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تحویل ارز مسافرتی در شش فرودگاه
بین المللی کشور توسط بانک ملی ایران

رییس کل بانک مرکزی در جمع
روسای اتاق های بازرگانی استان ها:

مدیریت
بهینه منابع و
مصارف ارزی،
الزام امروز
کشور است

رییس کل بانک مرکزی در جمع اعضای اتاق
بازرگانی استان ها و فعاالن اقتصادی با تاکید بر
کارشناسی بودن سیاست جدید ارزی گفت :بانک
مرکزی در تدوین و اجرای سیاست تک نرخی کردن
ارز ضمن استفاده از تجربیات سال های گذشته ،تالش
می کند با اجرای صحیح این سیاست ،نواقص آن را به
کمترین میزان تقلیل دهد و در این مسیر لطمه ای به
واردکنندگان و فعاالن اقتصادی وارد نشود.
ولی اله سیف در ادامه سلسله جلسات بانک مرکزی
با موضوع تک نرخی کردن ارز ،امروز میزبان فعاالن
اقتصادی و روسای اتاق های بازرگانی استان ها بود .وی
با بیان اینکه مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور از
الزامات شرایط کنونی کشور است ،با بازخوانی شرایط
ارزی گذشته و التهابات ایجاد شده گفت :نوسانات اخیر
بازار ارز ناشی و تحت تاثیر عوامل غیربینادین اقتصادی
و متاثر از فضاسازی سیاسی و بین المللی ایجاد شده بود
و در آن شرایط خاص دولت و ستاد اقتصادی ناگزیر به
اتخاذ تصمیمی بود که به بهترین شکل بازار ارز مدیریت
شده و آرامش به آن بازگردد.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در گذشته
با ایجاد نوسانات ارزی ،به منظور ایجاد تعادل در این
بازار سیاست تزریق ارز مدنظر قرار می گرفت ،افزود:
ادامه این رویه موجب خسران و لطمات بیشتر در زمینه
تعادل ارزی می شد ،بر این اساس تصمیم گرفته شد

بانک مسکن اعالم کرد:

سامانه
شفافیت
تسهیالتی در
بانک مسکن

باایجاد نظامات جدید و صحیح ،رویه های گذشته اصالح
شود و خوشبختانه با استفاده از تجربیات سالیان گذشته،
سیاست جدید تدوین و اجرای آن مدنظر قرار گرفت.
سیف با تاکید مجدد در زمینه توجه به مدیریت
صحیح منابع و مصارف ارزی خاطرنشان کرد :فعاالن
اقتصادی و واردکنندگان باید اطمینان داشته باشند
در اجرای سیاست جدید ارزی ،بانک مرکزی در تالش
است به آنها کمترین خسرانی وارد نشود ،ضمن آنکه
در این مسیر نیز بانک مرکزی به اولویت های اقتصادی
و نیازهای کاالهای اساسی و دارویی و مواد اولیه
تولیدکنندگان توجه دارد.
وی با اشاره به اینکه تصمیم های کالن در فضای
اقتصادی کشور باید موجب آرامش و در نتیجه ثبات
اقتصادی شود ،گفت :در گذشته برای فروکش کردن
التهابات ارزی و تعادل در بازار ارز ،مرغوب ترین نوع ارز
به بازار وارد می شد که متاسفانه به دالیلی بخشی از این
نوع ارز به کاالهای غیرضروری اختصاص می یافت ،این
در شرایطی رخ می داد که مدیریت بهینه منابع و مصارف
ارزی از الزامات اساسی کشور بود.
سیف در ادامه افزود :بر این اساس با تدوین سیاست
جدید ارزی ضمن تامین نیازهای ارزی ،به بحث آینده
نگری و تجهیز اقتصادی نیز توجه شده است.
سیف با تاکید بر آسیب شناسی و رصد کامل
سیاست جدید ارزی تاکید کرد :هیچ اقدامی فارغ از نقص

