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آغاز فروش اوراق گواهی سپرده
یک ساله در بانک م ّلی ایران

فروش اوراق گواهی سپرده
مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام)
الکترونیکی یک ساله از امروز در
شعب بانک ملی ایران آغاز شد.
به گزارش اخبار صنعت ،این
اوراق با نرخ سود علی الحساب 18
درصد معاف از مالیات در شعب
سراسر کشور بانک فروخته می
شود و تا اطالع ثانوی ادامه خواهد
داشت.
اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه قابل انتقال به غیر است
و نرخ بازخرید قبل از سررسید آن توسط بانک  10درصد ساالنه
تعیین شده است.
فروش اوراق ضریبی از مبلغ یک میلیون ریال و تاریخ پرداخت
سود آن آخرین روز هر ماه است که به صورت سیستمی به حساب
معرفی شده از سوی مشتری واریز می شود.
همچنین گواهی سپرده به صورت الکترونیکی است و برگه
سپرده به مشتری تحویل نخواهد شد ،لذا حفظ و نگهداری رسید
گواهی صادره توسط مشتریان ضروری است.

تغییر
در شرایط
خرید ارز در
صرافیها
بانک مرکزی در راستای اصالح نظام بانکی و ایجاد
شفافیت بیشتر ،بهنام بودن چکهای تضمینی ،خرید
و فروش ارز با کارت ملی و  ...را مطرح کرد و اخیرا
نیز خرید ارز با کارت ملی ،کارت بانکی و سیمکارت
همنام با شخص خریدار را در صرافیها اعمال کرده و در
آینده نزدیک هم قرار است تراکنشهای موبایلی فقط با
سیمکارت همنام فرد متقاضی انجام شود.
بانک مرکزی امسال تمرکز جدی بر اصالح نظام
بانکی داشته و برخی اقدامات این بانک نشان از آن دارد
که بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده در ماههای اخیر،
با هدف اصالح نظام بانکی بوده و این در حالی است
که یکی از مهمترین وظیفههای این بانک در ماههای
گذشته ،مدیریت بازار ارز بوده است.
یکی از موضوعاتی که بانک مرکزی در جریان
اصالح نظام بانکی به دنبال آن است ،مقابله با پولشویی
و مشخص بودن رد پول و نقل و انتقاالت ریالی و ارزی
مردم است که در این راستا چکهای تضمینی بانکی را

باز هم
سهمهای
کوچک بازار
سرمایه را
دست گرفتند

حجتالهصیدی:فرهنگسازمانیومنابعانسانی
ارزشمند رمز موفقیت بانک صادرات است

غیرقابل پشتنویسی و فقط با نام و درج کد ملی گیرنده
معتبر اعالم کرد.
تغییر در شرایط خرید ارز
اقدامات دیگری نیز انجام شده که این سیاست
را همزمان با کنترل بازار ارز پیش میبرد .یکی از این
اقدامات ،تغییر در شرایط خرید و فروش ارز است؛ به
طوری که بر اساس شرایط جدید ،صرافیهای مجاز فقط
با ارائه کارت ملی ،کارت بانکی و سیمکارت همنام با
شخص خریدار اقدام به فروش ارز تا سقف  ۲۰۰۰یورو به
متقاضیان میکنند.
بر این اساس ،در صورتی که فردی بخواهد از این
صرافیها ارز بخرد ،باید مشخصات کامل آن شامل
اطالعات فردی ،شماره کارت بانکی و شماره تلفن همراه
به نام شخص خریدار در سیستم ثبت شود.
با این اقدام به نظر میرسد که بانک مرکزی به
دنبال این است که آمار ارزهای موجود در دست مردم و
اینکه هرکسی چه میزان ارز خریده باشد را داشته باشد.

