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بانک و بیمه

بررسی عملکرد شعب استان آذربایجان و اردبیل 
بانک ایران زمین

عصرآزادی  / س�رویس بانک و بیمه:جلس�ه بررس�ی عملکرد شعب استان های 
آذربایجان ش�رقی و غربی و اردبیل با حضور مدیر، معاون و روس�ای شعب استان 

برگزار شد.
عصرآزادی - به گزارش س��رویس بانک و بیمه ؛ در این جلس��ه رسول اسدی مدیر شعب 
اس��تان ضمن بررسی نتایج آزمون جامع عملیاتی در تیرماه، فراگیری دوره های آموزشی و 
افزایش س��طح علمی همکاران را امری مهم در جهت پیشرفت بانک دانست و گفت: تسلط 
همکاران در ارائه خدمات بانکی و آگاهی کامل آنان از بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک 
باعث می شود تا کاربران به صورت دقیق سرویس های بانک را به مشتریان معرفی کنند و 

آنان را برای استفاده از این خدمات خصوصا خدمات بانکداری مدرن راهنمایی نمایند.
اس��دی ب��ا توجه به ورود موج جدید هوای گرم در کش��ور بر مص��رف بهینه برق و انرژی 
تاکی��د ک��رد و افزود: بانک ای��ران زمین به عنوان یکی از حامیان این ام��ور تالش دارد تا با 
فرهنگسازی مصرف بهینه انرژی در کشور، گامی موثر در کاهش مصرف برق و انرژی بردارد 
 و ما نیز باید با برنامه ریزی و استفاده درست از وسایل برقی از این اقدام بانک حمایت کنیم.

در ادامه رضا ش��هام فر معاون شعب استان به بررسی عملکرد شعب در ماه گذشته پرداخت 
و نکات مهم را به روسا اعالم کرد.

دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای 
بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار

دس�تورالعمل نحوه ثب�ت الکترونیکی قراردادهای تس�هیالت بانکی طبق قانون 
پس از تدوین در بانک مرکزی، در جلس�ه هفته جاری شورای پول و اعتبار مطرح 
می ش�ود و پس از تصویب برای اجرا به بانک ها و مؤسس�ات اعتباری ابالغ خواهد 

شد.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اس��اس ماده )۳۱( قانون بهبود مس��تمر 
محیط کس��ب وکار مصوب مجلس ش��ورای اس��المی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
مکلف اس��ت دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیالت بانکی را تهیه کند و 

به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
بر همین اس��اس، بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف اند در چارچوب دستورالعمل مذکور 
و با اس��تفاده از ظرفیت های موجود، س��امانه الکترونیکی قراردادهای تس��هیالت را با امکان 
دسترسی هر تسهیالت گیرنده به اطالعات تسهیالت خود ایجاد و نسبت به ثبت الکترونیکی 
قراردادهای تسهیالت و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، 
 اق��رار به دی��ن، تهاتر، صل��ح و تواف��ق، رضایت نامه و هرگون��ه توافق مرتبط با تس��هیالت

 اقدام کنند. 

بانک مرکزی »فهرس�ت تسهیالت و تعهدات 
اش�خاص مرتبط« ۶ بان�ک به همراه فهرس�ت 
تسهیالت و تعهدات کالن و تسهیالت غیرجاری 

بانک »صنعت و معدن« را منتشر کرد. 
ب��ه گزارش ایرن��ا از روابط عمومی بان��ک مرکزی، با 
توجه به بخش یک از بند »د« تبصره ۱۶ قانون بودجه 
۱۴۰۱ کل کش��ور مبنی ب��ر لزوم انتش��ار اطالعات و 
جزییات مربوط به تسهیالت و تعهدات کالن و همچنین 
تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط، پرداختی توسط 
هر یک از بانک ها و مؤسس��ات اعتب��اری غیربانکی در 
تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، اطالعات 
تس��هیالت و تعهدات کالن بانک »فهرست تسهیالت 
و تعهدات اش��خاص مرتبط« ۶ بانک به همراه فهرست 
تسهیالت و تعهدات کالن و تسهیالت غیرجاری بانک 
»صنعت و معدن« قابل مش��اهده اس��ت. بانک مرکزی 
در ۱۴ تیرماه س��ال جاری نسبت به انتشار تسهیالت و 
تعهدات اش��خاص مرتبط ۱۹ بانک و موسسه اعتباری 
اق��دام کرده ب��ود و اطالعات مربوط به »تس��هیالت و 

