یادداشت
موفقیت بانک مرکزی در اصالح ترازنامه بانکها
ایمان اسالمیان
سیاســتهایی که طبق مصوبه جدید بانک
مرکزی ،ناظــر به این مفهوم اســت که بانک
مرکــزی میتواند رشــد ترازنامــه بانکها و
مؤسســات اعتباری غیر بانکی را بر حســب
وضعیت مالی و نوع مأموریــت آنها تعدیل
کند ،به گونهای که برای بانکهای باوضعیت
مالی نامناسب محدودیت بیشــتر و برای بانکهای با وضعیت مالی
مناســبتر ،محدودیت کمتری اعمال کند .اقدامی که درعمل ،در
راستای مقرراتگذاری و اعمال نظارت بر نظام بانکداری کشور انجام
میشود و این تنها ایران نیست که به این سمتحرکت کرده است
بلکه بســیاری از نظامهای بانکداری دنیا قبال ایــن مرحله را تجربه
کردهاند.
امیدوارم با ورود به طــرح اصالحیه ترازنامه بانکهــا ،روند تثبیت
اقتصادی و اطمینانپذیری از فضای کسبوکار و ایجاد قطعیت نسبی
در این فضا ایجاد شود.
موضوع ناترازی برخی بانکهای کشور در سالهای اخیر به یکی از
چالشهای اساسی و مهم سیاستگذاران پولی و ارزی کشور تبدیل
شده است .امری که باعث شــده رئیس کل بانک مرکزی همواره در
جلسات متعدد با مدیران شبکه بانکی کشور بر رفع ناترازی بانکهای
کشور ،تاکید ویژه داشته باشد .دکتر همتی اخیرا ً نیز در یادداشتی
اینستاگرامی بر اجرای سیاستهای احتیاطی کالن برای جلوگیری از
ناترازی سیستم بانکی و اثر آن بر متغیرهای پولی و تورم که در دستور
کار بانک مرکزی قرار دارد ،تاکید کرده است.
سیاستهایی که طبق مصوبه جدید بانک مرکزی ،ناظر به این مفهوم
است که بانک مرکزی میتواند رشــد ترازنامه بانکها و مؤسسات
اعتباری غیر بانکی را بر حســب وضعیت مالی و نوع مأموریت آنها
تعدیل کند ،به گونهای که برای بانکهای با وضعیت مالی نامناسب
محدودیت بیشــتر و بــرای بانکهای با وضعیت مالی مناســبتر،
محدودیت کمتری اعمال کنــد .اقدامی که در عمل ،در راســتای
مقرراتگذاری و اعمال نظارت بر نظام بانکداری کشور انجام میشود
و این تنها ایران نیســت که به این ســمت حرکت کرده است بلکه
بسیاری از نظامهای بانکداری دنیا قبال این مرحله را تجربه کردهاند.
پیش از این ،موضوع «مقرراتزدایــی» موضوعی بود که در تمامی
کشورها مطرح شده بود و کشورهای مختلف با کیفیت نهادی متفاوت
آن را پیگیری میکردند که چه قدر امــکان مقرراتزدایی از فضای
کسب و کار در جهت تسهیل آن وجود دارد.
اما یک مدت بعد از آن ،یک موجی کــه در کل دنیا به وجود آمد که
بازگشــت به «مقرراتگذاری» بود و این بار میگفتند که ما اشتباه
کردهایم که در برخی زمینهها مقرراتزدایی کردیم.
در بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند که نظام بانکداری مانند
سایر کسبوکارها نیســت که مقرراتزدایی لزوماً منجر به افزایش
اثرگذاری و اثربخشی شود.
خیلی وقتها مقرراتزدایی از بانکها منجر به یک سری کژکارکردها