دیروز قیمت سهمهای کوچک در بورس و فرابورس ایران با
کاهش همراه شد اما تعدادی از سهمهای بزرگ و شاخصساز از
افت فزاینده نماگر اصلی بازار جلوگیری کردند .سهمهای فلزی،
پتروشیمی ،دارویی و بانکی بیش از دیگر سهمها در نوسانات بازار
سرمایه تاثیرگذار بودند.
دیروز بورس تهران به رهبری برخی از سهمهای فلزی در
کنار تعدادی از نمادهای پتروشیمی توانست همچنان شاهد رشد
نماگر اصلی بازار باشد ،اما افت قیمت سهمهای کوچکتر همچون
گروههای دارویی شاخص هم وزن را به سمت پایین هدایت کرد.
از ابتدای سال جاری با افزایش قیمت ارزهای خارجی قیمت
سهمهای شرکتهایی که صادرات محور هستند رشد کرد .این
موضوع در صورتهای مالی  ۹ماهه شرکتها که در کدال منتشر
شده نیز تأثر داشت ،چرا که سود هر سهم در این صورتهای مالی
نشان دهنده رشد فزایندهای نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
با توجه به اینکه افزایش قیمت ارز هزینه شرکتها را نیز
تحت تأثیر قرار میدهد بسیاری از کارشناسان معتقدند که سودی
که شرکتهای صادرات محور در صورتهای مالی این دوره اعالم
کردند در دوره مشابه سال آینده اصالح خواهد شد.
در عین حال تحلیل گران بازار سهام در این روزها معتقدند
که در شرایط فعلی عدم ورود ارز ناشی از صادرات به کشور میتواند

اما این مهم ،زمانی عملی میشود که تمامی
صرافیهای مجاز ،نسبت به انجام این کار و ثبت اطالعات
خریداران در سیستم اقدام کنند ،چراکه در حال حاضر
بعضاً صرافیها خرید و فروش ارز را به صورت مستقیم با
خود خریدار انجام میدهند و آن را در سامانه سنا ثبت
نمیکنند که این موضوع باید با نظارت بیشتری از سوی
بانک مرکزی انجام شود.
از سوی دیگر ،با وجود تالش بانک مرکزی و
نیروهای امنیتی در ماههای اخیر برای حذف دالالن از
بازار آزاد ارز ،هنوز برخی از این دالالن به فعالیت خود
در حاشیه بازار ارز ادامه میدهند؛ جالبتر آنکه گزارش
میدانی ایسنا از فعالیت این دالالن حاکی از آن است که
اکثر آنها با صرافیهای مجاز در ارتباط بوده و به عنوان
دالل آنها کار میکنند.
تراکنشهای موبایلی فقط با سیمکارت به نام شخص
بانک مرکزی در این خصوص اقدام دیگری را نیز
انجام داده که استفاده از تراکنشهای موبایلی فقط با

ریسکهای سیستماتیک شرکتهای صادرات محور را تحت تأثیر
قرار دهد .این موضوعات در این روزها بر داد و ستدهای فعاالن بازار
سهام تأثیر داشته است.دیروز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
 ۳۵۱واحد رشد کرد و به رقم  ۱۵۸هزار و  ۳۹۴واحدی رسید .اما
شاخص کل هم وزن در حرکتی معکوس با  ۸.۷۴واحد افت تا رقم
 ۲۹هزار و  ۴۲۸پایین رفت .شاخص آزاد شناور نیز با  ۵۹۱رشد
رقم  ۱۷۳هزار و  ۵۷۱واحدی را تجربه کرد و شاخص بازار اول و
بازار دوم هر کدام به ترتیب  ۳۳۲و  ۳۴۵واحد رشد را نشان دادند.
ملی صنایع مس ایران ،فوالد مبارکه اصفهان ،پتروشیمی فجر
و پتروشیمی مبین چهار نمادی بودند که بیشتر تأثیر افزاینده روی
شاخصهای بازار سرمایه داشتند معامالت هر یک از شرکتهای
نام برده به ترتیب  ۲۴۴،۱۶۴،۵۷و  ۴۶واحد تأثیر افزاینده روی
شاخصهای بازار داشت.در عین حال البراتوار داروسازی دکتر
عبیدی ،معدنی و صنعتی چادرملو ،ایران خودرو و بانک پاسارگاد
چهار نمادی بودند که سعی در کاهش شاخصهای بازار داشتند
هریک از نمادهای یاد شده به ترتیب  ۳۳،۲۴،۲۲و  ۲۱واحد تأثیر
کاهنده روی دماسنجهای بازار داشتند.
دیروز در سهمهای شاخصسازی که در گروه فلزات اساسی
هستند شاهد صفهای خرید بودیم؛ به طوری که نماد شرکتهای
سهامی ذوب آهن اصفهان ،ملی صنایع مس ایران ،مس شهید باهنر

