استان فارس، 
به روس��تائیان کم درآمد تس��هیالت قرض الحس��نه پرداخت 
می کن��د. ب��ه گزارش روابط عمومی بانک قرض الحس��نه مهر 
ایران، مختاری مدیرش��عب اس��تان فارس در نشست مشترکی 
که با حضور مدیران اتحادیه شرکت های تعاوني روستایي اقلید 

برگزار شد،  گفت: رفع مشکالت روستائیان و اقشار کم درآمد 
و آسیب پذیر جامعه همواره از دغدغه های اصلي مدیران بانک 
قرض الحسنه مهر ایران بوده و خدمت رساني به این قشر نه تنها 
یک وظیفه، بلکه افتخاري است که با توجه به اجر معنوي آن 
کارکنان این بانک شده است. در ادامه، علوی مدیر عامل اتحادیه 
ش��رکتهای تعاوني روس��تایي اقلید ضمن قدرداني از اقدامات 

بانک قرض الحسنه مهرایران گفت: این بانک در دستگیري از 
نیازمندان و روستائیان پیشتاز سیستم بانکي می باشد و به هیچ 
عنوان نمی توان از نقش پررنگ خدمات آن چش��م پوش��ي کرد. 
در پایان، علوی اظهار امیدواری کرد که با شروع همکاری های 
دوجانبه بتوان طیف گس��ترده ایي از روس��تائیان را از وام های 

قرض الحسنه بهره مند نمود.

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به روستائیان کم درآمد

ف��روش ۱۰۰ ه��زار میلی��اردی اوراق گواهی 
سپرده با سود ۲۰ درصد فعاًل با توجه به اختالف 
پنج درصدی که با س��ود حس��اب های سپرده 
مدت دار دارد، ۵۰۰۰ میلیارد تومان ضرر برای 
بانک ها ایجاد کرده اس��ت. اختالف حدود سه 
تا پنج درصدی بین س��ود س��پرده و تسهیالت 
و باالتر بودن س��ود وام های بانکی موضوعی 
مش��خص و معمول اس��ت که سال هاست در 
ش��بکه بانکی وج��ود دارد، چراکه منبع اصلی 
تأمین مالی و هزینه های بانک ها، سود ناشی 
از تسهیالت است که عمده آن صرف پرداخت 
س��ود سپرده به مش��تریان و همچنین تأمین 
بخشی دیگر از هزینه های بانک ها می شود.

در ح��ال حاض��ر س��ود س��پرده ۱۵ درص��د و 
تس��هیالت ۱۸ درصد اس��ت ولی با این حال 
هم��واره مدی��ران نظام بانک��ی تاکید دارند با 
توج��ه به هزینه های دیگ��ر بانک ها و این که 
منب��ع درآم��دی دیگر از جمله کارمزدها نقش 
اثرگذاری در افزایش درآمد آنها ندارد، درنتیجه 
س��ود تس��هیالت فعلی نمی تواند پاسخگوی 
همین سود ۱۵ درصدی سپرده باشد. از این رو 
مدت هاس��ت با وجود پافشاری هایی که برای 
کاه��ش نرخ س��ود بانکی وج��ود دارد تاکنون 
شبکه بانکی به دلیل هزینه های موجود زیربار 
این جریان نرفته اس��ت. اما در همین ش��رایط 
بانک مرکزی برای حل مشکلی که در بازار ارز 
ایجاد شد و نوسانی که ظاهراً دیگر کنترلی بر 
آن وجود نداشت، دست به اقدامی زد که بتواند 
فضای ش��بکه بانکی را برای س��رمایه گذاری 
ج��ذاب ک��رده و مردم به جای این که پول خود 
را ب��ه ب��ازار ارز برده و یا از س��پرده ها کم کرده 
و به این س��مت حرکت کند، در خود بانک ها 
باقی بماند. بر این اساس انتشار اوراق گواهی 
س��پرده با س��ود ۲۰ درصد را در دستور کار قرار 
داد و از ۲۸ بهمن ماه آغاز ش��ده و تا دو هفته 
ادامه خواهد داش��ت. در مدت گذش��ته شواهد 
نش��ان داد که استقبال خوبی از انتشار گواهی 
س��پرده ش��ده چراکه به هر حال س��ودی پنج 
درصد باالتر از حس��اب س��پرده بانکی دارد و از 
سوی دیگر ریسک بازار ارز را به همراه نخواهد 