میشــود که میتواند کل اقتصاد یک کشــور را به قهقــرا ببرد .از
همین رو ،سالهاســت که بانکهای مرکزی کشورهای مختلف با
مقرراتگذاری و نظارت دقیق بر اجرای مقررات ،در درجه اول باعث
تثبیت اقتصادی شدند و در درجه دوم به سمت ایجاد زیرساخت برای
پیشرفت و توسعه اقتصادی حرکت کردند.
کشور روسیه شــبیه کشور ما در  ۱۰سال گذشــته به شدت درگیر
تورم افسارگسیخته ،نقدینگی پرنوسان و بانکهای زامبیگونه بود.
زامبی در گذشته عبارت غریبی بود اما االن کامال آشناست و مصداق
بانکهایی اســت که از بدنه خودشــان تغذیه میکنند؛ یعنی بانک
سودده نیست و ناتراز است و با اســتفاده از منابع حیاتی بانک ،سرپا
مانده است .روندی که موجب تحمیل زیان به ذینفعان خود میشود
و از آن بدتر تاثیر به شدت منفی روی اقتصاد ملی میگذارد.
در روسیه وقتی این فضا ایجاد شد و تورم به شدت باال رفت ،روبل به
شدت ارزش خود را از دست داد .در این میان ،خانم نابیولینا ،رئیس
بانک مرکزی روسیه که در ســالهای اخیر بارها به عنوان بهترین
رئیس کل بانکهای مرکزی در اروپا معرفی شــده است ،پیگیری
شدید تقسیمبندی بانکها را در دستور کار خود قرار داد.
خانــم نابیولینا بــا حمایتی که حکمرانــی اقتصــادی از او کرد به
تدریج با استفاده از ابزارهای تشــویقی و تنبیهی خیلی از بانکهای
دچار بیآیندگی و بی چشــماندازی را که همان بانکهایی بود که
ترازنامههایشان قابلیت اصالح نداشت با گزینه انحالل و ادغام پیش
برد و در بسیاری از بانکهای دیگر با استفاده از ابزارهای قاطعانه خود
که حتی به مباحث قضایی و حقوقی و بعد دادگاهی مدیران متخلف
هم کشیده شد ،ترازنامههای ناتراز را به سمت اصالح جلو برد.
نتیجه آن را هم اکنون میبینیم که حداقل در هفت سال اخیر کشور
روسیه یک روند رو به ثبات و رشد اقتصادی با کیفیت را پیش گرفته
است که عمده اینها از مقرراتگذاری هوشمندانه در بازار پول و نظام
بانکی کشور روسیه ناشی میشود.
من به شــخصه فکر میکنم که این اقدام بانــک مرکزی ،یک اقدام
درست و زیربنایی و بسیار موثر بود و حتی اگر دیر ،اما یکی از بهترین
اقداماتی است که اگر به درستی اجرا شود میتواند تاثیر بسیار خوبی
در شــاخصهای کالن اقتصادی و شــاخصهای کالن کسبوکار
بگذارد .یک ســری کارها و اقداماتی که در ایــران تصور میکردیم
کســی اراده و توان اجرای آن را ندارد در دوران ریاست آقای همتی
انجام شد که من مهمترینش را عملیات بازار باز میدانم و ایشان در
این امر جسارت داشتند که این عملیات را هم مقرراتگذاری و هم
اجرا کردند.بسیار بحث مهمی بود که سیاستهای رئیس کلی بانک
مرکزی توانست تورم کشــور را تا حد زیادی مدیریت و ساماندهی
ببخشد و االن هم امیدوارم با ورود به طرح اصالحیه ترازنامه بانکها،
انشااهلل روند تثبیت اقتصادی و اطمینانپذیری از فضای کسبوکار و
ایجاد قطعیت نسبی در فضای کسب و کار کشور ایجاد شود.
* اقتصاددان