تعهدات کالن« و »تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط« 
بانک ها و موسسات اعتباری باقی مانده در حال دریافت 
و بررسی اس��ت و طبق قانون، پس از صحت سنجی و 
استانداردسازی منتش��ر خواهد شد. )اینجا را بخوانید( 
گفتنی است، تعیین مصادیق انتشار اطالعات فوق الذکر 
با توجه به مصوبه جلسه مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۱ شورای پول 
و اعتبار در این خصوص مبنی بر اینکه؛ مجموع خالص 
تس��هیالت و تعهدات مربوط به ه��ر ذی نفع واحد و یا 
اش��خاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل یک هزار 
میلیارد ریال اس��ت و به عنوان مصادیق مشمول حکم 
مقرر در جز نخست از بند »د« ذیل تبصره )۱۶( قانون 
بودجه س��ال ۱۴۰۱ کل کشور محسوب می شود. بانک 
مرکزی در چارچوب احکام قانونی و مصوبات یاد شده، 
آمار و اطالعات مربوط به »تسهیالت و تعهدات کالن« 
و »تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط« شبکه بانکی 
کشور را پس از بررسی، صحت سنجی و استانداردسازی، 
از طریق درج در پایگاه اطالع رس��انی خود در دسترس 

عموم قرار می دهد.

بان�ک ملی ای�ران با حضور در نخس�تین 
نمایش�گاه رویداد هم افزایی برای مدیریت 
ای�ران ۱۴۰۱ ط�ی ۳ روز ب�ه معرفی آخرین 
اقدامات، دستاوردها و توانمندی های خود 

در حوزه های مختلف خواهد پرداخت.
ب��ه گزارش ایِبنا به نقل از روابط عمومی بانک 
مل��ی ایران، این بانک با ه��دف تعامل با فعاالن 
عرصه ش��رکت ه��ای دانش بنیان و مؤسس��ات 
فرهنگی از امروز تا چهارم مرداد ماه از س��اعت 
۹ صب��ح ال��ی ۶ عص��ر در مح��ل مصل��ی امام 
خمینی)ره( تهران ، سالن شبستان غرفه بخش 
حامی��ان نمایش��گاه، پذیرای بازدی��د کنندگان 
خواه��د ب��ود و آخری��ن خدم��ات و محصوالت 
جدید خود را برای آش��نایی، ارتباط و همکاری 
ب��ا ش��رکت های دانش بنی��ان، صنای��ع خالق، 
موسس��ات و مجموعه ه��ای مردم��ی به نمایش 
خواهد گذاشت. همچنین به ارائه راهکار، ایده و 
محصول خود جهت حل مسائل مختلف شرکت 

ها و موسسات می پردازد.
الزم به ذکر است، آیین افتتاح نمایشگاه رویداد 
هم افزای��ی مدیریت ایران با حضور س��یدصولت 
مرتض��وی مع��اون اجرای��ی رئی��س جمهور در 
راستای تحقق مفاهیم حکمرانی مردمی و توجه 
به اهداف مردمی سازی دولت در مصالی تهران 

برگزار شد.
گفتنی اس��ت، نخس��تین روی��داد »هم افزایی 
نه��اد  هم��ت  ب��ه   »۱۴۰۱ ای��ران  مدیری��ت 
ریاس��ت جمهوری، در مص��الی ته��ران در حال 
برگزاری اس��ت. ه��دف اصلی از برگ��زاری این 
رویداد ملی، ایجاد زیرس��اختی برای آش��نایی، 
ارتباط و همکاری مدیران کش��ور با موسس��ات، 

شرکت ها و مجموعه های مردمی است.
بهتری��ن  از  مجموع��ه ای  روی��داد  ای��ن  در 
ش��رکت های دانش بنی��ان، مؤسس��ات فرهنگی 
و نهاده��ای مردمی حضور دارند که در هش��ت 
موضوع کالن؛ فرهنگی، اجتماعی، رسانه-روابط 
بهداشت-س��المت-محیط  عمومی-تبلیغ��ات، 
زیس��ت، آموزش و مشاوره، کارفرینی-اشتغال و 
مدیریت ب��ه ارائه راه کار، ای��ده و محصول خود 

جهت حل مسائل کشور می پردازند.

