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22آذرماه،دوازدهمینسالروزآغازفعالیتاثربخش
بانک قرض الحســنه مهر ایــران در زمینــه کمک به
رشد و توسعه اقتصاد کشــور ،حمایت از کار آفرینی
و اشــتغال زایــی ،توانمندســازی و بهبود معیشــت
اقشــار ضعیــف ،کاهــش آســیب هــای اجتماعی،
درمان بیماری ها و همچنین حمایت از مددجویان
سازمانهای مردم نهاد است .بانک قرض الحسنه
مهر ایران با ســرمایه اولیــه15هزار میلیــارد ریال و
مشارکتبانکهایدولتی 22آذرماهسال1396
افتتــاح و با گســترش و توزیع موزون شــعب خود در
سراسر کشــور آغاز به کار کرد .بانک قرض الحسنه
مهر ایران هــم اکنون با بیــش از  530شــعبه فعال
و نزدیک بــه ســههزار پرســنل جــوان ،متخصص و
کارآزموده در سراســر کشــور فعالیت مــی کند .در
بانک قرض الحســنه مهر ایران در راســتای توسعه
بانکــداری الکترونیــک و تحقــق بانکــداری بــدون
کاغــذ برنامههــای اصــاح ســاختار الکترونیکــی
کردن عملیات اجرایی بانک و ایجاد یک بانک تمام
الکترونیک ،ســامانهها ،ابزارها و امکاناتی شــامل:
تهیهاسنادوفرمهایدیجیتالی،آرشیوالکترونیکی
اسناد ،اتصال به ســامانه ثبت احوال و احراز هویت
بیومتریک ،اســتفاده از پدهای امضای الکترونیک
مشتریان،راهاندازیداشبوردارزیابیعملکردشعب
وراهاندازیاتوماسیوناداری(چارگون)وهمچنین
گسترشخدماتبانکداریالکترونیکمانندافتتاح
حساب و درخواست تسهیالت به صورت آنالین در
کناردیگرخدماتموبایلبانکواینترنتبانکفراهم
شدهاست .باایناقداماتتمامیعملیاتبانکیدر
این بانک به صورت غیر حضوری و بدون استفاده از
کاغذقابلانجاماست.اینامکاننقشبهسزاییدر
حفاظت از محیط زیست ،حذف رفت و آمدهای غیر
ضروریوتسریعدرارائهخدماتبانکیبهمشتریان
ایفامیکند.
•نیازمندان

همانطور که میدانیــد هم اکنون ،بهبود شــرایط
اقتصادی و معیشــتی مردم در اولویت قرار دارد .در
این بین اقشــار محروم و دهکهــای پایین درآمدی
بیشازدیگراندرمضیقههستند.مهرایرانبهعنوان
بانکیقرضالحسنه،بااشرافبهاینمسئله،بهطور
ویژه تأمیــن مالــی نیازمنــدان را از طریــق وامهای
قرضالحســنه مدنظــر قــرار داده اســت .برخــی از
آنها به این ترتیب اســت :بیــش از  215هزار فقره
تسهیالت به ارزش تقریبی13هزار و 700میلیارد
ریال به مددجویان کمیته امداد ،بیــش از  37هزار
و  500فقره تســهیالت به ارزش تقریبــی پنج هزار
و 300میلیارد ریــال از طریق بنیاد برکت بهمنظور
ایجادفرصتهایشغلیدرمناطقکمتربرخوردار،
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بیــش از 7500فقره وام به ارزش بیــش از یک هزار
میلیارد ریال به افراد تحت پوشش بهزیستی و بیش
از  13هزار فقــره وام بــه ارزش تقریبــی  818هزار
میلیونریالباهمکاریبنیادمسکنانقالباسالمی
بهمنظورساختواحداثمسکنروستایی،افزونبر
این،اعطایبیشاز 19هزارموردتسهیالتبهبانوان
بیسرپرســت به ارزش بیش از 578میلیارد ریال و
همچنین بیش از  1300فقره تســهیالت به ارزش
 186میلیاردریالنیزدراینزمینهارزیابیمیشود.
• اشتغالزاییوکارآفرینی

