مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره «بانک سپه» خبر داد

تالشبرایتحققاهدافاقتصادمقاومتیوکمکبهرونقتولیدواشتغال
بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی تالش میکند تا با تکیه بر دانش و تجربه بانکی گسترده در ورود به عرصههای نوین
بانکــی در حوزههــایمختلفاقتصادیو زیربنایــیدرایرانو بازارهــای بینالمللیدراعتالی نظاماقتصادیکشــور فعاالنه
مشــارکت کند .این بانک ،رشــد و تعالی خود را در بیشینهســازی منافع مشــتریان و بانک ،پیشــرو بــودن در ارائه محصوالت
و خدمــات متنــوع و نویــن ،مدیریت بهینــه تجهیز و تخصیص منابع به پشــتوانه توســعه ســرمایه انســانی و نهادینهســازی
رویکردهــای نوین مدیریت علمــی و حرفهای در بانک میداند .از طرفــی این بانک با پایبندی به اصــول بانکداری بدون ربا،
اصول حرفهای مشــتری مــداری و اطمینان در اجرای اصــول امنیت اطالعات در امــور بانکی و حمایت از ارتقاء ســطح رفاه
جامعه ،ارائه خدمات مناســب و بــا کیفیت به هموطنــان عزیز و ایفای نقش مؤثــر در اقتصاد ملی اســت .آنطورکه «محمد
کاظم چقازردیمدیرعاملورئیسهیأتمدیره بانکســپه»میگوید :بانکسپهبهعنوانیکیاز بانکهایمهمو تأثیرگذار
در حمایت از طرحهای کالنوملیکشــور،کمک بهرفعمشــکالتاقشــارمختلف مردم به ویژه افرادکــم برخوردار را همواره
مدنظر داشــته بطوریکه طی ده ماهه ســال جاری بابت تســهیالت پرداختی به  271هزار خانوادههای متوسط و کم برخوردار
جامعه ،بیش از  36هزار میلیارد ریال منابع خود را اختصاص داده است .گفت وگوی ما را با او میخوانید:
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یکیازمسائلمهموکلیدیفعالیتبانکها
دردورهپسابرجامبوده،عملکردارزیبانکسپه
دردورهپسابرجامبهچهصورتبودهآیاعملکرد
خوبومثبتیدرکارنامهبانکیدارید؟
قطعاً ،ببینید بانک سپه با درک عمیق از وضعیت
اقتصــادی و سیاســی کشــور و بــه منظــور بهرهمنــدی
حداکثــری از ظرفیــت اقتصــادی پســا برجــام ،برنامه
محــوری را به عنوان اصلیترین رویکرد مدیریتی خود
مورد توجه قرار داده است.
طوریکه بعد از دو ســال ،بانک ســپه باالترین رشــد
عملیــات ارزی را در بیــن بانکهــا به خــود اختصاص
داده .براســاس آمــار دریافتی از بانک مرکــزی در دوره
پسابرجام ،بانک سپه با  8میلیارد و  276میلیون دالر،
بهترین عملکرد ارزی را در سیســتم بانکی کشــور طی
ســال  1395و  9ماه اول سال  1396داشته وسهم بانک
ســپه از شــبکه بانکی کشــور در حوزه عملیــات ارزی در
سال گذشته  58 .12درصد و  9ماهه ابتدای سال جاری
 39 .14درصــد بوده ،از طرفی یکی از موفقیتهای این
بانک حجم فعالیتهای ارزی از جمله شاخصهای
حضــور موفق بانکهــا در عرصــه داخلــی و بازارهای
جهانــی بوده کــه با داشــتن نیروهــای توانمنــد در این
عرصه موفقیتهای چشمگیری را در مدت کوتاه پس
از برجام به دست آورده است.
حتیدردهماههســالجاریصدورحوالههایارزی
بانک ســپه با 68درصد رشــد نســبت به مدت مشــابه

