بازار سرمایه
بازار سرمایه عمیق می شود

َ
بانک ِ  ،بیمه و بورس
استارت کاهش قیمت دالر زده شد

در جریان معامالت دیروز بازار ارز ،نرخ خرید و فروش دالر و یورو کاهش یافت .به گزارش اقتصادسرآمد ،صرافیهای بانکی هر دالر آمریکا را به قیمت ۲۱
هزار و  ۶۰۰تومان میخرند و معادل  ۲۲هزار و  ۶۰۰تومان نیز میفروشند که نرخ خرید و فروش دالر در مقایسه با روز یکشنبه به ترتیب  ۷۰۰و  ۵۰۰تومان
کاهش یافته است.همچنین ،این صرافیها هر یورو را معادل  ۲۴هزار و  ۱۰۰تومان میخرند و به قیمت  ۲۵هزار و  ۱۰۰تومان نیز میفروشند که نرخ خرید
و فروش این نوع ارز نیز به ترتیب  ۵۰۰و  ۳۰۰تومان با کاهش قیمت مواجه شده است .عالوه براین ،بانکها نیز دیروز هر دالر آمریکا را به قیمت  ۲۱هزار
تومان و هر یورو را معادل  ۲۳هزار تومان میخرند.

دالر آرام می گیرد؟«اقتصادسرآمد» بررسی می کند

دالرسرکشچگونهرام میشود

اکنون صکوک در بازار ســرمایه به جایگاهی رسیده که حتی بانک
مرکزی هم میتواند برای انجام سیاســتهای پولی خود و عملیات
بازار باز از این ابزار استفاده کند .همچنین این ابزار میتواند به کشف
نرخ سود در این بازار کمک کند.بازار سرمایه بازاری دارای خالقیت و
نوآوری است .به تازگی مصوبهای به نام «صندوق تأمین مالی»ایجاد
شده که به سهامدار کمک میکند تا اگر نمیتواند سهام خود را در
بازار بفروشد ،بخشی از سهام را در یک صندوق (به طورتک سهم)
قرار دهد؛ به طوری که سهامدار عمده سهام خود را به صورت ممتاز
نگه دارد و یونیتهای عادی خود را برای تأمینمالی در بازار بفروشد.
در واقع ســهم ممتاز دارای حق رأی انتخاب هیأت مدیره بوده ولی
یونیتهای صندوق فاقد حق رأی انتخابهیأت مدیره هستند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:
افزایش  ۲۵درصدی سهام شــناور آزاد شرکت ها به عمیق ترشدن
بازار سرمایه منجر میشود.
حســن قالیباف اصل با بیان اینکه مصوبه ابالغی هیأت وزیران در
خصوص افزایش سهام شــناور آزاد شرکتها به  ۲۵درصد ،موجب
عمق بخشی به بازار ســرمایه و افزایش سهام شــناوری شرکتها
میشــود ،گفت :هیأت وزیران ،روز گذشــته مصوب کــرد تا کلیه
دســتگاههای اجرایی همکاریهای الزم را به منظور افزایش سهام
شــناور آزاد (حداقل  ۲۵درصد) شــرکتهای تابعه ،شرکتهای
دولتی ،شــرکتهای تابع نهادهای عمومی غیردولتی ،سازمانها و
صندوقهای بازنشســتگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته
باشند.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه این مصوبه
ابزار خوبی را در اختیار بازار سرمایه قرار میدهد ،تا ناشران بورسی
و فرابورسی به تعهدات خود عمل کنند ،تاکید کرد :سازمان بورس
و اوراق بهادار حداقل سهام شــناور آزاد  ۳۰درصد را پیشنهاد داده
بود که از این میزان ۲۵ ،درصد به شرط آنکه کرسی مدیرتی شرکت
حفظ شود ،مورد تصویب قرار گرفت.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود :خرید سهام عرضه شده
برای سایر دستگاهها ممنوع است که این امر شناوری این میزان سهم
را تضمین میکند؛ چراکه در صورت انجام چنین معاملهای ،سازمان
بورس و اوراق بهادار میتواند نسبت به ابطال آن اقدام کند.
