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بانک و بیمه

رشد ۱۰ برابری تسهیالت دهی بانک مسکن در حوزه ودیعه مسکن

 تسهیالت دهی نزدیک به ۳ هزار میلیارد ریالی
 بانک مسکن در بخش ودیعه مسکن

عصرآزادی / س�رویس بانک و بیمه: 
عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان 
اینکه این بانک در سال جاری نزدیک 
به 3 ه�زار میلی�ارد ریال تس�هیالت 
ودیعه مس�کن پرداخت کرده اس�ت، 
گفت: تس�هیالت دهی بانک مسکن در 
بخش ودیعه مس�کن با رشد 10برابری 
نس�بت به مدت مشابه س�ال گذشته 

روبرو بوده است. 
عصرآزادی - فراز پیمان؛ صابر عسکرپور 
عضو هیات مدیره و معاون امور مالی بانک 

مسکن در گفت وگویی  گفت: بانک مسکن تا انتهای دیماه سال 1401 تعداد 7 هزار و 452 
فقره تسهیالت ودیعه مسکن نزدیک به 3 هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.

وی افزود: این میزان تسهیالت دهی بانک در بخش ودیعه مسکن از رشد بیش از 10 برابری 
این نوع تسهیالت دهی در مقایسه با مقطع مشابه سال گذشته حکایت دارد.

عضو هیات مدیره بانک مسکن تصریح کرد: بانک مسکن بیشتر به فکر خانه دار کردن مردم 
اس��ت و بر همین اساس مش��ارکت جدی در طرح نهضت ملی مسکن داشته و در این بخش 
تاکنون قرارداد بیش از 200 هزار واحد مسکونی را منعقد ساخته که مبلغ تسهیالت منعقده 

به حدود 700 هزار میلیارد ریال می رسد.
عس��کرپور با اشاره به ظرفیت باالی س��رمایه گذاری در حوزه مسکن گفت: بازار مسکن با 
توجه به نیاز انباشته و ساالنه مسکن که بخشی از آن از گذشته و بخش دیگر نیز با توجه به 
نیاز آینده ایجاد می شود یکی از بازارهای مهمی است که به سرمایه نیاز دارد که بخش اعظم 

آن باید از سوی مردم و جمع آوری سرمایه های سرگردان تامین شود.
وی افزود: در حالی که نیاز انباش��ته مسکن در کشورمان به طور فزاینده باال می رود برخی 
از کش��ورهای همس��ایه در این حوزه برای خود بازارس��ازی کرده اند و بخشی از سرمایه های 
کش��ورمان از جمله س��رمایه خرد مردمی و سرمایه گذاران بزرگ به این کشورها برای خرید 

مسکن و ساخت و ساز جذب شده اند.
عضو هیات مدیره بانک مسکن گفت: از این رو باید راهکارهای مختلف جذب سرمایه های 
خرد برای س��رمایه گذاری در بخش گس��ترده بازار مس��کن بررس��ی و به کار گرفته ش��ود. 
تسهیالت دهی بانک مسکن در سال جاری که در کمتر از 10 ماه از 100 هزار میلیارد تومان 
گذشت و این میزان تسهیالت دهی بانک نزدیک به دو برابر سال گذشته است به خوبی نشان 
می دهد که بازار مس��کن به چه میزان ظرفیت و پتانسیل س��رمایه گذاری دارد؛ این درحالی 

است که بیش از 90 درصد تسهیالت دهی بانک مسکن در بخش مسکن بوده است.

آل اسحاق: توافق پولی ایران و عراق، تحریم های 
ارزی آمریکا را بی اثر می کند

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و 
عراق با اش�اره به محدودیت های ارزی 
آمری�کا برای بغداد، گف�ت: در صورت 
توافق بانکی ایران و عراق برای تبادل 
مالی به صورت ری�ال - دینار می توان 
تحریم های جدید دالری برای عراق را 

بی اثر کرد.
»یحی��ی آل اس��حاق« در گفت وگ��و با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: آمریکا 
با کشورهایی که مشکل دارد، در حوزه های 

