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اخبار

گسترش خدمات بانکداری
الکترونیک بانک رفاه
در شاخص های شش گانه
خدمات بانکداری الکترونیک بانک رفاه در
سال های  1392تا  1397در شاخص های
ششگانه گسترش یافته و با رشد روبهرو
بوده است .به گزارش روابط عمومی بانک رفاه
کارگران ،این بانک با هدف تسهیل و گسترش
ارائه خدمات بانکی روزآمد برای آحاد اقشار
جامعه و صرفه جویی در وقت و هزینه های
دریافت خدمات بانکی و کمک به حفظ محیط
زیست ،نسبت به توسعه زیرساخت ها ،ابزار
و کانالهای الکترونیکی خود به صورت متوازن
و همه جانبه اقدام کرده است که نتایج این
توسعه شامل :رشد  93درصدی در تعداد
دستگاه های خودپرداز ،رشد  7درصدی تعداد
پایانههای فروشگاهی ،رشد  138درصدی تعداد
کارت های بانکی صادره ،رشد قابل توجه در
تعداد پذیرندگان درگاه پرداخت اینترنتی ،رشد
قابل توجه مشتریان فعال اینترنت بانک و
موبایل بانک ،در بانک رفاه بوده است.

اعطای بیش از  28هزار میلیارد
ریال تسهیالت قرض الحسنه
ازدواج در بانک رفاه
بانک رفاه در دوره دولت های یازدهم
و دوازدهم ،بیش از  28هزار میلیارد ریال
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه
پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه
کارگران ،شعب این بانک از محل سپردههای
قرضالحسنه نزد خود طی سال های  92تا
 97اقدام به پرداخت تعداد  310.368فقره
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به مبلغ
 28.550.250میلیون ریال کرده است.

افزایش سرمایه  600درصدی
بانک گردشگری در هیئت مدیره
تصویب شد
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری،
هیئت مدیره این بانک در راستای اصالح
ساختار مالی ،توسعه خدمات بانکی و بهینه
نگه داشتن نسبت نظارتی ،پیشنهاد افزایش
سرمایه را به مجمع عمومی فوق العاده طی دو
مرحله مورد تصویب قرار داد.
بر اساس این گزارش مقرر شد مرحله اول
افزایش سرمایه از مبلغ  6.000میلیارد ریال به
مبلغ  15.000میلیارد ریال (همزمان با مجمع
عمومی فوق العاده) انجام شود و مرحله دوم
افزایش سرمایه نیز از مبلغ  15.000میلیارد ریال
به مبلغ  36.000میلیارد ریال در طی مدت دو
سال و با اختیار هیئت مدیره صورت پذیرد.

حمایتی به وسعت یک سرزمین

ترویج فرهنگ خیر جمعی
با بانک ملی ایران

بانک ملی ایران در راستای ترویج فرهنگ
خیر جمعی این فرصت را فراهم کرده تا
خیرین با استفاده از سامانه های بام ،بله و
اوراق تسهیالت مسکن در اجر معنوی کمک به
نیازمندان سهیم شوند .به گزارش روابط عمومی
بانک ملی ایران ،قطعا بزرگ ترین نمایش خیر
جمعی ،رشادت و از خودگذشتی مردان و زنان
این مرز و بوم با دفاع جهادگونه از کشور وکیان
مقدس جمهوری اسالمی ایران در حوادث
گوناگون پس از انقالب اسالمی است .پس از
آن نیز رویدادها و حوادث اجتماعی و طبیعی
همچون کمک به نیازمندان در جشن عاطفه
ها ،نیکوکاری ،سیل ،زلزله و ..نمادی از وجود
روح خیرخواهی در جامعه ایرانی است.

