
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

معاون توسعه بازارهاى صادراتى سازمان توسعه تجارت ایران 
گفت: با وجود تشدید محدودیت هاى ناشى از شیوع جهانى 
ویروس کرونا، تحریم ها و فشــارهاى اقتصادى استکبارى در 
9 ماه امســال، وضعیت بازارهاى صادرات کشور بهتر شده و 
اکنــون باالى 90 درصد از دروازه هــاى مرزى براى صادرات 

فعال هستند.
به گــزارش جهان اقتصاد به نقــل از وزارت صمت، مجتبى 
موسویان ریزى با بیان این مطلب، افزود: برخى کشورها مانند 
افغانســتان که روند صادرات ایران به آنها منفى شده بود، نیز 

اکنون مثبت شده است.
وى بیان کرد: برخى از شرکاى اصلى تجارى ایران مانند چین و 
عراق که هر کدام به تنهایى 25 درصد صادرات کشور را جذب 
مى کنند، شــیب تند و بسیار منفى صادرات به آنها با مالیمت 

تغییر کرده است.

معاون توسعه بازارهاى صادراتى سازمان توسعه تجارت ایران 
ادامه داد: از مجموع 20 کشور صادراتى هدف ایران که حدود 
90 درصد صادرات کشور به مقصد آنها انجام مى شود با وجود 
کرونا و تحریم ها، صادرات به هفت کشــور نسبت به پارسال 

مثبت شده است.
موسویان ریزى یادآور شد: در ارتباط با سایر کشورهاى هدف 
صادرات نیز روند بســیار منفى صادرات مالیم شده و انتظار 
مى رود در ادامه ســال، حجم صادرت کشــور نسبت به سال 
گذشته حداکثر 10 درصد کاهش یابد و 90 درصد محقق شود.

وى ادامه داد: این 10 درصد کاهش را نهادهاى بین المللى به 
دلیل شیوع کرونا براى همه کشورهاى جهان پیش بینى کردند 

و تنها مربوط به ایران نیست.
معاون توسعه بازارهاى صادراتى سازمان توسعه تجارت ایران 
عنوان کرد: امسال در 9 ماهه بیش از 25 میلیارد دالر صادرات 
از کشور انجام شد و نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 20 
درصدى دارد که در سه ماه زمستان به 36 میلیارد دالر افزایش 

خواهد یافت و 10 درصد کاهش جبران خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از یکى از هنرمندان پیشکسوت منطقه تجلیل کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى منطقه آزاد قشم با بیان این مطلب گفت: در راستاى 
حمایت و تجلیل از زحمات و تالش هاى صورت گرفته توسط هنرمندان باسابقه و 

مطرح جزیره از "عباس ابافت" هنرمند پیشکسوت جفتى نواز تجلیل شد.
علیرضا کمســارى ادامه داد: تجلیل از هنرمندان پیشکسوت عرصه هاى مختلف در 
راستاى  کمک و تجلیل از هنرمندان پیشکسوت جزیره قشم که در دستور کار اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمى منطقه آزاد قشم قرار گرفته است.
وى تاکید کرد: توجه به موســیقى نواحى جزو برنامه هاى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى منطقه آزاد قشم بوده و طبق برنامه ریزى صورت گرفته با قدردانى و تجلیل از 

تالش هاى چهره پیشکسوت این حوزه به دنبال تقویت بنیان هاى آن هستیم.
به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى منطقه آزاد قشم؛ اقدامات گروه هاى مختلف 
هنرى در جزیره قشم بسیار ارزشمند است و باید با ساماندهى مجموعه ها و جهت 
دهى مناسب، همچنین فراهم کردن امکانات و تجهیزات، عالقمندان به چنین فعالیت 

هایى را تشویق کرد.
گفتنى اســت، عباس ابافت هنرمند پیشکســوت منطقه نوازنده ساز «دونى» یا «نى 
جفتى» متولد 1332 و ســاکن جزیره هرمز است که با وجود نابینایى، طى سال هاى 
گذشته با حضور در جشنواره هاى و برنامه هاى فرهنگى و هنرى مختلف نقش موثرى 

در شناساندن فرهنگ و هنر منطقه بویژه موسیقى محلى این ناحیه داشته است.

