بانک مسکن
رئیس اداره کل پیگیری وصول مطالبات
بانک مسکن خبر داد:

تمدید طرح «بخشودگی جرائم»
بانک مسکن

نسلفردا:بهدنبالشــیوعویروسکروناوباهدف
مساعدتمشتریانبانکمسکن،زماناجرایطرح
«میثاق»کهباهدفبخشــودگیجرائمبانکیاجرا
میشود،تاپایانمردادماهتمدیدشد.
مالکآزادیــان،رئیــسادارهکلپیگیریوصول
مطالباتبانکمســکنبااشــارهبــهاینکهبانک
مسکننهایتمساعدتبامشتریانبدهکاررابرای
بخشودگیبدهیآنهابابتتأخیردرپرداختبدهی
دارد،گفت:طراحیطرحمیثاقدرســالگذشتهبا
هدفحمایتازمشــتریانیکهبههردلیلدریک
مقطعزمانیموفقبهبازپرداختبهموقعاقساطیا
اصلتسهیالتخودنشــدهاند،صورتگرفتواین
طرحازشهریورسالگذشتهکلیدخورد.ویبابیان
اینکهباتوجهبهشــیوعکروناوشرایطخاصحاکم
برشــبکهبانکی،پیشازایناجرایطرحمیثاقتا
پایانتیرماه99تمدیدشــدهبود،گفت:باموافقت
کمیسیونعالیوصولمطالباتبانکمسکن،طرح
میثاقبرایبخشودگیجرائمبدهکاراناینبانکتا
پایانمرداد99تمدیدشــدهاست.ویخاطرنشان
کرد:براســاساینطرح،مشــتریانیکهازابتدای
مردادتمامیابخشــیازماندهبدهیخودراچهبه
صورتاستفادهدرگاههایالکترونیکیوغیرحضوری
وچهبهصورتحضوریدرشــعببانکپرداخت
کنند،مشمولبخشــودگیجرائمبانکیقبلیکه
بابتدیرکردپرداختدرحسابآنهامنظورشده
است،میشــوند.آزادیانیادآورشد:هیچالزامیبه
ارائهدرخواستمکتوببهشــعببرایبهرهمندی
ازمزایایطرحمیثاقنیستوصرفاًباپرداختتمام
یابخشیازبدهیمعوقطیمردادماه،مشتریاناز
مزایایاینطرحبهرهمندخواهندشــد.ویبابیان
اینکهبرخیازمشتریانبانکمسکندرماههایاخیر
بهدلیلرکودکسبوکارهاازپرداختبهموقعاقساط
دربرخیماههابازماندهاند،گفت:مهلتباقیماندهاز
زماناجرایطرحمیثاقفرصتخوبیاستتاجرائم
منظورشدهدرحساباینمشتریاندرازایپرداخت
بدهیسررسیدگذشتهقبلیصفرشود.
درقالبطرحمیثاقدرصورتواریزنقدیهرمیزان
ازمطالباتغیرجاریانواعتسهیالتپرداختیاعماز
انواععقودمبادلهای،مشارکتی،وامقرضالحسنهو
...وهمچنینمطالبــاتمربوطبهضمانتنامههای
ضبطشده،خالصجرائممحاســبهشدهبراساس
نوعقرارداد(حسبمورد۶تا14درصدازنرخوجه
التزام)بهنسبتواریزیبدهکارانموردبخشودگی
قرارمیگیرد.

خبر بد برای آمریکا و همپیمانان اروپایی

بانکهای چینی از سوئیفت فاصله میگیرند
یورونیوز :بانکمرکزیچینازبانکهایاینکشورخواستهبا
توجهبهاحتمالاعمالتحریمازسویآمریکاازسوئیفتفاصله
گرفتهوبهسمتاستفادهازشبکهپیامرسانبینبانکیداخلی
اینکشوربروند.بخشســرمایهگذاریبانکمرکزیچیناز
بانکهایاینکشورخواســتهتابافاصلهگرفتنازسوئیفتو
استفادهازشبکهپیامرسانبینبانکیداخلیاینکشورخودرا
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اقتصادایرانبرمبنــایبانکوفعالیتهای
بانکیقراردارد،پسطبیعیاستکهچرخه
محرکآن،بانکهاباشند.بنابراین،اگرشبکه
بانکیشرایطمناسبیداشتهباشدوچرخه
فعالیتآنرویروالمشخصیطیشود،این
امرتأثیرمثبتیبراقتصادمیگذارد.امااگر
بانکهاباچالشهاومشکالتیمواجهباشند،
شرایطاقتصادیکشورنیزمختلمیشود.
تحریم و کرونا
اکنــوناقتصــادوشــبکهبانکی
ایران،بــامعضالتمهمیمواجههســتند؛
نخســتمســئلهتحریمکهفروشنفتو
درآمدهایارزیکشــوررادرسالگذشته
وامســالبامشــکلمواجهکردهاست.در
شــرایطتحریمی،چرخهاقتصادیکشور
دربخشهــایمختلفیمعیوبمیشــود.
معضلدوم،بیماریکروناســتکهفعالیت
کسبوکارهارابامشــکالتزیادیمواجه
کردهاست.ســهمعمدهایازاقتصادایران
بهبخشخدماتاختصاصدارد.بســیاری
ازبنگاههایخردومتوسطکشوردرشرایط
کنونیازفعالیتهایعادیخودبازماندهاند