مختلف با آنها مقابله می کند.
وی افزود: یکی از حوزه ها موضوع ارز است که آمریکا به عنوان یک ابزار از آن بهره می برد 
تا مش��کالتی را برای کش��ورها ایجاد کند. همان طور که سال هاست این مسیر را برای ایران 
در نظر گرفته و اکنون نیز در مورد عراق وارد عمل شده است. رییس اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و عراق تصریح کرد: پیش از این هر 100 دالر معادل یک هزار و 4۶0 دینار عراق ارزش 
داش��ت؛ اما پس از ایجاد محدودیت آمریکا برای این کش��ور، اکنون هر 100 دالر یک هزار و 

۶۶0 دینار قیمت دارد و ارزش پول ملی عراق کاهش یافته است.
آل اسحاق با بیان اینکه ساختار اقتصاد عراق با فروش نفت است، گفت: این معامالت نفتی 
به طور عمده با دالر انجام می ش��ود و حجم عظیمی دارایی ارزی را وارد عراق می کند؛ اما با 
ایجاد این نوس��ان، اختالف ارزش در واردات و صادرات کاالهای غیرنفتی را برای این کش��ور 

به وجود آورده است.
وی تاکید کرد: عراق در واردات از برخی کش��ورها 200 دینار بیش��تر باید هزینه کند که 

موجب افزایش قیمت کاالی نهایی می شود.
رییس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و عراق بیان کرد: این مش��کل ب��رای کاالهای ایرانی 
بیش��تر اس��ت؛ زیرا محدودیت تبادل ارز نیز وجود دارد؛ از سوی دیگر عراق می تواند با خرید 
از کش��وری مانن��د ترکیه به عنوان بازار رقیب ایران و ب��دون تحریم، با حمایت بانک مرکزی 

خودش، همان نرخ یک هزار و 4۶0 دینار در ازای هر 100 دالر را بپردازد.
آل اسحاق اظهار داشت: به عنوان مثال تاجر عراقی برای خرید محصوالت کاشی ایرانی به 
دلی��ل محدودیت در پرداخ��ت ارز، در ازای هر 100 دالر یک هزار و ۶۶0 دینار باید بپردازد، 
در حالی که می تواند همین محصول را از کش��وری دیگر با 200 دینار کمتر خریداری کند 
که این روند عالقه به خرید کاالهای ایرانی را به دلیل گرانی کاهش می دهد و فرصت جوالن 

به بازار رقیب می دهد.
وی با بیان اینکه آمریکا برای ادامه دشمنی با ایران از راهکارهای متنوعی استفاده می کند، 
تاکید کرد: راهکار بی اثر کردن این اتفاق، توافق بانک مرکزی ایران با عراق است تا با دریافت 
دینار به جای دالر به بهترین شکل از این مانع عبور کنیم و هزینه خرید کاالی ایرانی برای 

رقیب را کاهش دهیم تا بازار این کشور به سهولت در اختیار رقباً قرار نگیرد.

عص�رآزادی / س�رویس بانک و بیمه: نشس�ت تخصصی تامین 
مال�ی زنجیره تامی�ن )SCF( با حضور بانک صنع�ت و معدن، در 
س�الن آمفی تئاتر مرکز آفرینش های کانون در جریان هشتمین 

نمایشگاه تراکنش ایران برگزار شد.
عصرآزادی - فروغ پیمان؛ در این نشس��ت که بیس��ت و هشتم دیماه 
با حضور کارشناس��انی از س��ازمان ها، ش��رکت ها و بانک مختلف کشور 
در زمین��ه بررس��ی ابعاد تخصصی موض��وع تامین مال��ی زنجیره تامین 
برگزار شد، علیرضا س��المت بخش، رئیس اداره اعتبارات و علی اصغری، 
کارش��ناس فناوری اطالعات این بانک به عنوان س��خنران و کارش��ناس 
حضور داش��تند. در این نشست علی اصغری با اشاره به اینکه نقش بانک 
مرک��زی تدوین قانون و مقرراتی در راس��تای مدیریت و کنترل ریس��ک 
های کالن سرمایه گذاری است، اظهار داشت: نقش کلیدی بانک مرکزی 
طراحی روش هاست و باید گفت بانک مرکزی مانع طرح ها و ابزار های 

