تســهیالت پرداختی چه ؟ آیا رشدی داشته
یا خیر ؟
بلــه رشــد قابــل توجهــی در تســهیالت اعطایــی
داشــتیم ،در واقــع تســهیالت اعطایــی بانــک از 320
هــزار و  380میلیارد ریــال در آذر  94با  135هزار و 449
میلیارد ریــال افزایش رشــد  3 .42درصــدی را تجربه
کرده و به  455هــزار و  829میلیارد ریال در آذر ماه 96
رسیده است.
درمقطعدوسالهعالوهبرپرداختتعداد904هزار
و 944فقرهتسهیالتبهمبلغ395هزارو 395میلیارد
ریــال بــه متقاضیــان بخشــهای مختلــف اقتصــادی،
تعداد  139هزار و  785فقره وام قرضالحسنه ازدواج
بهمبلــغ 13هــزار و 687میلیــارد ریــال مدت دو ســال
پرداخت کرده است.
عالوه بر این ،تا پایان آذر ماه  82هزار و  208میلیارد
ریــال تســهیالت بــه  36هــزار و  840بنــگاه اقتصــادی
کوچک و متوسط پرداخت شده است.
درخصوصعاملیتبانکسپهدرابرپروژه
مهار آبهای مرزی کشــورتوضیح دهید که چه
اقداماتیصورتگرفتهاست؟
بانــک ســپه بــه عنــوان بانــک عامــل در اجــرای ابر
پروژههــای مهــار و تنظیم آبهای مرزی و شــبکههای
اصلی و فرعی آبکشی و زهکشی ،مبلغ  171هزار و 426
میلیارد ریــال بابت  97طرح تخصیص داده اســت .با
توجــه بــه اینکه این بانــک در تأمین منابــع مالی طرح
تضمینــی خرید گندم نیــز مشــارکت دارد مبلغ 6هزار
میلیــارد ریــال تســهیالت به شــرکت مــادر تخصصی
بازرگانــی ایــران بــه منظــور پرداخت مطالبــات گندم
کاران طــی ســال جــاری پزداخت شــده که میتــوان از
جملــه دیگر اقدامات این بانک برای حضور در عرصه
کالن اقتصادی و کمک به دولت نام برد.
همچنین باید گفت که نسبت مطالبات غیر جاری
به تســهیالت اعطایی بانک ســپه در پایان آذر ماه سال
 94بالــغ بر 36.13درصد بوده که با 38.2واحد درصد
کاهــش در پایــان آذر ماه ســال جاری بــه 98.10درصد
تنــزل یافتــه که بــا هدفگذاری انجــام شــده در برنامه
جامع عملیاتی ســال  96بانک ،نســبت مذکور تا پایان
سال جاری به کمتر از 10درصد کاهش خواهد یافت.
درفــروش امــاکمــازاد بانــک ســپه چه؟
رشدیداشتید؟
بله ،در این زمینه هم رشــد  395درصدی داشتیم.
باید گفت که بــا توجه به نقش حیاتی بــازار بین بانکی
در سیاســتگذاری بانــک مرکــزی و بــه تبــع آن تأمین
نقدینگــی بانکهــا و مؤسســات اعتباری ،بانک ســپه
با تکیه بــر مدیریت بهینه منابع و مصارف ،نســبت به
نقش آفرینی مؤثــر در این بازار اقدام کرده و همواره در
موقعیت وام دهی قرار داشته است.
یعنی این بانک چند درصد رشــد نقدینگی
دربازاربینبانکیداشته؟
میتــوان گفت رشــد  387درصــدی نقدینگی این
بانــک در بــازار بین بانکی بوده اســت یعنــی نقدینگی
بانــک در بــازار بیــن بانکــی از  10هــزار و  450میلیــارد
ریــال در آذر مــاه  94با رشــدی معــادل  4 .387درصد
بــه  50هــزار و  930میلیارد ریــال در آذر ماه  96رســیده
اســت .همچنین تعداد دســتگاههای خودپرداز بانک
از  2,786دســتگاه با رشــدی معادل  7 .41درصدی به
 3,949دســتگاه رسیده و تعداد پایانههای فروشگاهی
بانک نیز با رشــد  6.83درصدی به  340,077دستگاه
افزایشیافتهاست.