با سامانه مشتریان می توانند پیش از مراجعه به بانک
درباره شرایط بازپرداخت انواع تسهیالت مسکن و میزان
استطاعت مالی خود در بازپرداخت اقساط اطمینان حاصل
کنند.
به دلیل ماموریت تخصصی بانک مسکن در زمینه تسهیل
شرایط و مسیر تامین مالی بخش مسکن ،این بانک با شمار قابل
توجهی از مشتریان که به قصد دریافت تسهیالت افتتاح حساب
و سپرده گذاری میکنند ،روبرو است .با وجود اطالع رسانی
گسترده از طریق این پایگاه خبری و دیگر مبادی ارتباطی
بانک مسکن با مشتریان درباره نرخ سود ،میزان اقساط و مدت
بازپرداخت انواع تسهیالت خرید مسکن ،همچنان گروهی از
مشتریان برای اینکه از در استطاعت بودن تسهیالت برای خود
اطمینان حاصل کنند (اطمینان از اینکه می¬توانند متناسب با
درآمد ماهانه شان ،اقساط ماهانه تسهیالت مورد نظر را پرداخت
کنند) ،به شعب مراجعه و از این طریق اطالعات کسب میکنند.
این در حالی است که سامانه محاسبه اقساط و مجموع
سود پرداختی به بانک از طریق سایت رسمی بانک مسکن به
نشانی  http://bank-maskan.irدر اختیار عموم مردم قرار دارد.
این سامانه در قسمت «محاسبات» سایت بانک مسکن
قرار دارد و مشتمل بر دو بخش «محاسبه اقساط» و «محاسبه
سود سپردهها» است .متقاضیان دریافت تسهیالت بانک مسکن
میتوانند با مراجعه به این سامانه و وارد کردن اطالعات مربوط

و اشتباه نیست لیکن بانک مرکزی با ظرافت و دقت کامل
در تالش است نواقص این سیاست را شناسایی و برای
رفع آنها چاره اندیشی کند.
رییس کل بانک مرکزی موید موضوع دقت نظر
بانک مرکزی در زمینه تدوین سیاست ارزی را تشکیل
جلسات فشرده و متعدد خواند و گفت :بانک مرکزی
در روزهای اخیر و در ایام تعطیالت رسمی با تشکیل
جلسات داخلی و مشترک ضمن بحث و بررسی شرایط
بازار ،اقدام به تدوین دستورالعمل های الزم کرده و برخی
دستورالعمل های دیگری نیز در دست اقدام است.
هدف سیاست جدید ارزی ،انتظام بخشی به
تجارت خارجی است
در این جلسه همچنین معاون ارزی بانک مرکزی
ضمن تشریح مکانیزم تخصیص و تامین ارز بر اساس
سیاست جدید بانک مرکزی گفت :تغییر و تحوالتی
در ساختار ارزی کشور در حال رخ دادن است و این
موضوع نیاز به تببین و توضیح دارد بر این مبنا بانک
مرکزی با تشکیل جلسات با مسئولین ذیربط و فعاالن
اقتصادی درصدد زدودن ابهامات و پاسخگویی به
سواالت است.
سیداحمد عراقچی با بیان اینکه هدف ساختار
و سیاست جدید ،کنترل نیست بلکه انتظام بخشی به
تجارت خارجی است ،گفت :به دلیل تحریم های ظالمانه
به ناچار بخشی از نظم تجارت خارجی از بین رفته است

به تسهیالتی که میخواهند از اقساط آن مطلع شوند شامل
مبلغ کل تسهیالت ،مدت بازپرداخت و سود ساالنه ،در جریان
اقساط ماهانه قرار بگیرند.
بازپرداخت اقساط در بانک مسکن به دو روش ساده و
پلکانی ممکن است .در روش ساده ،میزان اقساط به شکل ثابت
تعیین میشود و در طول مدت بازپرداخت تغییر نمیکند .اما در
روش پلکانی ،اقساط در سال اول بازپرداخت به میزان پایینتری
نسبت به شکل ساده تعیین
میشود و سپس بر اساس انتخاب مشتری ،در دورههای
مشخص به میزان آن افزوده میشود.
این سامانه همه اشکال بازپرداخت اقساط در قالب
پلکانی را محاسبه میکند .باز پرداخت پلکانی ساالنه ۳
درصد ،باز پرداخت پلکانی ساالنه  ۵درصد ،باز پرداخت
پلکانی چهارساله و باز پرداخت پلکانی پنج ساله ،چهار نوع
متداول بازپرداخت تسهیالت به شکل اقساط پلکانی است؛
به این معنا که هر سال درصدی به مبلغ قسط افزوده شود
یا اینکه در هر دوره چند ساله ،میزان قسط متناسب با مانده
تسهیالت افزایش یابد.
مشتریان متقاضی انواع تسهیالت بلندمدت خرید مسکن
اعم از تسهیالت از محل اوراق یا از محل صندوق پسانداز
مسکن یکم و یا دیگر انواع تسهیالت همچون تسهیالت از محل
صندوق پسانداز مسکن جوانان میتوانند با مراجعه به این