قالیباف اصل در خصوص ضمانتهای اجرای این مصوبه تصریح کرد:
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه  ۵درصد از تخصیص
بودجه مصوب دستگاههایی که متناسب با گزارش سازمان بورس،
این تکلیف را انجام ندادهاند ،کاهش دهد.
همچنین در صورتی که تا پایان مهرماه ســال جاری ،دستگاهها و
نهادهای مشمول ،نسبت به عرضه سهام خود اقدام نکنند ،سازمان
خصوصی سازی مکلف است طبق شرایط بازار نسبت به فروش سهام
تا نصابهای تعیین شــده اقدام و گزارش آن را به سازمان بورس و
اوراق بهادار ارائه کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد :سازمان بورس و اوراق
بهادار موظف است تا ماهانه گزارشــی از روند کار را به شورایعالی
بورس و اوراق بهادار ارائه کند.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت :در حال حاضر
تأمین مالیهای بزرگی با انتشار اوراق سلف ،در بورس کاال و انرژی
انجام شده اســت .همچنین به زودی شــاهد تأمین مالی  ۱۷هزار
میلیارد تومانــی از طریق بورس انرژی و بر محــور کاال و محصول،
خواهیم بود.
قالیباف اصل ،اوراق اجاره سهام را اوراق بی نظیری برای تأمین مالی
بنگاهها و هلدینگ های بزرگ دانست و افزود :هنوز فرهنگ استفاده
از این ابزارها به طور کامل جا نیفتاده در حالی که اســتفاده از این
ابزارها به سادگی امکانپذیر است.
وی ابزار تأمین مالی در بازار ســرمایه را منعطف دانســت و گفت:
یکی دیگر از ویژگیهای این ابزارها ،ســرعت تأمین مالی در بازار
سرمایه است که در دیگر بازارها وجود ندارد .بر این اساس اگر ناشر،
اطالعات مورد نیاز را در اختیار بگذارد ،تأمین مالی ،به سرعت قابل
انجام است.
قالیباف با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به  ۱۸۰هزار میلیارد
تومان ابزار با درآمد ثابت در بازار سرمایه مورد معامله قرار میگیرد،
گفت :از ابتدای ســال جاری تاکنون دولت حدود  ۴۰هزار میلیارد
تومان از طریق بازار سرمایه تأمین مالی کرده است .هفته گذشته نیز
مصوب شد تا دولت در شهریورماه ،نســبت به تأمین مالی  ۳۷هزار
میلیارد تومانی از بازار سرمایه اقدام کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از موفقیتهای بزرگ بازار
سرمایه را ایجاد ابزار صکوک عنوان کرد و افزود :اکنون صکوک در
بازار سرمایه به جایگاهی رسیده که حتی بانک مرکزی هم میتواند
برای انجام سیاســتهای پولی خود و عملیات بازار باز از این ابزار
استفاده کند .همچنین این ابزار میتواند به کشف نرخ سود در این
بازار کمک کند.
قالیباف اصل اظهار کرد :بازار سرمایه بازاری دارای خالقیت و نوآوری
است .به تازگی مصوبهای به نام «صندوق تأمین مالی» ایجاد شده
که به سهامدار کمک میکند تا اگر نمیتواند سهام خود را در بازار
بفروشد ،بخشی از سهام را در یک صندوق (به طور تک سهم) قرار
دهد؛ به طوری که سهامدار عمده سهام خود را به صورت ممتاز نگه
دارد و یونیتهای عادی خود را برای تأمین مالی در بازار بفروشــد.
در واقع ســهم ممتاز دارای حق رأی انتخاب هیأت مدیره بوده ولی
یونیتهای صندوق فاقد حق رأی انتخاب هیأت مدیره هستند.