از هنرمند پیشکسوت موسیقى جزیره قشم تجلیل شد

رئیس اتاق مشترك ایران و عراق با بیان اینکه بخش زیادى از 
کاالهاى اساســى که با ارز یارانه اى وارد کشور مى شود هیچ 
نفعى براى مردم نداشته اســت، گفت: متاسفانه اختالف ارز 
یارانه اى و آزاد به جیب عده اى مى رود و این قطعا فساد است.
به گزارش تسنیم، یحیى آل اسحاق رئیس اتاق مشترك ایران 
و عراق با تصریح بر اینکه مسئله ارز یارانه اى یا 4200 تومانى 
چالش هاى زیادى را در حوزه اقتصادى براى کشور از مدت ها 
پیش به وجود آورده است، گفت: البته نمى توان به این مسئله 
از یــک زاویه نگاه کرد زیرا اگر فقط ارز را با قیمت آزاد وارد 

کنیم، داروها و خیلى از کاالهاى اساســى را باید با پنج برابر 
قیمت وارد کشور کنیم.

وى افزود: تخصیص ارز یارانه اى به کاالى اساســى و دارو با 
توجه به قدرت مردم یک وجه اســت و وجه دیگر این است 
کــه دولت ایــن ارز را پرداخت مى کند اما آن کاال به دســت 
مردم نمى رسد. اشکال اصلى در رابطه با نظام توزیع، نظارت 
و قیمت گذارى اســت وگرنه بانک مرکزى اعالم کرده است 
هشت میلیارد دالر براى واردات کاالهاى اساسى ارز یارانه اى 

پرداخت کرده است.

رئیس اتاق مشترك ایران و عراق با بیان اینکه بخش زیادى از 
کاالهاى اساسى که وارد مى شود بر اساس ارز یارانه اى محاسبه 
نمى شود و در واقع هیچ نفعى براى مردم نداشته است، تصریح 
کرد: متاســفانه اختالف ارز یارانــه اى و آزاد به جیب عده اى 

مى رود و این قطعا فساد است.
وى در عین حال عنوان کــرد: اینکه اعالم کنیم پرداخت ارز 
یارانه اى براى کاالهاى اساســى و دارویى اشتباه است، به این 
مفهوم اســت که مردم دارو را به قیمت باالتر بخرند. اگر قرار 
است چنین طرحى اجرا شود باید مابه التفاوت آن را به مردم 

پرداخت کرد. همه قبول داریم که در پرداخت ارز 4200 تومانى 
فساد صورت گرفته است و نفع آن به مردم نرسیده است.

آل اسحاق با تاکید بر اینکه راه حل ارز یارانه اى این است که 
بر نظام توزیع نظارت دقیق داشته باشیم، اظهار کرد: نه تنها در 
مسئله ارز یارانه اى که در همه موارد نظام توزیع کشور همین 
مشــکل را دارد. به عنوان مثال به گوجه فرنگى و بادمجان و 
دیگر محصوالت از جمله ســبزیجات و میوه جات ارز تعلق 
نمى گیرد اما شاهد افزایش قیمت آنها هستیم. این نشان مى دهد 

مشکل اصلى در نظام توزیع کشور است.

رئیس اتاق مشترك ایران و عراق:

 اختالف ارز یارانه اى و آزاد به جیب عده اى خاص مى رود

بدون ضامن، از بانک مهر ایران تسهیالت بگیرید
اگر شما هم در ارائه تضامین مورد نیاز براى دریافت وام مشکل 
دارید، باید بدانید بانک مهر ایران به تازگی پرداخت تســهیالت 
بدون ضامــن را اجرایی کرده و می توانید تنها با یک فقره چک 

ضامن خودتان شوید!
به گزارش روابط عمومى بانک قرض الحسنه مهر ایران، این بانک 
در راستاى گسترش ابزارهاي بانکداري نوین، خدمتی جدید را بر 
بستر همراه بانک خود ارائه کرده است. بانک مهر ایران که پیش از 
این افتتاح حساب آنالین و همچنین درخواست تسهیالت آنالین 
را بر بستر وب سایت و همراه بانک خود ارائه کرده بود، به تازگی 
امکان درخواست تســهیالت بدون ضامن را نیز روي نرم افزار 

