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پیام مدیرعامل
اقتصاد ایران در سال جاری عالوه بر تحریم های ظالمانه آمریکا 

بــا ویروس کووید 19 نیــز مواجه گردید. بی تردیــد این اتفاق آثار 

زیان باری را بر اقتصاد کشور به همراه داشت و متاسفانه اثرات بر 

برخی بخش های اقتصادی همچنان ادامه دارد. همه بخش ها به 

یک اندازه از این رخداد متاثر نشدند و برخی بخش های اقتصادی بیشتر آسیب دیدند.

پست بانک ایران در راستای رسالت خویش حداکثر ظرفیت و توان خود را بکار گرفته تا با استفاده 

از ابزارهای پولی و مالی بتواند قدم موثری در کاهش آثار نامطلوب اقتصادی این ویروس بردارد و 

فضا را برای "جهش تولید" که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، فراهم نماید. 

در این راستا، برای نخستین بار این بانک موفق به طراحی برنامه راهبردی و عملیاتی پنج ساله 

شده است و چشم انداز خود را " بانک پیشگام در اقتصاد دیجیتال و انتخاب اول مشتریان 

در مناطق روســتایی و کمتر توسعه یافته" تعریف کرده است. توسعه فناوری های پیشرفته 

در خدمات بانکی، ارتقای بهره وری شبکه بانکی، ارائه خدمات نوین و متمایز بانکی به کل کشور، 

یکپارچه ســازی کانال های ارائه خدمات بانکی، ایجاد امکان سفارشــی ســازی و هوشمند سازی 

خدمات و توســعه خالقیت و نوآوری و مشارکت در توسعه مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته 

از اهم راهبردهای این بانک است. 

ایــن گزارش به ارزیابی عملکرد پســت بانک ایران در 9 ماهــه اول 1399 می پردازد. اعطای وام و 

اعتبارات به فعاالن اقتصادی به منظور ایجاد اشــتغال پایدار و گســترش دسترســی به خدمات 

بانکــداری الکترونیکی و ارایه خدمات متنــوع بانکی به ویژه در مناطق کم برخوردار، روســتایی و 

عشایری از اولویت های این بانک است.

بهزاد شیری   
نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
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خالصه مدیریتی

9 ماهه اول
شاخص 1398

9 ماهه اول
درصد رشد 1399

12319760مانده مصارف*

 مانده منابع*

مبلغ تراکنش
باجه های بانکی 

روستایی*

147244

3.632

66

134

شاخص مصارف 
3٬5-8481به منابع: درصد

538766تسهیالت پرداختی*

تسهیالت اشتغال 
20٬4-پایدار روستایی*

4٬4

-
ظرفیت 

41.540-اشتغال زایی )نفر(

1.553

-

514ضمانت نامه ها*
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9 ماهه اول
شاخص 1398

9 ماهه اول
درصد رشد 1399

منابع باجه های 
67بانکی روستایی*

700.9531.047.557

152127

تعداد ابزارهای 
49الکترونیکی

تعداد تراکنش ابزارهای 
50الکترونیکی )میلیون(

مبلغ تراکنش 
ابزارهای الکترونیکی*

درآمد ناخالص 
دستگاه های خودپرداز**

درآمد حاصل از 
فعالیت های ارزی**

خدمات ارزی 
)میلیون یورو(

557

438

600

385

970

579

1.87193

630

1.565

727

13

257

21

* هزارمیلیارد ریال         ** میلیارد ریال        
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1. چشم انداز  

چشم انداز این بانک در دو بعد ترسیم شده است. بعد نخست، پیشگامی در اقتصاد دیجیتال و 

بانکداری دیجیتال است. بعد دوم، بر اقتصاد روستایی و مناطق کم برخوردار متمرکز است. این 

دو بعد، هم افزایی داشته و یکدیگر را تقویت می کنند.  بنابراین چشم انداز این بانک عبارت است از:

"بانک پیشــگام در اقتصاد دیجیتال و انتخاب اول مشــتریان در مناطق 

روستایی و کمتر توسعه یافته".