بازار سرمایه و بانک
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کنترل ترازنامه بانکها راه موفقیت عملیات بازار باز

یک کارشناس پولی و بانکی معتقد است هدفگذاری بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در ترازنامه بانکها ،تصمیمی بسیار اثرگذار در اجرای موفقیتآمیز
عملیات بازار باز خواهد بود .به گزارش اقتصادســرآمد به نقل از ایبنا ،عباس دادجوی توکلی کارشناس ارشد پولی و بانکی با بیان اینکه هدفگذاری بانک
مرکزی بر روی حجم ترازنامه بانکها ،یک اقدام بسیار ضروری است ،اظهار داشــت :وقتی میخواهیم یاد کنیم که چطور عملیات باز میتواند در اقتصاد و
بانکداری ما موثر واقع شود ،یکی از ابزارهای مکمل آن ،در حقیقت کنترل کمی و کیفی ترازنامه بانکهای کشور هست .یعنی ما اگر بخواهیم بگوییم که هم
نیاز ،پیش نیازش و پس نیاز عملیات بازار باز چیست و برای رسیدن به موفقیت راهکار چیست؟ به نظر من پاسخ در یک کلمه خالصه می شود ،و آن کنترل
کمی و کیفی ترازنامه بانکهای کشور هست.

واکاوی چرایی حذف یارانه سه دهک در بودجه 1400در گزارش «اقتصادسرآمد»

پردرآمدها نیازی به یارانه ندارند

گروه بانــک ،بیمه و بازار ســرمایه-
نزدیک به  ۹سال از زمان اجرای قانون
هدفمندسازی یارانه ها می گذرد و بر
خالف اهداف پیش بینی شــده ،به دلیل اجرای
اشــتباه ،این قانون نتوانســت در بهبود فاصله
طبقاتی ،رقابتی شــدن اقتصــاد ،بهبود بخش
تولید و صنعت و ســاماندهی یارانه پنهان کاری
از پیش ببرد.
به گزارش اقتصادســرآمد ،یکــی از اصلی ترین
انتقادها به نحوه اجرای قانون مربوط به وضعیت
واریز یارانه نقدی است؛ سیاستی که قرار بود ۵
سال ادامه داشته باشد اما تداوم آن به شیوه اولیه،
مورد نقد مسئوالن نیز قرار گرفت.
در همین راستا در فرایند تصویب الیحه بودجه
سال  ۹۸کل کشور ،مقرر شد که دولت این بار و
خالف سال های قبل که صرفا از روی کاغذ اقدام
به اجرای قانون می کــرد ،غربالگری  ۷۸میلیون
یارانه بگیر را به صورت دقیق تــر و با ثبات تر در
دســتور کار قرار دهد؛ در این راســتا نیز از اوایل
تابستان با مصوبه دولت ،قرار شد با تشکیل کمیته
ای چهارجانبه بین سازمان برنامه و بودجه کشور،
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات و وزارت کشور ،دستورالعمل
حذف یارانه بگیران تهیه و از ابتدای پاییز اجرا شود
که در نهایت این سیاست در زمان واریز یکصد و
سومین یارانه نقدی در  ۲۶شهریور ماه اجرایی شد
و  ۲۰۰هزار خانوار یا عبارتی  ۸۰۰هزار نفر از صف
دریافت یارانه حذف شدند .بنا به گفته مسئوالن و
البته بدون اعالم تعداد حذف شدگان ،این سیاست
همچنان در حال اجرایی شدن است.
در خالل غربالگری یارانه بگیــران که به صورت
قطره چکانی در حال انجام اســت ،ناگهان اعالم
شد که نرخ بنزین قرار است با افزایش مواجه و ما