و بر این اساس به منظور ایجاد نظم و انتظام و بازگرداندن
تجارت خارجی به کانال اصلی خویش یعنی نظام بانکی،
سیاست جدید تدوین و در حال اجراست.
وی با بیان اینکه بعد از ابالغ مصوبه هیئت دولت
در خصوص بازار ارز جلسات فشرده ای در بانک مرکزی
تشکیل شده است ،گفت :از زمان ابالغ مصوبه دولت
جلساتی با وزراتخانه ها و سازمان ها و فعاالن اقتصادی
تشکیل شده است تا با ایجاد اشتراک نظر و رفع ابهامات
ضمن استفاده از تجربیات سال های گذشته،کمترین نوع
تغییر در سازوکار تجارت خارجی ایجاد و در نهایت ثبات
و آرامش در بازار حاصل شود.
عراقچی در خصوص تالش بانک مرکزی برای رفع
نواقص احتمالی سیاست جدید ارزی گفت :بانک مرکزی،
با بررسی نواقص و اشکاالت ،بهترین نوع راهکار را
پیشنهاد می کند.
در این جلسه که مجتبی خسرو تاج رییس سازمات
توسعه تجارت و غالمحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی
نیز حضور داشتند ،روسای اتاق بازرگانی استان ها ،به
طرح دیدگاه ها ،سواالت ،ابهام ها و انتقادهای خود در
باره سیاست تک نرخی کردن ارز پرداختند.
گفتنی است از زمان ابالغ مصوبه هیئت دولت در
خصوص اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز ،ساختمان
بانک مرکزی در روزهای اخیر شاهد جلسات متعدد
کارشناسی داخلی و مشترک بین دستگاهی است.

سامانه ،در جریان اقساط خود قرار بگیرند.
از آنجا که برخی از مشتریان امکان بازپرداخت اقساط در
صورت اخذ سقف تسهیالت را ندارند ،میتوانند با اطالع از میزان
اقساط تسهیالت با ارقام کمتر از سقف قابل پرداخت ،متناسب با
استطاعت خود در صندوق یکم سپردهگذاری و یا با خرید اوراق
از تسهیالت بدون سپرده استفاده کنند .به بیان دیگر ،تسهیالت
موجود در بانک مسکن برای پرداخت به متقاضیان خرید خانه،
الزاماً در سقف¬های مربوطه ،پرداخت نمی¬شود بلکه متناسب
با ارزش کارشناسی ملک مورد معامله و همچنین نیاز مالی
خریدار ،امکان دریافت تسهیالت در مبالغ کمتر از سقف تعیین
شده نیز وجود دارد.
به عنوان مثال در صورتی که متقاضیان تسهیالت زوجین
صندوق یکم در تهران به جای  40میلیون تومان ،دو فقره
سپرده  25میلیون تومانی نزد بانک داشته باشند ،پس از یک
سال میتوانند از  100میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن به
جای  160میلیون تومان سقف قابل پرداخت برخوردار شوند که
بنا به محاسبات این سامانه با توجه به نرخ سود  9.5درصدی و
مدت بازپرداخت  12ساله ،اقساط ماهانه آن در روش محاسبه
ساده یک میلیون و  166هزار تومان خواهد بود.
به گزارش هیبنا ،نرخ سود انواع تسهیالت بانک مسکن
نیز در جدولی در همین بخش از سایت بانک مسکن گردآوری
شده تا محاسبه اقساط به سادگی برای متقاضیان ممکن باشد.