اخبار

عدم تعادل میان عرضه و تقاضا دلیل گرانیهای اخیر است

حمایت دولت و مجلس از افزایش
سرمایه بانک توسعه تعاون
حجتالله مهدیان رئیس هیئتمدیره و
مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت :بانک
توسعه تعاون در راستای انجام رسالتهای
حرفهای خود نیازمند حمایت دولت و مجلس
در افزایش سرمایه بانک میباشد.
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل بانک توسعه
تعاون که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی سخن میگفت با اعالم مطلب
فوق اظهار کرد:بانک توسعه تعاون در سال
 88با سرمایه اولیه معادل  5هزار میلیارد ریال
از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای
تأمین منابع سرمایهای بخش تعاون ،بهطور
رسمی فعالیتش را آغاز نمود و مأموریتهایی
شامل کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی
کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم
کردن زمینههای عدالت اجتماعی و تأمین سرمایه
کارآفرینان و افراد جویای کار بهمنظور ایجاد
اشتغال جدید بر عهده این بانک قرار گرفت.
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مجامع عمومی بانک گردشگری
برگزار شد

تأثیر جذابیتهای صادراتی بر قیمتهای داخلی
سیستم توزیع یکی از شاخصهای اقتصاد
بهشمار میرود که دارای پیچیدگی فراوانی
است .همانطور که تولید کاال و یا خدمات در
اقتصاد نقش بسزایی دارد ،چگونگی توزیع همان
کاال و یا خدمات هم از اهمیتی باالیی برخوردار
است و در چرخه اقتصادی باید به نحوه توزیع
توجه ویژهای داشت تا بتوان کاال یا خدمات را
در بهترین زمان و شرایط با قیمت مناسب به
دست مصرفکنندگان رساند .اما در حال حاضر
کاالهای اساسی گرانتر از قیمت واقعی در اختیار
مصرفکنندگان قرار میگیرد و همین امر نشان از
آشفتگی بازار دارد و وجود نظرات متفاوت از عدم
نظارت در سیستم توزیع گرفته تا نوسانات ارزی و
مسائل صادراتی دلیل این آشفتگی در بازار است.
رسول جهانگیری،عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف
ایران عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را دلیل
گرانیهای اخیر میداند و به «ابتکار» میگوید:
در اقتصاد امروزی عرضه و تقاضا تعیینکننده
مباحث سطح عرضه است .به عنوان مثال قبل
از نوسانات بازار ارز و طال ،لوازم خانگی را به هر
طریقی که امکان داشت از جمله اقساطی،چکی
و مدتدار به مصرفکنندگان عرضه کرده و در
اختیار افراد قرار میدادند و این نشان میداد که
عرضه و تقاضا تعیینکننده بازار است .اما با
نوسانهایی که ایجاد شد و نیاز به واردات مواد
اولیه برخی از کاالها اثرات خود را بر روی عرضه
گذاشت و بحث توازن میان عرضه و تقاضا برهم
خورد و مشکالت بیشماری ایجاد شد .اگر دلیل
گرانی و کمبود کاالهای اساسی را نبود نظارت
و یا مشکالت در سیستم توزیع بدانیم چرا این
مسئله گریبان گوشت را گرفته اما درخصوص برنج
مشکلی ایجاد نکرده است؟ در این شرایط باید
بدانیم که مواردی وجود دارد که جذابیت صادرات
پیدا کرده است و همین جذابیت صادرات است
که پایه قیمتهای داخلی را تعیین میکنند .در
این میان هم کاری از کسی بر نمیآید حال چه
بهصورت قانونی باشد چه بهصورت غیرقانونی!
صادراتی که به صورت قانونی انجام شده و قاچاقی
که بهصورت غیر قانونی انجام میشود قیمت پایه
کاالی داخل را مشخص میکند و مبنای آنهم
نوسانات و افزایش قیمت ارز است .من نمیگویم
که نظام توزیع ما اصال ایراد ندارد اما امروزه برخی
از تصمیمات اقتصاد را دگرگون میکند .به عنوان
مثال رب را به خارج از مرزها بردند و این محصول
در داخل با کمبود مواجه شد ،بعد تصمیم گرفتند
که کارخانهها تولید را برای داخل داشته باشند
و مازاد آن را برای صادرات بگذارند و با همین
تصمیم تعادلی ایجاد شد و تولیدات در داخل
افزایش پیدا کرد .نظام توزیع ما مرتبط با عرضه و

رئیس اتحادیه امالک:

کیمیانجفی

اینروزها گرانی گریبان بازارهای مختلف را گرفته است و برخی از کاالها با نرخهای غیر واقعی به دست مصرفکننده داده میشود .در این میان عدهای
نوسانات بازار ارز را عامل اصلی مشکالت پیش آمده میدانند و عدهای دیگر عدم نظارت در سیستم توزیع را ضعف اصلی دانسته و معتقدند که فقدان
نظارت در این سیستم باعث هرجومرج به وجود آمده در بازارهای کاالهای اساسی شده است.