به التفاوت آن به عنوان حمایت معیشتی به مردم
پرداخت شود که در این راستا دولت به صراحت
اعالم کرد که  ۶۰میلیون نفر مشــمول دریافت
کمک معیشتی هستند.
این  ۶۰میلیــون نفر از بین همــان جمعیت ۷۸
میلیون یارانهبگیری انتخاب شــدهاند که طی ۹
سال هر ماه  ۴۵۵۰۰تومان دریافت کرده اند؛ این
موضوع مشخص می کند که مابقی یارانهبگیران
شــرایط دریافت کمک و حمایت مالی دولت را
ندارند و جزء اقشار پردرآمد هستند.
این مساله انتظارها را به این سمت برد که دولت در
الیحه بودجه سال  ۹۹اشاره دقیقی به حذف تعداد
یارانه بگیران خواهد کرد و باالخره به اجرای دقیق
قانون هدفمندی احترام خواهد گذاشت اما با این
حال در الیحه بودجه ســال  ۹۹که اذرماه تقدیم
مجلس شد ،هیچ اشــاره ای به حذف  ۲۴میلیون
پردرآمد از صف یارانه بگیران نشــده است .بویژه
آنکه اقدام محتاطانه دولت در حذف قطره چکانی

اقشــار پردرامد طی ماههای گذشته این تلقی را
بوجود آورده که دولت قصد ندارد  ۲۴میلیون نفر
از اقشار پردرامد را از شمول یارانه بگیران حذف
کند و احتماال تعداد بسیار کمی از یارانه بگیران
که در زمره افراد بسیار ثروتمند قرار دارند ،حذف
خواهند شد.
ناتوانی دولــت در غربالگری موثــر یارانه بگیران
موید آن اســت که دولت با خــودش هم تعارف
دارد و علیرغم تکلیف قانونی ،اما بدلیل ناتوانی در
مدیریت افکار عمومی ،حاضر نیست تن به اجرای
قانون بدهد.
به ویژه آنکه اگر واقعا بخش عمده این  ۷۸میلیون
نفر یارانه بگیر ،مستحق واقعی دریافت یارانه نقدی
هستند ،پس چرا دولت در مورد کمک معیشتی
فقط  ۶۰میلیون نفر را مشمول اعالم کرده است و
اگر از نگاه دولت ،فقط این  ۶۰میلیون نفر شرایط
دریافت کمک معیشــتی دولت را دارند ،چرا در
مورد یارانه نقدی دولت حاضر به غربالگری موثر

برگزیده های بازار سرمایه

 ۷۸میلیون یارانه بگیر نیســت تا تعدادشان را به
سطح همین  ۶۰میلیون مشمول کمک معیشتی
نزدیک کند.
در این خصوص ،در بودجه سال  1400قرار است
یارانه سه دهک حذف شود .عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی تهران ادر این باره ظهار داشت :الزام
در مورد حذف یارانه دهکهــای پردرآمد اقدام
مثبتی است و باید انجام میشد .بهتر است به جای
پرداخت یارانه نقدی ،خدمات خوبی به مردم ارائه
شود اما اگر قرار به این است یارانه نقدی داده شود
بهتر است به کسانی تخصیص پیدا کند که واقعا
به آن نیاز دارند.
مهراد عبــاد در مورد حذف ســه دهک پردرآمد
جامعه از فهرســت یارانهبگیران براساس بودجه
سال آینده اظهار داشــت :از قبل نیز دهکهای
باالی جامعه از فهرست یارانهبگیران حذف شده
بودند .الــزام در مورد حذف ایــن دهکها اقدام
مثبتی است و باید انجام میشد .بهتر است به جای
پرداخت یارانه نقدی خدمات خوبی به مردم ارائه
شود اما اگر قرار به این است یارانه نقدی داده شود
بهتر است به کسانی تخصیص پیدا کند که واقعا
به آن نیاز دارند.
وی افزود :شناسایی دهکهای پردرآمد موضوع
بســیار مهمی اســت ،روش شناســایی کنونی
روش بادقت باالیی نیست ،بهتر است روشهای
دیگری به راههای کنونی اضافه شود تا درآمد افراد
تشخیص داده شــود .برای مثال یکی از مالکها
برای تشــخیص ،گردش مالــی ،مالکیت خانه یا
خودرو بود .افراد ثروتمند زیادی وجود دارند که
برای فرار مالیاتی یا مســائل دیگــر دارایی به نام
خود ندارند و گردش مالی را هم به نام خود انجام
نمیدهند .با روش کنونی به اینها یاران پرداخت
میشود درحالی که نیازی به آن ندارند.