افزایش فروش بیمههای زندگی در دستور کار

یک مقام مسئول ،از بدهی ۱۵۰۰
میلیارد تومانی یکی از خودروسازان بابت
صدور بیمهنامه خودروهای صفر کیلومتر به
صنعت بیمه خبر داد و گفت :افزایش فروش
بیمههای زندگی در دستور کار قرار دارد.
محسن پورکیانی در نشست خبری
خود با خبرنگاران ،با بیان اینکه خسارت های
ساختمان پالسکو به صورت کامل پرداخت
شده است ،گفت ۸۰ :درصد خسارت هایی
زلزله سر پل ذهاب و کرمانشاه را در همان هفته
های ابتدایی پرداخت کردیم و اکنون موردی
نداریم که درخواست پرداخت خسارت داشته
باشد و پرداخت انجام نشده باشد.
این مقام مسئول در صنعت بیمه در
خصوص پایبندی خودروسازان به بیمه

خودروهای صفرکیلومتر خاطرنشان کرد :ایران
خودرو همکاری خوبی را با صنعت بیمه داشته
و شرکتهایی که در این حوزه فعال هستند،
تحت نرم افزار طراحی شده فعال هستند و
تقریبا می توان گفت که ایران خودرو ،بدهی
های خود را با فاصله کمی پرداخت کرده است،
ولی یکی از خودروسازان مهرماه سال جاری با
فشار زیاد به این نرم افزار پرداخت ،اما از آنجا
که حق بیمه پرداخت نمی کرد ،فقط به صورت
نقدی ،صدور بیمه نامه برای آنها صورت می
گیرد.
وی اظهار داشت :یکی از خودروسازان
 ۱۵۰۰میلیارد تومان به صنعت بیمه کشور
بدهکار است و بدهی های خود را پرداخت
نمی کند.
پورکیانی در خصوص تشکیل
کنسرسیوم انرژی برای بیمه نفتکش ها
خاطرنشان کرد :ده شرکت بیمه در این
حوزه فعال هستند و تالش داریم تا تعداد
شرکتها را افزایش دهیم .بر این اساس
امیدواریم موافقت الزم برای عضویت تعداد
بیشتری از شرکتهای بیمه فعال در حوزه
انرژی را از این کنسرسیوم اخذ کنیم.
این مقام مسئول در صنعت بیمه،
با بیان اینکه تالش داریم تا در چارچوب
بنگاهداری ،سودآوری خوبی را نیز در صنعت
بیمه تجربه کنیم ،گفت :علیرغم تعهداتی که

دولت به عهده ما قرار داده است ،تالش داریم
که سودآوری در شرکت را هم مدنظر قرار
دهیم .این در حالی است که شش اولویت
را هم برای خود مشخص کرده ایم که
مهمترین آن ،کنترل نقطه سر به سر است تا
حاشیه سود و زیان مشخص باشد.
وی شفافیت و سالمت اداری را در
کنار وصول مطالبات را از جمله مواردی
دانست که در دستور کار بیمه ایران دانست
و گفت :افزایش فروش بیمه های زندگی نیز
بر اساس دستور بیمه مرکزی در دستور کار
قرار گرفته است.
پورکیانی گفت :در ده ماهه اول امسال
رشد  ۲۹درصدی را تجربه کردیم به این معنا
که سال قبل  ۲هزار میلیارد تومان حق بیمه را
از دست داده بودیم ،اما امسال رشد مناسبی
حاصل شده است؛ ضمن اینکه نسبت خسارت
از  ۷۹درصد به  ۶۳درصد رسیده است و البته
امیدواریم نسبت خسارت را در شرایط بهتری
در سال جاری رقم بزنیم.
وی اظهار داشت ۱۸ :درصد از بدهی
ها وصول شده است و تا پایان سال نیز
امیدواریم میزان بیشتری از بدهی ها را
وصول نماییم .ضمن اینکه در سال جاری
به دنبال این بودیم که زیرساختی به وجود
آوریم تا انقالب بیمه های زندگی در سال
 ۹۸را رقم بزنیم .زیرساخت این کار فراهم