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گروه بانــک و بیمــه -دالر از روز
گذشته به سمت کاهش قیمت راه
خود را شروع کرده است .این روزها که بازار ارز
با گرانی دســت و پنجه نرم میکند بهگونهای
که دالر در بازار آزاد به مرز  ۲۵هزار تومان در
ی های بانکی به  ۲۳هزار تومان رســیده
صراف 
اســت؛ مســئوالن این گرانی دالر را متاثر از
ویروس کرونا و تاثیرات آن بر صادرات میدانند
که این امر توزان عرضه و تقاضا را بهم ریخته
است.
به گزارش اقتصادسرآمد ،در این شرایط ،در پی
باقی ماندن دالر در دور صعودی و رسیدن آن
به مرز  ۲۵هزار تومان و اینکه رئیس کل بانک
مرکزی از آرام گرفتن بازار ارز در روزهای آینده
خبر داده است ،یک کارشناس اقتصادی ضمن
بیان اینکه میتوان طبق قانون عرضه و تقاضا
قیمت دالر را کم کرد چهار راهکار برای مهار
سرکشی دالر مطرح کرد.
در این زمینــه رئیس کل بانــک مرکزی در
جدیدترین اظهارات خود اعــام کرده که با
اقداماتی که در دست اجرا قرار دارد ،به زودی
بازار ارز آرام میگیرد و مردم بدانند که دولت
و بانک مرکزی از هیچ تالشی برای مهار دالر
چشم پوشی نمیکند.
رئیس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه با اقدامات
در دست اجرا به تدریج و در روزهای آینده بازار
ارز به آرامش خواهد رســید،گفت :این تصور
که بانــک مرکزی و دولت بــرای کنترل بازار
ارز اقدامی نمیکنند یا اینکه تصور میشــود
برای تامین کســری ودالیل دیگر ،نرخ ارز را
باال میبرند ،بیاســاس و یک برداشت و تصور

کامال اشتباه اســت.رئیس کل بانک مرکزی
در یادداشتی اینستاگرامی اظهار کرد :اینها
روزها بنا به دالیلی که مشــخص است و قبال
نیز اعالم کردهبودم ،بازار ارز دچار نوسان شده
است .با اقدامات در دست اجرا به تدریج و در
روزهای آینده بازار ارز به آرامش خواهد رسید.
این تصور که بانک مرکزی و دولت برای کنترل
بازار ارز اقدامی نمیکنند یا اینکه تصور میشود
برای تامین کسری و دالیلدیگر ،نرخ ارز را باال
میبرند ،بیاساس و یک برداشت و تصور کامال
اشتباه است.وی افزود :دســتورالعمل جدید
درخصوص نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد
و تأمین ارز واردات کشــور ،چند روزی است
عملیاتیشده است .در این دستورالعمل ،عم ً
ال
زمینهای برای ایجاد تراکم غیر عادی تقاضا و
نیز سوء استفاده از آن باقی نمیماند .به همین
دلیل متاسفانه در مقطع دو هفتهٔ اخیر ،در کنار

نگرانی صندوقبینالمللیپولوبانکجهانی
نسبتبهوضعیتاقتصادجهانی
پیشــتر صنــدوق
بینالمللــی پــول
با اشــاره بــه تــداوم بحران
اقتصادی ایجادشــده ناشــی
از کرونــا ،پیشبینــی خود
از متوســط رشــد اقتصادی
امسال کشــورهای جهان را
به منفــی  ۴.۹درصد کاهش
داده و افــزوده بود این بحران
کــه از رکــود فراگیــر دهه
