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اخبار
طرح جدید مجلس برای سهمیهبندی؛

اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت :یکی
از طرحها برای تغییر در سهمیهبندی بنزین این
است که بنزین را به کد ملی افراد اختصاص
دهیم.
فریدون عباسی در حاشیه مراسم امضای
 ۱۳قرارداد برای نگهداشت تولید نفت در جمع
خبرنگاران ،افزود :امضای این قراردادها به معنای
گشایش بیشتر و استفاده از ظرفیتهای داخلی
برای حل مشکالت است.
وی با اشاره به اینکه اینکار باعث میشود
توان مدیریتی کشور در حوزه نفت و گاز تقویت
شود ،ادامه داد :اجرای این قراردادها به رونق
ساخت داخل تجهیزات کمک میکند و استفاده
از نیروهای ایرانی در پروژههای داخلی را تقویت
کرده و زمینه را برای صدور خدمات تخصصی در
حوزه نفت و گاز هموار میکند.
عباسی به توجه به مسوولیتهای اجتماعی
در صنعت نفت اشاره کرد و گفت :هر کار
صنعتی که صورت میگیرد جمعیت را متمرکزتر
از گذشته میکند و تمدن جدید صنعتی ایجاد
میشود .این جمعیت نیازمند اقدامات خاصی
است که مسولیتهای اجتماعی آن را محقق
خواهد کرد.
وی در خصوص مطرح شدن بحث تغییر
سهمیهبندی بنزین در مجلس تاکید کرد :شدت
مصرف انرژی در ایران باال است زیرا حمل و نقل
شهری و حمل ونقل عمومی توسعه مطلوب
نداشته است .بنابراین در راستای صرفهجویی در
مصرف سوخت باید بین سه وزارتخانه صنعت،
کشور و نفت هماهنگی ایجاد شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود:
مصرف سوخت در بنزین و گازوئیل منطقی
نیست و هر زمان که تصمیمی برای کنترل
این مصرف گرفته میشود،با افزایش قیمت ارز،
دوباره تصمیمات بیاثر خواهد شد .در کنار آن
همواره میل به قاچاق وجود دارد زیرا به مناطق
مرزی برای اشتغال توجه نشده و از تفاوت قیمت
در سوخت استفاده میکنند.
به گفته عباسی تا زمانی که نرخ ارز کنترل
نشده ،ارزش پول ملی حفظ نشود و قیمت بنزین
را واقعی نکنیم ،مصرف بی رویه خواهیم داشت و
بهرهوری هم ایجاد نمیشود.
وی ادامه داد :برای این منظور ،درباره
طرحهای مختلفی بحث میشود که یکی از آنها
این است که بنزین را به کد ملی اختصاص
دهیم و این سهمیه قابل فروش باشد .طرح دیگر
که جامعتر است اینکه واحد جامع انرژی تعریف
کنیم که این کار مدیریت را در مصرف انرژی
ممکن خواهد کرد.
عباسی افزود :سعی میکنیم با همفکری با
وزارت نفت طرحی را ارائه کنیم که قابل اجرا
باشد و دولت آن را قبول کند.
وی با تاکید بر اینکه از کارهای شتابزده
نتیجه نمیگیریم ،گفت :مجلس درک میکند
که دولت مشکالت مالی دارد و میخواهد به هر
نحوی نقدینگی جامعه را کنترل کند .در کنار آن
کسری بودجه نیز وجود دارد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد :تا
زمانی که قیمت بنزین واقعی نشود ،قاچاق آن
ادامه خواهد یافت.
به گفته عباسی  ،موضوع فروش بنزین به
قیمت  ۹۰درصد فوب خلیج فارس در مجلس
مطرح نشده و ممکن است تنها نظر شخصی
یکی از نمایندگان باشد.
وی رابطه مجلس و وزارت نفت را مطلوب
دانست و افزود :تا کنون جلسات متعددی با وزیر
نفت و معاونان وزارت نفت داشتیم .البته ممکن
است نمایندگانی وابسته به جناح خاصی باشند
و حرکات مورد نظر خود را انجام دهند اما جو
قالب ،جو همدلی و همراهی است.