 

2. ماموریت ها

برای دســتیابی به اهداف مورد نظر و در راستای دورنمای ترسیم شده، ده ماموریت محوری بانک 

به شرح زیر است:

●   توسعه فناوری های پیشرفته در خدمات بانکی 

●   حفظ و توسعه نیروی انسانی متخصص

●   ارتقای بهره وری شبکه بانکی  

●   ارائه خدمات نوین و متمایز بانکی به کل کشور 

●   یکپارچه سازی کانالهای ارائه خدمات بانکی

●   ایجاد امکان سفارشی سازی

●   هوشمند سازی خدمات

●   توسعه همکاری با شرکای کلیدی  

●   توسعه خالقیت و نوآوری

●   مشارکت در توسعه مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته
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3. استراتژی ها 

این بانک راهبردهای خود را برای رسیدن به چشم انداز، به شرح زیر ترسیم کرده است: 

1.  ایجاد تنوع در تسهیالت مناطق روستایی و کم برخوردار به عنوان اقیانوس آبی بانک

2. توسعه بانکداری دیجیتالی

3. تنوع بخشی و سفارشی سازی خدمات بانک بویژه برای مناطق روستایی

4. توسعه خدمات و کارکرد شعب از تنها خدمات پایه بانکی به مجموعه خدمات پایه و 

خدمات مشاوره ای

5. ورود به عرصه عاملیت بانکی برای کارگزاران بازار سرمایه و استفاده از باجه های بانکی 

برای ارائه خدمات مالی مرتبط با بازار سرمایه )سوپرمارکت مالی(

6. اســتفاده از داده های شــبکه هــای مجازی و فضای آنهــا برای بازاریابــی و برندینگ، 

مدیریت ریســک، طراحی محصــوالت و خدمات، پیش بینی بازار، تحلیــل رقبا و آموزش 

مشتریان

7. اصالح نظام همکاری و نظارت بر طرف های ثالث همکار ) شرکت های معتبر و توانمند 

همکار( در عرصه دیجیتال با مشارکت واحدهای صف و ستاد

8. شبکه ســازی مشتریان )شــبکه مرتبط با نهادها و شــرکت های بزرگ بخش فناوری 

اطالعــات و ارتباطات( در پســت بانک ایران با افزایش ســرمایه، توانمند ســازی نیروی 

انسانی و مطالعات بازار

9. بهبود نظام برنامه ریزی و سازماندهی بانک
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4. منابع و مصارف

کل منابــع بانکی منتهی به آذر 1399 برابر با 244 هزار میلیارد ریال اســت که نســبت به مدت 

مشابه سال قبل 66 درصد رشد داشــته است. مصارف بانک از 123 هزار میلیارد ریال به 197 

هزار میلیارد ریال رســیده است )60 درصد رشد(. نســبت مصارف به منابع 81 درصد است که 

نســبت به دوره مشــابه ســال پیش، 3/5 درصد کاهش را نشــان می دهد. حــدود 12 درصد 

منابع، ذخایر قانونی و 3 الی 5 درصد به صورت اسکناس نگهداری می شود. دفاتر و باجه های 

بانکــی با توجه به تمرکز فعالیت ها در مناطق روســتایی و کم برخوردار و نیاز مردم  به پول نقد 

بیشتر، اسکناس بیشــتری نگهداری می کنند. بنابراین نگهداری وجه نقد برای مدیریت ریسک 

نقدینگی و تامین نیاز مردم ضروری می نماید.  

جدول 1: مقایسه  منابع  و مصارف در  9 ماهه اول سال های 99- 1398 )هزار میلیارد ریال(

9 ماهه اول سال شاخص
1398

9 ماهه اول سال 
رشد: درصد1399

14724466  منابع

12319760  مصارف

3/5-8481شاخص مصارف به منابع: درصد 
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5. تسهیالت پرداختی

این بانک تا  آذر ماه ســال جاری به 154 هزار  شخص )حقیقی و حقوقی( تسهیالت پرداخت کرده 

است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 51 درصد رشد داشته است. ارزش تسهیالت از 53 هزار 

میلیارد ریال به 87 هزار میلیارد ریال رســیده است که از رشد 66 درصدی برخوردار است )جدول 

2(. مبلغ تسهیالت سرانه )نسبت تســهیالت اعطایی به تعداد دریافت کنندگان آن( 571 میلیون 

ریال در زمان مذکور است؛ این مقدار نشان  دهنده رویکرد بانک در توزیع مناسب تسهیالت در میان 

متقاضیان و تمرکز بر پرداخت تســهیالت خرد و متوسط در اقتصاد کشور است. با وجود افزایش 

تعداد دریافت کنندگان تســهیالت، سرانه تسهیالت پرداختی نسبت به مدت مشابه رشد داشته 

است. این فعالیت در راستای همراهی با سیاست های دولت در حمایت از بنگاه های اقتصادی و 

اقشار آسیب پذیر در شرایط شیوع بیماری کرونا برای حمایت از تولید و اشتغال انجام یافته است. 