چقازردی در دیدار با مدیران شرکت سرمایه گذاری امید:

توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های بانکداری بدون ربا تقویت سیستم بانکی را به دنبال دارد
مدیر عامل بانک سپه با اشاره به نقش
اثر گذار سیستم بانکی در اقتصاد کشور
اظهار داشت:بیشترین تأمین مالی بنگاه
های اقتصادی کشور طی سال گذشته توسط
سیستم بانکی صورت گرفته است.
محمد کاظم چقازردی در دیدار نورزی
با مدیران شرکت سرمایه گذاری امید اظهار
داشت:با نقش آفرینی بانک ها در عرصه
اقتصادی امکان تحقق بخشی از مهمترین
اهداف تعریف شده در اقتصاد مقاومتی فراهم
شده است.
وی شعارها و هدفگذاری های سالیانه
صورت گرفته توسط مقام معظم رهبری
را بسیار داهیانه و هدفمند عنوان کرد و
افزود:تحقق اهداف تعیین شده بدون شک
اقتصاد کشور را در شرایط بسیار با ثبات تر و
مستحکم تری قرار خواهد داد.
رئیس هیئت مدیره بانک سپه با بیان
اینکه این بانک همچون سالهای گذشته محور
برنامه عملیاتی خود را تحقق منویات مقام
معظم رهبری و رسیدن به اهداف حمایت
از کاالی ایرانی به عنوان شعار سال جاری

قرارداده است اظهار داشت:اولویت اعتباری
سال  97بانک سپه حمایت از بخش عرضه
و تقاضا برای خرید کاالی ایرانی خواهد بود.
وی افزود:سیستم بانکی با حمایت از
بخش تولید (عرضه) شرایط الزم را برای
باال بردن کیفیت محصوالت داخلی فراهم
کرده،همچنین با تقویت بخش تقاضا زمینه
را برای خرید این کاالها مهیا می نماید.
مدیر عامل بانک سپه با بیان اینکه این
بانک همواره در کنار دولت محترم برای
اجرایی کردن برنامه های کالن اقتصادی
بوده و خواهد بود گفت:در سال جاری نیز این
بانک نقش بی بدیل خود در کمک به دولت و
تبدیل شدن به بازوی توانای آن برای تحقق
اهداف کالن اقتصادی را ایفا خواهد کرد.
چقازردی در ادامه با اشاره به پتانسیل
های کار آمد بانکداری بدون ربا اظهار
داشت:یکی از معضالتی که هم اکنون نظام
بانکی کشور کمابیش با آن دست به گریبان
است وجود جریان سودهای موهوم است.
وی گفت:بیشترین حجم نقدینگی
کشور نزد بانک ها در قالب سپرده هایی

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد فقط  12.5درصد نقدینگی کشور در
اختیار پول نقد بوده و بقیه در حساب های بانکی به صورت مجازی در گردش
است که در نتیجه آن ،پارسال پرداخت های الکترونیک از  27میلیارد تراکنش
عبور کرد.براساس آخرین آمار بانک مرکزی ،حجم نقدینگی کشور در پایان بهمن
ماه پارسال به  14تریلیون و  896هزار و  400میلیارد ریال رسید که از این مبلغ
سهم پول به شکل اسکناس و مسکوک 12.5درصد بوده یعنی یک تریلیون و 853
هزار میلیارد ریال.کاهش سهم پول نقد و اسکناس در مراودات اقتصادی کشور در
سایه توسعه بانکداری الکترونیک به دست آمده است و امروز اغلب شهروندان به
شکلی از انواع پرداخت های الکترونیک اعم از تلفن بانک ،همراه بانک ،اینترنت
بانک ،پرداخت با دستگاه های خودپرداز یا کارتخوان دسترسی دارند.
با این رویکرد ،در آینده انتظار می رود با توسعه پیام رسان های بومی و بوجود
آمدن امکان پرداخت در بستر این پیامرسانها ،بخشی از کاربران این شیوه را برای
نقل و انتقال وجوه برگزینند؛ با این اوصاف نقش آفرینی پول نقد کمرنگتر از امروز
خواهد بود؛ هرچند تا استقرار کامل بانکداری الکترونیک و حذف کامل اسکناس
راه زیادی در پیش است.