 ۱۹۳۰تاکنون بیسابقه بوده،
خســار تهای قابل توجهی
به اقتصاد جهانــی وارد کرده
اســت.از ســوی دیگر رییس
بانک جهانی خواستار تمدید
مهلت بازپرداخت بدهی کشورهای فقیر به ثروتمند با توجه به ناتوانی آن ها دربازپرداخت
بدهی ها شده اســت .دیوید مالپاس که یکی از دیگر حاضران این جلسه ویدیویی بود با
اشاره به اقدامات حمایتی انجامشده بانک جهانی از کشورهای ضعیف گفت :هر چند ما
از همان ابتدای بحران کرونا خیلی سریع وارد عمل شدیم اما بسیاری ازکشورهای فقیر با
وجود این کمک ها دارای مشکالت زیادی هستند و پرداخت بدهی آن ها در کوتاه مدت
خیلی محتمل نیست.به گزارش اقتصادسرآمد ،رییس صندوق بینالمللی پول گفت ،بدهی
کشورهای جهان به سطوح بی سابقهای رسیده است.صندوق بین المللی پول در حال آماده
کردن ابزارهای حمایتی بیشتر برای کاهش تبعات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا بر روی
کشورهای فقیر است .کریستالینا جیورجیوا -در کنفرانس ویدیویی با روسای بانک های
مرکزی و وزرای دارایی کشورهای عضو گروه  ۲۰گفت که کشورهای ثروتمند باید کماکان
مهلت بازپرداخت بدهی های کشورهای فقیر را تمدید کنند و به منظور فرصت دادن به
تقویت رشد اقتصادی این کشورها به کمک های خود به آن ها تا پایان سال ادامه دهند.
رییس صندوق بینالمللی پول با اشاره به لزوم انجام اقدامات مشترک کشورهای جهان
برای کاســتن از تبعات اقتصادی کرونا افزود :ما در یک شرایط خیلی اضطراری هستیم
و میزان بدهیها به سطوح بی سابقه ای رسیده اســت .پیشتر صندوق بینالمللی پول با
اشاره به تداوم بحران اقتصادی ایجادشده ناشی از کرونا ،پیشبینی خود از متوسط رشد
اقتصادی امسال کشــورهای جهان را به منفی  ۴.۹درصد کاهش داده و افزوده بود این
بحران که از رکود فراگیر دهه  ۱۹۳۰تاکنون بی سابقه بوده ،خسارتهای قابل توجهی به
اقتصاد جهانی وارد کرده است.از ســوی دیگر رییس بانک جهانی خواستار تمدید مهلت
بازپرداخت بدهی کشورهای فقیر به ثروتمند با توجه به ناتوانی آن ها در بازپرداخت بدهی
ها شده است .دیوید مالپاس که یکی از دیگر حاضران این جلسه ویدیویی بود با اشاره به
اقدامات حمایتی انجام شده بانک جهانی از کشورهای ضعیف گفت :هر چند ما از همان
ابتدای بحران کرونا خیلی سریع وارد عمل شدیم اما بسیاری از کشورهای فقیر با وجود
این کمک ها دارای مشکالت زیادی هستند و پرداخت بدهی آن ها در کوتاه مدت خیلی
محتمل نیست .مالپاس به مانند جیورجیوا خواهان تقویت همکاری کشورهای ثروتمند
با کشورهای فقیر شــد و افزود :با روابط مالی و تجاری گســترده تر می توان به کاهش
پیامدهای مخرب کرونا روی اقتصاد جهانی امیدوار بود.

تعلل برخی صادر کنندگان بــرای عرضه ارز
خود ،برخی از سودجویان در صددفروش ارز
به واردکنندگان به نرخهای نامتعارف بودهاند.