خبر مهم نوبخت درباره پیشفروش
اوراق نفتی

محمدباقر نوبخت ،معاون رئیسجمهور
درباره پیشفروش اوراق نفتی در بورس
توضیحاتی را ارائه کرد.
محمدباقر نوبخت در صفحه شخصی خود
در توییتر اعالم کرد :آنچه از پیشفروش اوراق
نفتی در بورس صحبت میشود متفاوت از طرح
فروش قطعی نفت است که در شورای عالی
اقتصادی مورد توافق قرار گرفته و منتظر نظر
مقام معظم رهبری هستیم.
هر چند مقرر بودپذیره نویسی برای اوراق
سلف نفتی امروز در بورس انرژی آغاز شود اما
شرکت بورس انرژی ایران در اطالعیهای اعالم
کرد که پذیرهنویسی اوراق سلف موازی استاندارد
نفتی به تاریخ دیگری موکول شده است.
در اطالعیه شرکت بورس انرژی ایران
آمده است« :به اطالع میرساند با عنایت به
تغییر برنامه زمانبندی عرضه اولیه اوراق سلف
موازی استاندارد نفت خام صادراتی در نمادهای
معامالتی «سنفت  »۰۰۲و «سنفت،»۰۰۳
پذیرهنویسی این اوراق به تاریخ دیگری موکول
شده است.
نقدینگی مورد نیاز :حداکثر ۱۲هزار تومان

عرضه اولیه سهشنبه مشخص شد

روز سهشنبه  ۲۸مردادماه شرکت تهیه
توزیع غذای دنا آفرین فدک ۲۰ ،درصد از سهام
خود را در نماد «گدنا» از طریق عرضه اولیه وارد
بورس میکند .بر اساس اطالعیه بازار فرابورس
ایران ،روز سهشنبه  ۲۸مرداد ماه شرکت تهیه
توزیع غذای دنا آفرین فدک  ۶۰میلیون (معادل
 ۲۰درصد) از سهام خود را به روش عرضه اولیه
روانه بورس میکند .از این میان  ۵۱میلیون
سهم از طریق عرضه اولیه به عموم عرضه
میشود .بر این اساس هر نفر میتواند  ۲۰سهم
در بازه قیمتی  ۵۸۰تا  ۶۰۰تومانی سفارش دهد
که معادل حداکثر  ۱۲هزار تومان خواهد بود .در
صورت مشارکت  ۶میلیون نفری ،احتماال به هر
نفر بیشتر از  ۹سهم تخصیص داده نشود که به
 ۵،۴۰۰تومان نقدینگی نیاز خواهد داشت.
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وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