همراه بانک خود ایجاد کرده است.
در این روش که بر مبناى امتیاز اعتبارى مشتري است، متقاضی 
دریافت تســهیالت، نیازي به ارائه ضامن نــدارد و در صورتی 
که امتیاز اعتباري وي اجازه دهد، خودش ضمانت تســهیالت 
دریافتی را بر عهده گرفته و تنها با ارائه یک برگه چک می تواند 

تسهیالت مورد نظر را دریافت کند.
مشــتریان بانک مهر ایران مى توانند در صفحه نخست نرم افزار 
همراه بانک وارد بخش تسهیالت شوند. در این بخش مشتریان 
می توانند تســهیالت دریافتی خود و اطالعات مربوط به اقساط 
باقی مانده اعم از تعداد، مبلغ و موعد سررسید را مشاهده کنند. 

گزینه اي با عنوان درخواست تسهیالت آنالین نیز در این صفحه 
وجود دارد که با انتخاب آن، کاربر وارد بخشــی می شــود که 
می توان تقاضاي تســهیالت آنالین را انتخاب کند. پس از این 
نوبت به انتخاب شــعبه و حسابی می شود که فرد می خواهد بر 
مبناي آن وام قرض الحسنه دریافت کند. در مرحله بعد وضعیت 
مشــتري از نظر اقساط معوق یا چک برگشتی سنجید می  شود. 
بارگذاري مدارك مرتبط با هویت مشتري، شغل و محل سکونت 
وي در مرحله بعد انجام می  شود. به همین ترتیب مشتري مراحل 
بعــدي را نیز روي همراه بانک خود طی می کند. در صورتی که 
گردش حساب و امتیاز اعتباري وي اجازه دهد، تسهیالت به وي 
پرداخت می شود و مشتري پیش از آن تنها الزم است یک فقره 
چک صیادي را به صورت حضوري یا از طریق پســت به شعبه 

مورد نظر برساند.
 تسهیالت بدون ضامن چه مزیتى دارد؟

ارائه ضامن یکى از چالش هاى اصلى براي دریافت وام به شمار 
می رود. دریافت ضامن هاي متعارف در شبکه بانکی مشکالتی را 
براي بانک ها و مشتریان آن ها ایجاد کرده است. از یک سو ممکن 
است شما به ضامن هاي متعارفی که بانک ها از شما طلب می کنند، 
دسترسی نداشته باشید، اما در عین حال مشتري خوش حسابی 
باشید. همین مسئله باعث می شود از دریافت وام بانکی محروم 
شوید. روي دیگر سکه فردي است که می تواند تضامین مختلف 

مورد تأیید بانک ها را ارائه کند، اما ممکن اســت با بدحســابی 
مشکالتی را براي خود، بانک و سایر مشتریان بانک ایجاد کند. از 
این جهت که بانک را براي وصول اقساط تسهیالتش به دردسر 
بیندازد و این مسئله قدرت تسهیالت دهی بانک را کاهش داده و 
باعث شود امکان پرداخت تسهیالت به سایر مشتریان از بین برود 

یا به موعد آن تعویق بیفتد.
شــیوه اى که در کشورهاى توسعه یافته از آن بهره می برند، مبنا 
قرار دادن امتیاز اعتباري مشتري است. بر این اساس بانک بنا به 
امتیاز اعتباري که هر مشتري با عنایت به رفتارهاي مالی پیشین 
خود داشته، ریسک فرد را ارزیابی کرده و تصمیم می گیرد به وي 
تسهیالت پرداخت کند یا خیر و اگر قرار است به وي تسهیالت 

پرداخت شود، مقدار آن چقدر باشد.
اکنون بانک مهر ایران به عنوان بانک پیشــتاز در حوزه خدمات 
نوین بانکى، توانسته فرآیند دریافت تسهیالت را براي مشتریان 
خوش حساب خود آسان کند. مشتریان بانک مهر ایران می توانند 
در صورتی که بر اساس گردش حساب خود، مشمول دریافت 
تسهیالت می شوند، نســبت به دریافت تسهیالت بدون ضامن 
اقدام کنند. در صورتی که مشــتري مشمول دریافت تسهیالت 
شود، نسبت به درخواست امتیاز اعتباري خود اقدام می کند. بانک 
با بررسی امتیاز اعتباري مشتري و در صورتی که وي امتیاز الزم 
را داشته باشد، نسبت به پرداخت تسهیالت بدون ضامن به وي 