ناصر همتی ادامه داد :به واردکنندگان محترم
توصیه میکنم که چند روزی را تحمل کرده و
از چند روز آینده ،بتدریج نیاز خود رااز سامانه
نیما تأمین نمایند .از صادر کنندگان محترم نیز
انتظار میرود در فرصت چند روز باقیمانده از
فرصت ایفای تعهد،ارزهای خود را با نرخهای
منطقی در بازار عرضه کنند تــا خریدار الزم
را داشته باشد .همچنین ،همتی تصور اینکه
بانک مرکــزی و دولت برای کنتــرل بازار ارز
اقدامی نمیکنند یا اینکه برای تامین کسری
بودجه و دالیل دیگر ،نــرخ ارز را باال میبرند
را بیاساس و اشــتباه خواند.در این بین یک
تحلیلگر اقتصادی_میثم هاشم خانی  ۴راهکار
برای آرامش بازار ارز مطرح کرد که طبق آن،

براساس قوانین بدیهی عرضه و تقاضا ،قیمت
دالر به ســادگی میتواند کم شــود اگر دالر
 ۴۲۰۰تومانی و نیمایی حذف شود و اجازه داده
شود تا دالر در یک نرخ بینابین به تعادل شکاف
و تک نرخی برســد زیرا ،ســاختار فعلی دالر
چند نرخی به معنی جریمه صادرکنندگان و
سوبسید واردکنندگان است.
وی دومین راهکار در این زمینه را انتشار اوراق
مشارکت "مصون از تورم" با سررسید  ۸الی ۱۲
ساله دانست که دارندگان این اوراق در پایان هر
فصل ،سودی به میزان نرخ تورم رسمی بانک
مرکزی دریافت خواهند کرد.
همچنین ،طبق گفته این کارشناس اقتصادی
انتشار این اوراق به شکل قابل معامله در بورس
میتواند بخشی از نقدینگی ســرگردان را از
بازارهای طال و دالر جذب کند .هاشم خانی با
بیان اینکه در حوزه دیپلماسی نیز نباید همه
تخم مرغها را در سبد باختن ترامپ بچینیم،
گفت :قطعا شکست ترامپ وقیح و نژادپرست
اتفاق خوبی در سطح بینالمللی است اما این
اشتباه است که دستگاه دیپلماسی ما به جای
طراحی برنامههای منطقی ،فقط منتظر باخت
ترامپ باشد.
در آخــر وی توصیــه کــرد تا همــه قوانین
محدودکننــده صــادرات (بخشــنامههای
خلقالساعه درباره ممنوعیتهای صادراتی و
اجبار صادرکنندگان به فروش دالرهایشــان
با قیمت بخشــنامهای) را حــذف کنیم زیرا،
گشودن گره از پای صادرکنندگان به معنای
باالرفتن عرضــه دالر و در نتیجــه ثبات بازار
ارز است.

صرافیهاهیچمحدودیتی
برای بازگرداندن ارز صادراتی ندارند
دبیــر کل کانــون
صرافان ایران اظهار
داشت :دفاتر غیرمجاز نسبت
به انتقال ارز از کشــور اقدام
بــرای خرید ملــک خارجی
اقدام میکنند و عــد های در
کنار شــغل دیگــری مانند
ســکه فروشــی وارد فعالیت
حوالهجات شدهاند که فعالیت
آنها هم غیر مجاز محســوب
میشود.
شهاب قربانی ،دبیر کل کانون
صرافان ،در پاسخ به این سوال
که براســاس ادعای برخی از
صادرکننــدگان آیا صرافیها
برای انتقال ارز صادراتی به کشور با محدودیت خاصی مواجه هستند ،اظهار داشت :همه
صرافیها امکان بازگرداندن ارز صادراتی به کشور را دارند و با هیچ محدودیتی در این حوزه
مواجه نیســتند.وی ادامه داد :برخی از صادرکنندگان در بازگرداندن ارز صادراتی تعلل
کردند و در این فرصــت باقیمانده باید ارز مورد نظر را به کشــور برگردانند این در حالی
است که صادرکنندگان از سال  98باید نسبت به بازگرداندن ارز صادراتی اقدام میکردند.
دبیر کل کانون صرافان با اشاره به میزان برگشت ارز صادراتی در روزهای باقیمانده مهلت
دولت به صادرکنندگان افزود :این ارز صادراتی در قبال واردات بوده و آمار و ارقام درباره
اینکه در مقابل واردات چقدر صادرات رفع تعهد شده ،در اختیار بانک مرکزی است اما اگر
این جریان وارد سامانه نیما شود ،صرافان هم میتوانند روند را رصد کنند.