جدول 2 : مقایسه میزان تسهیالت پرداختی در 9 ماهه اول سال های 1398-99

درصد رشد9 ماهه اول 91399 ماهه اول 1398

تعداد

)هزار(

مبلغ 

)هزار میلیارد ریال(

سرانه تسهیالت 

)میلیون ریال(

تعداد

)هزار(

مبلغ 

)هزار میلیارد ریال(

سرانه تسهیالت 

)میلیون ریال(
مبلغتعداد

10253520154875715166

 

5-1.  تسهیالت پرداختی: توزیع بخشی

توزیع تسهیالت در 9 ماهه اول سال 1399 به گونه ای است که بیشترین مقدار به بخش خدمات و 

فناوری اطالعات و ارتباطات )45 درصد( اختصاص یافته اســت. سهم این بخش نسبت به مدت 

مشــابه سال قبل 3 درصد کاهش یافته است که نشــان از عزم جدی این بانک برای ایجاد توازن 

در تخصیص تســهیالت و اعتبارات است. پس از آن، بخش کشاورزی با 20 درصد در رتبه دوم قرار 

دارد. صنعت و معدن با 19 درصد در جایگاه ســوم و به دنبال آن بازرگانی )13 درصد( و مســکن و 
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ساختمان )3 درصد( در جایگاه های بعدی قرار دارند. سهم بخش بازرگانی نسبت به سال قبل یک 

درصد کاهش داشته است)جدول 3(.

جدول 3: مقایسه تسهیالت پرداختی به تفکیک بخش های اقتصادی در  9 ماهه اول سال های 1398-99

بخش 

9 ماهه سال 1399 9 ماهه سال 1398 

هم
س

یر 
غی

ت

تعداد
مبلغ

)هزار میلیارد ریال(

سهم از تسهیالت 
)درصد(

تعداد
مبلغ

)هزار میلیارد ریال(

سهم از تسهیالت 
)درصد(

3-64.92625/248112.21539/645خدمات

25.959/81928.64417/6201کشاورزی

2.8459/8183.21916/4191صنعت و معدن

1-5267/5147.37111/313بازرگانی

2.8420/612.7192/232مسکن و ساختمان

-101.82353100154.16887100جمع 

5-2.تسهیالت پرداختی: توزیع بر حسب عقود اسالمی

تســهیالت پرداختی بر حســب نوع عقود نیز متنوع اســت. مشــارکت مدنــی 32 درصد و کارت 

اعتباری 27 درصد تســهیالت را پوشش می دهد. ســهم این دو نوع عقد به ترتیب 7 و 5 درصد 

افزایش یافته است. خریددین و فروش اقساطی هم به ترتیب 9 و 8 درصد کاهش داشته اند. 

سهم مرابحه و جعاله هم بدون تغییر مانده است. 

89 درصد تسهیالت از نوع مشارکت مدنی، کارت اعتباری، فروش اقساطی و مرابحه و مضاربه 

بوده است. سهم سایر عقود 11 درصد است )جدول 4(. 
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جدول 4: مقایسه تسهیالت پرداختی به تفکیک عقود اسالمی در 9 ماهه اول سال های 1398-99 

تسهیالت 9 ماهه اول  1399تسهیالت 9 ماهه اول  1398

هم
س

یر 
غی

ت

نوع  
قرارداد

تعداد
مبلغ 

)هزار میلیارد ریال(

 سهم
 از کل:
درصد

تعداد
مبلغ 

)هزار میلیارد ریال(

سهم 
از کل: 
درصد

سهم 
از کل: 
تجمعی

25.00513/32529.24627/632327مشارکت مدنی

47.69411/92273.24123/727595کارت اعتباری

7.56071319.2091113720مرابحه

8-7.81510/4205.36110/61284فروش اقساطی

3.6291/325.88945893مضاربه

5.5061/4316.2814/14/593/51/5قرض الحسنه

9-5266/7131.2774497/5خرید دین

4.067123.2591/6299/50جعاله

210/0204050/60/51000/5سلف

--101.82353100154.16887100جمع 

5-3. تسهیالت اشتغال پایدار روستایی

بر اســاس قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، سهم 

اســتان ها بر حسب ترکیب جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه مشخص شده 

اســت که از مجموع این ســهم به عنوان ســهم تخصیصی یاد شده است )ســتون 2 جدول 5(. 