ایراداتی که
در نظام توزیع
وجود دارد
بیتاثیر در
افزایشقیمت
نیست اما عامل
اصلی گرانی و یا
کمبودنیست
تقاضا است و با هماهنگی میان آنها بازار بعد از
یک دوره نوسان میتواند به ثبات و تعادل برگردد.
جهانگیری ایرادات موجود در سیستم توزیع
را در افزایش قیمتها چندان موثر نمیداند و
میگوید :ایراداتی که در نظام توزیع وجود دارد
بیتاثیر در افزایش قیمت نیست اما عامل اصلی
گرانی و یا کمبود نیست .ما باید دقت کنیم که
کمی توازن میان عرضه و تقاضا از بین رفته است
و در بسیاری از موارد عملکردها باعث شده است
که در شرایط حساس تقاضای کاذب به وجود
بیاید .ما در یک دوره به دلیل قاچاق ،تعداد
زیادی از انبارها را پلمپ کردیم،که این اقدام در
برخی از موارد صحیح بود و در برخی از موارد
دیگر غلط! همین پلمپ کردنها و ظن به قاچاق
باعث شد که کاالها از سطح عرضه خارج شوند و
عمال تقاضای کاذب ایجاد شود .به عنوان مثال

شاید فردی نیازی به پوشاک نداشت اما به دلیل
تقاضای کاذب اقدام به خرید پوشاک کردند.
همانطور که گفتم منکر آن نیستم که نظام
توزیع ما ایراداتی دارد اما عامل اصلی نیست و ما
باید بدانیم که هر جا توازن میان عرضه و تقاضا
برهم خورده است باعث شده که ما گرانی برخی
از کاالهای اساسی را داشته باشیم.
وی میافزاید :درخصوص برخی از تولیدات
داخلی عدهای میگویند که اگر محصوالتی
تولید داخل به شمار میرود پس چرا با گرانی
مواجه شده است؟ در اینجا باید بگوییم برخی از
محصوالت دارای بازار خارجی هستند و به فعالیت
ادامه میدهند و نمیتوانیم بازارهای خارجی را از
دست بدهیم بنابراین صادرات انجام میشود
و همین صادرات قیمت پایه را در داخل تعیین
میکند و باعث افزایش قیمت میشود.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران از آمادگی
اتاق برای همکاری در تنظیم بازار خبر میدهد و
میگوید :ما در این شرایط مشکلی برای تامین
کاالی اساسی نداریم ،شاید ایراداتی در نحوه
توزیع و یا میزان حجم کاالها وجود داشته باشد
که باید نظارت را در این مرحله افزایش دهیم و
یکسری از سازوکارها را در این میان تعریف
کنیم ،در این صورت است که بازار به آرامشی که
مدنظر دارد میرسد .اتاق اصناف هم این آمادگی
را دارد که به صورت همه جانبه از ظرفیت اصناف
در توزیع کاالهایی که مد نظر ستاد تنظیم بازار
است همکاری الزم را داشته باشد .اهرم ما برای
توزیع عادالنه واحد بازرسی ما است و اگر قرار بر
این باشد که موضوعی به ما سپرده شود حتما
نیروهای بازرسی را در زمان توزیع کاالی اساسی
در اختیار قرار خواهیم داد.

