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 حمایت بانک صادرات 
ایران از 11 هزار طرح 

اقتصادي 
بان��ک صادرات ایران به منظور افزایش 
تولید و اش��تغال در س��ال ٩٥ حمایت از 
بنگاه های اقتصادی کوچک و متوس��ط 
را در دس��تور کار داشت که عملکرد این 
بان��ک بیانگ��ر در مدار تولید قرار گرفتن 
بیش از ۱۱ هزار بنگاه در سراس��ر کشور 

می باشد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، همراس��تا با سیاست های ابالغی 
مق��ام معظ��م رهبری)مدظله( و  برنامه 
ه��ای اقتصادی دولت  در س��ال ۱۳٩٥ 
این بانک کارنامه درخش��انی از خود بر 
جا گذاش��ته اس��ت  به گونه ای که افزون 
بر۴٠ هزار و ۳٠٠ میلیارد ریال س��رمایه 
در گردش را به ۱۱ هزار بنگاه اقتصادی 
کوچک و متوسط را در اقصی نقاط کشور 

پرداخت کرده است.

حضور فعال بانک کارآفرین 
در کنگره ساالنه جراحان 

ایران 
بان��ک کارآفرین با ارائ��ه انواع خدمات 
بانک��ی، مال��ی و مش��اوره ای، ب��رای 
یازدهمین سال پیاپی در چهل و یکمین 
کنگ��ره علمی س��االنه جامعه جراحان 
ایران حضوری فعال و مؤثر داش��ت. به 
گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، 
ای��ن بانک در ادامه هم��کاری و تعامل 
س��ازنده ب��ا جامعه پزش��کی و جراحان 
کشور، با استقرار یک واحد مستقل و ارائه 
خدمات بانکی، مالی و مشاوره ای در این 
رویداد مهم که از ۱۸ تا ٢٢ اردیبهش��ت 
ماه در مرکز همایش های رازی دانشگاه 
عل��وم پزش��کی تهران برگ��زار گردید، 

مشارکت فعال داشت.

قائ��م مق��ام بانک مل��ت یکی از دالیل تاثیرگذار بر افزایش نرخ 
س��ود بانکی را نرخ تنزیل اوراق خزانه اس��المی به میزان بعضا 

٢٥ تا ٢٦ درصد اعالم کرد.
علیرضا لگزایی درباره تاثیر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری 
ب��ر افزایش نرخ س��ود بانکی و هزینه ه��ای نظام بانکی، گفت: 
افزایش نرخ س��ود س��پرده های بانکی عوامل مختلفی دارد و 

عملکرد صندوق های س��رمایه گذاری نمی تواند به عنوان تنها 
عامل مهم تاثیرگذار بر نرخ سود بانک ها مطرح شود.

قائم مقام بانک ملت ادامه داد: از آنجایی که بسیاری از صندوق ها 
از نظر مالکیتی متعلق به بانک ها هستند، بنابراین تصور می کنم 
که ریش��ه باال بردن نرخ س��ود بانکی توس��ط برخی از بانک ها یا 

موسسات اعتباری در جای دیگری است.

وی تصریح کرد: بانک ها به دلیل س��اختار مالی که طی س��ه تا 
چهار س��ال گذش��ته پیدا کرده اند به ش��دت با عدم توازن منابع و 
مصارف مواجه هس��تند. فش��ار وارده به نظام بانکی در ۱٠ سال 
گذشته باعث شد که عموما بانک ها بیشتر منابع خود را مصرف 
کنند، بنابراین همواره نیازمند تامین نقدینگی برای توازن بخشی 

بین منابع و مصارف خود هستند.

رمزگشایی از دالیل تاثیرگذار بر افزایش نرخ سود بانکی 

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های 
دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
گف��ت: مجموع س��رمایه بانک های 
دولت��ی از ۱۱ ه��زار میلیارد تومان در 
س��ال ٩٢ به ٥۴ ه��زار میلیارد تومان 
در س��ال ٩٥ رس��ید که رشد ٥ برابری 

را نشان می دهد.
حسین قضاوی در جمع مدیران ارشد 
بانک س��په ضم��ن بیان مطلب فوق 
افزود: مطلوبیت اکثر ش��اخص های 
اقتصادی دولت نشان می دهد جهت 
گیری ه��ای کلی مس��ئوالن صحیح 
ب��وده و اقتص��اد در مس��یر مناس��بی 

حرکت می کند.
وی درخصوص میزان رشد اقتصادی 
کش��ور در س��ال ٩٥ گفت: براساس 
آم��ار بانک مرکزی در ٩ ماهه س��ال 
گذشته رش��د اقتصادی کشور بدون 
احتس��اب نف��ت ۱,٩ و ب��ا نفت ٦,۱۱ 
درص��د ب��وده اس��ت. وی ادامه داد: 
طب��ق همین آمار در نیمه اول س��ال 
گذش��ته بخش کشاورزی ۴,۸، نفت 
٦۱,۳، صنع��ت ۳,٥ و خدم��ات ٠۱,۱ 
درص��د رش��د و بخش ه��ای معدن و 
س��اختمان به ترتیب ۷,۳ و ۱۳ درصد 

کاهش داشتند.
قض��اوی تصریح ک��رد: وضع اقتصاد 

کالن ایران با توجه به تجربه دو فصل 
رشد متوالی بدون احتساب نفت سال 
گذشته وارد فاز روند بهبود شد. معاون 
وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی بخش 
قابل توجه رشد اقتصادی سال گذشته 
را مرب��وط ب��ه بخش نفت دانس��ت و 
گفت: این رشد مرهون تالش به موقع 
مس��ئوالن کش��ور در برداشتن موانع 
سیاس��ی رش��د اقتصادی و اس��تفاده 
بهینه بخش نفت از شرایط پسا برجام 
است. وی ضمن اشاره به شرایط جدید 
سیاسی حاکم بر آمریکا تصریح کرد: 