درخواســت ها برای دریافت وام اشتغال پایدار روســتایی در بانک ها بررسی شده و موارد حائز 

شــرایط مورد تصویب قرار می گیرد )ســتون 3(. تعــدادی از طرح های مصوب بــه مرحله عقد 

قرارداد می رســد )ســتون 4( و در نهایت بر اســاس قرارداد در مراحل مختلف پرداخت انجام 

می شود )ستون 5(. بر اساس طرح های کسب و کاری که درخواست کنندگان وام، به بانک ارایه 
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می کنند "ظرفیت اشتغال" نیز برآورد می شود )ستون 6(. 

در حالی که 11 هزار میلیارد ریال تســهیالت اشتغال پایدار در سال 1397 پرداخت شده بود، این 

مقدار در ســال 1398 به 17 هزار میلیارد ریال رسید. تسهیالت ارایه شده منتهی به آذر  ماه سال 

جاری نیز  بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال می باشد. 

بر اســاس طرح های ارایه شــده از ســوی درخواســت کنندگان تســهیالت، حدود 42 هزار نفر 

"ظرفیت اشتغال" برآورد می شود.

جدول 5: تسهیالت اشتغال پایدار روستایی: هزار میلیارد ریال

سال
)1(

سهم تخصیصی 
)2(

مصوب
)3(

قراردادهای منعقده
)4(

پرداختی
)5(

ظرفیت اشتغال 
برآورد شده )نفر(

 )6(

26/221/820/920/441,540منتهی به آذر99

 در راستای اجرای بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 کل کشور، تسهیالت پرداختی از این 

محل تا 9 ماهه اول سال 1399، در جدول )6( ارایه شده است. مجموع تسهیالت پرداختی  برابر با 

8/5  هزار میلیارد ریال است. 

جدول 6: تسهیالت پرداختی از محل قراردادهای منعقده بند الف تبصره 18 
قانون بودجه  سال 1397 منتهی به آذر 1399: هزار میلیارد ریال

پرداختیمنعقدهمصوبتخصیصیعنوان

9/15/25/13/9وزارت جهاد کشاورزی

9/74/64/64/6وزارت صمت

18/89/89/78/5جمع
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6. ضمانت نامه های صادره 

تعداد 3888 ضمانت نامه تا آذر ماه 1399، صادر شــده که نســبت به مدت مشابه سال قبل 3 

درصد رشــد داشــته اســت. ارزش ضمانت نامه های صادره از  4/4 به 5 هزار میلیارد ریال رسیده 

اســت که نســبت به آذر ماه 1398 به میزان 14 درصد رشــد داشــته اســت )جدول 7(.  شرکت در 

مناقصه، حسن اجرای تعهد و پیش پرداخت مهم ترین نوع ضمانت نامه ها بوده اند )جدول 8(. 

جدول 7: مقایسه عملکرد ضمانت نامه های صادره در 9 ماهه اول سال های 1398-99

شرح
درصد تغییر9 ماهه اول 91399 ماهه اول 1398

تعداد
مبلغ

)هزار میلیارد ریال(
تعداد

مبلغ
)هزار میلیارد ریال(

مبلغتعداد

ضمانت نامه های 
3.7934/43.8885314صادره

جدول 8: مقایسه عملکرد انواع ضمانت نامه های صادره در 9 ماهه اول  سال های 1398-99

موضوع ضمانتنامه 

9 ماهه اول 91399 ماهه اول 1398

تعداد
مبلغ

)میلیارد ریال(
سهم از کل 

)بر حسب مبلغ(
تعداد

مبلغ 
 )میلیارد ریال(

سهم از کل 
)بر حسب مبلغ(

1,3901,501341,4061,72334شرکت در مناقصه 

2,0011,833412,1341,90938حسن اجرای تعهد

238888202391,24825پیش پرداخت

6630/11770/1تعهد پرداخت 

استرداد کسور وجه 
982055921393الضمان)حسن انجام کار(

3,7934,4311003,8885,025100جمع کل 
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فهرست ضمانت نامه های فعال نیز در جدول )9( ارایه شده است:

جدول 9: ضمانت نامه های فعال منتهی به آذر 1399

سهم از کل مبلغ )میلیارد ریال(تعدادموضوع ضمانتنامه 
)بر حسب مبلغ(

4937245شرکت در مناقصه 

6,3648,15862حسن اجرای تعهد

5333,43126پیش پرداخت

57270/2تعهد پرداخت 

استرداد کسور وجه 
الضمان)حسن انجام کار(

4648807

7,91113,220100جمع کل 
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7. عملکرد باجه های بانکی روستایی

پســت بانک ایران 5551 باجه بانکی در سراسر کشور دارد. این باجه ها متناسب با جغرافیای 

اســتانی، جمعیت و ظرفیت های اقتصادی در استان های مختلف توزیع شده است. باجه های 

بانکــی روســتایی در جــذب منابع نقــش مهمی دارنــد. البته بــا توجه بــه واگــذاری تعدادی 

دســتگاه های خودپرداز و پین پد )به صورت مالکیتی، پرستاری و امانی( بخشی از کارمزدها به 

آنها پرداخت می شود. تصویری از اقتصاد باجه ها در جدول )10( آمده است. 

جدول 10: خالصه وضعیت باجه های بانکی روستایی در 9 ماهه اول سال 1399

شاخص
منتهی به 
فروردین

آذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشت
رشد 

نسبت به 
فروردین

متوسط 
رشد 

ماهانه

منابع باجه های 

بانکی روستایی: 

هزار میلیارد ریال

84919499106116136140152818

سرانه منابع باجه های 

بانکی روستایی: 

میلیارد ریال

161717181921242527697

• حساب ها و تراکنش های باجه های بانکی روستایی

بر اســاس آخرین اطالعات، تعداد و مبلغ تراکنش ها در نه ماهه اول ســال های 1398 و 1399 در 

جدول )11( ارائه شــده اســت. مبلغ تراکنش  ســپرده ها از  1553 هزار میلیارد ریال به 3632 هزار 

میلیارد ریال افزایش یافته است )134 درصد رشد(.
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جدول 11: مقایسه تعداد و مبلغ  تراکنش سپرده های باجه های بانکی روستایی در 9 ماهه اول  سال های 1398-99 

درصد رشدتراکنش  سپرده های 9 ماهه اول سال1399تراکنش  سپرده های 9 ماهه اول سال1398

تعداد
)میلیون(

مبلغ
)هزار میلیارد ریال(

تعداد
)میلیون(

مبلغ
)هزار میلیارد ریال(

مبلغتعداد

4221.5536583.63256134

• منابع باجه های بانکی روستایی

کل منابع پســت بانک ایران از محل باجه های بانکی روســتایی منتهی به آذر سال 1399 برابر با 

152 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل )67 هزار میلیارد ریال(، 127 

درصد رشد داشته است. کل منابع باجه ها منتهی به فروردین سال جاری 84 هزار میلیارد ریال 

بوده که به 152 هزار میلیارد ریال در آذر ماه رســیده اســت )81 درصد رشد(. منابع باجه ها در 9 

ماه گذشته به طور متوسط 8 درصد رشد داشته است )نمودار1(.

جدول 12: منابع باجه های بانکی روستایی در   9 ماهه اول سال های 1398-99       

مبلغ: هزار میلیارد ریالدوره

67منتهی به آذر  1398

152منتهی به آذر  1399

127درصد رشد
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نمودار 1: منابع باجه ها ی بانکی روستایی در 9 ماهه اول سال 1399 )هزار میلیارد ریال(

مرداد شهریور مهر آبان فروردیناردیبهشتخردادتیرآذر

84 91 94
99 106

116

136

140
152

• سرانه منابع باجه های بانکی روستایی

ســرانه منابع باجه های بانکی از 16 به 27 میلیارد ریال رســیده اســت که رشد 69 درصدی داشته 

است. متوسط رشد ماهیانه سرانه منابع 7 درصد است )نمودار 2(.

