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 برگزاری اولین مجمع استانی 
بانک قوامین در سال 96 

اولین مجمع استانی بانک قوامین در سال 
۱۳٩٦ با موضوع بررسی عملکرد مدیریت 
ش��عب استان فارس با حضور مدیرعامل و 
معاونین و روسای ادارات و معاونت نظارتی 

برگزار شد.
در این جلسه که مقایسه ی عملکرد استان 
فارس در سال های ٩۴ و ٩٥ در دستور کار 
قرار داشت دو نوع ارزیابی مالی و نظارتی 
براب��ر بخش��نامه ی مربوطه انجام گرفت 
ک��ه ابتدا ارزیابی عملکرد مالی بر اس��اس 
شاخصهای از پیش تعیین شده توسعه بازار 
توسط معاونت بازاریابی و امور استانها انجام 
و س��پس ارزیابی نظارتی توس��ط معاونت 
نظارت بر اس��اس ش��اخصهای ابالغ شده 
در دستورالعمل انجام گرفت. این گزارش 
حاکی اس��ت در این مجمع ش��اخص های 
عملکرد استان به صورت موردی مطرح و 
امتیازات اخذ شده توسط استان در هر زیر 
شاخص مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار 
گرف��ت. بنابر این گزارش باقری مدیر کل 
ش��عب اس��تان فارس که به همراه معاون، 
مدیر اعتباری و مدیر بازرسی استان فارس 
در این مجمع حضور داش��ت به س��ؤاالت 
مدیرعامل و دیگر اعضاء حاضر در مجمع 

پاسخ داد.
ای��ن گ��زارش م��ی افزاید در این جلس��ه 
که س��عی ش��د نقاط قوت عملکرد استان 
شناسائی و تقویت شود و نقاط ضعف موجود 
نیز برای رفع مورد شناسائی قرار گیرد ریز 
عملکرد سال ٩۴ و ٩٥ استان فارس مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
بناب��ر ای��ن گزارش در انته��ای کار مجمع 
ادارات بازرس��ی، مب��ارزه ب��ا پولش��وئی و 
حسابرس��ی داخل��ی و ریس��ک اهم موارد 
م��ورد نی��از برای بهبود عملکرد اس��تان را 

یادآوری و ارائه نمودند.

وزیر اقتصاد کش��ورمان که به منظور ش��رکت در اجالس بین 
المللی راه ابریشم به پکن سفر کرده، میهمان وزیر دارایی چین 
ش��د.علی طیب نیا که به منظور ش��رکت در اجالس بین المللی 
راه ابریشم به پکن سفر کرده است، میهمان وزیر دارایی چین 
در محل این وزارتخانه بود و دو طرف راههای توسعه مناسبات 

و همکاری های دو جانبه را مورد بررسی قرار دادند.

طرفین در این دیدار عالوه بر پرداختن به مس��ائل مورد عالقه 
دوجانبه، به بررس��ی تامین مالی بانک های چینی در ارتباط با 
پروژه های زیربنایی ایران پرداختند که توسط کشورمان به آنها 
معرفی ش��ده اس��ت. طرف چینی همچنین در بخشی از سخنان 
خود به نقش ایران در اجرای جاده ابریش��م نوین موس��وم به 
»یک کمربند - یک راه« اش��اره و از مش��ارکت کش��ورمان در 

طرح های مرتبط با این جاده حتی با کمک ایران در کشورهای 
ثالث استقبال کرد. طرفین همچنین در ارتباط با بحث کارگزاری 
بانک ها، ایجاد شعب بانک های دو طرف در کشورهای یکدیگر 
نیز گفت وگو کرده و یادآور شدند که به منظور تسریع در روند 
اجرای طرحها و فعالیت های اقتصادی، تحقق موارد یاد ش��ده 

ضروری است.

ضرورت برقراری روابط بانکی ایران و چین

رئی��س پژوهش��کده پول��ی و بانک��ی یکی از 
برنامه ه��ای بانک مرکزی در ۴ س��ال آینده را 
جلوگیری از جنگ قیمتی بین نرخ سود در بازار 

پول و سرمایه دانست. 
ب��ه گزارش پژوهش��کده پول��ی و بانکی، علی 
دیواندری گفت: جمهوری اس��المی ایران در 
حال حاضر هجدمین اقتصاد بزرگ دنیا به شمار 
می رود و برخورداری از رتبه نخست ذخایر گازی، 
رتبه چهارم منابع نفتی، رتبه پانزدهم جاذبه های 
گردش��گری و رتبه دهم جهانی از لحاظ منابع 
معدنی، از جمله مهمترین پتانسیل های اقتصاد 

ملی برای توسعه و پیشرفت است .
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ضمن اشاره 
به س��هم بس��یار باالی بانک ها در تامین مالی 
بنگاه های اقتصادی کشور، گفت: نظام بانکی 
کشور ایران بانک محور است؛ به این معنی که 
عمده تامین مالی اش��خاص حقیقی و حقوقی 
توس��ط شبکه بانکی انجام می شود؛ به نحوی 
که بر اساس برخی تخمین ها، ٩۱ درصد تامین 
مالی به صورت مس��تقیم توس��ط شبکه بانکی 
انجام می شود و صرفا ٩ درصد به بازار سرمایه 

مرتبط است.
وی تصریح کرد: این مسئله منجر شده تا فشار 
سنگینی بر شبکه بانکی جهت پاسخگویی به 
نیازهای گسترده تامین مالی وارد شود؛ این در 
حالی است که در اکثر کشورهای دنیا بازارهای 
سرمایه و بدهی نیز همانند بازار پول در تامین 