داش��ت، ولی مساله اینجاست که عمده خرید 
اوراق به جابه جایی حساب ها برمی گردد، یعنی 
س��پرده های ۱۵ درصد بس��ته شد و اوراق ۲۰ 
درص��د خریداری ش��ده و منب��ع جدید به طور 
قابل توجهی وارد نظام بانکی نش��ده اس��ت 
ک��ه بتوان��د با جذب مناب��ع جدید فرصتی تازه 
برای س��رمایه گذاری بانک ها فراهم کند. در 
این حالت آماری که رئیس کل بانک مرکزی 
از انتش��ار اوراق اعالم کرد قابل تأمل اس��ت 
ب��ه طوری که وی خب��ر داده در هفته ابتدایی 
انتش��ار اوراق حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان 
فروش رفته اس��ت. اما نکته مهم تر در جریان 
انتش��ار اوراق به زیانی که متوجه بانک هاست 
برمی گ��ردد. در حال حاضر بانک ها باید برای 
۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق منتش��ر ش��ده 
با س��ود ۲۰ درصد در پایان س��ال در مجموع 
۲۰ ه��زار میلیارد تومان س��ود بپردازد که این 
رق��م برای س��پرده های ۱۵ درصدی فعلی به 
حدود ۱۵ هزار تومان می رسد و اختالف ۵۰۰۰ 
میلیاردی ایجاد می کند که این اختالف تا پایان 
انتش��ار اوراق به طور حتم تا دو برابر می تواند 
افزایش پیدا کند، چراکه در هفته دوم استقبال از 

اوراق بیشتر شده و اگر فرض را بر این بگذاریم 
که به اندازه هفته اول و حدود ۱۰۰ هزارمیلیارد 
تومان دیگر فروش برود، آنگاه در مجموع به 
۲۰۰ ه��زار میلی��ارد تومان دیگر می رس��د که 
س��ود س��االنه آن نزدیک به 4۰ هزار میلیارد 
تومان اس��ت، در حالی که برای س��پرده های 
۱۵ درص��د ای��ن رقم ۳۰ ه��زار میلیارد تومان 
خواهد بود و در این شرایط اختالف زیان بین 
سود ۱۵ و ۲۰ درصدی حدود ۱۰ هزار میلیارد 
تومان اس��ت. این ارقام در حالی ثبت می شود 
ک��ه بانک ه��ا در ابتدای انتش��ار اوراق گواهی 
۲۰ درصدی نس��بت به زیان ها و هزینه های 
ناش��ی از آن اب��زار نگران��ی کرده و گفته بودند 
سود تسهیالت ۱۸ درصد هیچ گاه پاسخگوی 
سودهای جدید سپرده نیست. با این حال رئیس 
کل بانک مرکزی اعالم کرده که جای نگرانی 
نبوده و اگر بانک ها دچار هزینه یا زیانی شوند 
بانک مرکزی آن را جبران خواهد کرد. اکنون 
این س��ؤال مطرح است با زیانی که پیش بینی 
می ش��ود حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان باش��د 
برنامه بانک مرکزی و شخص رئیس کل که 
وعده جبران آن را داده چیس��ت و قرار اس��ت، 

از کدام محل این رقم تأمین ش��ود؟ به نوش��ته 
ایس��نا، این در حالی اس��ت که قابل پیش بینی 
خواه��د ب��ود اگر بانک ه��ا نتوانند هزینه های 
خود را برای پرداخت سود ۲۰ درصدی جبران 
کنند، ممکن است به سمت افزایش نرخ سود 
تس��هیالت پیش رفته و یا برای دریافت س��ود 
باالتر به بازارهای س��رمایه گذاری وارد شوند، 
با این حال اکنون هیچ پاسخ مشخصی برای 

تأمین زیان موجود بانک ها وجود ندارد.