نمودار2: سرانه منابع باجه های بانکی روستایی در 9 ماهه اول سال 1399 )میلیارد ریال(

مرداد شهریور مهر آبان فروردیناردیبهشتخردادتیرآذر

16 17 17
18 19

21

24
25

27
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•  سرانه کارمزد پرداختی

ســرانه کارمزد پرداختی در فروردین ماه ســال جاری 36 میلیون ریال بوده که با متوســط رشــد 

ماهیانه 7 درصد به 63 میلیون ریال در آذر ماه رســیده اســت. سرانه کارمزد پرداختی در آذر ماه 

نسبت به فروردین 75 درصد رشد داشته است )نمودار 3(.

نمودار 3: سرانه کارمزد پرداختی به باجه های بانکی روستایی در 9 ماهه اول سال 1399 )میلیون ریال(

مرداد شهریور مهر آبان فروردیناردیبهشتخردادتیرآذر

36 38 40
42 44

46

52

57

63
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8.   ابزارهای الکترونیکی و عملکرد آن ها 

گسترش دسترســی به ابزارهای الکترونیکی از راهبردهای اصلی پست بانک ایران است. در این 

راستا، به تعداد 170.512 ابزار الکترونیکی )شامل خودپرداز، پایانه شعبه ای و پایانه فروشگاهی( 

در آذر ماه    ســال جاری در دســترس است. متناســب با گســترش ابزارهای الکترونیکی، تعداد 

تراکنش ها به 579 میلیون در نه ماهه اول ســال 1399 رســیده است که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته، 50 درصد رشد داشته است. 

مبلغ کل تراکنش ها در 9 ماهه اول سال جاری برابر  1.871 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه 

با مدت زمان مشــابه سال گذشته، 93 درصد رشد داشته اســت. این یافته ها نشان می دهد با 

گسترش دسترسی به ابزارهای پرداخت الکترونیکی، مشارکت مردم در مناطق روستایی به تزریق 

منابع به نظام بانکی و بهره برداری از پول الکترونیکی به جای اسکناس افزایش می یابد. در جدول 

)13( تعداد ابزارها، مبلغ تراکنش و تعداد تراکنش ها در 9 ماهه اول 1399 درج گردیده و با مدت 

مشابه سال گذشته مقایســه شده اســت. تعداد تراکنش های خودپرداز و پایانه فروشگاهی به 

ترتیب 26 و 75 درصد رشــد داشــته اســت. همچنین مبلغ تراکنش های خودپرداز و پایانه های 

فروشگاهی به ترتیب از رشد 121 و 150 درصدی برخوردار هستند. 

جدول 13: مقایسه تعداد و مبلغ تراکنش ابزارهای الکترونیکی در 9 ماهه اول سال های 1398-99                   

ابزار

تعداد ابزارهای  9 ماهه اول
مبلغ تراکنش 9 ماهه اول 

) هزارمیلیارد ریال(
تعداد تراکنش 9 ماهه اول 

)میلیون(

درصد 13981399
13981399رشد

درصد 
رشد

درصد 13981399
رشد

3.0633.1302/232872612112015126خودپرداز

5.4805.6683/44166335237408پایانه شعبه ای
112.733161.71443/418245415021437575پایانه فروشگاهی

درگاه های الکترونیکی
)اینترنت بانک، موبایل 

بانک و اپ موبایلی(
579.677877.045514458321413-7

700.9531.047.557499701.8719338557950جمع
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 از دیگر خدمات پســت بانک ایران می توان به پرداخت یارانه، سود سهام عدالت، خدمات انتقال 

پول )پایا( و سرویس چکاوک اشاره نمود که در جدول )14( برخی داده های مهم ارائه شده است. 

جدول 14: مقایسه تعداد و مبلغ سایر خدمات بانکی در 9 ماهه اول سال های 1398-99                   

شاخص

9 ماهه اول سال 91399 ماهه اول سال 1398

تعداد
)هزار(

مبلغ
)میلیارد ریال(

تعداد
)هزار(

مبلغ
)میلیارد ریال(

12.31619.74312.37617.074پرداخت یارانه )خانوار(. ن

179210/649/5130/6پرداخت سود سهام عدالت )نفر( . ن

9.7575.4696.5095.445قبوض دریافتی: میلیون قبض

21.249219.46024.080537.784 تراکنش های پایای وارده

45129.8021.97494.427 تراکنش های پایای صادره

94662.3241.301132.646سرویس چکاوک )عهده( . ن

191.998  46647.3791.284 سرویس چکاوک )واگذاری( . ن

الزم به ذکر است اعداد درج شده در جدول  )14(، به صورت تجمعی بوده و از اول فروردین تا پایان 