ثبت نام ۶۳هزار زن سرپرست خانوار در طرح مسکنملی

وزیر راه و شهرسازی گفت :از  ۹۳۰هزار
متقاضی طرح مسکن ملی ۶۳ ،هزار نفر زنان
سرپرست خانوار هستند که در اولویت واگذاری
مسکن قرار دارند.
براساس اعالم پایگاه اطالع رسانی وزارت راه
و شهرسازی ،محمد اسالمی ،وزیر راه و شهرسازی،
درباره آخرین وضعیت ساخت ،تکمیل و تحویل
واحدهای مسکن مهر و مسکن ملی ،اظهار کرد:
با یک بررسی علمی متوجه میشویم که نسبت
تعداد واحدهای مسکونی به تعداد خانوار بیشتر
است ،اما امکان خانه دار شدن افراد و خانوادههای
زیادی به دلیل عدم استطاعت خرید در بازار فعلی
وجود ندارد به همین دلیل در این دوره با اعمال
سیاست جدید ،موضوع عرضه و تقاضا برای جامعه
هدف را مالک قرار دادیم و تصمیم گرفتیم زمینه
خانهدار شدن افرادی که استطاعت مالی ندارند را
فراهم کنیم.
وی گفت :دو سال پیش با اهتمام ویژه وعده
دادیم که  ٩٠٠هزار واحد مسکونی را تا آخر دولت
وارد بازار کرده و به مردم تحویل میدهیم .بر
همین اساس ،برنامه تحویل یک سبد  ۹۰۰هزار
واحدی متشکل از مسکن مهر و مسکن ملی را در
جلسه رای اعتماد ارایه شد که به سمت اجرای این
طرح حرکت کردیم.
اسالمی با اشاره به طرح اقدام ملی مسکن،
گفت :در این طرح هم امکان ثبتنام وجود داشت
هم اینکه برای تحت پوشش قرار دادن جامعه
کارگری و بازنشستگان با وزارت تعاون ،برای
جامعه فرهنگی با وزارت ارشاد ،برای خانه دار شدن
نیروهای مسلح با وزارت دفاع و سایر دستگاهها
تفاهمنامههایی را مبادله کردیم تا جامعه هدف را

گسترش دهیم.
وی ادامه داد ۴۰۰ :هزار واحد ملی مسکن را
در سطح کشور تامین زمین کردیم و پروژههای آن
تعریف شده است در بسیاری از شهرها در حال
واگداری زمین هستیم که مردم به صورت گروهی
شروع به ساخت زمین کنند .در خیلی از شهرها
ساختمانهای دو طبقه  ۴واحدی به چند خانوار
تخصیص داده میشود و با مدیریت بنیاد مسکن
پروژهها را احداث میکنند.
اسالمی ادامه داد :در مرحله اول ثبت نام
مسکن ملی به میزان طرفیت آماده شده تامین
زمین کردیم و هدف ما این بود که تقاضا محور
عمل کنیم تا واحد ساختهشده بدون متقاضی
نداشته باشیم .در مرحله دوم ثبتنام را باز
گذاشتیم که در نهایت یک میلیون و  ۶۰۰هزار

نفر به صورت پیامکی و یا از طریق سامانه ثبتنام
کردند که پاالیشها انجام شد تا واجدان شرایط
شناسایی شوند.
وزیر راه ادامه داد :از  ۹۳۰هزار نفری که
تاکنون پرونده ثبت نام مسکن ملی خود را تکمیل
و اطالعات خود را وارد کردند ،حدود  ۴۰۰هزار
نفر واجد شرایط تشخیص داده شدند ،البته پاالیش
ادامه دارد و باید افراد پرونده خود را کامل و پول
واریز کنند تا مشخص شود که متقاضی جدی
مسکنملی هستند تا به پروژه متصل شوند.
وزیر راه و شهرسازی گفت :تحلیل آماری
که به صورت مشترک با وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی انجام دادیم نشان میدهد از  ۹۳۰هزار
متقاضی طرح مسکن ملی ۶۳ ،هزار نفر زنان
سرپرست خانوار هستند که در اولویت واگذاری