گواه�ی س�پرده ���۲۰ درص�دی ب�ه معنای 
شكست نرخ سود نیست

در همین حال معاون اقتصادی بانک مرکزی 
گفت: با توجه به اینکه بسته سه ضلعی تدابیر 
بان��ک مرکزی برای مدیری��ت بازار ارز کوتاه 
مدت اس��ت نمی توان ارائه گواهی سپرده ۲۰ 
درصدی را شکست سیاستی بانک مرکزی در 
نرخ س��ود دانس��ت. پیمان قربانی در گفتگو با 
ایبِنا، درباره عملکرد بانک مرکزی در سیاست 
کاهش س��ود س��پرده های بانکی ب��ا اجرای  
بس��ته س��ه ضلعی تدابیر ویژه، اظهار داشت: 
سیاس��ت های پولی ماهیت کوتاه مدت دارد و 

بانک مرکزی استراتژی های کلی در خصوص 
مبارزه با تورم و تعیین نرخ های کلیدی اقتصاد 
مانند نرخ ارز و نرخ س��ود متناس��ب با متغییر 
های بنیادین را مد نظر قرار می دهد. وی ادامه 
داد: اگ��ر بان��ک مرکزی این اقدامات را انجام 
نمی داد التهابات و جو روانی ناشی از آن باعث 
می شد سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد و  
نتیجه این امر نیز در مرحله بعد باعث افزایش 
نرخ تورم و نرخ س��ود بانکی می ش��د. قربانی با 
تاکید بر اینکه، طرح تدابیر بانک مرکزی برای 
مدیریت بازار ارز بس��ته پولی کوتاه مدت بود، 
تصریح کرد: این بسته پس از اینکه عملکرد و 
تأثیر خود را داشته باشد به پایان می رسد. وی 
درباره اینکه برخی منتقدان معتقدند که اجرای 
این بسته به معنای شکست کاهش نرخ سود 
بانک��ی ب��وده، ادامه داد:  با  توجه به اینکه این 
بسته کوتاه مدت است  نمی توان از آن به عنوان 
شکس��ت سیاستی بانک مرکزی در نرخ سود 
یاد کرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان 
اینکه، بر اساس مصوبه شهریور شورای پول و 
اعتبار نرخ های سود علی الحساب سپرده های 
س��رمایه گذاری یک س��اله حداکثر ۱۵ درصد 
و ن��رخ س��ود کوت��اه م��دت عادی روزش��مار 
حداکث��ر ۱۰ درصد برای س��پرده های جدید، 
از ۱۱ ش��هریور ماه س��ال جاری اجرایی  ش��د، 
خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه نه تنها به 
معنای کاهش نرخ سود نبود بلکه تثبیت نرخ 
را م��د نظر ق��رار داده بود. وی ادامه داد: بانک 
مرکزی هر زمان الزم باشد برای حفظ تعادل 
اقتصادی بس��ته سیاس��تی تدوین و آن را بکار 
می گیرد و بر همین اساس پس از التهابات بازار  
بسته ای کوتاه مدت مد نظر قرار گرفت. قربانی 
تاکید کرد: تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت 
بازار ارز به معنای اس��تقرار در نظم و انضباط 
بود و در صورتی که این بسته اجرایی نمی شد 
التهاب در بازار  ارز اثرات مخرب داش��ت. وی 
در پایان تاکید کرد: سیاست های پولی ماهیت 
کوتاه مدت دارد و مالحظات ایجاد می کرد تا 
بان��ک مرکزی طرح تدابی��ر را برای مدیریت 

بازار ارز اجرایی کند.