آذر ماه سال جاری را پوشش می دهد.
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9.   شمول مالی در مناطق روستایی

شمول مالی به معنای گستردگی کمی و کیفی ارایه خدمات مالی در کشور است. پست بانک ایران 

نقش محوری در گســترش شمول مالی در مناطق روستایی ایفا می کند. روستائیان حدود 6/8 

میلیون انواع حساب )سپرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، قرض الحسنه جاری و پس انداز( در 

سال 1396 نزد بانک داشتند. این عدد در پایان سال 1398 به حدود 9 میلیون نفر رسید. در نه 

ماهه اول ســال جاری حدود 700 هزار نفر به تعداد مشتریان بانکی در مناطق روستایی افزوده 

شــده و به 9/7 میلیون در نه ماه اول  1399 رســیده اســت. با توجه به این که جمعیت روستایی 

حدود 20 میلیون نفر اســت در این صورت ضریب شــمول مالی حــدود 48 درصد خواهد بود؛ 

بدین معنا که از هر 100 نفر جمعیت روستایی 48 نفر در پست بانک دارای حساب بانکی هستند. 

در حال حاضر، پســت بانک ایران 33 خدمت پولی و مالی در این مناطق ارایه می دهد )کیفیت 

شمول مالی(. افزایش شبکه کاربران و تعمیق خدمات مالی از راهبردهای کلیدی بانک است. 

مجموع مبلغ سپرده های بانکی مناطق روستایی در سال 1398 برابر با 82/3 هزار میلیارد ریال 

بود که در نه ماهه اول 1399 به 151/5  هزار میلیارد ریال رســیده است. سپرده های بانکی در نه 

ماهه اول سال جاری در مقایسه با پایان سال قبل، 84 درصد رشد داشته است )جدول 15(.

ســرانه ســپرده بانکی از معیارهای مهم برای تعمیق شمول مالی اســت. در حالیکه مبلغ سرانه 

ســپرده در ســال قبل برابر با 9/1 میلیون ریال بود به 15/7 میلیون ریال در نه ماهه اول ســال 

جاری )72 درصد رشــد( رسیده است )نمودار 4(. شواهد نشــان دهنده ظرفیت های باالی بازار 

پول در مناطق روستایی است. 

رشــد نماگرهای تعداد، مبلغ و سرانه ســپرده های روســتایی در نمودار )5( به تصویر کشیده 

شده است. رشد باالی مبلغ و سرانه سپرده های بانکی، از یک سو نشان دهنده بهبود دسترسی 

به خدمات پولی و مالی برای مناطق روســتایی و کم برخوردار و  از ســوی دیگر استقبال مردم از 

خدمات ارایه شده است. بی تردید افزایش اندازه شبکه کاربران، صرفه های مقیاس اقتصادی 

را تقویــت خواهد کــرد. ارزش اقتصادی با اندازه شــبکه )تعداد کاربران( رابطه نمایی داشــته 

و انتظار می رود با گســترش اندازه شــبکه، آثار و پیامدهای آن بیش از پیش آشــکار شــود. در 
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حالی که تعداد ســپرده ها در نه ماهه اول 1399 حدود 7 درصد رشــد داشته ولی سرانه مبلغ 

ســپرده ها 72 رصد رشد داشته اســت؛ بدین معنا که با یک درصد افزایش شبکه، ارزش شبکه 

)مبلغ سپرده ها( 10 برابر رشد داشته است. در اقتصاد دیجیتالی، اقتصاد مقیاس طرف تقاضا 

بیــش از اقتصاد مقیاس طــرف عرضه اهمیت پیدا کرده اســت. بدین معنا کــه افزایش نقاط 

تماس و دسترسی به خدمات پولی و توسعه شبکه کاربران اهمیت دوچندان دارد.   