است که نزد نظام بانکی قرار دارد و به آن
سود علی الحساب تعلق می گیرد،از منظر
منطق اقتصادی این سود باید بعد از ایجاد
ارزش افزوده و کسب درآمد توسط بانک ها
در نتیجه سرمایه گذاری در فعالیت های
اقتصادی پرداخت شود عدم تناسب بین
سود واقعی بانک و سودهای علی الحساب
پرداختی از مشکالت ترازنامه ای نظام بانکی
است.
چقازردی راه برون رفت از این مشکالت
را توجه به اصول و پتانسیل های قانون
عملیات بانکداری بدون ربا عنوان کرد و
اظهار داشت:بانک سپه به عنوان یک بانک
قانونمدار همواره تمام تالش خود را برای
رعایت قوانین پولی کشور به کار گرفته است .
رئیس هیئت مدیره بانک سپه در ادامه
با اشاره به عملکرد مطلوب این بانک طی
سال گذشته افزود 80:درصد منابع بانک
سپه طی سال گذشته در راستای حمایت از
سیاست های اقتصادی دولت و برای کمک به
اجرای پروژه های ملی و بزرگ و نیز حمایت
از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط صرف

شده است.
چقازردی رتبه اول بانک سپه به اذعان
بانک مرکزی در فعالیت های ارزی طی دو
سال گذشته و بعد از اجرایی شدن برجام را
یکی از موفقیت های چشمگیر و قابل توجه
این بانک عنوان کرد و گفت:این موفقیت در
سایه تالش و کوشش مضاعف همه همکاران
محقق شده است.
مدیر عامل بانک سپه در پایان یکی
از اولویت های مهم و استراتژیک این بانک

طی سال جدید را تحقق اهداف وزارت
اقتصاد و دولت در واگذاری شرکت ها
عنوان کرد و اظهار داشت:با رعایت قانون
و حفظ منافع بانک که یکی بانک دولتی
است با جدیت و برنامه ریزی،واگذاری
شرکت سرمایه گذاری امید و گروه و
شرکت های تابعه و دارایی های مازاد تا
حصول به نسبت سرمایه گذاری های مجاز
مورد نظر بانک مرکزی در دستور کار بانک
و واحدهای تابعه قرار دارد.
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در این پیوند مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک که زیرنظر بانک مرکزی
فعال است ،امنیت و پایداری شبکه بانکداری الکترونیک در کشور را باالی 99
درصد برآورد کرد و گفت :پارسال بیش از  27میلیارد تراکنش در سامانه شتاب
ثبت شد که نشان دهنده رشد  30درصدی عملکرد این سامانه نسبت به سال 95
است.سیدابوطالب نجفی روز یکشنبه درباره آخرین وضعیت بانکداری الکترونیک
اظهار داشت :در روز  28اسفند پارسال 162 ،میلیون تراکنش در سامانه شتاب
ثبت شد؛ به طور میانگین روزانه  75میلیون تراکنش در این سامانه ثبت شده
است.نجفی درباره سهم هر یک از روش های پرداخت الکترونیک نیز توضیح داد:
بیشترین سهم تراکنش های شتابی با  60درصد متعلق به پایانه های فروشگاهی
است و پس از آن خودپردازها با  24درصد قرار دارند و اینترنت و تلفن همراه در
رده های بعدی قرار می گیرند.شتاب یا شبکه تبادل اطالعات بین بانکی یک شبکه
الکترونیکی بانکی فراگیر در ایران است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی

ایران در سال  ۱۳۸۱با هدف ایجاد ،راهاندازی و راهبری سوئیچ ملی برای اتصال
شبکه پرداخت بانکها به یکدیگر و در نهایت ایجاد زمینه برای انجام مبادالت بین
بانکی به صورت الکترونیکی ایجاد شد.
یکی دیگر از روش های پرداخت غیرنقدی ،استفاده از سامانه شاپرک است؛
شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا شاپرک از سال  1390با هدف ساماندهی نظام
پرداختی راه اندازی شد و اکنون نزدیک  375میلیون کارت بانکی را پشتیبانی می
کند.مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک همچنین درباره عملکرد سامانه شاپرک
در سال  96به ایرنا گفت :پارسال  36میلیارد تراکنش در این سامانه ثبت شد
که  35درصد نسبت به سال  95رشد داشت.وی با یادآوری اینکه  28اسفندماه
پارسال شاهد ثبت  220میلیون تراکنش در سامانه شاپرک بودیم ،اظهار داشت:
روزانه به طور میانگین  98میلیون تراکنش در شاپرک ثبت و مدیریت می شود.
نجفی گفت :پارسال  17میلیون میلیارد ریال نقدینگی در شاپرک جابه جا

عضو هیات مدیره بانک ملی
ایران گفت :مسافران خارج از
کشور می توانند از طریق باجه
های این بانک در شش فرودگاه
بین المللی کشور ارز مسافرتی
خود را دریافت کنند.
به گزارش اخبار صنعت،
غالمرضا پناهی با بیان این که
در اجرای سیاست بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران ،همه
شعب ارزی این بانک در سراسر کشور برای فروش ارز به
مسافران خارجی آماده اند ،اظهار کرد :مقتاضیان ارز مسافرتی
با ارائه مدارک مورد نیاز در واحدهای بانک ملی ایران نسبت به
واریز ریال اقدام و در قبال آن رسید دریافت می کنند.
وی افزود :باجه های بانک ملی ایران در گیت های خروجی
فرودگاه های بین المللی امام خمینی (ره) ،اصفهان ،شیراز،
تبریز ،ارومیه و اهواز با دریافت رسید نسبت به پرداخت ارز
خریداری شده به مسافران اقدام می کنند.
پناهی ادامه داد :با توجه به گستردگی شعب بانک ملی
ایران ،امکان ارائه سرویس مناسب برای مسافران محترم فراهم
است ،لذا مسافران می توانند بدون نگرانی و با آرامش خاطر
حداکثر چهار روز کاری قبل از سفر به شعب بانک مراجعه و
نسبت به خرید ارز مقرر اقدام کنند.
پناهی با بیان این که شعب ارزی بانک ملی ایران آماده
افتتاح حساب ارزی سرمایه گذاری در مقاطع یک ماهه تا یک
ساله با نرخ سود مناسب ارزی هستند ،گفت :پرداخت سود به
سپرده های ارزی به صورت ارز خواهد بود و بانک ها مکلف به
بازپرداخت ارز دریافتی هستند.
دبیرکانون بانک ها؛