برایتحریمهایاحتمالیآمریکاآمادهکنند.
اوایلماهجاریگزارشاتیمنتشرشدکهنشانمیدادبانکهای
دولتیچیندرحالطراحیساختارهایاحتمالیبرایمقابلهبا
تحریمهایآمریکاکهممکناستآنهارابهخاطرهمکاریبا
مقاماتاینکشورکهدرهنگکنگقانونامنیتملیجدیدرا
اجراکردهاندجریمهکند،هستند.
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افزایشاستفادهازنظامپرداختبینبانکیداخلیچینبهجای
سیستمپیامرسانســوئیفتهمچنینازقرارگرفتناطالعات
تراکنشهایبینالمللــیچیندراختیــارآمریکاجلوگیری
میکند.
گوانتائــومدیرعاملبانــکBOCIکهســابقهمدیریتبخش
تراکنشهایبینالمللیسازماندولتیمبادالتخارجیچین
رادرکارنامهخوددارد،میگوید:ممکناستآمریکادسترسی
بانکهایچینبهسوئیفتراببندد.
گزارشاینموسسهمیگویدیکمشتخوببهدشمنمیتواند

naslefardanews
naslfarda

ازاصابتصدهامشتازسویآنهاجلوگیریکند.
اینگزارشمیگوید:باتوجهبهتشدیداختالفاتسیاسیبین
دواقتصادبزرگجهانمابایدخودراپیشدستانههمبهصورت
روانیوهمبهصورتعملیآمادهکنیم.چیندرســال2015
شــبکهپیامرســانبینبانکیداخلیخودراباهدفکمکبه
گسترشاستفادهازیواندرمعامالتبینالمللیراهاندازیکرد.
اینسامانهزیرنظربانکمرکزیچینفعالیتکردهوروزانهوبا
توجهبهآنکه9۶کشورومنطقهبهآنمتصلشدهاندروزانه20
میلیارددالرازطریقآنمبادلهانجاممیشود.
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فروش اوراق مشارکت ،محرکی برای جذب نقدینگی

یاناچاربهکاهششدیدآنشدهاند.نتیجه
اینشــرایط،کاهشجریــاننقدینگیدر
بانکهاست.درواقعمنابعمالیبهدرستی
بهبانکهابازنمیگردندودرنتیجهامکانات
برایتخصیصتسهیالتبهبنگاههاکاهش
مییابد.بانکهااکنونبراساسمصوباتناچار
بهامهالوتمدیدسررسیدهایبازپرداخت
تسهیالتهستندومجبورنداقساطماههای
اســفند،فروردینواردیبهشــترادریافت
نکنند.اینشرایط،منابعبانکهارابرایارائه
تسهیالتجدیدکاهشمیدهد.
موضوعدیگــردراینمیان،کاهشســود
سپردههاســت.انتظارمیرودایــنامربه
خروجســپردههاازبانکهاوورودنقدینگی
بهبازارهایدیگرمنجرشود.نظامبانکیبرای
اینکهبتواندمنابعــیرابهبنگاههاتخصیص
دهد،درگامنخستبایدتجهیزشود.بانک
بایدمنابعپایدار،باکیفیتوارزانرادراختیار
داشتهباشد؛درغیراینصورتبرایعملبه

وظایفخودبامشکلمواجهمیشود.مردم
اکنونباتوجهبهکاهشارزشپولملی،به
دنبالبازاریبرایسودآوریبیشترهستند.
درنتیجهباکاهشســودســپرده،منابعاز
بانکهاخارجمیشودوبهسمتبازارسرمایه
میرود.اگــرچرخشتجهیــزوتخصیص
درشبکهبانکیبهدرســتیصورتنگیرد،
بانکهادرمنابعومصارفخودبامشــکل
مواجهمیشــوند.درواقعبانکهابهعنوان
حلقهواســطعملمیکنند؛بایدنقدینگی

کاهش بیش از  1۵درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی
ایرنا :بدهــیبانکهابهبانکمرکزیطییکســال
منتهیبهخردادماهســالجاری15.۸درصدکاهش
یافتهکهاینکاهشبیشترتوسطبانکهایغیردولتی
وموسســاتاعتباریغیربانکیبودهاســت.براساس
آماربانکمرکزی،بدهیبانکهاوموسساتاعتباری
غیربانکیبهبانکمرکزیدربازهیکساله15.۸درصد