بازار مسکن مسدود نیست

رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه در بازار مسکن خرید
و فروش انجام میشود و مسدود نشده است گفت :اگر قیمتها با
قدرت خرید خانوارها تناسب داشته باشد هم خانههای کوچک و هم
خانههای بزرگ ،مشتری خود را خواهد داشت.
به گزارش ایسنا ،مصطفیقلی خسروی اظهار کرد :با وجود برخی
گمانهزنیها از رکود کامل در بازار مسکن باید این نکته را یادآور شوم
که اقتصاد مسکن مسدود نشده و هنوز هم خرید و فروش وجود
دارد؛ کما اینکه در  ۱۵روز ابتدای بهمن ماه  ۱۳۹۷معامالت ۱۳۰۰
فقره نسبت به  ۱۵روز ابتدای دیماه افزایش یافت .با این حال اوضاع
چندان مطلوب نیست که آن هم به کاهش قدرت خرید متقاضیان

نگاهویژه

kimia.najafi.23@gmail.com

مربوط میشود .نوسانات نرخ ارز طی سالهای اخیر اثر منفی در
بازار مسکن ایجاد کرده و تولید به اندازه نیاز کشور نیست .زمانی
که عرضه به اندازه کافی در بازار مسکن وجود نداشته باشد ،انباشت
تقاضا باعث به هم خوردن توازن میشود .به همین دلیل دولت باید
ساخت و ساز را در دستور کار قرار دهد که در این صورت بازار روال
طبیعی خود را پیدا میکند.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان تهران با بیان اینکه الزم است
به سمت صنعتیسازی برویم گفت :متراژ خانهها باید مطابق سالیق
همه گروهها باشد .درست است که در بسیاری از محلهها نیاز به
متراژهای کمتر از  ۸۰متر داریم ولی در مناطق دیگر نیاز به واحدهای
بزرگ متراژ دیده میشود .لذا نمیتوانیم صرفا آپارتمانهای کوچک یا
بزرگ متراژ را مالک برنامهریزی برای تولید قرار دهیم .البته در حال
حاضر فشار تقاضا بیشتر در واحدهای کوچک متراژ دیده میشود.
به همین دلیل طی سالهای اخیر به موضوع کوچکسازی تاکید و در
بسیاری از مناطق این اقدام آغاز شده است.
خسروی ،طرح مالیات عایدی مسکن که هماکنون در مجلس
شورای اسالمی مطرح میشود را منجر به ایجاد التهاب در این بخش
دانست و افزود :اینکه عدهای معتقدند این طرح به تعدیل ثروت
کمک خواهد کرد را قبول ندارم .نتیج ه هر نوع فشار مالیاتی بر حوزه

مسکن و ساخت و ساز ،گرانتر شدن مسکن خواهد بود که اثرات
سوء آن به اقشار پایین جامعه برمیگردد.
وی با اشاره به مدلهای موفق برنامهریزی شهری در دنیا گفت:
زمانی که در شهر دوبی ،ساختمانسازی آغاز شد ،دولت مالیات این
حوزه را پایین آورد تا سرمایهگذاران ترغیب شوند .ولی ما طی سالهای
اخیر برای بخش مسکن که مولد و پیشران اقتصاد محسوب میشود
مالیاتهای سنگین وضع کردهایم که نتیج ه آن به فرار سرمایه از این
حوزه منجر شده است .باال بردن ریسک سرمایهگذاری در بخش
مسکن ،سرمایهها را به سمت بازارهای ارز و طال سوق میدهد که
اثرات منفی در اقتصاد کالن ایجاد میکند .مضافا اینکه ارز و طال را
میتوان غیرقانونی از کشور خارج کرد اما مسکن را نمیتوان قاچاق
کرد.
خسروی درباره پیشبینی از بازار مسکن در سال آینده گفت :اوال
باید بدانیم که قیمت مسکن با دستورالعمل پایین نمیآید .همانطور
که گفتم مهمترین عامل ،ساخت و ساز است که خود منجر به ایجاد
ثبات در این بازار میشود .اسالمی ،وزیر راه و شهرسازی نیز همواره
وعده داده که نگاهش به ساخت و ساز خواهد بود .همین موضوع
ما را امیدوار میکند که در سال آینده با افزایش تولید مسکن ،شاهد
تعدیل قیمت باشیم.

مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مسکن:

اینترنتبانک مسکن به امکان «حسابداری شخصی» مجهز شد

سرویس ارزش افزوده جدید در اینترنتبانک مسکن در حوزه
کنترل درآمد-هزینه شخصی از سوی مشتریان راه اندازی شد.
ساسان شیردل ،مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات
بانک مسکن از راه اندازی یک سرویس ارزش افزوده جدید در
اینترنتبانک مسکن در حوزه کنترل درآمد-هزینه شخصی از
سوی مشتریان خبر داد و با تاکید بر اینکه یکی از وظایف بانک
مسکن ،ارائه سرویس هایی است که مشتریان بتوانند به راحتی در
حوزههای مالی فعالیت کرده و انواع خدمات پرداخت ،گزارشگیری
و نظایر آن را در کوتاهترین زمان ممکن و به ساده ترین و البته
امنترین صورت دریافت کنند ،افزود :از این رو حوزه فناوری
اطالعات و ارتباطات بانک مسکن برای ارائه یک سرویس ارزش
افزوده به مشتریان برنامه ریزی و آن را اخیرا در سامانه اینترنت
بانک مسکن پیاده کرده است که به واسطه آن مشتریان می توانند
بر سبد درآمد – هزینه های خود نظارت و کنترل داشته باشند.
وی با بیان اینکه ارائه سرویس های ارزش افزوده به منظور تقویت
ارتباط با مشتریان و پاسخ به نیازهای آنها یکی از سیاستهای
اصلی بانک مسکن در حوزه فناوری اطالعات است ،اظهار کرد:

ت بانک مسکن افزوده
سرویس جدیدی که چندی پیش به اینترن 
شده و اکنون برای مشتریان قابل استفاده است ،در واقع به نوعی
یک سیستم حسابداری شخصی است که به مشتریان بانک مسکن
کمک می کند به سادگی تراکنشهای خود و میزان دریافتی و
پرداختی حسابشان را کنترل کنند.
به گفته شیردل ،در این سرویس امکانی وجود دارد که هر
تراکنش بانکی انجام شده بر اساس نوع آن به شکل هوشمند به
جداول درآمد و هزینه مشتری بانک منتقل میشود و میتوان در
هر زمان ،سرجمع درآمدها و هزینهها را مشاهده کرد.
وی با بیان اینکه این سرویس یک بسته ویژه برای مدیریت کامل
تمام درآمدها و هزینههای فرد که از طریق حساب بانک مسکن
انجام میشود ،است ،به مشتریان بانک مسکن توصیه کرد با فعال
سازی اینترنتبانک خود از این امکان بهرهمند شوند.
مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مسکن از برنامهریزی
برای توسعه این سرویس نیز خبر داد و گفت :طبعا این سرویس
یک سیر بلوغ را در ماههای آتی طی خواهد کرد و امکانات آن پس
از گذشت مدتی از زمان بهرهبرداری و کسب بازخورد از مشتریان،

ت بانک مسکن دعوت
تقویت خواهد شد.شیردل از کاربران اینترن 
کرد ضمن استفاده از این سرویس جدید و جذاب ،انتقادها،
پیشنهادها و ایدههای خود برای بهبود آن را از طریق مرکز ارتباط
با مشتریان بانک مسکن ( )Call Centerبه شماره «»02161088
در میان بگذارند.