حمایتبانککشاورزی
از بخش تولید و کارآفرینان

حمایتبانکمسکن
برای تأمین مسکن کادر درمان

رسیدگیبهتخلفات
سهامداران شرکت ها

بانک کشاورزی برای اولین بار در کشور با مکانیسم تامین
مالی ۹۳۰میلیاردی مجتمع کشــت وصنعت روژین تاک
در قالب طرح خرید مبتنی بر قراردادزمینه اشتغال ۵۵۰
نفر را به صورت مستقیم و غیرمســتقیم فراهم کرده است.به گزارش
اقتصاد سرآمد به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک
کشاورزی ،رب گوجه فرنگی از فرآورده های غذایی تبدیلی است که
به عنوان عصاره گوجه فرنگی و در نقش یک چاشــنی طعم دهنده و
رنگ دهنده در بیشتر غذاها مصرف می شــود .در این راستا ،مجتمع
عظیم کشت و صنعت روژین تاک با حمایت و مشارکت  ۹۳۰میلیارد
ریالی بانک کشــاورزی در استان کرمانشــاه در حال فعالیت است و
با تولید ســاالنه  ۱۰۵هزار تن انواع رب گوجه فرنگی ،ســس گوجه
فرنگی(کچاپ) ،سس مایونز ،گوجه فرنگی قطعه قطعه شده و گوجه
فرنگی درست پوست کنده ،نقش موثری در اشتغالزایی ،جهش تولید
داخلی  ،صیانت از امنیت غذایی و رونق صادرات دارد.استان کرمانشاه
در میانه ضلع غربی کشور با تنوع اقلیمی خاص و چهار فصل و وجود
مرز مشترک با کشــور عراق و بازارچه های مرزی متعدد  ،در شرایط
ویژه ی اقتصادی قرار دارد و کارخانجات عظیم کشت و صنعت روژین
تاک که در زمینی به مساحت  ۲۴هکتار در این استان بنا شده  ،مجهز
به پیشرفته ترین ماشین آالت صنایع غذایی با ظرفیت دریافت روزانه
 ۴۳۰۰تن گوجه فرنگی و ظرفیت تولید رب گوجه فرنگی و مواد غذایی
کنسروی است.بانک کشاورزی در راستای تحقق شعار جهش تولید و
با هدف تکمیل زنجیره ی تولید و ایجاد بــازار مطمئن برای تولیدات
کشــاورزان ،برای اولین بار در کشور با مکانیســم تامین مالی ۹۳۰
میلیاردی مجتمع کشت و صنعت روژین تاک استان کرمانشاه ،در قالب
طرح خرید مبتنی بر قرارداد( )contract farmingبا مشــارکت
بیش از  ۳۶۰۰کشاورز و در سطح  ۶۰۰۰هکتار از اراضی استان ،زمینه
اشتغال  ۵۵۰نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم کرده است.
مظفر عبداله مدیر عامل مجتمع کشت و صنعت روژین تاک ،با تاکید
بر حمایت  ۹۳۰میلیاردی بانک کشــاورزی و همراهی کامل بانک در
خصوص این طرح می گوید :کشاورزان طرف قرارداد نسبت به تولید
گوجه فرنگی بر اساس استانداردهای مدنظر شرکت اقدام و ضمن بهره
گیری از امکانات گسترده شرکت(مشاوره ،آزمایشگاه ،نشاء ،کود ،سم
و  )...محصول خود را طبق قراردادهای منعقده ،در موعد مقرر تحویل
شرکت داده و وجوه مربوطه را از بانک کشاورزی تحویل می گیرند.