قربانی با بیان اینکه احتماال این روند در روزهای پایانی مهلت صادرکنندگان برای بازگشت
ارز صادراتی رو به رشد بوده است ،گفت :آنهایی که ارز صادراتی را پیش از این فروختهاند
و االن ارزی برای رفع تعهد خود ندارند ،تقاضای خود را در این روزهای پایانی مهلت داده
شــده ،وارد بازار آزاد کردهاند.وی همچنین درباره فاصله  800تومانی بین قیمت خرید و
فروش دالر در برخی از صرافی تاکید کرد :صرافیها فاصله بین قیمت خرید و قیمت فروش
دالر را در محدودهای بین  100الی  150تومان رعایت میکنند .اما اگر صرافیهای بانکی
این فاصله را رعایت نکردهاند ،خودشان باید پاسخگو باشند.
دبیر کل کانون صرافان همچنین با اشاره به نقل و انتقال هزینه خرید ملک خارجی از کشور
گفت :دفاتر غیرمجاز نسبت به انتقال ارز از کشــور اقدام برای خرید ملک خارجی اقدام
میکنند و عدهای در کنار شغل دیگری مانند سکه فروشی وارد فعالیت حوالهجات شدهاند
که فعالیت آنها هم غیر مجاز محسوب میشود.
وی با تاکید بر اینکه انتقال ارز برای این گونه معامالت از کانالهای مجاز مانند صرافیها
انجام نمیشــود ،ادامه داد :به طور قطع صرافیهای مجاز چنین خطایی را نخواهند کرد
چراکه میدانند نمیتوانند این اقدامات را در سامانه سنا ثبت کنند و حتما بازرسان متوجه
این فعالیت آنها خواهند شد.
گفتنی است ،صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود درباره تعهدات ایفا
نشده سالهای  ۹۷و  ۹۸که براساس اعالم بانک مرکزی رقمی در حدود  ۲۷میلیارد دالر
است ،تا پایان امروز(سهشنبه  ۳۱تیر) فرصت دارند.
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اخباربانک
ثبت باالترین نسبت سود به سرمایه
در پست بانک ایران
با برگزاری اولین مجمع عمومی بانک ها در شــبکه
بانکی؛ باالترین نسبت سود به سرمایه در پست بانک
ایران ثبت شد .به گزارش اقتصادسرآمد ،پست بانک
ایران با تمرکز بر برنامه محوری ،شــفافیت اطالعات
مالی و عملیاتی ،بهره مندی از گنجینه سرمایه انسانی
در سطوح مختلف سازمانی و با تکیه بر مشتریان وفادار
به ویژه درمناطق روستائی کشور و استفاده از ظرفیت
های بازار کســب و کار فناوری اطالعات و ارتباطات؛
کمک به تامین مالی و رشد و توسعه اقتصادی کشور
درسال رونق تولید ،مســیر زیان دهی بانک را که در
سال های اخیر به صورت مزمن گرفتار آن شده بود،
معکوس کرد و در سال مالی  ،۱۳۹۸صورت های مالی
خود را با سودآوری به تصویب مجمع عمومی عادی
سالیانه رساند .موفقیت های پست بانک ایران در سال
 ۱۳۹۸که در نوع خود در شبکه بانکی کشورکم نظیر
اســت ،درقالب نمودارهای عملکرد قابل ارایه است
که به مهم ترین شــاخص های امور بانکی پرداخته
می شود.