کاهشداشتهاست.طبقاینآماردرپایانخردادماه
سالجاریاینبدهیبه113هزارو290میلیاردتومان
رسیده،ایندرحالیاستکهاینمیزانبدهیدرپایان
خرداد9۸معادل134هزارو550میلیاردتومانبوده
است.اینآمارهمچنیننسبتبهاسفندسالگذشته
رشد2.3درصدیداشتهاست.حدودهشتدرصداز

راازدستمردمجمعآوریکنندتادرادامه
بتوانندآنرادرقالبتســهیالتدراختیار
بخشهایمختلفقراردهند.شبکهبانکی،
درسالهایپسازپیروزیانقالباسالمی
درمقاطعمختلفچالشهاییازایندست
راداشتهاست.درهرمقطع،تصمیمگیران
باالدستینسخههاییرابرایحلآنهاتعیین
کردهاند.ازسویدیگر،کشورباپدیدهتحریم

حجمکلبدهیبانکهاوموسســاتاعتباریمربوط
بهبدهیبانکهایتجاریاستکهنسبتبهخرداد9۸
بالغبر۸0.2درصدافزایشنشانمیدهد.همچنیناین
میزانبدهیدرمقایسهبااسفندماهسالگذشته12۶.3
درصدرشدداشتهاســت.همچنینبدهیبانکهای
تخصصیدولتیبهبانکمرکزینیزدرخردادماهسال
99بالغبر4۶هــزارو۸50میلیاردتومانبودهکه41
درصدازبدهیهایبانکیراشاملمیشود.اینمیزان

نیزآشناییداردودرســالهایگذشتهبا
چنینمشکلیمواجهبودهاست.اکنوننیز
میتوانراهکارهاییرابرایحلچالشهای
پیــشرویاقتصادوشــبکهبانکیدرنظر
گرفت.بهاعتقادمن،موضــوعفروشاوراق
مشــارکتکهدرحالانجاماست،میتواند
یکیازاینراهکارهابــرایتهیهمنابعمورد
نیازبانکهاباشد.

بدهی0.3درصدنســبتبهخرداد9۸افزایشیافته
است.درعینحالآمارهانشانمیدهدکهحجمبدهی
بانکهایغیردولتیوموسساتاعتباریغیربانکیدر
خردادماهســال99به5۶هزارو۶20میلیاردتومان
رســیدکهکاهش31.3درصدیدرمقایسهباخرداد
سالگذشــتهداشتهاســت.الزمبهذکراستکهاین
میزانبدهیدرمقایسهباپایانسالگذشتهنیزازرشد
منفی4.5درصدیبرخورداربودهاست.

بانک آینده


توسط بانک آینده محقق شد؛

پرداخت  273فقره تسهیالت
مرتبط با شیوع کرونا

نسلفردا:کســبوکارهاییکهبهدلیلشرایط
ناشیازشیوعویروسکرونادرفعالیتاقتصادی
خود،آســیبدیدهاند،میتوانندازتســهیالت
حمایتیبانکآینده،بهرهمندشوند.بانکآیندهبا
هدفکمکبهصاحبانکسبوکارهایآسیبدیده
ناشــیازهمهگیریکروناوبهمنظورحفظرونق
اشــتغالوجبرانبخشیازخســاراتعملیاتی
واحدهایتولیدیکشوراز،1399/04/19نسبت
بهپرداختتسهیالتبهمعرفیشدگانازطریق
ســامانهوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی(کارا)
اقدامکرده،تــا،1399/05/07بــااعطای273
فقرهتسهیالتحمایتی،بیشاز41میلیاردریال
پرداختکردهاست.
حمایت بانک آینده از شرکتهای
دانشبنیان

گامی در راستای «جهش تولید»
و اشتغال برداشته شد

نسلفردا:بانکآینــدهدرراستایاولویتهای
خود،مبنیبــرحمایتازاقتصــاددانشبنیان،
افزایشتولیدواشتغال،برنامههایهدفمندیرا
درجهتتأمینمالیشرکتهایخردومتوسط،
دردستاقدامدارد.دستاوردحاصلازاینرویکرد،
پرداخت۸۸فقرهتسهیالتبارقمیبالغبر7000
میلیاردریالطیســال139۸بهشــرکتهای
دانشبنیانبودهاســت.اینبانک،همچنیندر
طولهمینمدت،بیشاز40فقرهضمانتنامهبا
ارزشیبیشازیکهزارمیلیاردریال،باشرایطی
مناسببرایشرکتهایمذکور،صادرکردهاست.