طلب  ۳۷۰۰میلیارد تومانی بیمه ایران

مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه
 4500میلیارد تومان طلب داشتیم که
 60درصد آن مربوط به بیمهگذاران بزرگ
بود و تاکنون  18درصد طالبات را وصول
کردهایم ،گفت :وزارت آموزش و پرورش
و بنیاد شهید  50درصد از بدهی خود را
پرداخت کردهاند.
محسن پورکیانی در نشستی خبری با
بیان اینکه در سال  ،96با اشاره به  6اولویت
این شرکت برای سودآوری پایدار ،اظهار
داشت :کنترل نقطه سر به سر ،شفافیت و
سالمت اداری ،وصول مطالبات و کنترل آن،
اصالح پرتفوی و توسعه بیمههای زندگی و
مدیریت و اصول بهینه را این شش اولویت
کاری بیمه ایران هستند.
وی افزود :بیمه ایران در  10ماهه

نخست امسال  29درصد رشد در حق بیمه
تولیدی داشته است .بنیاد شهید امسال
نیمی از بدهی خود به بیمه ایران را پرداخت
کرده است.
مدیر عامل بیمه ایران با بیان اینکه
تکالیف حاکمیت به بیمه ایران با اصول بنگاه
داری در تضاد است و تالش کردیم تعادل
ایجاد کنیم ،گفت 4500 :میلیارد تومان
طلب داشتیم که  60درصد آن مربوط به
بیمهگذاران بزرگ بود و تاکنون  18درصد از
این مطالبات را وصول کردهایم.
وی با اشاره به بدهی  1500میلیارد
تومانی شرکت سایپا به صنعت بیمه ،تصریح
کرد :وزارت آموزش و پرورش و بنیاد شهید
تاکنون  50درصد از بدهی خود به بیمه
ایران را پرداخت کردهاند؛ بنیاد شهید حدود

 1000میلیارد تومان دیگر به بیمه ایران
بدهکار است.
مدیرعامل بیمه ایران گفت :پرداخت
خسارت در بیمه ایران نسبت به دوره مشابه
آن تنها  3درصد رشد داشته و توانستهایم،
نسبت خسارت را از  72درصد در پایان سال
گذشته به  63درصد کاهش دهیم .امیدواریم
این رقم را با چند درصد باالتر در پایان سال
به اتمام برسانیم.
وی اظهار داشت :به دنبال ایجاد
زیرساختی در بیمه ایران هستیم ،تا انقالبی
در بیمههای زندگی ایجاد کنیم و همچنین
سهم بیمههای زندگی را به جای بیمههای
تکمیلی درمان به دومین رشته بیمه ایران
تبدیل کنیم.
پورکیانی با اشاره به راهاندازی مجتمع

سیمکارت همنام شخص در آینده نزدیک است.
این بانک با ابالغ بخشنامهای به شرکتهای
پرداخت اعالم کرده که در آینده نزدیک تراکنشهای
موبایلی فقط با سیمکارت همنام خود شخص امکانپذیر
خواهد بود و شرکتها نیز باید در این زمینه اقدامات
الزم را انجام دهند.
این اقدامات بانک مرکزی شفافیت را در نظام مالی
افزایش میدهد و عالوه بر آن میتواند جلوی بسیاری
از تخلفات و جرایم را بگیرد؛ به طوری که در سالهای
گذشته استفاده از سیمکارت همنام شخص با مشکالت
زیادی روبرو بود و این موضوع به تدریج شفافتر شد و
با این اقدامات قطعاً شفافیت استفاده از سیمکارت به نام
شخص استفادهکننده نیز افزایش مییابد.
به این ترتیب به نظر میرسد که بانک مرکزی
تمرکز خود را بر افزایش شفافیت در نظام مالی گذاشته و
با این اقدامات اصالح نظام بانکی را جدیتر از دورههای
قبل پیگیری میکند.