وزیر اقتصاد گفت: تولید کنندگانی که در سال 
۱۴۰۱ اشتغال ایجاد کنند؛ از تسهیالت بانکی با 

نرخ سود ترجیحی بهره مند می شوند.
به گزارش ایِبنا احسان خاندوزی در مراسم افتتاح مرکز 
ارتباط با مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: 
قانون گذار از ۵ سال گذشته برای این که تمام تسهیالت 
بودجه ایی که می خواهد به اشتغال و تولید کمک کند 
آن را در درون تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی تجمیع 
کرد و از سال ۱۴۰۰ هم آن را با تسهیالت شبکه بانکی 
تلفیق کرد به نحوی که به صورت اهرمی کار کند و هر 
معادل بودجه دولت که برای تسهیالت اشتغال و تولید 
گذاشته می شود. وی تاکید کرد: شبکه بانکی هم موظف  
اس��ت که حداقل به همان اندازه و بلکه بیشتر یعنی دو 
برابر میزان بودجه استفاده کند برای اینکه بتواند سهم 
بیشتری از اشتغال و تولید را اختصاص دهد. خاندوزی 
اضافه کرد: برای س��ال ۱۴۰۱ تغییراتی در قانون ایجاد 
شده بود و الزم بود دستورالعمل آن تغییر پیدا کند و با 

جلسات متعددی که با دستگاه های اجرایی برگزار شد 
دس��تورالعمل در س��ال ۱۴۰۱ هم تهیه، نهایی و به 
دستگاه های اجرایی ابالغ شد. خاندوزی گفت: اتفاقی 
که خواهد افتاد این اس��ت که دس��تگاه های اجرایی 
پس از آن که تمام طرح های اش��تغالزایی حوزه خود 
را در حوزه های صنعت معدن کش��اورزی نیرو تایید 
می کنن��د و در کمیته تخصصی ه��م مورد تایید قرار 
می گیرد به ش��بکه بانکی ابالغ می ش��ود و می توانند 
از نرخ س��ود ترجیحی اس��تفاده کنند یعنی اگر نرخ 
س��ود مصوب ۱۸ درصد است برای تسهیالت تبصره 
۱۸ که به هدف تولید و اش��تغال اصابت می کند این 
ن��رخ نصف آن رقم یعنی ۹ درصد ب��ه برخی از انواع 
تس��هیالت ۱۲ درصد و به تناسب موضوعات مختلف 
تولیدکنندگان��ی که اش��تغال در س��ال ۱۴۰۱ ایجاد 
می کنند می توانند از این نرخ سود ترجیحی استفاده 
کنند. خاندوزی تصریح کرد: ۱۰ درصد کل این مبلغ 
به ش��رکت های دانش بنیان و طرح های اش��تغالزای 
دانش بنیان اختصاص داده خواهد ش��د و ۵۰ درصد 
این مبلغ صرفا برای تولیدات صادرات محور استفاده 
خواهد ش��د. خاندوزی ادامه داد: البته اس��تان ها هم 
بسته به اینکه هر استانی شاخص بیکاری و محرومیت 
آن استان باالتر است س��هم بیشتری دارد استان هایی 
هم که ش��اخص بیکاری و محرومیت در آن ها پایین تر 
است از تسهیالت تولید و اشتغال پایین تری نسبت به 
سایر استان ها برخوردار می شوند که در نهایت به توازن و 

عدالت منطقه ای کمک کند.

حضور فعال بانک ملی ایران در نمایشگاه رویداد »هم افزایی 
مدیریت ایران «

 شرایط برخورداری تولیدکنندگان 
از وام با نرخ سود ترجیحی

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: یکی از برنامه های جدی 
در دولت س�یزدهم کمک به رفع نیازهای خرد مردم از طریق وام 

قرض الحسنه است.  
به گزارش خبرنگار ایرنا، سید احسان خاندوزی در مراسم افتتاح مرکز 
ارتباط با مش��تریان بانک قرض الحسنه مهر ایران، اظهار داشت: هدف از 
حضور در این مراس��م حمایت از بانک های قرض الحس��نه کشور است و 
یکی از برنامه های جدی در دولت س��یزدهم کمک به رفع نیازهای خرد 

مردم از طریق وام قرض الحسنه است.  
وی افزود: وزارت اقتصاد امس��ال با همکاری بانک های دولتی و ش��بکه 
بانکی کمک کرد تا س��رمایه بانک قرض الحس��نه مهر ای��ران به دو برابر 
افزایش یابد و تا پایان س��ال برای دومین بار افزایش سرمایه این بانک را 
م��ورد حمایت قرار می دهیم تا قدرت اعتباردهی برای رفع نیازهای خرد 

مردم افزایش یابد.  
وزیر اقتصاد گفت: به لحاظ ش��اخص های جهانی بهترین عملکرد را در 
بانک های قرض الحسنه داریم و بانک مهر ایران یکی از بهترین بانک ها در 
موضوع کفایت سرمایه است که پایین ترین تسهیالت معوق یا غیرجاری 
را در شبکه بانکی دارد. همچنین در یک سال گذشته بیش از ۸۰ درصد 
منابع بانک افزایش یافته است و بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ فقره تسهیالت 