عالوه برایــن ،میزان گشــایش اعتبارات اســنادی
بانــک  127درصد رشــد ،بــروات اســنادی  24درصد
رشــد و حوالههــای ارزی صــادره  122درصــد رشــد
داشته است.
درخصــوص اقدامات عملکــردی بانک در
حــوزهفعالیتهایارزیتوضیــحدهیدکهچه
اقداماتیصورتگرفتهاست؟
در ایــن زمینــه هــم باید بــه افتتــاح تعــداد 60فقره

حســاب نزد  32بانک خارجی و ایجاد روابط کارگزاری
بــا116بانــک خارجــی اشــاره کنیم کــه گشــایش اعتبار
اســنادی یک میلیارد دالری طرح پاالیش گاز بید بلند
که بزرگترین طرح ســندیکایی نظام بانکی کشور است
باعاملیتبانکسپهصورتپذیرفتهاست.
الزم اســت بدانیــد که اتصــال مجدد بانک ســپه به
سیســتم جهانی ســوئیفت و برنامه ریزی بــرای ایجاد
حداکثــر انطبــاق از فعالیتهــا بــا قوانیــن و مقــررات
بینالمللی برخی از اقدامات بانک برای بهرهبرداری
از شــرایط پســا برجام در حــوزه ارزی اســت که موجب
بسترســازی بــرای انجــام فعالیتهــای ارزی از طریق
تجهیزات ســخت افزاری و ســامانههای نرمافزاری در
بخشهای صف و ســتاد بانک و آموزش پرســنل ارزی
و افزایش ســرمایه هر یک از شعب خارج از کشور بانک
طبق مقررات کشورهای میزبان و اتصال شعب خارج
از کشــور به سیســتم تارگت  2از دیگر اقدامات بانک در
حوزه ارزی شده است.
یکیازبرنامههاواهدافبانکســپههمواره
کمک بــه خودکفایــی خانواده تحت پوشــش
کمیتــهامــدادامامخمینــی(ره)اســتدراین
خصوص تاکنــون چهاقداماتیصــورت گرفته
است؟
بانک ســپه با پرداخت حدود  22هزار میلیارد ریال

اختصاصیافت.بانکسپهچهکمکهاییدر
اینخصوصانجامدادهاست؟
پــس از زلزلــه دلخــراش غــرب کشــور ،بانک ســپه
به عنــوان اولین بانــک  1000میلیارد ریــال اعتبار برای
بازســازی واحدهــای مســکونی آســیب دیــده از زلزله
استانهایغربیکشوراختصاصداد.
عالوه بر آن ،این بانک در نه ماه سال جاری به4700
خانواده آسیب دیده ناشــی از حوادث طبیعی بیش از
 228میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرده است.
خب بــرای جوانان چــه تســهیالتی در نظر
گرفتید؟
ایــن بانک بــا ارائه و پرداخت 8هــزار و 407میلیارد
ریــال از منابع خود در قالب تســهیالت قرضالحســنه
ازدواج در ده ماهــه ســال جــاری به 80هــزار و 471زوج
جــوان توانســته زمینــه ازدواج ایــن تعــداد از جوانــان
را فراهــم کنــد تــا بتوانند زندگی مشــترک خــود را آغاز
کننــد .در واقع میتــوان گفت این بانــک ،با اختصاص
 6هــزار میلیارد ریال از منابع خود توانســت گام مؤثری
در اجــرای طرح ضربتــی وام ازدواج مــورد تأکید بانک
مرکزیبردارد.