خدمات متنوع در سبد محصوالت بانکداری
مجازی بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد با ایجاد زیرساخت بانکداری مجازی،
طیف وسیعی از خدمات بانکی را در هر زمان و هر مکان
در اختیار مشــتریان خود قرار داده است .به گزارش
اقتصادســرآمد ،کرونا همه امور کار بانکها را تحت
تأثیرخود قرار دادهاست و اگر تمام اندیشمندان بر این
باورند که دنیای بعد از کرونا مانند دنیای پیش از آن
نخواهد بود ،مجموعه بانکی ایران نیز همین تلقی را در
مورد کار خود دارند .چون در این دوران دچار تعارضی
اساسی شدهاند که شاید هیچ گاه به این وضوح با آن
روبرو نشــدهبودند و آن «حفظ سالمت کارکنان» با
وجود «انجام بدون وقفه و باکیفیت خدمترســانی
به مشتریان» اســت.امری که به این راحتیها میسر
نیست اما لزوم بازنگری و تغییر در شیوههای بانکداری
را بیش از هر زمان دیگری آشکار میکند .تغییری که
دادههای قابل اتکایی برای ضــروری بودن آن وجود
دارد و بانکداری مجــازی و دیجیتالی میتواند گامی
در راستای پرداختن به این دغدغه مهم باشد.در این
میان اما بانک پاسارگاد با ایجاد زیرساخت بانکداری
مجازی ،طیف وسیعی از خدمات بانکی را در هر زمان
و هر مکان در اختیار مشتریان خود قرار داده است.
افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز
بانک ملی ایران با «بام»
مشتریان بانک ملی ایران می توانند با افتتاح حساب
قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران با استفاده از
سامانه «بام» در قرعه کشــی این دوره از حساب ها
شرکت کنند .به گزارش اقتصادســرآمد ،اکنون این
امکان وجود دارد که مشتریان بدون مراجعه به شعب،
حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح کرده و موجودی
آن را تغییر دهند.در روزهایی که ویروس کرونا شیوع
پیدا کرده و شعب بانک ها از مســتعدترین مکان ها
برای ابتال به این بیماری اســت ،بهترین راه استفاده
از خدمات بانکی ،به کارگیری سامانه های بانکداری
اینترنتی از جمله «بام» است.افرادی که پیش از این
در بانک ملی احراز هویت شده اند ،می توانند تنها با
مراجعه به ســامانه «بام» و تکمیل اطالعات الزم در
بخش «خدمات حساب» ،حســاب تازه ای را افتتاح
کنند.واریز ،برداشت و تکمیل موجودی برای شرکت
در قرعه کشی نیز در همین سامانه امکان پذیر است.
برنامه راهبردی بانک کشاورزی
در سال جهش تولید
روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشــاورزی ،در
بازدید دکتر کاظم خاوازی از بانک کشاورزی ،برنامه
راهبردی این بانک در ســال جهش تولید را تبیین و
تشــریح کرد .به گزارش اقتصادسرآمد ،در این دیدار
که صبح روز دوشنبه ســی ام تیر  ۱۳۹۹انجام شد،
خدارحمی با اشاره به این که بانک کشاورزی ،سیاست
های کالن خود را با هدف تحقق شــعار جهش تولید
تنظیم و تدوین کرده اســت ،به طرح و برنامه های
مرتبط با حفظ و ارتقــا امنیت غذایی با تکیه بر تولید
غذای سالم ،ایجاد فرصت های شغلی جدید و افزایش
رفاه حفظ اشــتغال موجود و فقرزدایی ،ارتقاء توان
مالی ،حفــظ منابع تجدیدناپذیر و پایه کشــاورزی،
افزایش صادرات با محدودیت محصوالت کشاورزی،
افزایش دانش فنی واحدهای تولیدی ،افزایش پایدار
تولید مبتنی بر افزایش بهره وری و طرح های دانش
بنیان پرداخت و اعالم کرد ،حمایت از توسعه کشت
گلخانــه ای برای احــداث و توســعه  ۲۰۰۰هکتار
گلخانه با تســهیالتی حدود  ۸۰هــزار میلیارد ریال
در اولویت طرح و برنامه های بانک کشــاورزی قرار
گرفته است.