قرض الحسنه اعطا کرده است.  
خان��دوزی درب��اره ع��دم پرداخت تس��هیالت خرد توس��ط بانک ها به 

متقاضیان بیان کرد: بر اساس گزارش های ارسالی به وزارت اقتصاد برای 
کنترل نقدینگی بانک ها با محدودیت بیش��تری برای اعطای تس��هیالت 
مواجه هس��تند، به ویژه در پرداخت تس��هیالت خرد ای��ن موضوع نمود 
بیش��تری دارد و موج��ب نارضایتی بس��یاری از مراجعه کنندگان ش��ده 

است.
وی ادامه داد: با توجه به تاکید رییس جمهوری برای تس��هیل شرایط 
برای دسترس��ی به تس��هیالت خرد یکی از راهکارها این است که منابع 
بیش��تری برای قرض الحس��نه فراهم کنیم همچنین باید مشوق هایی از 
ط��رف بانک مرکزی برای افزایش منابع بانک های قرض الحس��نه در نظر 
گرفته ش��ود تا دستگاه ها و ش��رکت های دولتی گردش منابع خود را در 

بانک های قرض الحس��نه داش��ته باش��ند و این برنامه ها به طور جدی در 
دس��تور کار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اس��ت و امسال سال خبرهای 

خوب برای بانکداری قرض الحسنه خواهیم داشت.
وزی��ر اقتصاد درباره افزایش نرخ س��ود بین بانک��ی از ۲۰ درصد به ۲۱ 
درصد، گفت: سیاس��ت تیم اقتصاد دولت در این باره تغییر نکرده است و 
برای حل این مساله در جلسه شورای پول و اعتباری تصمیم می گیریم.

وی با اشاره پرداخت تسهیالت براساس تبصره ۱۸ بودجه های سنواتی، 
بیان کرد: قانون گذار از پنج س��ال گذشته تمام تسهیالت بودجه ای را که 
به اشتغال و تولید کمک کند را تجمیع و در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه 
در نظر گرفت. از این رو در سال ۱۴۰۰ این تبصره با شبکه بانکی تلفیق 
ش��د تا به صورت اهرمی کار کند. قرار بر این است که به اندازه عددی که 
در بودجه آمده و یا دو برابر آن برای تس��هیالت تولید و اش��تغال، اعتبار 

در نظر گرفته شود.
خاندوزی افزود: بنابراین از این پس دس��تگاه های اجرایی پس از اینکه 
تم��ام طرح های اش��تغال خود را تایید و به ش��بکه بانک��ی ابالغ کردند، 
می تواند برای تس��هیالت این طرح ها از نرخ س��ود ترجیحی بین ۹ تا ۱۲ 
درصد اس��تفاده کنند. وزیر اقتصاد گفت: ۱۰ درصد این تسهیالت متعلق 
ب��ه طرح های دانش بنی��ان و ۵۰ درصد آن متعلق ب��ه تولیدات صادرات 
محور خواهد بود و مابقی س��همیه اس��تان ها بر اساس اولویت و شاخص 

محرومیت خواهد بود.

وزیر اقتصاد:هدف دولت رفع نیازهای خرد مردم با پرداخت تسهیالت قرض الحسنه است

رییس کل بانک مرکزی گفت: ضرورت اصالحات اساس�ی نظام 
بانک�ی در تدوین برنامه هفتم توس�عه گفت: ب�رای اصالح روابط 
متقابل دولت، بانک مرکزی، بانک ها و مشتریان نیازمند همکاری 

بخش های مختلف در قوای سه گانه هستیم.
به گزارش خبرنگار ایِبنا، علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی در 
همایش برنامه دوم گام انقالب؛ ضرورت تغییر ریل سیاست گذاری کشور 
در تدوین برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: با توجه به محورهای مهم که 
انتظار می رود در برنامه هفتم توس��عه به آن توجه ش��ود، به مقوله تامین 
مالی، اصالح نظام بانکی، اس��تانداردهای بانکی در س��طح دنیا و رسیدن 
بانک های ما به آن، اصالح کفایت سرمایه و اصالح رابطه بانک ها با دولت 
و بانک مرکزی با یکدیگر اشاره کرد. وی گفت: در برنامه های قبلی شاهد 
انحرافاتی بودیم که درواقع بین آنچه محقق شده و در برنامه بوده تفاوت 
معناداری وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد ضرورت دارد آسیب شناسی 
از برنامه های قبلی داشته باشیم که چرا به اهداف نرسیدیم، نمی توان در 
برنام��ه آرمان و آرزوها را بنویس��م اما الزامات آن را به درس��تی مد نظر 