مالی نقش اساس��ی دارند. به طور خاص، بازار 
بده��ی ظرفیت ه��ای بالقوه فراوان��ی دارد که 
می توان از آن جهت تامین مالی استفاده کرد. 
ب��ه عن��وان مثال، ش��رکت های بزرگ و معتبر 
می توانند با مراجعه مس��تقیم به بازار بدهی و 
انتش��ار اوراق بهادار، ب��ه تامین مالی بپردازند.  
رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی در خصوص 
توسعه خدمات الکترونیکی بانک ها و نقش آن 
در اقتصاد کشور گفت: با توجه به توفیقات قابل 
توجه بانک مرکزی و ش��بکه بانکی در توس��عه 
ابزاره��ای مبتنی بر بانک��داری الکترونیک در 
سال های گذشته، سهم اسکناس و مسکوکات 
در معام��الت و مب��ادالت پول��ی روزمره مردم 
کاهش چش��مگیری یافته اس��ت. بدون شک 

توس��عه خدمات بانکداری الکترونیک س��بب 
تس��هیل مبادالت و معامالت اقتصادی ش��ده 
و هزینه ه��ای عملیاتی بانک ها را نیز )به دلیل 
کاهش نیاز به حضور فیزیکی در شعب( کاهش 
می دهد. نباید فراموش کرد که در حال حاضر 
بخش مهمی از درآمدهای بسیاری از بانک های 
برجس��ته بین الملل��ی صرفا از مح��ل کارمزد 
خدم��ات الکترونیک��ی تامین می ش��ود.  دکتر 
دیواندری به وضعیت بانک ها در شرایط جدید  
اش��اره کرد و گفت: نظام بانکی همراه با س��ایر 
بخش های اقتصاد )هم راستا با توفیقات کشور 
در عرصه روابط بین المللی( از بن بست و تنگنا 
بیرون آمده و این مسئله برای بانک های ایرانی 
که در دوران تحریم مشکالت بسیاری را تجربه 

کردند، امری کلیدی محسوب می شود. عالوه 
بر این، کاهش تحریم های بانکی سبب گردید 
تا معامالت ارزی و بین المللی شبکه بانکی که 
در گذش��ته به ش��دت کاهش یافته بود، مجددا 
احیا شود و به سطوح قابل قبول نزدیک گردد.  
این استاد دانشگاه برخی از مهمترین اقدامات 
و موفقیت های نظام بانکی را شامل این موارد 
دانس��ت: دس��ت یابی به تورم تک رقمی پایدار، 
مهار نوسانات و ایجاد ثبات در بازار ارز، حرکت 
در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش نرخ 
ذخیره قانونی متناسب با شاخص های سالمت 
بانکی، جلوگیری از شناسایی و تقسیم سودهای 
موهومی، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و 
الزام به ذخیره گیری مناس��ب در رابطه با آنها، 
افزایش شفافیت از طریق الزام بانک ها به تهیه 
صورت ه��ای مالی منطبق بر IFRS، افزایش 
اقتدار بانک مرکزی، مقابله جدی با موسسات 
اعتب��اری غیرمج��از، انتش��ار منظم اطالعات 
اقتص��ادی، ارائ��ه تقویم آماری جهت انتش��ار 
آمارهای اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار، 
تقویت امنیت س��رمایه گذاری، هدایت منابع و 
س��رمایه ها به س��مت ظرفیت های خالی مانند 
س��رمایه درگردش بخشهای تولیدی، حمایت 
از بنگاه های کوچک و متوس��ط و افزایش وام 

قرض الحسنه ازدواج.
وی ب��ا ارائه آماری از ش��اخص های اقتصادی 
بیان کرد: اگر دو شاخص کلیدی اقتصاد کالن 

را نرخ رش��د اقتصادی و رش��د س��طح عمومی 
قیمت ها )تورم( در نظر بگیریم، در چند س��ال 
اخیر شاهد بهبود همزمان هر دوی آنها بوده ایم. 
به نحوی که از س��ه ماهه آخر س��ال ٩۴ رش��د 
اقتصادی مثبت شد و این وضعیت در سال ٩٥ 
با سرعت بیشتری ادامه یافت. از منظر تورم نیز 
بانک مرکزی توانس��ت پس از سال ها به تورم 
تک رقمی پایدار دست پیدا کند. انتظار می رود 
روند مثبت ش��اخص های کالن اقتصادی در 

سال ٩٦ نیز ادامه یابد.
رئیس پژوهش��کده پول��ی و بانکی در پایان به 
مسئله برنامه های آتی بانک مرکزی پرداخت 
و تاکید کرد: مهمترین برنامه های  بانک مرکزی 
در چهار سال آینده شامل حرکت به سمت تولید 
و اشتغال پایدار، هدایت منابع بانکی به سمت 
فعالیته��ای مول��د اقتصادی و  تداوم حفظ تورم 
تک رقمی، زمینه سازی توسعه روابط کارگزاری 
با بانک های معتبر خارجی، اجرای یکسان سازی 
نرخ ارز، استمرار حمایت از بنگاه های کوچک و 
متوسط، مدیریت هماهنگ نرخ سود در بازارهای 
پ��ول و س��رمایه و جلوگی��ری از ایج��اد جنگ 
قیمتی، اصالح مدل های کسب وکار بانک ها، 
تقویت همکاری های بانکی بین المللی، تقویت 
س��رمایه بانک ها، کاهش بدهی های دولت به 
نظام بانکی و بازارپذیر کردن آنها، تقویت بازار 
بین بانکی و توسعه و ارتقا ساختارهای نظارتی 

در شبکه بانکی است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد؛

پایان جنگ قیمتی بین نرخ سود در بازار پول
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