اقدام می کند. گفتنی اســت امتیاز اعتباري هر مشتري بر اساس 
تسهیالتی اســت که تا کنون از بانک مهر ایران و سایر بانک ها 
دریافت کرده اســت. بر این اساس هر چقدر مشتري نسبت به 
پرداخت اقساط تســهیالت خود خوش قول تر باشد، امتیاز وي 
باالتر اســت و بالعکس، هر چقدر مشتري در پرداخت اقساط 
تسهیالت دریافتی خود سهل انگاري کرده باشد و سابقه اقساط 
معوق در کارنامه وي به چشم بخورد، امتیاز اعتباري وي پایین تر 

خواهد بود.
سقف پرداخت تسهیالت بدون ضامن، همان سقف 30 میلیون 
تومانى است که بانک مرکزي براي تسهیالت قرض الحسنه تعیین 
کرده اســت. میزان تسهیالتی که به هر فرد قابل پرداخت است، 
بر اساس گردش حساب مشتري و حداکثر تا 30 میلیون تومان 

خواهد بود.
از آنجایى که مشــتریان بانک مهر ایران شــامل یک جامعه 10 
میلیون نفري می شود، این بانک براي افزایش کیفیت و باال بردن 
سرعت خدمت رســانی همواره پیشگام ارائه خدمات بانکداري 

نوین بر بستر ابزارهاي غیرحضوري بوده است.
کاهش رفت وآمد مشــتریان به شــعب بانکى مى تواند کاهش 
سفرهاى درون شــهري را در پی داشته باشــد که هم به حفظ 
سالمتی شهروندان کمک می کند و هم می تواند برداشتن گامی 

در راستاي کاهش آلودگی هوا به شمار رود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: طى هفت 
سال گذشته براى کاهش فاصله معیشت با دستمزد، میزان افزایش 

دستمزدها نسبت به تورم 2درصد بیشتر شده است.
به گزارش ایرنا، حاتم شاکرمى افزود: امسال هم افزایش دستمزدها 
نسبت به تورم بیشــتر بود اما تورمى که در طول سال ایجاد شد 
این افزایــش را تحت تاثیر قرار داد. وى ادامه داد: وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى صاحبان مشــاغلى را که تحت تاثیر شــیوع 
کرونا قرار گرفته اند با حمایت از بیمه بیکارى، پرداخت تسهیالت 

به واحدهاى آســیب دیــده و حمایت معیشــتى از کارگران در 
بخش هاى غیررســمى به طور جدى مورد توجه و حمایت قرار 
داده اســت. معاون روابط کار وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعى 
گفت: براى افزایش دستمزد کارگران طبق روال سال هاى گذشته 

از دى ماه تشکیل کمیسیون هاى تخصصى شروع مى شود و در این 
چارچوب امسال هم کمیته تخصصى شوراى عالى کار که مرجع 
اصلى تعیین دستمزدهاست آغاز به کار کرده است. مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى خراسان رضوى هم در این جمع گفت: شیوع 

کرونا بسیارى از مشاغل و واحدهاى تولیدى و صنعتى را تحت 
تاثیر قرار داد و در حال حاضر در کل اســتان خراســان رضوى 
17هزار نفر مشــمول بیمه بیکارى شــده اند که بیمه آنان به طور 
کامل پرداخت مى شود. حمید رضاپناه افزود: طى یک سال گذشته 
270 میلیارد ریال اعتبارات روستایى به شهرستان نیشابور پرداخت 
شــده و در نیشابور کارگاه و واحدى نداریم که از لحاظ معوقات 
حقوقى وضعیت بحرانى داشــته باشد. مرکز شهرستان 400 هزار 

نفرى نیشابور در 127 کیلومترى غرب مشهد قرار دارد.