جدول 15: سپرده های بانکی در مناطق روستایی در سال های 1396-99                        

سال

رشد سپرده ها: درصدسپرده های بانکی روستایی

تعداد حساب: 
میلیون نفر

مبلغ سپرده: 
هزار میلیارد ریال

سرانه سپرده: 
سرانه مبلغتعدادمیلیون ریال

1398982/39/1
78472

13999/7151/515/7

تفاوت:
---0/769/26/6 9 ماهه اول 1399
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نمودار 5: رشد تعداد، مبلغ و سرانه سپرده ها در مناطق روستایی در 99-1398: درصد

13991398

9/1

15/7

رشد تعداد سپرده ها رشد سرانه سپرده ها رشد مبلغ سپرده ها

7

72

84

نمودار 4: سرانه سپرده های بانکی در مناطق روستایی در 99-1398: میلیون ریال
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10.   عملکرد دستگاه های خودپرداز

در مجموع 3130 دستگاه خودپرداز در مناطق شهری و روستایی مستقر هستند که به صورت 

باجه خدمات بانکی، شــعب، حق پرســتاری و وزارتی اداره می شــوند. این دستگاه ها خدمات 

برداشــت وجه، انتقال وجه، پرداخت قبض و شــارژ، مانده گیری، دریافت صورتحساب و تغییر 

رمز اول و دوم به مشتریان ارایه می کنند. 

 دستگاه های خودپرداز در آذر ماه سال جاری 17 میلیون تراکنش داشته که نسبت به فروردین 

ماه 31 درصد رشــد یافته اســت. متوســط رشــد ماهیانه تعــداد کل تراکنش هــا 3/5 درصد 

اســت. درآمد ناخالص دســتگاه های خودپرداز در آذر ماه 76 میلیارد ریال بوده که نسبت به 

فروردین ماه 55 درصد رشــد را تجربه کرده است. متوسط رشد ماهیانه درآمد ناخالص نیز، 

5/6 درصد بوده است.

جدول 16 : تراکنش و درآمد  دستگاه های خودپرداز در 9 ماهه اول 1399

جمعآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

تعداد کل تراکنش: 
میلیون تراکنش

1316/916/417/317/518171817151

رشد تعداد کل 
تراکنش نسبت به 

ماه قبل: درصد
-30-35/51/22/9-5/65/9-5/6-

درآمد ناخالص: 
میلیارد ریال

48/966/86972/874/175/5737376630

رشد درآمد ناخالص 
نسبت به ماه قبل: 

درصد
-36/63/35/51/82/2-3/604/1-
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درآمد ناخالص: میلیارد ریال

تعداد کل تراکنش: میلیون تراکنش

نمودار 6 : تراکنش و درآمد دستگاه های خودپرداز در 9 ماهه اول سال 1399 
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11. خدمات ارزی 

مجمــوع درآمدهای حاصــل از فعالیت هــای ارزی در 9 ماهه اول  ســال 1399 برابر با  1.565 

میلیارد ریال بوده که در مقایســه با مدت مشــابه ســال پیش )438 میلیارد ریال( رشد 257 

درصدی داشته است.

جدول 17: مقایسه درآمد حاصل از فعالیت های ارزی در 9 ماهه اول سال های 99-1398،میلیارد ریال 

درصد رشد9 ماهه اول 91399 ماهه اول 1398

4381.565257

فعالیت های ارزی شامل حوالجات و بروات اســنادی، معامالت و سایر عملیات ارزی است. ارزش 

فعالیــت های ارزی ایــن بانک در 9 ماهه اول ســال 1399 برابر بــا 727 میلیون یــورو بوده که در 

مقایسه با دوره مشابه سال پیش )600 میلیون یورو( با 21 درصد رشد روبرو  بوده است. حوالجات 

با 50 درصد و خرید و فروش ارز   با 37 درصد بیشــترین سهم  را در فعالیت های ارزی داشته اند. 

سایر عملیات ارزی کاهش 47 درصدی را تجربه کرده است )جدول 18(.

جدول 18: فعالیت های ارزی در 9 ماهه اول سال های 1398-99

سال

9 ماهه اول 91399 ماهه اول 1398

درصد رشد
ارزش:

میلیون یورو
سهم:
درصد

ارزش:
میلیون یورو

سهم:
درصد

حوالجات 
229383625058و بروات اسنادی

193322713740معامالت ارزی

47-178309413سایر عملیات ارزی

60010072710021جمع
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این بانک در زمینه تســهیالت ارزی نیز فعال بوده است. مجموع تسهیالت ارزی در 9 ماهه اول 

ســال 1399 برابر با 602 میلیارد ریال بوده که در مقایســه با دوره مشــابه سال قبل رشد 27 

درصدی داشته است.

جدول 19: مقایسه تسهیالت ارزی در 9 ماهه اول سال های 99-1398، میلیارد ریال

درصد رشد9 ماهه اول 91399 ماهه اول 1398

47260227
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