مسکن قرار دارند و از بین این  ۶۳هزار نفر نیز ۹
هزار نفر از جامعه کارگری هستند.
وی افزود ۳۵۹ :هزار نفر از  ۹۳۰هزار نفر کد
کارگری دارند واجد شرایط دریافت مسکن نیز
از قشر کارگران هستند .ما افتخار میکنیم برای
حدود  ۱۱۲هزار نفر از ثبت نام کنندگان جزو
دهکهای یک ،دو و سوم قرار دارند و  ۲۲هزار نفر
نیز جزو کارگران هستند .با سازمانهای حمایتی
تفاهمنامه منعقد کردیم و با تعرفه و با یارانه خاص
و با وام بالعوضی که به آنها تعلق میگیرد خانه
دار خواهند شد.
عضو کابینه دولت دوازدهم گفت :مجموعه
اقدامات ما ،درست شامل جامعه هدفی است که
به دنبال آن بودیم و نمیتوانند از بازار موجود،
مسکن تهیه کنند و جامعهای که در فهرست ما
هستند همانهایی هستند که به دنبال شناسایی
آنها بودیم .وی گفت :در بخش آموزش و پرورش
نیز از بین  ۱۷۰هزار نفری که لیست آنها به
وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است ،تا کنون
 ۷۵هزار نفر واجد شرایط بودند و حدود  ۲۰هزار
پروژه شروع شده است و  ۲۰تا  ۳۰هزار پروژه
نیز به زودی شروع میشود .اسالمی با تاکید
براینکه همه ظرفیتها را به کار میگیریم ،گفت:
عالوه بر انبوهسازان از ظرفیت بنیاد مسکن ،بنیاد
مستضعفان ،ستاد اجرایی فرمان امام ،موسسات
خیریه و خیرین مسکنساز استفاده کردیم و زمین
در اختیار آنها قرار دادیم و پروژهها را پیگیری
میکنیم.وی خاطر نشان کرد :تا رسیدن به جریان
پایدار تولید و عرضه مسکن برای جامعه هدف حائز
اهمیت و تا زمانی که به هدف نرسیم ،این حرکت
را متوقف نمیکنیم.

زنگنه در مراسم امضای  ۱۳قرارداد نفتی

صنعت نفت ایران متوقف شدنی نیست

وزیر نفت با بیان اینکه تحریم و بانیان تحریم،
رفتنی هستند گفت :صنعت نفت ایران متوقف
شدنی نیست.
بیژن زنگنه در حاشیه امضای قراردادهای
طرحهای نگهداشت و تولید در جمع خبرنگاران
افزود :امروز برای صنعت ایران ،روز مهمی است.
قراردادهایی به ارزش  ۱.۵میلیون یورو در  ۵استان
کشور امضا شده است و پیام امضای این قرارداد این
است که صنعت نفت ایران متوقف شدنی نیست و
تحریم و بانیان تحریم رفتنی هستند.
وی گفت :امضای این قراردادها فرصتهای
زیادی برای اشتغال شرکتهای ایرانی ایجاد
میکند ،همچنین چهار درصد از اعتبار این
قراردادها ،صرف کارهای عامالمنفعه میشود.
زنگنه در پاسخ به سوالی درباره طرح گشایش
اقتصادی گفت :ایده اصلی گشایش اقتصادی را وزارت
نفت نداده است و به ما چارچوبی دادند که بهصورت
فنی این طرح را بررسی کنیم ،هر وقت مصوبهای ابالغ
شود وزارت نفت تنها مجری خواهد بود.
وی درباره تداوم صادرات بنزین به ونزوئال هم
افزود :صادرات بنزین به ونزوئال یک کار تجاری
است آن را به رزم سیاسی تبدیل نکنید.
زنگنه درباره ادعای اخیر امریکاییها مبنی بر
توقیف محموله بنزین ایران هم گفت :محمولههای
اخیر بهصورت فوب به ونزوئال فروخته و تحویل
شده بود و پول آن تسویه شده است و نه کشتیها
و نه پرچم متعلق به ما نبود .وزیر نفت درباره طرح
جدید مجلس برای سهمیه بندی بنزین براساس
کد ملی هم گفت :هنوز طرحی درباره تغییر
سهیهبندی بنزین ارائه نشده است.
زنگنه همچنین درباره بازار نفت گفت:
عملکرد اوپک موفق بوده ،,چون قیمت نفت از ۱۶