رئیس بیمارستان بقیه اهلل اال عظم (عج) با تاکید
بر اینکه بر خــاف تصور عموم ،تامین مســکن
یکی از دغدغه های کادر درمان است ،از حمایت
های بانک مسکن برای تامین تسهیالت مسکن کادر درمان
قدردانی کرد.به گزارش اقتصاد سرآمد به نقل از پایگاه خبری
بانک مسکن ،حسین صمدینیا رئیس بیمارستان بقیه اهلل
االعظم  ،با اشــاره به برپایی میز خدمت توسط بانک مسکن
در این بیمارســتان به منظور ارائه خدمــات بانکی به کادر
درمان این بیمارستان اظهار داشــت :خوشبختانه ادارات و
دستگاه های دولتی در راســتای خدمت رسانی به مدافعان
سالمت کشور که شبانه روز در حال ارائه خدمت به بیماران
هستند ،همکاری الزم را داشتند.وی ادامه داد :بانک مسکن
خوشبختانه همکاری بسیار موثر و قابل توجهی در این زمینه
داشته اســت و باید از مدیران به ویژه مدیرعامل محترم این
بانک تشکر کنیم که دســتور ویژه ای در این زمینه دادند و
میز خدمت این بانک در بیمارســتان بقیه اهلل االعظم (عج)
برپا شد.دکتر صمدی نیا افزود :با همکاری موثر بانک مسکن
و ارائه خدمات در بیمارســتان به کادر درمان خوشبختانه
بسیاری از امور بانکی همکاران ما بدون حضور به شعب خارج
از بیمارستان در حال پیگیری و انجام است.رئیس بیمارستان
بقیه اهلل االعظم (عج) درباره اهم اقدامات بانک مسکن برای
کادر درمان گفت :متاسفانه بر خالف تصور عموم کارد درمان
کشور هم دغدغه مسکن دارند و تامین آن یکی از مهمترین
مشکالت این گروه از جامعه است.وی با بیان اینکه بر اساس
پایش های انجام شده بخش قابل توجهی از همکاران کادر
درمان در واحد استیجاری سکونت دارند افزود :باید از بانک
مسکن تشکر کنیم که در این زمینه قرار است مساعدت های
الزم صورت گیرد و تسهیالتی برای تامین مسکن کادر درمان
در نظر گرفته شــود و در این زمینه مذاکراتی صورت گرفته
شده است.رئیس بیمارستان بقیه اهلل االعظم (عج) با اشاره به
رسالت مهم بانک مسکن در تامین بخشی از اعتبارات تامین
مسکن جامعه گفت :با توجه به اینکه بخشی از جامعه به ویژه
جوانان با مشکل مسکن مواجه هستند ،بنابراین این موضوع
رسالت و وظیفه این بانک را سنگین تر می کند.