مجامع عمومی عادی به طور فوقالعاده بانک
گردشگری در دو دوره ،روز پنجشنبه هجدهم
بهمنماه  ۹۷برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری
در این مجمع گزارش هیئت مدیره ،حسابرس
مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد
سال مالی منتهی به  ۹۶ /۹ /۳۰و دوره مالی
۳ماهه منتهی به  ۹۶ /۱۲ / ۲۹قرائت و عملکرد
بانک در دورههای مالی مذکور و همچنین
فعالیتهای پیشروی آن مورد بررسی قرار
گرفت.
در ابتدای این مجمع مرتضی خامی با قرائت
گزارش و پیام هیئتمدیره ،عملکرد بانک
گردشگری به عنوان بانکی جوان در سیستم
بانکی کشور را مطلوب عنوان و بر ارتقاء این
جایگاه تاکید کرد .وی گفت :خوشبختانه بانک
گردشگری با وجود تمامی مشکالت ساختاری
همچون تحریمهای ظالمان ه و رقابت دشوار
بانکها در سیستم بانکی کشور در دوره
مالی گذشته عملکردی مناسب در بسیاری
حوزههای کارکردی فعالیت خود داشته
است .مدیر عامل بانک گردشگری با اشاره
به مواردی چون رشد ممتاز سپردهها و منابع،
رشد ضمانتنامهها ،وضعیت مطلوب سرانه
بانک ،کاهش بدهی بانک به سیستم بانکی
و بانک مرکزی ،و وضعیت مطلوب بانک در
بخش بدهی بین بانکی ،حرکت قدرتمند برای
ارتقاء این شاخصها را مورد تصریح قرار داد.

در آستانه چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی

مدیرعامل بانک صنعت و معدن از
طرح های استان خراسان رضوی
بازدید می کند
حسین مهری به همراه جمعی از مدیران
بانک امروز به منظور بررسی وضعیت
واحدهای تولیدی به استان خراسان رضوی
سفر می کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت
و معدن ،حسین مهری رئیس هیئت مدیره
و مدیرعامل بانک ،در این سفر که به منظور
بررسی وضعیت صنایع ،روند سرمایه گذاری
و پیشرفت فیزیکی طرح های تأمین مالی
شده توسط بانک و رسیدگی به مشکالت
تولیدکنندگان انجام می شود ،از طرح های
بزرگ این استان همچون شرکت الکترو استیل،
سیم و کابل مشهد ،سامان داروی هشتم،
الکتریک خودرو شرق ،پرین بتن آمود و
چند طرح دیگر بازدید می کند و از نزدیک با
استاندار ،تولیدکنندگان و کارکنان شعب بانک
در این استان به گفتوگو مینشیند.

در آستانه چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب و با حضور مدیر عامل
بانک صنعت و معدن

پرداخت  46700میلیارد ریال به
 30واحد صنعتی خراسان رضوی
مدیر عامل بانک صنعت و معدن در جلسه
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید وضعیت 23
بنگاه اقتصادی خراسان رضوی را تعیین تکلیف
کرد و از پرداخت  46هزار و  700میلیارد ریال به
صنایع استان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت
و معدن ،حسین مهری مدیرعامل این بانک
در ادامه سفر دو روزه خود به استان خراسان
رضوی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع
تولید که با حضور استاندار برگزار شد ،حضور
یافته و اظهار کرد :از ابتدای دولت تدبیر و
امید تاکنون  46هزار و  700میلیارد ریال اعتبار
به  30طرح صنعتی خراسان رضوی پرداخت
شده است که از مجموع این پروژه ها 20 ،واحد
تولیدی به بهرهبرداری رسیده است.

مهرانی عضو هیئت مدیره پست بانک:

نظام سنتی کارمزد در ایران باید
تغییر کند
عضو هیئت مدیره پست بانک ایران معتقد
است :با برنامهریزی جدیدی که از سوی بانک
مرکزی انجام میشود ،نظام سنتی کارمزد در
بانکداری ایران باید تغییر کند.
به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران:
وی در میزگرد درآمدهای کارمزدی و بانکداری
الکترونیک هشتمین همایش بانکداری
الکترونیک ضمن بیان این مهم اظهار کرد:
برای رسیدن به یک برنامه ریزی جدید در این
حوزه بحث کارمزد را باید در سالهای  ۸۴تا
 ۸۶بررسی کنیم .در آن دوره ساختار اصلی
سوییچها هنوز در اختیار بانکها بود و بار
اصلی را آنها به دوش میکشیدند اما در آن
زمان بحث مهم این بود که باید فرهنگ سازی
میشد تا مردم بیشتر از بانکداری الکترونیکی
استفاده کنند که تجربه موفقی بود.