استاندارد نیست.
علی اصغری با ترسیم نقشه نمای کالن زنجیره تامین به تشریح جایگاه 
کلی��دی وزارت صنعت و معدن تجارت پرداخت و خواهان نقش پر رنگ 

تر این وزارتخانه در این پروژه بزرگ ملی شد.
وی همچنی��ن از تغییر رویکرد بان��ک مرکزی در خصوص فین تک ها 
استقبال و اعالم کرد: این نگاه جدید بانک مرکزی موجب رشد و ارتقای 
جایگاه فین تک ها در بازار مالی کشور خواهد شد و این بازیگران جدید 
ب��ا رویک��رد نوآورانه و با چابکی موجود در بخ��ش خصوصی به نوبه خود 

پیشران صنعت مالی کشور خواهند بود.
علی اصغری همچنین با اش��اره به شفافیت به عنوان حلقه کلیدی ای 
زنجیره تامین به تش��ریح نحوه و چگونگی اش��تراک داده های مالی بین 
بانک ها و فین تک ها پرداخته و عنوان داشت: بانک ها نباید از فین تک 

ها و اشتراک داده ها و رویدادهای مالی با آنها واهمه داشته باشند و باید 
س��عی کنند تا با اس��تفاده از رگوالتوری بانک مرکزی و اعمال تغییرات 
در دس��تورالعمل های داخلی خود و بانک مرکزی، فضای نهادهای مالی 

کشور را گسترده تر و شفاف تر نمایند.
در ادامه نشس��ت، علیرضا س��المت بخش، رئی��س اداره اعتبارات بانک 
صنع��ت و معدن، به نگاه بانک ها در اکوسیس��تم مال��ی و زنجیره تامین 
اش��اره کرد و گفت: در شبکه بانکی بیش از ۸0 درصد تامین مالی کشور 
در ش��بکه بانکی است و سال گذش��ته 30 هزار میلیارد ریال، تسهیالت 
به بنگاه ها پرداخت ش��ده که بیش از ۸0 درصد آن س��رمایه در گردش 

بوده است .
س��المت بخش با بیان اینکه سیاست های قانون گذار و بانک در حفظ 
تولید به سمت سرمایه درگردش حرکت کرد که این رویه باعث استهالک 
دارایی ها شده است. گفت: در دوسال گذشته 450 هزار میلیارد ریال از 
طریق مولدها بوده و باز پرداخت تس��هیالت به سمت اعتبار بوده و بانک 

مرکزی در حمایت از زنجیره تأمین خوب عمل کرده است.
وی گفت: توان تامین مالی کش��ور محدود اس��ت و اگر به روش تامین 

مالی سنتی حرکت کنیم در تامین منابع با مشکل رو برو می شویم.
در این نشست همچنین مباحث دیگری پیرامون موضوعات مربوط به 
تامین مالی زنجیره تامین ش��امل مس��ایل حقوقی، قانونی، رگوالتوری و 
بهره برداری، نقش فین تک ها و بانک ها در اکوسیستم مالی و فاکتوینگ 

مطرح شد.
ش��ایان ذکر اس��ت، بانک صنعت و معدن اولین بانک، در شبکه بانکی 
کش��ور است که با استفاده از روش نوین زنجیره تامین مالی )SCF(، در 
تامین مالی بنگاه های تولیدی پیش��رو ب��وده و اقدامات حائز اهمیتی را 
به انجام رس��انده است که از آن جمله می توان به سامانه استعالم اسناد 
تجاری اش��اره کرد که با اتصال به س��رویس سامانه جامع تجارت وزارت 
صمت، امکان دسترس��ی به فاکتورهای قطعی فروش در آن فراهم ش��ده 
و ای��ن بانک موفق به اخذ رتبه دو در ش��بکه بانکی در این زمینه ش��ده 

است.
همچنی��ن س��امانه اوراق مولد )گام( نی��ز به عنوان یک��ی از ابزارهای 
پرداخت جدید در راس��تای تامین مالی زنجی��ره تامین در این بانک راه 

اندازی شده است.
 اتصال س��امانه اس��تعالم اس��ناد تجاری به س��امانه بانکداری متمرکز 
به منظور س��اخت گزارش ه��ای برخط برای وزارت صم��ت از اطالعات 
پرونده های تس��هیالت و تعهدات مشتریان بانک، راه اندازی سامانه برات 
الکترونی��ک به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت جدید و طراحی س��کو با 
قابلی��ت اتصال به س��رویس های حاکمیتی و ابزارهای پرداخت س��امانه 
بانکداری متمرکز نیز اقدامات دیگری هستند که در راستای تامین مالی 

زنجیره تامین در دستور کار و در مرحله اجرایی شدن قرار دارند.