دالر در اردیبهشت ماه به حدود  ۴۵دالر رسیده و
ثبیت شده است.
وزیر نفت با اشاره به اینکه اگر در شرایط
تحریم نتوانیم ظرفیت سازی کنیم با رفع تحریم
نمیتوانیم سهم خود را از بازار پس بگیریم ،افزود:
باید در کمتر از سه ماه به ظرفیت پیش از تحریم
باز گردیم و با قدرت وارد بازار شویم.زنگنه اضافه
کرد :ایران باید یک تا دومیلیون بشکه ظرفیت مازاد
داشته باشد تا در شرایط خاص وارد بازار شود.
وی گفت :در شرایط تحریم حتی یک دکل و
یک نفر بیکار نشده است و در تالشیم تا پیمانکاران
ضعیف محلی ،تقویت شوند.
زنگنه ادامه داد :منتظر خارجیها نمیشویم تا
اگر آنها نیامدند رو به قبله شویم .بیگانه ،بیگانه
است و هر کسی دنبال منافع خود است .خارجی
نامحرم است .ما کار خود را بدون خارجیها ادامه
میدهیم ،البته در صورت حضور آنها کار تسریع
میشود .وزیر نفت با اشاره به اینکه از هر روشی
برای توسعه کشور استفاده میکنیم ،گفت :در همه
میادین مشترک بزرگ نفتی و گازی در ظرفیت
تولید از همسایگان جلوتر هستیم.
وی تاکید کرد :در دسته اول قراردادهای
نگهداشت تولید در فضای کسب و کار با مشکالتی
رو برو شدیم که این مشکالت را در قراردادهای
جدید اصالح کردیم.
زنگنه با بیان اینکه در صنعت جهانی نفت بر
سر این اجماع است که رکن اصلی در فعالیتهای
باالدستی نفت ،افزایش ضریب بازیافت است گفت:
یک درصد افزایش ضریب بازیافت به معنای افزایش
هفت میلیارد بشکه نفت به تولید ایران است که
درآمد  ۳۰۰میلیارد دالری را به دنبال دارد.
وزیر نفت با اشاره به اینکه رقابت در بازار

کنسرت خندۀ آنالین حسن ریوندی با بیش
از 73هزار بازدیدکننده برگزار شد

«کنسرت خندۀ حسن ریوندی» ،به صورت
زنده و اختصاصی از اپلیکیشن لنز ایرانسل پخش
شد و بیش از 73هزار نفر ،با خرید قبلی بلیت ،آن
را مشاهده کردند.
به گزارش امتیاز ،این برنامۀ  90دقیقهای،
یکشنبه  26مرداد  ،1399از ساعت  ،21در «تاالر
بزرگ کشور» در تهران برگزار شد و اپلیکیشن لنز
ایرانسل ،به صورت زنده و اختصاصی آن را برای
عالقمندان پخش کرد.
بیش از 73هزار نفر ،با خرید قبلی بلیت ،این
برنامه را تماشا کردند که نیمی از آنها ایرانسلی
و نیمی دیگر از مشترکان سایر اپراتورهای دیتا
بودند .تماشای این برنامه ،مصرف حدود 80هزار
گیگابایتی دیتا در کل شبکۀ ملی اطالعات را به
همراه داشت .همچنین پیرو پیشنهاد وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعات به ایرانسل برای فراهم کردن
شرایط انتفاع تولیدکنندگان محتوای داخلی در
سکوهای توزیع محتوای کاربر محور ،ایرانسل عالوه
بر تخصیص سهم مربوط به تولیدکننده (گروه آقای
حسن ریوندی) از درآمد فروش اشتراک این برنامه،
سهم توافقشدۀ تولیدکننده از درآمد حدود 40هزار
گیگابایت دیتای مصرفی در شبکۀ ایرانسل را نیز در
اختیار وی قرار میدهد و آمادگی کامل دارد تا با
سایر تولیدکنندگان محتوای داخلی نیز همکاری
مشابهی داشته باشد.
مهندس محمدجواد آذری جهرمی ،در مراسم
«رونمایی از دسترسی  1034روستا به شبکۀ ملی
اطالعات» که  24خرداد ماه  1399در ساختمان
مرکزی ایرانسل برگزار شد ،از ایرانسل خواسته بود
تا با همکاری سکوهای توزیع محتوای کاربر محور،
شرایطی را فراهم کند تا بخشی از درآمد گردش
محتوا در شبکه ،به تولیدکنندۀ محتوا برسد.
پیش از این ،همزمان با عید سعید فطر،
اپلیکیشن لنز ایرانسل ،میزبان کنسرت آنالین
همایون شجریان و در مرداد ماه نیز میزبان کنسرت
آنالین ساالر عقیلی بود .برنامههای کنسرت آنالین