در کشــور ما بهعلت نبود رشــد و توســعه کافی بازار
ســرمایه ،نقــش بانکهــا در تأمیــن مالــی بنگاهها
پررنگتر شده است .این باعث میشود که بانکها
برایحمایتازتولیدداخلیوظیفهبیشتریبردوش
خود داشــته باشند .بانک قرضالحســنه مهر ایران
ســعی کرده تا وامهای قرضالحســنهای که به این
منظور ارائه میکند ،با هدف رونق کسبوکارهای
داخلیوالبتهتوسعهپایداراقتصادیدرسطحکالن
باشد .برای رسیدن به این هدف ،حمایت از صنایع
دانشبنیان و متکی به فناوری باال بهطور خاص مد
نظر بوده اســت .اعطای تسهیالت قرضالحسنه به
خریدموتورسیکلتهایسازگاربامحیطزیستدر
این زمینه بوده کــه در مرحله نخســت آن حمایت از
خریدحدود 4500موتورسیکلتانجامشدهاست.
حمایتازاشتغالزاییدرمناطقمحروموروستایی
و همچنین کمــک به بهبود کســبوکار با همکاری
ســازمانهای مردمنهاد مانند کمیته امــداد ،بنیاد
برکت و بهزیســتی از دیگر محورهایی است که مهر
ایران تســهیالت خود را به ایــن بخشها تخصیص
داده اســت .همکاری با شرکت سهامی فرش ایران
و ارائه تســهیالت قرضالحسنه به متقاضیان خرید
فرشدستباف،همکاریباسازمانهایحمایتیبا
هدفاجرایبرنامههایمحرومیتزداییدرمناطق
محروم و همچنیــن همکاری با صنــدوق حمایت از
توســعه ســرمایهگذاری در بخش کشــاورزی برای
اعطای وام به فعاالن بخش کشــاورزی نمونه هایی
اینچنیناست.افزونبراینها،بانکقرضالحسنه
مهر ایران به تازگــی طرح حمایــت از کاال و خدمات
ایرانیرااجراییکردهاست.درچارچوباینطرح،
اشــخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حــوزه تولید،
توزیع و همچنین فــروش کاال و خدمــات میتوانند
با انعقاد تفاهمنامه همکاری با بانک قرضالحسنه

مهر ایــران ،از امتیازات
در نظــر گرفتــه شــده
در قالــب تســهیالت
خریــد اســتفاده کنند.
تسهیالت ،به مشتریان
معرفیشدهازسویاین
اشخاصتعلقمیگیرد
و مشــتریان آن ها از ایــن طریق قادر خواهنــد بود تا
هزینههای خریــد محصــوالت را از طریــق دریافت
تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد صفر تا  4درصد
پرداختکنند.بهطورمثالتسهیالتبیمهباکارمزد
صفر درصــد با هدف حمایــت از خدمات مــورد نیاز
و ضروری هموطنــان پرداخت می شــود .این طرح
تا کنون با اســتقبال ســازمانهای مختلــف روبه رو
شده و انعقاد تفاهمنامه همکاری با شرکت سهامی
فرش ایــران ،بیمه دانا و شــورای عالــی مناطق آزاد
بــا هــدف افزایــش قــدرت خریــد از طریــق اعطای
تسهیالتقرضالحسنهوعرضهکارتهایبانکیبا
قابلیتهایخاص،جزونخستینقراردادهایمنعقد
شدهدراینزمینهاست.
•تسهیالت

مشتریانبانکقرضالحسنه
مهــر ایــران امــروز بــه حدود
هشــت میلیــون نفر رســیده
اســت .ایــن بانــک تــا پایــان
مهرمــاه منابعی را بــه ارزش
 458هزار میلیــارد ریال در
قالــب تقریبــ ًا شــش میلیون
فقــره تســهیالت در اختیــار
متقاضیان قرار داده اســت.
تعــداد تســهیالت پرداخت
شدهبانکدرطولسالهای
گذشــته رونــدی افزایشــی
داشــته بهطوری که از 500
هزار مــورد در ســال 1395
بــه 752هزار مورد در ســال
 1396و یــک میلیــون و