در ص��ورت عدم تغییر سیاس��ت های 
کش��ور طی چهار سال اخیر با شرایط 
جدید سیاس��ت آمریکا، معلوم نبود در 

حال حاضر چه وضعیتی داشتیم.
وی متوس��ط صادرات روزانه نفت در 
س��ال گذش��ته را ٢ میلیون و ۸٠ هزار 
بشکه اعالم کرد و یادآور شد: در اواخر 
دول��ت قبل این رقم زیر یک میلیون 

بشکه بود.
قض��اوی خاط��ر نش��ان کرد: رش��د 
اقتصادی سال گذشته کشور به خاطر 
اس��تفاده از ظرفیت های خالی شرایط 

پس��ا برج��ام بود؛ چون آمارها رش��د 
تش��کیل ناخالص سرمایه در کشور را 

منفی نشان می دهند.
معاون امور اقتصادی و دارایی الزمه 
ادامه رش��د اقتصادی کش��ور در سال 
٩٦ را ج��ذب س��رمایه گذاری جدید 
دانس��ت و گفت: به دلیل ثبات قیمت 
ن��رخ ارز، تع��ادل در بخ��ش خارجی 
اقتص��اد و همچنین اصالح انتظارات 
قیمتی؛ فضای مناسبی برای سرمایه 
گذاری مهیا ش��ده اس��ت. وی ضمن 
اش��اره به بهبود ی��ک درجه ای رتبه 

اعتبار کشور، ابراز امیدواری کرد رتبه 
ایران به درجه چهار بر اس��اس معیار 

OECD ارتقا یابد.
قض��اوی با تأکید بر ض��رورت ادامه 
رون��د کاه��ش تورم، اظهار داش��ت: 
پایین آمدن نرخ توم طی چندین سال 
متوال��ی به اصالح انتظارات قیمتی و 
اص��الح رفتار فعاالن اقتصادی منجر 
شده اس��ت. وی میل نقدینه خواهی 
مردم در کشور بسیار پایین اعالم کرد 
و گفت: نس��بت اسکناس و مسکوك 
در گ��ردش به حجم نقدینگی معادل 

٢,۸ درصد است.
وی افزود: حدود ٩۷ درصد از معامالت 
کش��ور از طریق ابزاره��ای مختلف 
الکترونیکی و بانکی انجام می ش��ود. 
قضاوی گفت: طی یک سال گذشته 
ریال کشور مان در مقابل دالر در بازار 
آزاد و با توجه به تورم داخلی تنها ٥,٢ 
درصد تضعیف شد ولی در مقابل یورو 
تغییری نداشت که امر نشان از ثبات 

نسبی نرخ ارز در کشور دارد.
وی مجم��وع بدهی ه��ای خارج��ی 
کش��ور را ۱٠ میلی��ارد دالر اع��الم 
ک��رد و اف��زود: حدود ۷٠ درصد از این 
بدهی بلند مدت و تنها ۳٠ درصد آن 
کوت��اه مدت اس��ت. معاون وزیر امور 

اقتص��ادی و دارای��ی اظهار داش��ت: 
قدرت بازپرداخت بدهی های خارجی 
کش��وری مثل ایران با بیش از ۴٠٠ 
میلی��ارد دالر تولی��د ناخالص داخلی 
و ح��دود ٢٠٠ میلی��ارد دالر تجارت 
خارجی ویژگی بارزی است که ایران 
را به خودی خود به بهش��ت س��رمایه 
گ��ذاری خارجی و محلی جذاب برای 
بانک��داران خارج��ی تبدیل می کند. 
البت��ه بای��د نگرانی ه��ای جانبی که 
هر س��رمایه گذاری می تواند به طور 
منطقی داش��ته باش��د، برطرف شود. 
وی ضمن اشاره به نرخ ۱٢,۷ درصدی 
ن��رخ بیکاری کش��ور و نقش آفرینی 
بانک ها در ایجاد شغل، تصریح کرد: 
در ده ماهه س��ال گذش��ته ۴٢۸ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت )شامل موارد 
تجدید و تمدید ش��ده( از س��وی نظام 
بانکی کش��ور به بخش های مختلف 
اقتصادی اعطا شد که نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قب��ل از آن ۴۳ درصد 

افزایش نشان می دهد.
قضاوی افزود: از کل رقم تس��هیالت 
اعطایی در ده ماهه س��ال گذشته ۱٠ 
درص��د آن صرف طرح های ایجادی 
و ٦۴ درصد آن در بخش س��رمایه در 

گردش اختصاص یافت.

معاون وزیر اقتصاد در جمع مدیران ارشد بانک سپه:

سرمایه بانک های دولتی 5 برابر شده است

اخبار

 
 

66791365    66791366

golazin110@gmail.com
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سلفون و يووي  و ماشين آالت جلد سازي مي باشد.

www.zendegionline.ir

︀︎﹍ـ︀ه ا︵ـ﹑ع ر︨︀﹡﹪ 
️﹞﹑ ز﹡︡﹎﹪، ︑︽︢﹥ و︨ 
سايت زندگي آنالين با هدف اطالع رساني در زمينه سالمت، تغذيه و 
رژيم درمانــي، خــواص مــواد غذايي، طب ســنتي، زيبايي و پوســت و 
ســبك زندگي بر آن اســت تا با انتشــار محتواي تخصصي و كاربردي، 
گامــي موثــر در جهــت ارتقاي ســطح آگاهــي و بهبــود كيفيت زندگي 

خانواده هاي ايراني بردارد.
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