با توجه به شرایط کرونایی و تعطیلی کنسرتها ،با
هدف افزایش نشاط و همدلی در جامعه و ایجاد
امکان مشاهدۀ برنامههای زندۀ فرهنگی و هنری
برای عالقمندان ،اجرا میشود.
اپلیکیشن لنز )Lenz.ir( ،تلویزیون اینترنتی
ایرانسل ،اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران
است که کاربران میتوانند آن را بدون هزینه
دانلود کنند و هر لحظه و هر کجا ،به مجموعهای
از جدیدترین فیلمها و سریالهای ایرانی و خارجی
(دوبله و با زیرنویس فارسی) ،برنامههای زندۀ
تلویزیونی ،پخش مستقیم مسابقههای ورزشی
(پخش زنده فوتبال ،پخش زنده شبکه سه و…)،
پادکست ،کتابهای صوتی ،موسیقی و آلبومهای
جدید و… روی گوشی تلفن همراه یا در منزل
روی تلویزیون دسترسی داشته باشند.
از جمله امکانات اپلیکیشن لنز میتوان به ایجاد
دسترسی به مجموعۀ عظیمی از فیلمها ،سریالها،
آلبومهای موسیقی و برنامههای مستند ایرانی و
خارجی ،پخش زندۀ برنامههای تلویزیونی ،مسابقات
و برنامههای ورزشی و فرهنگی ،امکان ضبط
خودکار برنامههای زنده تلویزیون در زمانبندی از
پیش تعیینشده ،امکان مشاهده جدول برنامههای
پخششده از شبکههای مختلف تلویزیون ،امکان
مشاهده برنامهها در بخش آرشیوها تا هفت روز
بعد از پخش زنده ،امکان افزودن برنامههای مورد
عالقه کاربر به فهرست «عالقهمندی» و دسترسی
آسانتر به آنها اشاره کرد.

تحول ایجاد کرده است ،افزود :بازار رقابت به کسی
رحم نمیکند .برای بقا به رقابت نیاز است و برای
رقابت نیاز به افزایش فناوری است تا قیمت پایین
آمده و کیفیت افزایش پیدا کند.
زنگنه با بیان اینکه برای اینکار در نخستین
گام با دانشگاهها تعامل کردیم ،افزود :در هفتههای
آینده شاهد امضای قراردادهای جدید با دانشگاهها
برای افزایش تولید خواهیم بود.وی تاکید کرد:
شرکتهای اکتشاف و تولید یک رکن اصلی برای
افزایش توانمندی در بخش افزایش ضریب بازیافت
هستند .زنگنه با بیان اینکه برای اجرای پروژههای
باال دستی نفت چند طرح و تجربه داریم ،گفت:
قراردادهای بیع متقابل ،سنتی است که همچنان
اجازه داریم از آن استفاده کنیم.
وزیر نفت افزود :روش بعدی قراردادهای
جدید نفتی است که در شکل مانند بیع متقابل

است و عملکرد پیمانکار به میدان واگذار میشود و
در بازپرداخت پیمانکار ،موثر است.
زنگنه تاکید کرد :در چند ماه آینده قراردادهای
جدید با شرکتهای ایرانی اکتشاف و تولید به امضا
میرسد که در صنعت نفت تحول به شمار میرود.
وزیر نفت تاکید کرد :اگر این طرحها را نداشتیم
کار نفت متوقف میشد ،اما با اینکار فعالیتها ادامه
پیدا میکند و اشتغالزایی انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه اجرای این طرحها یک
پیام است مبنی بر اینکه در شرایط تحریم کار
میکنیم ،گفت :تحریم و بانیانش رفتنی هستند و
ایران ماندنی است.