گواهی سپرده ۲0 درصدی به معنای شکست نرخ سود نيست

ضرر۵000 میلیاردی بانک ها با فروش اوراق!

مدیرعام��ل بان��ک صادرات ایران در 
هفتمین همایش سیاست های پولی 
و چالش ه��ای بانک��داری، اج��رای 
دقیق سیاس��ت های پولی را شاه بیت 
اب��زار مدیریتی بانک مرکزی عنوان 
و تاکید کرد که این سیاس��ت ها باید 
ب��ه عن��وان متغیری مس��تقل مورد 
توج��ه قرار گیرد تا بتواند تاثیرگذاری 
مطلوبی داش��ته باش��د. ب��ه گزارش 
روابط عموم��ی بانک صادرات ایران، 
هفتمین همایش سیاست های پولی 
و چالش ه��ای بانک��داری و تولی��د با 
حضور ولی اله سیف رییس کل بانک 
مرکزی، مس��عود نیلی دس��تیار ویژه 
رییس جمهور در امور اقتصادی، حمید 

پورمحم��دی معاون امور اقتصادی و 
هماهنگ��ی برنامه و بودجه س��ازمان 
برنام��ه و بودج��ه، حجت اله صیدی 
مدیرعام��ل بانک ص��ادرات ایران و 
دیگر مدیران ارش��د ش��بکه بانکی و 
کارشناس��ان، روز دوش��نبه در محل 

هتل اسپیناس پالس برگزار شد.
در ای��ن همای��ش مس��عود نیل��ی، با 
برش��مردن نقطه ضعف های ساختار 
فعل��ی بان��ک مرکزی و نگاه س��نتی 
دولت ه��ا در تأمی��ن مال��ی از طریق 
ای��ن بانک، رویکردهای جدید دنیای 
م��درن به نقش بانک های مرکزی را 
مورد اشاره قرار داد و گفت: بانک های 
مرک��زی در دنی��ای مدرن تنها نقش 

رگوالت��وری ایف��ا می کنن��د و تأمین 
مالی دولت از بانک مرکزی خط قرمز 
است که این روند به طور طبیعی این 
بانک، را به اس��تقالل می رساند. وی 
تاکید کرد: امروزه استقراض از بانک 
مرکزی در دنیا یک ضد ارزش است. در 
این همایش همچنین ولی اله سیف، 
رییس کل بانک مرکزی با ارائه آماری 
از عملکرد این بانک در خصوص روند 
تغییرات نرخ سود و دالیل افزایش نرخ 
آن گفت: چسبندگی نرخ سود مرتبط 
با هر دو گروه عوامل درون ساختاری 
ترازنامه ای و عوامل برون س��اختاری 
بانک ه��ا ارتب��اط دارد. عوامل درون 
ساختاری ترازنامه ای بانک ها عمدتًا 

ناش��ی از کمبود شدید نقدینگی است 
ک��ه بخش قابل توجهی از آن ریش��ه 
در س��لطه مال��ی دولت ب��ر بانک ها و 
تحمیل تکالیف مختلف در ۳ دهه اخیر 
داشته است. عوامل برون سازمانی نیز 
غالبًا نتیجه فعالیت مؤسسات اعتباری 
غیرمجاز، باال بودن نرخ س��ود اوراق 
تأمین مالی دولت و تأمین مالی های 
موجود در زمینه پرداخت سود از سوی 
خودروسازان و پرداخت سود نامتعارف 
از سوی صندوق های سرمایه گذاری 
ب��ا ن��رخ ثابت بوده اس��ت. وی وجود 
مشکالت درخصوص استانداردهای 
گزارشگری مالی بین المللی، مبادالت 
و تسویه حساب های مالی و صندوق 

ضمان��ت س��پرده ها را از دیگر موانع 
تحقق ثبات مالی در ایران دانس��ت. 
حمی��د پورمحمدی، دیگر س��خنران 
ای��ن همای��ش بود که ضرورت بهبود 
کفایت سرمایه و امکان افزایش توزیع 
مناسب ریسک سرمایه را در بانک ها 

را مورد اشاره قرار داد و طی سخنانی 
گف��ت: دولت باید ریس��ک س��رمایه 
بانک های دولتی را تضمین کند. وی 
با بررسی تاریخچه بانکداری بدون ربا 
از کاهش س��هم عقود مش��ارکتی در 

پرتفوی بانک ها انتقاد کرد.