و کالسیمین جزو شرکتهای بودند که بیش از  ۱۴درصد رشد
قیمت را تجربه کردند .عالوه بر سهمهای یاد شده تعداد دیگری از
سهمهای این گروه دارای رشد فزاینده بودند.
گروه مواد و محصوالت دارویی نیز دیروز جزو تاثیرگذارترین
سهمها در بازار سهام بودند .بسیاری از سهمهای این گروه با کاهش
قیمت  ۰.۱درصد تا  ۳.۵درصد مواجه شدند اما تعدادی کمی از
سهمها نیز رشد قیمت را تجربه کردند.
در گروه خودرو و ساخت قطعات اکثر سهمها قیمت کاهندهای
را تجربه کردند که این کاهش قیمتها اکثرا ً از  ۰.۲درصد تا ۲.۵
درصد بود.
در گروه بانکها و مؤسسات اعتباری نیز به جز سه سهم بانک
پارسیان ،پست بانک و بانک دی مابقی با کاهش قمیت روبرو بودند.
هرچند که کاهش قیمت تعدادی از سهمها کمتر از یک در صد بود.
ارزش معامالت بورس تهران دیروز به  ۴۷۰میلیارد تومان
رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن  ۱.۶میلیارد سهم و
اوراق مالی بود .تعداد معامالت این بازار به  ۱۵۳هزار و  ۴۲۷رسید.
آیفکس  ۰.۸۴واحد کاهش یافت و در تراز  ۱۹۲۲.۷۹ایستاد.
ارزش معامالت فرا بورس ایران به رقم  ۵۱۸میلیارد تومان رسید
و حجم معامالت رقم  ۸۴۰میلیون سهم اوراق مالی را تجربه کرد.
همچنین تعداد معامالت این بازار رقم  ۱۰۴۷نوبت بود.

شده و خروجی آن در سال جاری و سال
آینده نمودار خواهد شد.
پورکیانی گفت :بعد از رشته ثالث،
رشته درمان بیشترین سهم را دارد و در
بخش صنعت نیز از  ۵۱درصد در سال ،۹۲
سهم درمان را به حدود  ۱۹درصد برسانیم،
ضمن اینکه به دنبال این هستیم که بیمه
درمان جایگاه دوم را در پرتفوی ما به خود
اختصاص دهد.
وی از تشکیل ستاد بیمه های زندگی
خبر داد و گفت :از ابتدای سال  ،۹۷مجتمع
بیمه های عمر و زندگی تشکیل شده و
زیرساختهای الزم را به وجود آورده ایم.
پورکیانی با بیان اینکه  ۴۵۰۰میلیارد
تومان طلب از بخش دولتی و بخش
خصوصی کشور داریم ،گفت ۱۸ :درصد از
این مطالبات کاهش یافته است.
وی در خصوص افزایش قیمت خودرو
و تکلیف بیمه بدنه نیز گفت :بر اساس نرخ
اعالمی در بیمه های بدنه ،پوشش های بیمه
ای به مردم ارایه می شود و افزایش نرخ فعال
نداریم.
مدیرعامل بیمه ایران ،با اشاره به
راننده محور بودن بیمه نامه های شخص
ثالث گفت :نیروی انتظامی و سایر ارگانها
باید اطالعاتی را به شرکتهای بیمه بدهند
تا بتوان این طرح را اجرایی کرد؛ اما به نظر

تخصصی فروش بیمههای زندگی در بیمه
ایران گفت 3 :هزار نفر برای نمایندگی
بیمههای زندگی ثبت نام کردهاند و امیدوار
هستیم که تا پایان سال ،طبق آیین نامه 96
بتوانیم  1500نفر را جذب کنیم.
پورکیانی با بیان اینکه سرمایه بیمه
ایران بسیار بیشتر از فروش سهم دولت
در بیمه البرز باید افزایش یابد ،افزود :تاثیر
اصلی بر توانگری بیمه ایران را زیان انباشته
دارد و برای رفع این موضوع نیاز به دو دسته
اقدام درون و برون سازمانی داریم.
مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به
افزایش سرمایه و تغییر قانون بیمه ثالث،
این اقدامات را اقداماتی برون سازمانی برای
کاهش زیان انباشته عنوان کرد و گفت :بیمه
ایران مجبور به فروش بیمه ثالث است و حق

می رسد که هنوز زیرساختهای این موضوع
به صورت کامل ایجاد نشده است و باید حتما
این زمینه ها را فراهم کرد.
وی افزود :هم دولت ،هم بیمه مرکزی و
هم بیمه ایران منافع مردم را در نظر گرفته و
به مرور هر زمان که زیرساختها فراهم شود،
می توان این موضوع را پیاده سازی کرد.
پورکیانی گفت :ریسک نقدینگی ،اعتبار
و ریسک بیمه گری از جمله ریسک هایی
هستند که صنعت بیمه با آن مواجه است و
بخش عمده آن البته ریسک بیمه گری است
که سهم  ۹۹.۵درصدی دارد ،ضمن اینکه
 ۸۰درصد عامل پایین آمدن توانگری مالی،
به بیمه های شخص ثالث برمی گردد.
وی پاشنه آشیل صنعت بیمه را بیمه
ایران دانست و گفت :باید به کمک دولت و
مجلس این معضل را برطرف کرد؛ البته در
مورد بیمه درمان ،سهم در کاهش توانگری
را کاهش داده ایم.
پورکیانی اظهار داشت :با تمهیدات وزیر
اقتصاد در بخش بیمه های اتکایی ،صندوق
ویژه تحریم و صندوق اتکایی ویژه تحریم
طراحی شده است که با کمک بیمه مرکزی
تالش داریم از سوی این صندوق ،مشکالت
تحریم را حل کنیم ،اکنون نیز مشکلی
نداریم و با تعدادی از شرکتهای اتکایی
خارجی نیز هنوز در ارتباط هستیم.

