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دکتر صالح آبادی در مراس��م افتتاح ش��عبه کاشان بانک توسعه 
صادرات اعالم کرد: اکنون ما در بیش از ۳٠ بانک حساب فعال و 
بیشتر از ۱٢٠ بانک رابطه کارگزاری و حساب فعال داریم و همه 

عالقه مندند فعالیت های اقتصادی فی مابین رونق بگیرد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ، مراسم افتتاحیه 
شعبه بانک توسعه صادرات ایران در کاشان با حضور دکترعلی 

صالح آبادی، دکتر ساداتی نژاد نماینده مجلس شورای اسالمی، 
دکت��ر مومنی��ان فرماندار و محمود توالیی رییس اتاق بازرگانی 
، مدیران ارش��د بانک توس��عه صادرات ایران وجمعی از فعاالن 
اقتصادی این ش��هر برگزار ش��د. دکتر صالح آبادی در سخنرانی 
پیش از افتتاحیه این شعبه با اشاره به این که در پسابرجام فرصت 
خوبی فراهم آمد تا بتوانیم از ظرفیت های صادراتی کشور بهره 

برداری مطلوب انجام دهیم گفت: باز شدن سوئیفت و کارگزاری 
های متعدد و نیز ارتباط با بانکهای دنیا ما را در شرایط متفاوتی از 
دو سال قبل قرار داده است. قبل از برجام بانک ما در هیچ جای 
دنیا حس��اب رس��می نداشت. مدیر عامل بانک توسعه صادرات 
اضافه کرد: تس��هیالت ما ارزی و ریالی اس��ت که امکان ارائه 

تسهیالت ارزی به فعاالن اقتصادی بیشتر است. 

حساب فعال اگزیم بانک ایران در 30 بانک معتبر جهان 

بانکداري

همراه بام به روز شد 
نرم اف��زار اندروی��د همراه ب��ام بانک ملی 
ایران به نسخه ۱,۸ ارتقا یافت.به گزارش 
رواب��ط عمومی بانک مل��ی ایران، در این 
نسخه قابلیت های جدیدی مانند پرداخت 
اقساط تسهیالت و مسدودی کارت ایجاد 
شده است. از امکانات و خدمات ارائه شده 
در این س��امانه می توان به مواردی نظیر 
ام��کان ورود ام��ن و دو مرحله ای، خالصه 
حس��اب ه��ا، صورتحس��اب، محاس��به و 
پرداخت اقس��اط تسهیالت، محاسبه سود 
سپرده ها، داشبورد، مدیریت مالی شخصی، 
تاریخچه انتقال پول، مش��خصات کاربر، 
پرداخت قبض، انتقال پول کارت به کارت 
و حس��اب به حس��اب، تعیین مبلغ و تاریخ 
چک، اس��تعالم وضعیت چک، واحدهای 
بان��ک، دفترچه تلفن، بازخوردها، گزارش 

تسهیالت و نرخ ارز اشاره کرد.  

بازدید بسیجیان بانک صادرات 
از مناطق عملیاتی جنوب 

بس��یجیان بانک ص��ادرات ایران در قالب 
کاروان راهیان نور در ایام ش��عبانیه ضمن 
بازدید از مناطق عملیاتی در جنوب کشور 
رش��ادت و ف��داکاري ه��اي رزمندگان در 
دفاع از میهن اس��المی را گرامی داش��تند. 
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عموم��ی بانک ص��ادرات ایران، جمعی از 
بسیجیان این بانک به منظور گرامی داشت 
یاد و خاطره رزمندگان اس��الم و همچنین 
ارج نه��ادن به فداکاری های ایثارگران، با 
حضور در مناطق عملیاتی، یادمان شهدای 
ش��لمچه، م��وزه دفاع مقدس خرمش��هر، 
مس��جد جامع خرمش��هر، منطقه عملیاتی 
اروند، فاو، طالئیه، یادمان شهدای هویزه 
، گلزار ش��هدای اهواز و مرقد مطهر علی 
ب��ن مهزی��ار در اهواز با آرمان های ش��هدا 

تجدید میثاق کردند. 

