سالی پر از افتخار برای بانک ملی ایران
دکتر محمد رضا حسین زاده
مدیرعامل بانک ملی ایران

بانــکملــیایــراندرســال 1396بدونشــکنــهتنهابا
سالهایقبل،بلکهحتیباسال1395نیزقابلمقایسهنبود.
جهشهای بانک ملی ایران در سال جاری چنان بزرگ بود
کهحتیبانکهایمعتبردنیارابهواکنشمثبتواداشــت،
به طــوری کــه تعــداد قابــل توجهــی از بانکهــای خارجی
آمادگیخودرابرایهمکاریبامااعالمیاآغازکردند.
«ملــی شــو »را مــی تــوان بزرگترین رویــداد بانــک ملی
ایراندراینســالدانســتکهدرآن 10سوپرمحصولبانک
رونمایــیشــد.محصوالتــیکههرکــداممیتواننــدتحولی
بزرگدرنظامبانکیکشورتلقیشوند.
حســاب ملــی ســکه ،توریســت کارت ،دســتگاه ،VTM
دســتگاه ، CRSرمز یــک بار مصرف ملــی کارت ،ملی فاند،
ملــی بــازار ،باجــه جوانــه هــا ،بانک آفیســر و شــعبه ســیار،
محصوالتیهســتندکهنــهتنهاحوزهبانکــداریدیجیتالرا
در کشــور متحول می کنند ،بلکه بســیاری از نیازهای نوپدید
مشتریانرانیزبهخوبیپاسخمیدهند.
بانک ملی ایــران یکی از مهمترین وظایف خود را کمک
بــهرونــقتولیــدو ایجاد اشــتغالمیدانــد.درشــرایطیکه
راهاندازیواحدهایاقتصادیکالنمانندنیروگاه،پاالیشگاه
و کارخانههــای تولیدی بزرگ به زمان و ســرمایه زیادی نیاز
دارد کــه تامیــن آن فقــط از دولــت و آن هــم در بودجههای
ســاالنهکشــوربرمیآید،ایجادوتوسعهبنگاههایکوچکو
متوسط بهترین و ســریعترین راه برای ایجاد اشتغال پایدار
محسوبمیشود.
بانــک ملی ایــران در این زمینه تا حد ممکن مســاعدت
داشــته و اعطــای تســهیالت بــه ایــن بنگاههــا را یکــی از
اولویتهایخودقراردادهاست.رقماینتسهیالتدرسال
گذشــته بیش از 30هــزار میلیارد ریال بوده اســت ،در حالی
که بیش از این رقم طی 11ماه نخســت سال جاری پرداخت
شدهاست.
از ســوی دیگر بانک ملی ایران طی ســال گذشته و جاری
بالــغ بر هفت هــزار بنگا ه اقتصــادی کوچک و متوســط و31
بنــگاه کالن اقتصــادی را از بحــران نجات داده اســت .مبلغ
تســهیالت پرداختی به بنگاههای بزرگ بحران زده دو هزار
و 580میلیــاردریالبههمراه 16میلیــاردو 461میلیوندالر
بودهاســت.بیشترینســهمازاینمیزانتسهیالترااستان
لرســتانبارقمیکهزارو 480میلیــاردریالازآنخودکرده
است.
آمارنشــانمیدهداستقبالمردمازخدماتبانکداری
الکترونیــک بانــک ملی ایــران مرتــب رو به افزایش اســت.

ســامانه «بــام» کــه ایــن روزهــا در اوج اســت و بــه خوبــی
قابلیتهایش را به مشــتریان نشــان داده ،اکنون به بیش از
دومیلیونو 300هزارکاربرخدماتارائهمیدهد.
از ســوی دیگر تعریف کردن خدمات تازه و جدید بر روی
دســتگاههای خودپــرداز و کیوســکهای نویــن بانــک ملی
ایــران ،میــزان مراجعه مشــتریان بــرای دریافــت خدمات
مبتنیبراینسامانههاراافزایشدادهاست.