ســال قبــل بــه 5میلیــارد و 312میلیــون دالر رســیدکه
یکمیلیــارد و 540میلیون دالر از ایــن حوالههای ارزی
بابتوارداتکاالبودهاست.عالوهبراینهااگربخواهیم
بــه فعالیت شــعب خارجــی ایــن بانک در چند کشــور
اروپایی اشــاره کنیم باید گفت که  1532فقره اعتبارات
اســنادیبهمبلغحدود 2میلیارددالردردهماههســال
جــاری در بانک ســپه گشــایش یافته کــه در مقایســه با
مدت مشابه ســال قبل  14درصد رشــد نشان میدهد.
همچنین11میلیاردو176میلیوندالرمنابعارزیبرای
اجرایطرحهایکالنوملیمثل؛پتروشیمیبیدبلند،
نفــتوگازصبــااروند،ســروکآذر،حفــاریداناکیش،
نفــت و گاز کنــگان ،نیــروگاه هریــس ،فــوالد کاوه اروند،
پتروشــیمیهایخــطمرکــزشــامل؛پتروشــیمیهای
فیروزآباد ،فســا ،جهرم و داراب از محل منابع صندوق
توسعهملیاختصاصیافتهاست.
البته منابع فوق بدون احتســاب تسهیالت اعطایی
از طریق منابع داخلی به بخشهای مختلف اقتصادی
اســت که از این محل ،طی سال  1395حدود  6میلیارد
و  660میلیون دالر تســهیالت به مشــتریان تخصیص
و معــادل 3میلیــارد و 370میلیــون دالر نیز اعتبارات
اسنادیگشایششد.
اشــاره بــه این نکته نیز الزم اســت که طــرح پاالیش
گاز بیدبلنــد؛ بزرگتریــن طرح ســندیکایی نظام بانکی
کشــور؛ با گشایش اعتبار اســنادی یک میلیارد دالری با
عاملیت بانک سپه در حال اجرا است.

عــاوهبرایــنطرحهاچــهطرحهــایکالن
دیگریازسویبانکسپهبهاجرادرآمدهاست؟
خــوب ،ایــن بانک بــه همراه چنــد بانــک داخلی با
کارگزاران ســه بانــک کره جنوبــی ،اتریــش و دانمارک
قراردادهای اعتباری خارجی میــان مدت (فاینانس)
به مبلغ  9میلیارد و  500میلیون یورو برای تأمین مالی
طرحهای کالن و اولویت دار کشور امضاء کرده است.
همچنینبههمراهچندبانکداخلیدیگر،قرارداد
اعتبــاری خارجی میــان مدت (فاینانــس) بدون مبلغ
بــرای تأمین مالــی پروژههای ملی و کالن کشــور با یک
بانک روسی امضاء کرده است.
از طرفــی بــا تعامل مطلــوب این بانک بــا صندوق
توســعه ملی در ده ماهه ســال جــاری  32فقــره اعتبار
اســنادی از محــل تســهیالت صندوق توســعه ملی به
مبلغ یک میلیارد و  30میلیون دالر گشــایش و معادل
 840میلیون دالر تســهیالت به فعاالن اقتصادی اعطا
کرده است.
در خصــوص رشــد ســپردههای کل بانــک
توضیح دهید که از رشــد قابل توجــه برخوردار
بودهیاخیر؟
در دو ســال گذشــته یعنــی آذر  94تــا آذر  96کل
ســپردههای بانــک ســپه  81درصــد رشــد داشــته کــه
میتوان به منزله تالش و موفقیت چشمگیر همکاران
درشاخصهایعملکردیبانکدانست.
در واقــع ســرمایه پایــه بانک بــا رشــد 4.7برابری با
11هــزار و  181میلیــارد ریــال افزایــش در آذر مــاه  94به
82هزار و  438میلیارد ریال در پایان آذر ماه  96رسیده
اســت .یعنــی میتــوان گفت نســبت کفایت ســرمایه
بانک از 12.2درصد در آذر ماه 96با 35.8واحد درصد
رشد به  47 .10درصد در پایان آذر ماه  96رسیده است.
همچنین مانده کل سپردههای بانک از  445هزار و
 750میلیــارد ریال در آذر 94با 81درصد رشــد به807
هزار و  38میلیارد ریال در پایان آذر ماه  96رســیده این
در حالــی اســت که نقدینگی طــی ایــن دوره حدود52
درصد رشد داشته است.
در خصوص ســپردههای مؤثر بانک هم باید گفت
که این ســپردهها با  8 .80درصد رشد از  419هزار و 945
میلیارد ریال در آذر 94به 759هزار و 297میلیارد ریال
در پایان آذر ماه  96رسیده است.