 230هــزار مــورد در
ســال  1397رســیده
اســت .مبلغ تسهیالت
پرداخت شده نیز از 82
هزار میلیــون ریــال در
ســال 1396بــه130
هــزار میلیون ریــال در
ســال 1397افزایش یافته اســت .در ابتدای سال
اعطای یــک میلیــون و  500هزار فقره تســهیالت
قرضالحسنهبااعتباریحدودیکصدوپنجاههزار
میلیارد ریــال پیش بینی شــده اســت ،در حالی که
باتوجه به عملکرد بانک تاکنون بیش از یک میلیون
و 370هــزار فقره تســهیالت بــه ارزش 123هزار
میلیارد ریال پرداخت شــده اســت و پیش بینی می
شودتاپایانسالبهدومیلیوننفروامقرضالحسنه
پرداختشود.
•شعببدونکاغذ

این یک ادعا نیست که تمام عملیات بانکی در بانک
قرضالحســنه مهــر ایــران بهصــورت غیرحضوری
انجامپذیر اســت .مهر ایران،
بــا پیشــتاز بــودن در ارائــه
بانکقرضالحسنهمهرایراندر
برخــی خدمــات الکترونیک
استانخراسانرضویدارای31
برای نخســتین بار در شــبکه
شعبهدرشهرهایمشهد،سبزوار،
بانکی کشــور ،گامــی مهم در
نیشابور،درگز،تایباد،خواف،
تســریع فراینــد ارائــه خدمت
چناران،قوچان،کاشمر،
فریمان،
به مشــتریان خود و همچنین
سرخس،گناباد،تربتحیدریهو
کمک به حفظ محیط زیست
از طریق کاهش مصرف کاغذ
تربتجاماستوتاکنونتوانسته
وحذفمراجعاتغیرضروری
استبیشاز 267هزارفقره
مشــتریان به شــعب برداشته
تسهیالتقرضالحسنهبهمردم
است.اینبانکبراینخستین
شریفاستاناعطاکندکهازاین
بار خدمــات افتتاح حســاب،
تعداد19358فقرهتسهیالت
محاســبه معــدل حســاب و
ازدواج،بیشاز 6432فقره
درخواســت تســهیالت را
تسهیالتاشتغالزاییو 2293بهصــورت آنالین ارائــه کرده
اســت .با اجرایی شدن کامل
فقرهتسهیالتزنانسرپرست
احرازهویتازطریقابزارهای
خانواربودهاست   .

بیومتریک ،نیاز به فرمهای کاغذی در شــعب بیش
از پیش کاهش مییابد .بهگونــهای که احراز هویت
مشتری صرف ًا با اثر انگشت وی و دریافت کارت ملی
امکانپذیر اســت .افزون بر این ،بانک مهــر ایران با
الکترونیکیکردنبایگانیپروندههایشعبوحذف
کاغذ و همچنین توسعه سیســتم اتوماسیون موفق
شدهتااستفادهازکاغذرابهحداقلبرساند.
•افتخارات

بانکمهرایرانطیامسالتوانستهدوموفقیتمهم
درعرصهبینالمللیکسبکندکهبراینظامبانکی
کشورمایهمباهاتاست.براساسآخرینرتبهبندی
برترین مؤسسات مالی اسالمی در جهان که توسط
نشریه بینالمللی بنکر در سال ۲۰۱۸انجام شده،
مهرایرانبهعنوانسومینبانکقرضالحسنهبرتردر
سطحجهانشناختهشد.عالوهبراین،جایزه«نخبه
اقتصادی جهان اســام» از سوی سازمان همکاری
اســامی نیز به این بانک تعلق گرفــت .اصلیترین
عوامل دســتیابی به این دو موفقیت مهم ،عملکرد
شفاف بانک و همچنین افزایش ارزش داراییهای
بانکمبتنیبرعقوداسالمیبودهاست.
•مسئولیتاجتماعی