بدون ضامن، از بانک مهر ایران تسهیالت بگیرید

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى:
میزان افزایش دستمزدها نسبت به تورم 2 درصد بیشتر بوده است

معاون سازمان توسعه تجارت:

90 درصد دروازه هاى صادراتى کشور فعال هستند
تحلیل گر

خبر

تله قانون جذب در کسب و کار

 ذهن یک مدیر و یا کارآفرین داراى مکانیزم ارزیابى است که احساسات و واکنش هاى او را 
مدیریت مى کند. اگر ارزیابى ذهنى بدین گونه باشد که اتفاقى، بد و خطرناك است و ضمنًا 
محتمل نیز هست، یعنى احتمال رخ دادن آن زیاد است، ما را دچار ترس کرده و وادارمان مى 
کند براى مقابله با آن کارى انجام دهیم. به عکس، اگر ارزیابى ذهن درباره یک کسب و کار، 
مثبت باشد و به این نتیجه برسیم که احتمال رخ دادن آن زیاد است (محتمل است)، هم به آن 

کار عالقه مند مى شویم و هم براى تصاحبش تالش مى کنیم.
ماجراى ارزیابى هاى ذهنى ما و تصمیماتى که ما براى کسب و کارمان مى گیریم همیشه به 
همین سادگى و روشنى نیست. چه بسا در بسیارى از موارد، ما تحت تاثیر القائات و تبلیغات 
مثبت و منفى بیرونى در ارزیابى خود دچار اشتباه مى شویم. اتفاقاً کار بازى خطرناك ممکن 
ها و محتمل ها نیز همین است: بازى ممکن ها و محتمل ها امور ممکن اما غیرمحتمل را به 
جاى امور محتمل و امور محتمل را، به جاى امور ممکن اما غیر محتمل، جا مى زند. بدین 
واسطه ما در تصمیم گیرى هاى خود دچار اشتباه شده و قطعاً در درازمدت با ضرر و زیان 

هاى مادى و معنوى مواجه مى شویم.
مگر مى شود کسى امر غیرمحتملى را محتمل در نظر بگیرد و براى به دست آوردن آن بیهوده 
تالش کند؟ مگر امکان دارد کسى امر محتمل و دوست داشتنى را غیرمحتمل بداند و دست از 
تالش براى تصاحب آن بردارد؟ اگر هنوز با بدبینى نسبت به آنچه مطرح شده، چنین سواالتى 
در ذهن دارید باید با قدرت به شما جواب بدهم: «بله. امکان دارد و متاسفانه کمابیش اغلب 
ما به واسطه بازى «ممکن ها و محتمل ها» بارها و بارها دچار چنین اشتباهاتى مى شویم.» 

اتفاقاً قانون جذب که چند ســالى است به شــدت در جامعه گسترش پیدا کرده نیز همین 
کار را مى کنند. ســوال این است: آیا تنها با فکر کردن به چیزهاى مثبت و تکرار آنها (بدون 
تصمیم گیرى، واکنش و عمل صحیح)، مى توان به نتیجه مطلوب رسید؟ آیا این امر یک امر 

ممکن است یا محتمل؟ 
راستش را بخواهید این امر ممکن است. خیلى ها صرفاً بر اساس شانس و بدون اقدامى خاص 
و چشمگیر به یکباره پولدار مى شوند و یا به خواسته خود مى رسند. مثل کسى که در التارى 
برنده مى شود. اما آیا این امر محتمل هم هست؟ یعنى احتمال رخ دادن آن زیاد است؟ متاسفانه 
نه. از میلیون ها نفر، شاید فقط یک نفر چنین شانسى را تجربه کند. اما قانون جذب چگونه به 

ما تلقین مى کند: یک امر ممکن اما غیر محتمل، محتمل است! 
در بین اندیشــه ها و نظریات نوین در حوزه علوم فلسفى و روانشناختى، باورى وجود دارد 
که مدعى است انسان ها مى توانند با تمرکز بر افکار منفى یا مثبت، تجربه هاى منفى یا مثبتى را 
به سمت خود جذب کرده و آنها به زندگى خویش وارد کنند. این باور خود از باور دیگرى 
نشــات مى گیرد که مدعى است ما انسان ها و افکارى که در ذهن مى پروارنیم همه از انرژى 
خالص تشکیل شده ایم و از آنجایى که انرژى هاى همانند و مشابه یکدیگر را جذب مى کنند، 
ما با پرورش هر نوع انرژى مى توانیم انرژى هاى همسان آن در گیتى را به سمت خود جذب 
نماییم. اگر در ذهن مان افکار منفى را رشد دهیم، قطب منفى و انرژى هاى منفى را به سمت 
خود مى کشیم و اگر مثبت بیندیشیم، خوبى ها که داراى انرژى مشابهى هستند را به سمت 