حضور بانك صنعت و معدن در نمایشگاه هشتم تراكنش به عنوان بانك پیشرو در حوزه تامین مالی زنجیره تأمین
 SCF رویكرد جدیدی در حوزه تامین مالی

عص�رآزادی / س�رویس بانک و بیم�ه: عضو 
هیات مدیره بانک مس�کن ضمن اعالم آمادگی 
این بانک برای انتق�ال تجربیات خود در تامین 
مالی این حوزه گفت: بانک مسکن تاکنون ذیل 
طرح نهض�ت ملی مس�کن بی�ش از 470 هزار 
میلیارد ریال تس�هیالت به حس�اب سازندگان 

پرداخت کرده است. 
عصرآزادی - فراز پیمان؛ سید محسن فاضلیان عضو 
هیات مدیره و معاون امور اعتباری بانک مس��کن در 
گفت وگویی ضمن تبریک هشتاد و چهارمین سالروز 
تاسیس بانک مسکن به عنوان یک بانک توسعه ای و 
تخصصی گفت: بانک مسکن با تجربه  مستمر بیش از 
هش��تاد ساله خود در پروژه های مهم و بزرگ ساخت 
مس��کن به عن��وان یک��ی از عوامل اصلی در کش��ور 
مش��ارکت کرده که از این میان می توان به طرح های 

مسکن مهر و طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد.
وی افزود: در س��ال های گذشته 2 میلیون و 400 
هزار واحد مس��کن مهر با حمایت مالی بانک مسکن 
س��اخته شده  است و در طرح نهضت ملی مسکن نیز 
ای��ن بانک تاکن��ون قرارداد 204 ه��زار و 212 واحد 
مس��کونی را به مبلغ ۶94 هزار و 754 میلیارد ریال 

منعقد کرده است.
فاضلیان اضافه کرد: بانک مس��کن س��عی کرده که 
به س��رعت نس��بت به انعقاد قرارداد متقاضیان طرح 
نهضت ملی مس��کن اقدام کند و در این بخش بیش 
از 470 هزار میلیارد ری��ال از محل آورده متقاضیان 
و مناب��ع بانک به حس��اب س��ازندگان ذیل این طرح 

پرداخت کرده است.
عض��و هیات مدی��ره بانک مس��کن با بی��ان اینکه 
بی��ش از 90 درصد از تس��هیالت این بانک به بخش 
مس��کن در س��ال جاری اختصاص یافته است گفت: 
تس��هیالت دهی بانک مسکن منحصر به طرح نهضت 
ملی مس��کن نیست و در مواردی مانند اعطای کمک 
هزینه ودیعه مس��کن، خرید مسکن و ... بانک مسکن 
س��عی کرده حضوری فعال در حوزه تامین مالی بازار 
مسکن داشته، به نحوی که میزان تسهیالت پرداختی 

نس��بت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از 170 
درصد رشد داشته است.

وی افزود: بانک مس��کن خود را به عنوان یک بانک 
تخصصی در کنار بانک های تجاری تعریف کرده است. 
اگرچه شبکه بانکی کشور به سمت بانکداری تجاری 
گرای��ش دارد ام��ا بانکداری تخصصی توس��عه ای نیز 
راهگش��ای اقتصاد کشور است و در این راستا بازاری 
مانند بازار گس��ترده مسکن که در آن صنایع مختلف 
تولی��دی نقش فعال دارند، به عنوان موتور پیش��ران 

اقتصاد کشور شناخته می شود. از این رو بانک مسکن 
سعی کرده نقش خود را به عنوان یک بانک تخصصی 