انتخاب ریسک ندارد.
وی با اشاره به ریسکهای مختلف
شرکتهای بیمه از جمله ریسک نقدینگی،
اعتباری و بیمه گری تصریح کرد99.5 :
درصد از ریسک شرکتهای بیمه از محل
ریسک بیمهگری است و نیم درصد آن به
سایر ریسکها مربوط میشود .در حال
حاضر 80درصد ریسک بیمهگری بیمه ایران
مربوط به بیمه ثالث و  19درصد دیگر به
بیمههای درمان مربوط است و ما رقم
ریسک بیمه درمان در بیمه ایران را به 9
درصد در سال جاری کاهش دادیم.
پورکیانی با بیان اینکه بیمه شخص
ثالث پاشنه آشیل صنعت بیمه و بیمه ایران
است ،گفت :برای کاهش ریسک بیمه شخص
ثالث نیازمند کمک دولت و مجلس هستیم.

مدیرعامل بانک صادرات
ایران گفت :دلیل اصلی موفقیت
این بانک در کسب رتبه پنجم
رتبه بندی  IMI-100سال ١٣٩٧
سازمان مدیریت صنعتی ،در بین
 ٥٠٠شرکت بزرگ ایران با ٢٠٠
هزار میلیارد تومان دارائی ،بهخاطر
ساختمانهای بزرگ و تعدد شعب
نیست بلکه به دلیل یک فرهنگ
سازمانی خیلی قوی و منابع انسانی
بسیار ارزشمند حاصل شده است .به گزارش اخبار صنعت ،حجتاله
صیدی ضمن تأکید بر رعایت اخالق حرفهای و مسئولیتپذیری،
تسلط بر امور بانکداری را از شروط مهم در ارائه خدمات موثر
بانکداری به مشتریان عنوان کرد و افزود :سازمانهای بزرگی
همچون بانک صادرات ایران به واسطه تالش کارکنان خود به این
جایگاه رسیدهاند .نام به خودی خود بزرگ نمیشود ،ما وقتی یک
نهال را میکاریم ،در آینده خودمان از میوه آن بهره خواهیم برد
و در سایهاش آرامش میگیریم .این خودمان هستیم که زندگی و
سرنوشتمان را رقم میزنیم ،اگر به سمت موفقیت قدم برداریم،
قطعاً موفق خواهیم شد.
وی با اشاره به پیشرفتهای حاصل شده در روند افزایش
سرمایه بانک ،تصویب پیشنهاد افزایش  ٢٢٣درصدی سرمایه اولیه
بانک از میزان  ٥٧هزار و  ٨٠٠میلیارد ریال به  ١٨٦هزار و ٥٦٣
میلیارد و  ٢٠٨میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها
به منظور اصالح ساختار سرمایه در هیات مدیره یادآوری کرد و
با تأکید بر تالش مضاعف همکاران شبکه برای رسیدن سازمان به
سود مدنظر در سال آتی افزود :بایستی همچنان هزینهها را کنترل
و درآمدها را افزایش داد و این مستلزم همت بیش از پیش تمامی
همکاران شعب و ستاد است.
صیدی با بیان اینکه بانک صادرات ایران در حال حاضر جایگاه
مطلوبی در بورس دارد ،گفت :وبصادر یکی از نقد شوندهترین سهام
با افزایش باالتر از  ٤٠درصد است.
مدیر عامل بانک صادرات ایران افزود :وقتی بر روی مسائل
بانکی تسلط داشته باشیم ،خدمت یا محصول را بهتر به مشتری
معرفی کرده ،مشکل او را بهتر رفع و بدین ترتیب ،خدمات
گستردهتری را به مشتریان ارائه خواهیم کرد.