خود جذب مى کنیم. 
طرفداران این نظریه، از باور و ادعاى خود اینگونه نتیجه مى گیرند که هر انسانى براى داشتن 
یک شغل، کسب و کار و زندگى خوب، سعادتمند و پر لذت تنها کافى است این وابستگى و 
اثرگذارى انرژى هاى را درك کرده و با پرورش افکار خوب و مثبت و فکر کردن صحیح به 
آرزوها و خواسته هایش، زندگى اش را غرق در خوشى ها و سعادتمندى ها کند و با پرهیز از 

افکار منفى، از اثرات سوء انرژى هاى زیان بار در زندگى خود جلوگیرى نماید. 
شاید براى تان شگفت انگیز باشد که بدانید بسیارى از نخبگان و نظریه پردازان اصوالً باور دارند 
که قانون جذب هیچ اساس و پایه علمى ندارد و نهایتاً شبه علمى پر از ابهامات و نظریات بى 
پایه و بدون قابلیت اثبات و آزمایش است. حتى آنها نسبت به گسترش روز افزون سوءاستفاده 

از این قانون توسط هواداران و نظریه پردازانش هشدار مى دهند.

بانک ایران زمین عضو بازار بین بانکى ارزى شد
بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران، با درخواست بانک ایران زمین در خصوص تقاضاى 
دسترسى به پورتال ارزى و سامانه تامین ارز و سامانه نیما و همچنین عضویت در بازار 
بین بانکى ارز تهران موافقت کرد. به گزارش روابط عمومى بانک ایران زمین، با ابالغ بانک 
مرکزى جمهورى اسالمى ایران به شبکه بانکى، بانک ایران زمین با دریافت مجوز انجام 
عملیات ارزى در سطح مرحله سوم به عضویت رسمى بازار بین بانکى ارز تهران در آمد. 
بر اساس این مجوز از این پس بانک ایران زمین ضمن عضویت در بازار بین بانکى ارزى 
تهران و دسترسى به سامانه نظام یکپارچه معامالت ارزى (نیما) و همچنین عضویت در 
بازار متشکل معامالت ارزى، قادر به انجام معامالت ارزى با بانک مرکزى و سایر بانک ها 
خواهد بود. براساس این گزارش بانک ایران زمین با ایجاد اتاق معامالت ارز و پیاده سازى 
اســتانداردها، مقررات و ضوابط اجرایى تعیین شده از سوى بانک مرکزى، حایز شرایط 
دریافت مجوز انجام عملیات ارزى در سطح مرحله سوم از سوى بانک مرکزى شده است.

افزایش 154 درصدى سرمایه بانک سینا با موافقت سهامداران
در این مراســم که نمایندگان قانونى از بنیاد مســتضعفان انقالب اسالمى، وزارت امور 
اقتصادى و دارایى، ســازمان حسابرسى، سازمان بورس و اوراق بهادار(بصورت آنالین)، 
مدیرعامل، هیاًت مدیره، معاونین و مدیران بانک و جمع محدودى از سهامداران با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى در محل سالن کنفرانس ساختمان مرکزى بانک سینا حضور داشتند، 
گزارش توجیهى افزایش سرمایه و همچنین عملکرد بانک از سوى دکتر ایمانى تشریح شد.
مدیرعامل بانک سینا ضمن گرامیداشت یاد شهداى گرانقدر انقالب اسالمى، سردار رشید 
اسالم سپهبد شهید حاج قاســم سلیمانى و نیز شهداى نظام بانکى در مقابله با ویروس 
کرونا، با بیان آنکه یکى از عوامل اصلى موفقیت هر بانک توانایى آن در تجهیز و تخصیص 
منابع اســت گفت: سرمایه هر بانک جزو شاخص هاى مهم و مورد توجه در رتبه بندى 
سازمان هاى ناظر و همچنین مشتریان و سهامداران است. بانک ها با اتکا به سرمایه خود 
مى توانند در مقابل تنگناها یا مشکالت ناشى از تورم و نقدینگى، مقاومت خود را باال برده 
و ضریب اعتماد و اطمینان ذینفعان را افزایش دهند. دکتر ایمانى افزود: بر اساس مصوبات 
شوراى پول و اعتبار و بخشنامه هاى بانک مرکزى حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک ها 

باید 8 درصد باشد. 
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