پیام رســان «بله»محصولمنحصر به فردی است که با
حمایتبانکملیایران،خدماتبانکیارائهمیدهد.این
پیامرســانبومیبهخوبیثابتکــردهکهمیتوانباتکیهبر
دانشمتخصصانداخلی،محصوالتینوتولیدومخاطبان
رابهخوبیجذبکرد.
تا مدتهــا ،تصــور جامعه مــا از عمل به مســئولیتهای
اجتماعــیبنگاههایاقتصادیبزرگ،تنهاکمکبهاجرای
چنــدطــرحعــامالمنفعــهبــود،امــابانکملــیایــراناین
رویــه را به کلــی تغییــر داده و حوزههای تــازه ای را در عرصه
مسئولیتهایاجتماعینمایانکردهاست.
در ســال 1396وقوع زلزله مهیب منطقه غرب کشــور به
ویژهدرســرپلذهابوکرمانشــاهخســاراتبزرگــیبرجای
گذاشــت و بانک ملی ایران بدون شــک در کمک رســانی به
آسیبدیدگاناینحادثهیکیازپیشتازانبود.
این بانک گرچه اقدامهای گذشته خود مانند آزادسازی
زندانیــان جرائم غیر عمــد ،کمک به زلزلــه زدگان ،احداث
بیمارســتان و مدرســه ،تخصیــص بودجــه بــه اقدامهــای
فرهنگــی و ورزشــی را در همیــن حــوزه ادامــه داد ،امــا بــه

بانک ملی ایران طی سال گذشته و جاری بالغ بر هفت
هزار بنگا ه اقتصادی کوچک و متوسط و  31بنگاه کالن
اقتصادی را از بحران نجات داده است .مبلغ تسهیالت
پرداختی به بنگاههای بزرگ بحران زده دو هزار و 580
میلیارد ریال به همراه  16میلیارد و  461میلیون دالر بوده
است .بیشترین سهم از این میزان تسهیالت را استان
لرستان با رقم یک هزار و  480میلیارد ریال از آن خود
کرده است.

عرصههایتازهایمانندحمایتازاستارتآپهابهعنوان
بخشیازمسئولیتاجتماعیخودورودکرد.
مشــارکت در کمپین حمایت از کــودکان نیازمند درمان
با شــعار «کودکان ،فردای ایرانند» و نیز مشارکت در کمپین
کاهــش ســوانح جــاده ای با اهــدای دو جایزه ســفر بــه جام
جهانیروســیهبهرانندگانقانونمداردرسفرهاینوروزی،
نمونههای تازه ای از روند رو به رشــد حرکــت بانک در حوزه
مسئولیتهایاجتماعیاست.
نظــام بانکــی کشــور و نیــز بانــک ملــی ایــران در دوران
تحریمهــایبینالمللی،شــرایطســختیراتجربهکــردواز
طرفــیبرخیازمبــادالتتجاریدراینمدتبامشــکالتی
روبهروشدامااجرایبرجام،تحوالتبسیاریرادرمراودات
بانکــی و تجــاری کشــور رقــم زد .گشــایش دوبــاره خدمات
ارز بازرگانــی بانــک ملی ایــران به عنــوان یکــی از بزرگترین
بانکهایکشورنیزدرایندورانرخداد.
مجموع خدمات ارز بازرگانی بانک ملی ایران در بخش
گشــایشهای اعتبارات ،بــروات اســنادی و حوالههای ارزی
صادره بابت واردات کاال در یازده ماه ابتدای امســال نسبت
بهمدتمشابهسالگذشته ازنظرتعداد 1.88برابرو ازنظر
مبلغ 3.32برابررشدداشتهاست.