نصب غیر استاندارد
دلیل سرقت خودپرداز ها اعالم شد

دبیر کانون بانک ها و
موسسات اعتباری خصوصی از
نبود ضوابط و استانداردهای الزم
برای نصب دستگاه های خودپرداز
خارج از شعب گالیه کرد و گفت:
نصب غیر استاندارد دلیل اصلی
سرقت خودپردازها است.
به گزارش پژوهشکده پولی
و بانکی ،محمدرضا جمشیدی
درباره سرقت دستگاه های
خودپرداز ،اظهار داشت :برای تمام اقدامات در سیستم بانکی
از جمله افتتاح شعبه جدید ضابطه و استانداردی وجود دارد
که استانداردها با توجه به توافق بانک مرکزی ،سیستم بانکی،
پلیس پیشگیری و شورای امنیت کشور تعیین و در حال اجرا
است.
وی افزود :هر یک از بانک ها با دریافت تاییدیه از پلیس
پیشگیری و سپس بانک مرکزی و دارا بودن تمام شرایط می
توانند نسبت به افتتاح شعبه اقدام کنند.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه
داد :اما نصب دستگاه های خودپرداز خارج از شعب ضوابط و
استاندارد خاصی ندارد و خود این موضوع عاملی است تا شاهد
بروز چنین حوادثی باشیم.
جمشیدی در ادامه درباره دو عامل مهم بروز این اتفاق
و بی نظمی در این خصوص ،گفت :یکی از عوامل مهم در این
خصوص دریافت تاییدیه از پلیس پیشگیری و پرداخت هزینه
 ۱۳۵هزار تومانی برای دریافت آن است.
وی گفت :در صورتی که استاندارد و ضابطه تعریف
شده ای وجود داشته باشد و براساس آن اقدام شود،
هیچگاه شاهد تعطیلی دستگاه های خودپرداز از سوی
پلیس پیشگیری در هر استان به بهانه عدم تایید نخواهیم
بود.
به گفته جمشیدی این موضوع بارها از سوی بانک ها ،بانک
مرکزی ،پلیس پیشگیری و همچنین شورای امنیت کشور قرار
گرفته اما نتیجه ای نداشته است.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی عامل
دوم را اقدام بی رویه بانک ها در این خصوص عنوان کرد و
افزود :بانک ها در زمینه نصب دستگاه های خودپرداز بی رویه
عمل می کنند زیرا در برخی مکان ها شاهد نصب خودپردازهایی
هستیم که هیچ توجیهی ندارد.
وی افزود :به عنوان مثال در حمامی متروکه ،سبزی
فروشی ،آژانس های اتومبیل و ...دستگاه های خودپرداز نصب
شده که هیچ توجیهی ندارد.
به گفته جمشیدی ،با اینگونه اقدامات تنها منزلت سیستم
بانکی زیر سوال می رود و همه این مباحث و اقدامات نشان
دهنده نبود ضوابط الزم و استانداردهای نصب دستگاه های
خودپرداز خارج از شعب است.
همچنین سرهنگ حیدری رییس کالنتری  ۱۰۳گاندی،
با اشاره به سرقت دو دستگاه خودپرداز در روز های گذشته،
گفت :ماموران کالنتری رسیدگی به این موضوع را در
دستورکار خود قرار دادند و اقدامات برای دستگیری سارقان
ادامه دارد.
تحقیقات اولیه ماموران نشان می دهد این سارقان که
پنج نفر غیرمسلح بودند با یک دستگاه ماکسیما و مزدا باری
در حوالی ساعت چهار صبح به محل سرقت در محدوده
میدان مادر مراجعه کرده اند.مبلغ داخل دو دستگاه حدود
 ۲۴میلیون تومان بود و تحقیقات برای دستگیری این افراد
ادامه دارد.
در یک ماهه اخیر شاهد دو حادثه سرقت دستگاه های
خودپرداز در خیابان های شلوغ پایتخت بودیم .سرقت دو
دستگاه خودپرداز در روزهای پایانی سال  ۹۶در محدوده
میدان ونک و سرقت دو دستگاه دیگر در بلوار میرداماد
در روزهای اخیر با شیوه ای تقریبا یکسان از جمله حوادثی
است که نشان می دهد امنیت دستگاه های خودپرداز خارج
از شعب نیازمند ایجاد امنیت و ضوابط بیشتری است.
شد که پایانه های فروش با  88درصد بیشترین سهم را داشت و پس از آن تلفن
همراه با  9درصد و اینترنت با سه درصد قرار گرفته اند.
ک های
بانک مرکزی سامانهای را برای پذیرش و پردازش الکترونیکی چ 
کاغذی بینبانکی و انجام تراکنشهای مبتنی بر آنها به صورت کام ً
ال الکترونیکی
راه¬اندازی کرده است که از آن با عنوان چکاوک یاد می شود و اکنون بخشی از
مبادالت الکترونیکی نظام بانکی را برعهده دارد.
براساس آمار شرکت خدمات انفورماتیک ،پارسال  122میلیون چک به مبلغ
 23میلیون میلیارد ریال در سامانه چکاوک مدیریت شد که از نظر مبلغ  26درصد
رشد داشته است.
به گفته نجفی ،روزانه به طور میانگین  420هزار چک در چکاوک تبادل
می شود.
در مجموع  2میلیارد و  445میلیون تراکنش پایا در سال  96مدیریت شد که
رشد  12درصدی نسبت به سال 95داشت؛ ضمن آنکه رکورد  11میلیون تراکنش
پایا در این سامانه به ثبت رسید و روزانه بطور میانگین  6.7میلیون تراکنش پایا
مدیریت شده است.