برای حمایت از سهامداران و سرمایه گذاران بازار
ســرمایه و حفظ نظم و ثبات بازار و تعالی اعتماد
سرمایهگذاران ،ســهامداران عمده شرکتها نیز
طبق مقــررات باید به تکالیف مربوط بــه بازارگردانی عمل
کنند.به گزارش اقتصاد سرآمد به نقل از بورس نیوز ،معاونت
حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بیان مطلب باال
عنوان کرد :با توجه به اینکه تکلیف بازارگردانی عالوه بر ناشر
و بر عهده سهامدار/سهامداران عمده شرکت نیز هست ،در
صورت وصول گزارش قصور و یا تخلف ســهامداران عمده
شرکت در عملیات بازارگردانی سهام ،سهامداران عمدهای
که بــه تکالیف و تعهدات خــود دراین زمینــه عمل نکرده
باشند ،مشمول مجازاتهای انضباطی و قانونی خواهند شد؛
همچنین معامالت ســهامداران عمده در سال  ۱۳۹۹مورد
رسیدگی و ارزیابی قرار خواهند گرفت و در صورتی که مراجع
نظارتی بازار سرمایه و شرکتهای بورس تهران و فرابورس
ایران گزارش کنند ،معامالت سهامداران عمدهای که در اوج
قیمت مبادرت به عرضه سهام کرده و در بازارگردانی مشارکت
نمیکنند ،ممکن است دارای وصف معامله بر اساس اطالعات
نهانی ارزیابی شــوند که در این صورت عالوه بر رســیدگی
و مجازات انضباطی ،اقدام آنان ممکن اســت با تلقی وصف
مجرمانه ،به مراجع ذی صالح گزارش شود.سیاوش وکیلی
مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار هم در همین
راستا گفت :خوشبختانه تا امروز عمده ناشران اوراق بهادار
و ســهامداران عمده به نوعی از مقررات بازارگردانی تبعیت
کردهاند.وکیلی اضافه کرد :ناشــران و سهامداران عمدهای
که در بازارگردانی و بازارسازی مشارکت کرده اند و موجب
تحکیم و تقویت این نهاد و بازار ســرمایه شدند ،در فهرست
اشخاص حقوقی که تعهدپذیری و مسوولیت پذیری مناسبی
داشته و مقررات بازار را به موقع اجرا کردهاند ،قرار گرفته و در
رسیدگی به درخواستهای آنان برای دریافت هر گونه مجوز
و خدمات مالی ،به سرعت و با اولویت رسیدگی خواهد شد.
فهرست شرکتهای خوشنام و مسوولیت پذیر و دارای حسن
عملکرد مرتبا به روز خواهد شد و در اولویت قرار دادن ارائه
خدمات و مجوزها مالک عمل قرار خواهد گرفت.
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اخبار
سقف وام ازدواج
در بودجه  ۱۴۰۰چقدر است؟
سقف وام ازدواج در الیحه بودجه  1400برای هر یک از
زوجین  50میلیون تومان تعیین شده است .به گزارش
اقتصادسرآمد ،بر اساس الیحه بودجه  ۱۴۰۰بانک مرکزی
مکلف شده از محل پس انداز جاری و قرض الحسنه نظام
بانکی تسهیالت قرضالحسنه ازدواج به زوجهای جوان
پرداخت کند .تسهیالت قرضالحســنه ازدواج برای هر
یک از زوجین در ســال  ۱۴۰۰برابر با  ۵۰میلیون تومان
با بازپرداخت هفتســاله خواهد بود.این تســهیالت به
زوجهایی تعلق میگیرد که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از
یکم فروردین ماه سال  ۱۳۹۷باشد و تاکنون وام ازدواج
دریافت نکرده باشند.طبق پیشبینیهای صورت گرفته
در الیحه پیشنهادی بودجه اخذ یک ضامن معتبر و سفته
برای پرداخت تسهیالت  ۱۰۰میلیون تومانی ازدواج به
زوجین کافیست.
افزایش منابع بانک توسعه تعاون به مرز  250هزار
میلیارد ریال
رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون اعالم کرد منابع
این بانک بــه مرز  ۲۵۰هزار میلیارد ریال نزدیک شــده
است.به گزارش اقتصادســرآمد ،سید باقر فتاحی رئیس
هیات مدیره بانک توسعه تعاون که از طریق ارتباط ویدئو
کنفرانسی با برخی مدیران اســتانی بانک در خصوص
عملکرد مرحله پنجم طرح اشــتغال پایدار روستایی و
عشایری ســخن میگفت اظهار داشــت :طرح اشتغال