پرداخت  ۳۲۸هزار میلیارد ریال تسهیالت قرض
الحسنه در بانک قرض الحسنه مهر ايران

بانک قرض الحسنه مهر ایران
یکی از دستاورده های انقالب
شکوهمند اسالمي ايران مي باشد
که طي يازده سال فعاليت خود
در حوزه هاي مختلف اجتماعي
و اقتصادي ،گام هاي موثري در
راستاي توانمندسازي نيازمندان
واقعي جامعه و كمك به رشد و
توسعه اقتصادي كشور با حمايت
از زمينه هاي اشتغالزايي برداشته
است .به گزارش اخبار صنعت ،این بانک با در دستور کار قرار
دادن پرداخت تسهیالت قرض الحسنه در حوزه هاي اشتغالزايي
و کارآفريني ،كمك به ارتقاء و بهبود معيشت خانواده از طريق
تامين مالي براي رفع مايحتاج ضروري ،حمايت از مددجويان
كميته امداد و سازمان بهزيستي ،رشد شاخص هاي سالمت با
حمايت از بهداشت و درمان ،كاهش آسيب هاي اجتماعي از طريق
توانمندسازي زندانيان جرائم غيرعمد و  ...اقدامات شايسته اي
براي توانمندسازي اقشار متوسط و ضعيف جامعه با رويكرد توسعه
اقتصادي در كشور داشته است.
بانک قرض الحسنه مهر ایران در طول یازده سال فعالیت
مطلوب خود در عرصه بانکداری اسالمي در بستر قرض الحسنه
بالغ بر  ۴ميليون  ۱۹۲هزار فقره تسهيالت قرض الحسنه به ارزش
بيش از  ۳۲۸هزار ميليارد ريال پرداخت کرده است که  ۳ميليون و
 ۴۷۲هزار فقره آن به اعتبار  ۲۹۸هزار و  ۲۳۴ميليارد ريال با هدف
كمك به شاخص هاي اقتصادي خانواده ها در دولت هاي يازدهم و
دوازدهم پرداخت شده است.
باتوجه به نقش قرض الحسنه و تامین مالی ارزان قیمت
برای تهيه مايحتاج ضروري خصوصاً در زمينه هاي اشتغالزايي،
کارآفريني و کسبه و صنوف ،اين بانک در سال گذشته نزديک
به  ۷۵۲هزار فقره تسهيالت قرض الحسنه به ارزش  ۸۲هزار
ميليارد ريال در زمينه هاي مختلف پرداخت كرده است.
امسال نيز براي كمك به رشد و بهبود شاخص هاي اقتصادي
و اجتماعي كشور به اعطاي يك ميليون فقره وام قرض الحسنه
با اعتبار بالغ بر يكصد هزار ميليارد ريال تعهد نموده است كه
در يازده ماه گذشته بيش از  ۹۷۰هزار فقره تسهيالت به ارزش
 ۱۰۵هزار ميليارد ريال پرداخت كرده است.
با استقبال مردم از خدمات و طرح های تسهیالتی متنوع بانک
قرض الحسنه مهر ایران از زمان تاسيس تا کنون بيش از  ۶ميليون
و  ۱۳۰هزار نفر از هموطنان به سپرده گذاري و افتتاح حساب در
شعب اين بانک مبادرت نموده اند که بالغ بر  ۶۸درصد آنان از
تسهيالت قرض الحسنه بانك نيز استفاده كرده اند.
شایان ذکر است ،بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف جذب
و تخصیص منابع قرض الحسنه از طریق مشارکت  ۱۰بانک بزرگ
كشور با سرمايه اوليه  ۱۵هزار ميليارد ريال در سال  ۱۳۸۶تاسيس
شد و در حال حاضر  ۵۳۰شعبه فعال به امر خدمت رساني مشغول
است.
کفایت سرمایه بانک قرض الحسنه مهر ایران در سال ۹۵
نزدیک به  ۴۰درصد است و با توجه به الزام بانک مركزي مبني بر
رعايت نسبت  ۳۰درصدي دارايي هاي غير منقول به سرمايه اسمي
بانك ،اين نسبت به ميزان  ۲۸درصد سرمايه كنترل شده است.