اخبار

رییس کل بانک مرکزی از تهیه دستورالعمل 
مبارزه با پولش��ویی و تأمین مالی تروریس��م 
خبر داد و گفت: این دس��تورالعمل در جلس��ه 
ای��ن هفته ش��ورای پول و اعتب��ار مطرح و در 
ص��ورت تصویب به بانک ها ابالغ می ش��ود. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: البت��ه بانک ها از قبل 
ه��م اقداماتی در ای��ن خصوص انجام داده اند 
و امیدواری��م ای��ن اقدامات، ما را در ش��رایطی 
قرار دهد تا بتوانیم از همه ظرفیت های پس از 

برجام استفاده کنیم.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ولی 
اله س��یف که در همای��ش »تجلیل از فعاالن 
عرصه اقتصاد مقاومتی استان قزوین« سخن 
می گفت ضمن تش��کر از دکتر همتی استاندار 
فعال و پرانگیزه  استان قزوین که با ابتکارات، 
تالش ها و اقدامات ارزنده خود، دستاوردهای 
بسیار خوبی در زمینه اهداف اقتصاد مقاومتی 
حاصل کرده اس��ت، به دس��تاوردهای دولت 
یازده��م در ح��وزه اقتص��ادی اش��اره ک��رد و 
گفت: واقیعت آن اس��ت که ش��رایط اقتصادی 
کش��ور در س��ال ۱۳٩٢ مملو از نوس��انات در 
بازاره��ای مختلف بود و س��رمایه گذار جرات 
تصمیم گیری و سرمایه گذاری را نداشت. چرا 
که یک سرمایه گذار و فعال اقتصادی  نیاز دارد 
که بر مبنای ش��رایط اقتصادی کش��ور امکان 
پیش بینی داش��ته باش��د و هرچه بتواند افق 
پیش بینی خود را توس��عه دهد جرات بیشتری 

ب��رای تصمیم گیری ه��ای بلندم��دت خواهد 
داش��ت. بر عکس هرچه افق پیش بینی کمتر 
باش��د تصمیم گیری ها طبیعتًا کوتاه تر خواهند 
بود و در نتیجه در تالطمات بازارهای مختلف 
صرف��اً عملی��ات داللی و س��فته بازی  و خرید 
و فروش ه��ای لحظ��ه ای در ب��ازار و اقتص��اد 
رونق می گیرد، در سال ۱۳٩٢ ما شاهد چنین 

اقتصادی بودیم.
وی اف��زود: ای��ن نگاه که قیمت ارز باید تثبیت 
شود نگاه و دیدگاه غلطی است چرا که قیمت 
خود دالر با س��ایر ارزها در نوس��ان است. باید 
یادآور شد که ریال ایران در برابر یورو از سال 

۱۳٩٢ تاکنون حدود ۴ الی ٥ درصد تقویت شده 
است. ضمن آنکه اساساً فعالیت های اقتصادی 
ایران در بخش واردات و صادرات با دالر انجام 

نمی گیرد.  
  س��یف ب��ا اش��اره به خدمات نظ��ام بانکی در 
حمای��ت از بخ��ش خصوصی و تولید، تصریح 
ک��رد: هدف ما این اس��ت که نظ��ام بانکی به 
صورت صددرصد در خدمت تولید قرار بگیرد. 
در این زمینه ما با دولت نیز به توافق رسیدیم 
ک��ه به نظام بانکی برای تأمین کس��ری های 
بودجه نگاه نکند. باید تالش شود که خدمات 
نظام بانکی در راس��تای گسترش تولید و رشد 