نقطهآغازحرکتبهسویثباتمالیواستقاللبانکمرکزی

مس��عود کرباس��یان وزیر امور اقتصادي و دارایي و محمد ش��ریعتمداري وزیر صنعت، معدن و تجارت از بانک صنعت و 
معدن به عنوان اولین بانک دولتي کشور که موفق به انجام واگذاري شرکت های زیرمجموعه خود به بخش خصوصي 
ش��ده اس��ت، تقدیر و تش��کر کردند. به گزارش پایگاه اطالع رس��اني بانک صنعت و معدن، وزیر امور اقتصادي و دارایي 
در نامه ای اقدام بانک صنعت و معدن )درخصوص فروش ۵۱ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاري صنعت و معدن از 
طریق سازمان بورس و اوراق بهادار( را الگوي خوبي دانست که به قیمت مناسب از طریق بورس عرضه شده و سهام 
خود را به اقل رس��انده اند. ش��ریعتمداري نیز در نامه ای به رئیس جمهوري در این خصوص آورده اس��ت: بانک صنعت و 
معدن به عنوان اولین بانک دولتي، با توجه به حمایت های این وزارتخانه و بر پاس��اس برنامه ریزی ها، ارزش گذاري 
حرفه ای و طي تش��ریفات قانوني موفق گردید در تاریخ ۲4 بهمن ۱۳۹6 نس��بت به عرضه ۵۱ درصد س��هام ش��رکت 
س��رمایه گذاري صنعت و معدن با نماد بورس��ي »وصنعت« به ارزش حدود 4۳6۰ میلیارد ریال از طریق س��ازمان بورس 

اوراق بهادار اقدام نماید و بدین ترتیب فروش سهام شرکت مذکور محقق گردید. 

با تالش مدیران و کارکنان بانک انصار در راس��تای بهبود عملکرد مالی این بانک ضمن حضور هرس��اله در ارزیابی های 
تخصصی در دبیرخانه جایزه مدیریت مالی ایران، تندیس زرین هشتمین دوره جایزه مدیریت مالی ایران را به دست آورد. 
در فرآیند هش��تمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی، با اهتمام ویژه مدیران، کارشناس��ان و همکاران معاونت مالی بانک 
انصار و در راستای اجرای استانداردهای مالی، رعایت مقررات و قوانین بانکی و بورسی موجب شد تا باردیگر به نتیجه ای 
شگرف بیانجامد و این معاونت در هشتمین سال متوالی و با حداکثر رشد به نتیجه چشمگیری نسبت به دوره های گذشته 
دست یابد. در این گزارش آمده، این جایزه همه ساله در ۳ سطح تندیس، تقدیرنامه و گواهینامه اعطاء می شود که سطح 
تندیس آن شامل تندیس زرین، سیمین و بلورین است که بانک انصار در این دوره باالترین سطح جایزه را کسب کرد. 
مراس��م اهدای این تندیس ارزش��مند در س��الن اجالس س��ران با حضور، معاون وزیر بهداش��ت و درمان، دبیرشورای عالی 
مناطق آزاد تجاری، معاون وزیر فناوری اطالعات و ارتباطات رییس جمهور و جمعی از اقتصاددانان و اساتید حوزه مالی 

کشور برگزار و آقای فتحعلی معاون مالی بانک به نمایندگی بانک انصار جایزه مذکور را دریافت کرد. 
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