قرار ندهیم چراکه اهداف مورد نظر محقق نخواهد ش��د. رییس کل بانک 
مرکزی تاکید کرد: به نظر می رس��د مرکزپژوهش های مجلس که در این 
امور پیش��گام است باید آسیب شناسی دقیقی در برنامه های قبلی داشته 

باشد، باید اهدافی که پیش بینی می شود و الزامات رسیدن به آنها هم در 
برنامه های توس��عه تدوین شود و روی کاغذ بیاید. صالح آبادی همچنین 
با اش��اره به خطای مهمی که در برنامه توس��عه وج��ود دارد، اظهار کرد: 
برخی دس��تگاه های ما خالهای قانونی دارند که متاسفانه می گویند این 
موارد را در یکی از بندهای برنامه  توس��عه بیاوریم تا آن خالء قانونی حل 
ش��ود که چنین نگاه و رویکردی درس��ت نیست. وی ادامه داد: در تدوین 
برنامه توس��عه هم ب��ه  بایدها و هم به نبایدها بای��د نگاه کنیم. همچنین 
محدودیت منابع مالی هم از نکاتی است که باید در برنامه به آن دقت شود 
چرا که متاس��فانه در تامین مالی، نگاه ها بانک  پایه اس��ت. وی با بیان اینکه 
نیازمند اصالحات اساسی نظام بانکی در تدوین برنامه هفتم هستیم، تاکید 
کرد: یک سری روابط نیاز به اصالح دارد که شامل روابط بانک ها بامشتریان، 
روابط بانک ها با بانک مرکزی و روابط دولت با بانک مرکزی و بانک ها می شود. 
در این مورد به عزم جدی بخش های مختلف اعم از قوای سه گانه کشور 
نیازمندیم. صالح آبادی همچنین تدوین استراتژی توسعه کسب و کار را 

از الزاماتی دانست که در تحقق کامل برنامه هفتم موثر است.

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با اش��اره ب��ه دالیل عدم تحقق 
برنامه های پنجم و شش��م توس��عه، تاکید کرد که تحقق برنامه هفتم 

توسعه بدون اصالح نظام بانکی و مالیاتی ممکن نیست.
به گزارش خبرنگار ایِبنا، محمد حس��ین حسین زاده بحرینی، عضو 
کمیسیون اقتصادی در همایش برنامه دوم گام انقالب؛ ضرورت تغییر 
ریل سیاس��ت گذاری کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه، گفت: چرا 
این باور را داریم که هر برنامه ای بنویسیم هم مانند برنامه های ششم 

و پنجم و … به نتیجه نخواهد رس��ید؟ پاسخ این است که مهم ترین 
دلیلی که برنامه های  توسعه  در ایران به نتیجه  نمی رسد این است که 

بدون پیش نیازهای اساسی آن به برنامه ها می نگریم.
وی با اش��اره به برخی از این پیش نیازها افزود: اصالح نظام بانکی 
کش��ور در به نتیجه رسیدن برنامه های توسعه که تامین  مالی در آن 

نقش مهمی دارد یکی از پیش نیازهای اصلی است.
بحرین��ی گفت: بودجه هم مبانی دارد که باید قبل از تدوین بودجه 

آنها را مد نظر قرارداد و درواقع این درس��ت نیس��ت که الیحه بودجه 
به مجلس بیاید با عدد رقمی که س��قف توانمندی دولت اس��ت و در 

مجلس اضافه شود.
وی همچنین اصالح نظام مالیاتی، اصالح جبران پرداخت خدمات و 
اصالح نظام تامبن اجتماعی کشور را از پیش نیازهای اصلی به نتیجه 
رس��یدن برنامه های توسعه کشور دانس��ت و گفت: برای اولین بار در 
الیحه بودجه، این دولت از مجلس خواس��ت اصالحات پارامتریک در 
قوانین مربوط به تامین اجتماعی انجام شود اما مجلس مخالفت کرد 

و اصال به صحن نرسید.
این نماینده مجلس در پایان ابراز کرد: تا بانک مرکزی اصالح نشود، 

برنامه توسعه به نتیجه نمی رسد.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد؛

ضرورت اصالحات اساسی نظام بانکی در تدوین برنامه هفتم توسعه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

تحقق برنامه هفتم توسعه بدون اصالح نظام بانکی و مالیاتی ممکن نیست

فهرست تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط با ۶ بانک منتشر شد
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