اقتصادی کش��ور ارائه ش��ود و توجه کنیم که 
چهار دهه تحمیل تسهیالت تکلیفی گوناگون 
و استفاده نادرست از شبکه بانکی کشور، آن را 
با مشکالت جدی و عدیده مواجه ساخته است. 
وی افزود: زمانی خدمات نظام بانکی هدفمند 
ب��ه ش��مار می آید که در اختی��ار تولید و بنگاه 
اقتصادی مثبت از جمله صنعت، کش��اورزی و 
گردشگری قرار گیرد و منجر به اشتغال و رونق 
اقتصادی شود. همانگونه که در طرح حمایت 
از تولید سال گذشته، ابتدا تصور بر این بود که 
تنه��ا تقویت مال��ی بنگاه های صنعتی مدنظر 
اس��ت که نادرس��ت بود و در حقیقت بانک ها 
به دنبال ارائه خدمات برای هرگونه فعالیت های 

اقتصادی مثبت بودند.
 رئیس  کل بانک مرکزی به تحلیل رفتن قدرت 
تس��هیالت دهی بانک ها به علت مش��کالت 
متعدد موجود، اش��اره ک��رد و گفت: زمانی که 
صحبت از تنگنای مالی می شود در حقیقت به 
عطش شدید تقاضایی اشاره می شود که نظام 
بانک��ی به علت امکان��ات محدود توانایی رفع 
آن را ن��دارد. عالوه بر ضعف های مدیریتی در 
زمان های گذش��ته، علت عمده این مشکالت 
نیز سیاس��ت های دولت و تس��هیالت تکلیف 
شده به بانک ها بوده است که چون نشانه های 
ضعیف ش��دن بانک ها به س��رعت نمود پیدا 
نمی کند، این مشکالت بر روی هم انبار شده 
و فشار زیادی را بر بدنه بانک ها تحمیل می کند. 

وی اف��زود: بخش دارایی ترازنامه های بانکی 
دو قس��مت دارد. بخ��ش دارایی ه��ای جاری، 
تس��هیالتی اس��ت که در سررس��ید، وصول و 
بازپرداخت می ش��ود و به ایجاد تس��هیالت و 
ثمردهی خدمات بانکی اش��اره می کند که به 
واحدهای تولیدی و اقتصادی اعطا می ش��ود. 
بخ��ش دیگر آن به دارایی های راکد و منجمد 
اش��اره می کند که هرچه درصد بیش��تری را به 
خود اختصاص دهد، به معنای توقف بیش��تر 

توانایی تسهیالت نظام بانکی است.
در همین زمینه، س��یف نسبت مطالبات معوق 
نظ��ام بانک��ی در ابتدای دولت یازدهم را ۱۴.۷ 
درص��د اع��الم ک��رد و افزود: خوش��بختانه با 
همکاری  ه��ا و مس��اعدت های صورت گرفته 
توس��ط دولت از طریق س��تاد مبارزه با مفاسد 
اقتص��ادی، کارگ��روه فرادس��تگاهی وصول 
مطالبات غیرجاری در بانک مرکزی تش��کیل 
شد و بدین ترتیب این نسبت به ۱٠ درصد در 
پایان س��ال ۱۳٩٥ کاهش یافته است. اما باید 
تالش های ما در این زمینه استمرار یافته و این 

نسبت تا کمتر از ٥ درصد نیز کاهش یابد.
س��یف در ادامه یکی دیگر از مش��کالت نظام 
بانکی را عدم تسویه مطالبات بانک ها از دولت 
عن��وان کرد و اف��زود: محدودیت های بودجه 
باعث شده است که دولت نتواند بدهی خود را به 
شبکه بانکی تسویه کند و این مسئله، ترازنامه 

بانک ها را با مشکالتی روبه رو کرده است.

رییس کل بانک مرکزی:

بانک ها با استانداردهای بین المللی منطبق می شوند

اخبار کوتاه

چهار شنبه 27 اردیبهشت 1396  20 شعبان 1438
17 مى 2017   شماره 2161
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