چــه میزان تســهیالت بــرای طرح مشــاغل
خانگیاختصاصدادید؟
خــب بــرای مشــاغل خانگــی ،در ده ماهــه ســال

الزم است بدانید که اتصال مجدد بانک سپه به سیستم جهانی سوئیفت و برنامهریزی
برای ایجاد حداکثر انطباق از فعالیتها باقوانین ومقررات بینالمللی برخی از اقدامات
بانک برای بهره برداری از شرایط پسا برجام در حوزه ارزی است که موجب بسترسازی
برای انجام فعالیتهای ارزی از طریق تجهیزات سخت افزاری و سامانههای نرم افزاری
در بخشهای صف و ستاد بانک و آموزش پرسنل ارزی و افزایش سرمایه هر یک از
شعب خارج از کشور بانک طبق مقررات کشورهای میزبان و اتصال شعب خارج از کشور
به سیستم تارگت 2از دیگر اقدامات بانک در حوزه ارزی شده است
تسهیالت توانســته به توانمندســازی و خوداتکایی 18
هــزار و  243خانواده تحت پوشــش کمیته امــداد امام
خمینی (ره) طی پنج ســال گذشته یعنی از سال 1390
تا  1395کمک کند .البته باید به این نکته نیز اشاره کرد
که این بانــک در قالب اجرای تبصره  26قانون بودجه
ســال  ،1395با پرداخت  277میلیارد ریال تسهیالت
به  2هزار طرح اشــتغالزا به عنوان دومین بانک کشــور
در اعطــای تســهیالت بــه خانوادههای محروم کشــور
شناخته شده است.
فقــط کمکهــا در قالــب کمــک بــه
خانوادههایتحتپوشــشکمیتــهامدادبوده
یا ســازمانهای حمایتی دیگرنیــز از کمکهای
بانکسپهبهرهمندشدند؟
خیــر ،بانک ســپه در ده ماهه ســال جــاری 5432
فقــره تســهیالت بــه مبلــغ  916میلیــارد ریــال عالوه
بــر خانوادههــای تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امام
خمینــی(ره) بــه ســازمان بهزیســتی کشــور نیــز
پرداخــت کرده اســت .عــاوه براین کمکهــا 2800
فقــره تســهیالت قرضالحســنه درمــان و مســکن به
خانوادههــای معظــم شــهدا و ایثارگران نیــز طی ده
ماهه ســالجاری بــا اختصــاص هــزار و  886میلیارد
ریال منابع بانکی پرداخت شــده اســت .اشاره به این
نکتــه الزم اســت که حــدود  25درصد پرســنل بانک
ســپه از خانــواده ایثارگــران ،جانبــازان ،آزاده و فرزند
شهید هستند.
همانطــورکهمیدانیدباوقــوعحادثهزلزله
کرمانشاهکمکهایزیادیبهمردماینمناطق

جــاری چیــزی حــدود 3731فقره تســهیالت به مبلغ
 395میلیــارد ریــال در قالب طرح مشــاغل خانگی در
استانهایمختلفکشورپرداختشدهاست.
یکــی از حمایتهــای بانکــی نوســازی و
بهسازیواحدمســکونیاستچهاقداماتیدر
اینخصوصصورتگرفتهاست؟
برای نوســازی و بهسازی مسکن شهری و روستایی
در نــه ماهــه ســال جــاری هــزار و  320میلیــارد ریــال
تسهیالت از سوی بانک سپه پرداخت شده است.
همچنیــن ایــن بانــک  25هــزار میلیــارد ریــال
منابــع خود را بــرای اعطای تســهیالت به طرحهای
مصــوب کارگــروه اشــتغال و کمیســیون تخصصــی
شــورای عالی اشتغال در اســتانهای مختلف کشور
اختصاص داده است.
از طرفــی بــا توجــه بــه همراهــی بانــک ســپه بــا
سیاســتهای اقتصادی دولــت و تالش برای تحقق
اهداف اقتصــاد مقاومتی مورد تأکیــد مقام معظم
رهبــری ما بــرای کمک بــه رونق تولید و اشــتغال در
نــه ماهــه ســال جــاری  6هــزار و  500میلیــارد ریــال
تســهیالت به  1300واحد تولیدی کوچک و متوســط
پرداخت کردیم.
عالوه بر این کمکها به دلیل ضرورت مشارکت
بانکهــا بــرای حمایــت از رونــق تولیــد و اشــتغال،
بانک ســپه برای تحریک تقاضــا و کمک به افزایش
امکان خرید مردم در نه ماهه ســال جاری  166هزار
کارت اعتبــاری بــه مبلغ  23هــزار میلیــارد ریال نیز
صادر کرده است.
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