بانك
عضو هيأت مديره بانك صنعت و معدن:

تنوع و افزايش كيفيت خدمات بانکی
راهكاری براي افزایش حجم سپردههاست

دكتر علی خورسنديان :تنوع و افزايش
كيفيت خدمات بانکي راهكاري براي افزایش
حجم سپرده هاست و در واقع جلب رضایت
سپردهگذاران نقش مهمي در اين ميان ايفا مي
كند .دكتر علي خورسنديان ضمن بيان مطلب
فوق گفت :در اين بانك در سال گذشته مانده
سپرده هاي چهارگانه در چهارماهه نخست
سال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 90
درصد افزايش را نشان مي دهد و آمار مربوط به
مانده سپرده هاي چهارگانه در پايان سال 98
نيز حاكي از افزايش  43درصدي اين سپرده ها
نسبت به سال پيش از آن است.
وي يادآور شد :براي جذب سپرده بيشتر و
افزايش منابع بانكي ،بانك ها بايد تالش كنند تا
نيازهاي در حال تحول سپرد ه گذاران را شناخته
و این نيازها را به بهترين شكل ممكن برآورده
نمایند.وي افزود :میزان مزایای ارائه شده به
مشتریان ارتباط مستقیمی با جذب و حفظ
سپرده ها دارد و البته در اين رابطه نوع نگرش
مردم نسبت به عملکرد بانک ،بازاریابی و تبلیغات
و نحوه برخورد کارکنان بانک با سپرده گذاران
بي تأثير نيست .وي كه رياست كميته مديريت
ريسك اين بانك را نيز برعهده دارد ،گفت :بانك
به عنوان يك نهاد مالي از يك طرف نقدينگي الزم
براي سرمايه گذاريهاي بزرگ و طرح هاي بخش
عمومي را از طريق تجهيز پس اندازهاي كوچك
فراهم مي آورد و از طرف ديگر پس اندازهاي
تجهيز شده را به صورت بهينه تخصيص مي دهد
و با تسهيل فرآيند كسب اطالع از فرصت هاي
سرمايه گذاري ،هدايت پس اندازهاي كوچك به
سودآورترين و كاراترين بخش ها را بر عهده دارد
و به اين ترتيب هزينه تأمين مالي براي شركت
ها و ريسك بازگشت پول و دريافت سود براي
سپرده گذاران را كاهش مي دهد .وي تأكيد
كرد :با تخصصي شدن سرمايه گذاري و افزايش
ريسك هاي مختلف آن و فاصله گرفتن پس انداز
كنندگان از سرمايه گذاران الزم است ،ابزارهايي به
منظور انتقال وجوه از افرادي كه مازاد پولي دارند
به كساني كه با كسري آن مواجه اند وجود داشته
باشد در حقيقت نهادهاي مالي مانند بانك ها و
مؤسسات مالي در كنار گردانندگان بازارهاي مالي
نظير بازار سهام و اوراق مشاركت به عنوان اجزاي
اصلي سيستم مالي اين وظيفه انتقال را به بهترين
وجه و كم ريسك ترين حالت ممكن بر عهده
دارند.دكتر خورسنديان اظهار داشت :نظام بانکی
در اقتصاد کشور ،مسؤلیت بسیار سنگینی دارد
و رشد و شکوفایی یا رکود اقتصادی با طرز کار
مؤسسات مالی ،به ویژه بانک ها ،ارتباط تنگاتنگی
دارد .در واقع ،اعتبارات اعطایی بانک ها ،منبع
اصلی تقاضای محصوالت و خدمات و تسهيالت
آنها به منظور سرمايه گذاري ،منبع ايجاد تحرك
در بخش توليد و عرضه است.