در این حوزه به خوبی ایفا  کند.
فاضلیان با اشاره به تقاضای فزاینده در بازار مسکن 
گفت: طرح نهضت ملی مس��کن در حال انجام است 
اما با توجه به اینکه متوس��ط زمان س��اخت مس��کن 
در کش��ورمان باالتر از کش��ورهای دیگر اس��ت این 
نیازمن��دی وج��ود دارد تا ضمن تامین مالی س��ریع 
پروژه ها که بانک مس��کن در این حوزه تمرکز کرده، 
با صنعتی س��ازی مدت زمان ساخت مسکن در کشور 
نیز کاهش یابد. از این روست که تجربه بانک مسکن 
در حوزه تسهیالت دهی و تامین مالی مسکن در وهله 
اول بس��یار راهگشاس��ت و این بانک آمادگی دارد تا 
تجربیات هش��تاد وچهارساله خود را در این حوزه در 

اختیار شبکه بانکی کشور قرار دهد.
وی افزود: نسبت تسهیالت دهی و حضور خودمالکان 
در طرح نهضت ملی مسکن به کل طرح نهضت ملی 
مس��کن نش��ان می دهد که 74 درصد از پروژه هایی 
که به بانک مسکن ذیل این طرح معرفی شده است، 

مربوط به خودمالکان است.
عضو هیات مدیره بانک مس��کن تصریح کرد: تعداد 
453 هزار و 9۶5 متقاضی تاکنون برای اجرای طرح 
نهضت ملی مس��کن از ی��ک میلیون ری��ال تا 400 
میلیون ریال ضمن افتتاح حساب، پول واریز کرده اند 
که بانک مس��کن نیز 170 هزار میلیارد ریال از محل 
آورده متقاضیان به حس��اب س��ازندگان تس��هیالت 

پرداخت کرده است.

پرداخت بیش از ۴۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت طرح نهضت ملی مسکن
فاضلیان عنوان كرد: 

بانك مسكن آماده انتقال تجربیات خود در حوزه تامین مالی مسكن است
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قائم مقام بانك سینا در افتتاح 
 شعبه مهرشهر كرج

 مطرح كرد: 

 مشتری مداری 
و بازاریابی نوین، 
ضامن تحقق 
 اهداف
 بانك است

عصرآزادی / س�رویس بانک و بیمه: قائم مقام بانک سینا در مراسم افتتاح شعبه جدید این بانک در 
مهرشهرکرج گفت: ارائه صحیح و به موقع خدمات بانکی به مردم و تامین نیازهای ضروری از طریق 

پرداخت تسهیالت خرد از جمله سیاست ها و ضامن تحقق اهداف بانک است.
عصرآزادی - فراز پیمان؛ علیرضاتقدیری در افتتاح س��یزدهمین شعبه منطقه زنجان،قزوین و البرز در مهرشهر 
کرج با تاکید بر لزوم حفظ رضایتمندی حداکثری مش��تریان گفت: امروزه آگاهی مش��تریان و بالطبع تغییر در 
انتظارات و نیازهای مشتریان دامنه رقابت بین بانک ها را گسترده تر کرده و همکاران باید با معرفی بهینه خدمات 
و محصوالت بانک، س��طح باالتری از رضایتمندی مشتریان را فراهم آورند. قائم مقام بانک سینا با اشاره به لزوم 
تکریم مش��تریان و روان س��ازی فرایند اعطای تس��هیالت گفت: شایسته اس��ت همکاران بانک با رعایت اصول 
مشتری مداری و ارائه خدمات بهینه، راهنمای مشتریان در دریافت بهترین خدمات بانکی باشند. وی با تاکید بر 
حفظ سهم بازار بانک، تصریح کرد: رویکرد توجه به مشتری و در اولویت قرار دادن آنها در بانک نهادینه شده و 

برای این منظور طیف وسیعی از خدمات به مشتریان به صورت کامل و جامع در شعب عرضه می شود.
گفتنی است در این مراسم معاونان شعب و مناطق، مهندسی و پشتیبانی و مدیر منطقه زنجان، قزوین و البرز 

همراه قائم مقام بانک سینا بودند.