تبــادل بیــش از 45هزار پیام ســوییفتی و بر قــراری کلید
رمز ســوییفت بــا 34کارگزار خارجی طی یازدهماه نخســت
امسال،بخشدیگریازایندستاوردهاست.
خروجازبنگاهداریازمهمترینتأکیداترئیسجمهوری
محترم ،بانکمرکزیوشورایپولو اعتبارخطاببهبانکها
بودهاست.
در یازده ماه نخســت ســال جــاری بیش از 3هــزار و500
میلیارد ریال از امــوال مازاد بانک ملی ایران به فروش رفت
کهاینموضوعدرنظامبانکداریکشورچشمگیروبینظیر
است .همچنین 27اســفند ماه ،روز اقدام نهایی بانک ملی
ایرانبرایخروجازبنگاهداریاعالمشــد.دراینروز70.68
درصد ســهام بانک ملی ایران در «شــرکت ســرمایه گذاری
گروهتوسعهملی»ازطریقبورسبهفروشگذاشتهشد.
ارزش واگــذاری بنگاههای اقتصادی بانک ملی ایران در
ســال 1394حــدودچهارهــزارو 158میلیاردریال،درســال
 1395معادل 9هزار و 746میلیارد ریال و در 11ماه نخســت
سالجاریحدود 15هزارمیلیاردریالبرآوردشدهاست.
بانکملیایرانبهعنوانعاملبانکمرکزیدرتعدیل
قیمــتســکهنقــشمهمیداشــت.حــراجســکهدربانک
کارگشــایی ،به خوبی توانســت قیمتها را بــه نقطه تعادل
برگردانــد.فــروشنقدیبیــشاز 360هزارقطعهســکهدر
بانک کارگشــایی ،اقدامــی جدی در این راســتا بود .از ســوی
دیگرباعملیاتیشدنپیشفروشسکهدرشعبمنتخب
بانکملیایران،نقدینگیقابلتوجهیازبازارجمعشد،به
طوری که تنها در هشت روز نخست اجرای این طرح بیش از
 300هزارقطعهسکهتوسطمردمپیشخریدشد.
همچنیــن طــی دو هفتــه عرضــه اوراق گواهــی ســپرده
مــدتدار ویــژه ســرمایه گــذاری (عــام) بــا نــرخ ســود
علیالحســاب 20درصد 406،هزار و 873فقره از این اوراق
دربانکملی ایرانبه فروشرســید .اینمیزان اوراقحدود
 408هزارمیلیاردریالمنابعراجذبکرد.
کاهش میزان مطالبات معــوق همواره یکی از بهترین
راههــا بــرای بهبــود صورتهــای مالــی و افزایــش قــدرت
تســهیالت دهی بانک ها اســت و از این رو بانک ملی ایران
وصول این مطالبات را یکی از مهم ترین اولویتهای خود
قرار داده است.
 NPLبانــک ملی ایــران تا پایــان آذرماه امســال معادل
 8.17اعالمشــدکهاینرقمبااقدامهایگســتردهدرارتقای
بانکــداریالکترونیکواصالحســاختارمالیصورتگرفته
است.
از ســویی برنامــه ریــزی و هدف گــذاری بــرای کاهش
مطالبــات غیرجــاری از ابتــدای ســال بــرای هــر یــک از
واحدهــا صــورت گرفتــه و پیگیری دائمــی و پایش روزانه
هر گونــه افزایش احتمالی و اعــام وضعیت انحراف هر
واحــد در مقاطع ماهانه به مســئوالن مربوطه در دســتور
کار قرار گرفت.
کاهــش 46هــزارمیلیــاردریالــیمطالباتغیرجــاریاز
سال 1392تا ســال ،1395دستاوردی دیگر برای بانک ملی
ایران محســوب می شود و موجب برگشــت بالغ بر 30هزار
میلیارد ریــال از ذخایر مطالبات مشــکوک الوصول و بهبود
صورتهایمالیبانکشدهاست.
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