بزرگ تریــن بانک قرضالحســنه کشــور هرگز از
ایفاینقشخوددرحوزهمسئولیتاجتماعیغافل
نشده است .مهر ایران با چشــمانداز «تالش برای
توسعه رفاه اجتماعی و دستیابی به جامعه توسعه
یافته» برنامههای مســئولیت اجتماعی خود را به
انجامرساندهاست.بانکقرضالحسنهمهرایران
برنامه های مسئولیت اجتماعی گسترده ای را در
دســتور کار خود قرار داده است که بخشی از آن به
شرح زیر اســت :مشارکت در ســاخت بیمارستان
 300تختخوابی بیماران اعصاب و روان به اعتبار
 25میلیــارد ریــال .احــداث4مدرســه و 3خانــه
بهداشت روستایی آسیب دیده در زلزله کرمانشاه
و پرداخت 2هزار فقره تســهیالت قرض الحسنه.
احداث مدرسه در استان سیســتان و بلوچستان.
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه برای تسریع در
تکمیل پروژه های بازچرخانــی فاضالب با هدف

حمایت از محیط زیست .مشــارکت در آزادسازی
زندانیان جرایم غیرعمد و حمایت از اشتغال آن ها
با پرداخت تسهیالت قرضالحســنه .همکاری با
سازمانهایحمایتیبرایاعطایوامبهنیازمندان
وکمکبالعوضبهسیلزدگانازاینجملهاست.
همچنیندرطرحهمیارانمهر،متقاضیانمبلغمد
نظر خود را در قالب عقد صلح و بهصورت بالعوض
در حسابی تعریف شــده ،نزد بانک قرضالحسنه
مهر ایران واریــز میکنند .بانک نیز متعهد اســت
مبالغ اهدا شــده از ســوی خیران را ،بــه پرداخت
تسهیالت به اقشــار نیازمند جامعه در زمینههای
اشتغال ،تأمین معیشت جوانان ،بانوان سرپرست
خانــوار ،درمان ،تحصیــل و همچنین بازســازی و
توســع ه روســتاها ،مناطق محــروم و  ...تخصیص
دهد.کارمزدوامهادرطرحهمیارانمهربینصفر
تا ۲درصداست.
•برنامههایامسال

برخــی از برنامههای بانک قرضالحســنه مهرایران
طیامسالبهشرحذیلاستکهباعنایتبهگذشت
تقریب ًا9ماهازسال،بخشقابلتوجهیازاینبرنامهها
به لطف خداوند و همت کارکنان شایسته و پرتالش
بانــک اجرایی شــده اســت -1 :اعطای تســهیالت
قرضالحســنه بــه یــک میلیــون و 500هــزار نفر با
اعتباریحدود 150هزارمیلیاردریال،درحالیکه
باتوجهبهعملکردبانکتاکنون،پیشبینیمیشودتا
پایانسالبهدومیلیوننفروامقرضالحسنهپرداخت
شــود -2.کمک به رونق بازار از طریق تقویت تقاضا
برایخریدکاالهایایرانیازجملهفرشدستباف،
صنایع دستی و گردشگری و صنایع کوچک با طرح
مهرکارت-3.اجرایطرحهایاشتغالوکارآفرینی؛
توســعه همکاری و حمایت از طرحهای دانش بنیان
برای کمک به اشتغالزایی و کارآفرینی -4 .توسعه
خدماتبرایناتوانانجسمی،باهدفتوسعهعدالت
اجتماعیوارتقایرفاهوامنیتاقتصادیهمهاقشار
جامعه .اکنون که بانک قرض الحســنه مهــر ایران،
 12ســال خدمات و تالش هــای گســترده ای را در
جامعه ارائه کرده است؛ امیدواریم با الطاف حضرت
حق و در سایه سعی وافر و تالش بی دریغ بتوانیم در
مســیر پاســخ به نیازهای هموطنان میهن اسالمی
مان ،خدمتی ماندگار را داشته باشیم و از این مسیر
بهکسبافتخاراتودرجاترفیعبراینظاممقدس
اسالمیدستیابیم.