پایدار روستایی و عشایری از مهمترین طرحهای ملی و
تکلیفی بانک است که مرحله پنجم آن در کلیه استانها در
حال انجام است و با نظارت و پشتیبانی واحدهای ستادی
شــرایطی ایجاد گردیده تا تکالیف ابالغی به اســتانها با
بیشترین اثربخشــی در آمار تولید و اشــتغال مناطق
روســتایی اجرایی گردد.فتاحی در ادامه گفت :در حال
حاضر مانده منابع ســپردهای بانک توسعه تعاون به مرز
 ۲۵۰هزار میلیارد ریال رسیده است ،و با توجه به حجم
فعالیت توسعهای بانک ضروری است با اهتمام همکاران
شبکه شعب ،منابع بانک به صورت مستمر رو به افزایش
باشد.وی با تأکید بر الزام رعایت استاندارد شاخص مصارف
به منابع و حجم تســهیالت اعطایی بانک ،به طرحهای
تشویقی بانک در محور جذب منابع اشاره نمود و افزود :بر
اساس اهداف موردنظر و راهکارهای اتخاذ گردیده ،منابع
بانک طی دو ماه آینده به  ۲۸۰هزار میلیارد ریال خواهد
رسید و شرایط بهگونهای رقم خواهد خورد تا برنامههای
بانک در فرآیند بانکداری توســعهای به نحو شایستهای
محقق گردد.
پرداخت  ۳۲۰هزار فقره تسهیالت ازدواج از سوی
بانک مهر ایران
پرداخت  ۳۲۰هزار فقره تسهیالت قرضالحسنه ازدواج،
یکی از اقدامات بانک مهر ایران برای تســهیل این سنت
نبوی اســت .به گزارش اقتصادســرآمد ،ازدواج یکی از
سنتهای نیکویی است که در دین مبین اسالم نیز به آن
توصیه شده و بنا بر حدیث نبوی هر که ازدواج کند ،نیمی
از دینش تکمیل میشــود.این در حالی است که شرایط
دشوار اقتصادی در ســالهای اخیر و نرخ تورم باال باعث
شده برای بســیاری از جوانان مقدور نباشد که نسبت به
انجام این امر مبارک اقدام کنند .هزینه برگزاری مراسم،
تأمین مسکن ،تهیه لوازم خانگی و ...برخی از مواردی است
که قیمت همه آنها در سالهای اخیر با افزایشهای قابل
توجهی روبرو بوده است .این مســئله باعث شده برخی
از جوانان هر چند تمایل بــه ازدواج دارند ،اما از آنجایی
که امکان پرداخت این قبیــل هزینهها را ندارند ،نتوانند
ازدواج کنند و حتی نسبت به آن تا حدی هراس داشته
باشند .هراسی که بیش از هر چه ،ریشه اقتصادی دارد.
یکی از مواردی که برای تســهیل ازدواج جوانان در نظر
گرفته شــده ،وامهای قرضالحسنه ازدواج است .ممکن
اســت این وامها نتوانند تمام هزینههای مورد نیاز برای
یک ازدواج را پوشش دهند ،اما از آنجایی که در سالهای
گذشته با افزایش مبلغ روبرو بوده و تا حدی نرخ تورم را
پوشش دادهاند ،قطعاً برای جوانانی که قصد ازدواج دارند،
کمکهزینه مناسبی محسوب میشوند.
«سفیر» به ایستگاه مجمع
بانک ملی ایران رسید
دویست و هفتاد و هشتمین شــماره نشریه داخلی بانک
ملی ایران با تیتــر «اهتمام ملی» به موضــوع برگزاری
موفقیت آمیز مجمع این بانک پرداخته است .به گزارش
اقتصادسرآمد« ،ســفیر» در این شــماره عالوه بر انتشار
گزارشــی از مجمع بانک با عنوان «نهادی پر افتخار برای
ایران سربلند» ،با ناصر شاهباز عضو هیات مدیره بانک نیز
گفت و گویی داشته و اطالعات تازه ای درباره عملکرد بانک
در سال مالی گذشته منتشر کرده است.معاون شعب بانک
نیز در گفت و گویی درباره اقدامات انجام شده و پیش رو
برای جلب حداکثری رضایت مشــتریان توضیحاتی ارائه
کرده و در ادامه از رئیس شــعبه نودشــه ،مسئول شعبه
قصرشــیرین ،همکار بازنشســته بانک و داور بین المللی
کشتی ،همکاران اداره امور شعب کرمانشاه و رئیس بانک
کارگشایی مشــهد در این شــماره مطالبی منتشر شده
است«.سفیر» به دو زبان فارســی و انگلیسی منتشر می
شود و نسخه دیجیتال آن در بخش نشریات پورتال خبری
بانک ملی ایران قابل دسترس است.

