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رئیس کل بانک مرکزی گفت :با اختیاراتی که از سوی سران
سه قوه به بانک مرکزی داده شده است ،این بانک فعاالنه در بازار
حضور دارد.
به گزارش بانک مرکزی« ،عبدالناصر همتی» در نشست
شورای هماهنگی مراکز روابط عمومی و اطالع رسانی دستگاه های
اجرایی دولت که به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد ،گفت :اکنون
در شرایط حساسی قرار داریم و در تالش هستند که انسجام و
حمیت در میان مردم را از بین ببرند.
وی افزود :بنابراین ضروری است روابط عمومی های دستگاه
های اجرایی با اطالع رسانی مناسب و بهره گیری از راهبردهای
ارتباطی و اطالعرسانی ضمن کمک به انسجام میان دستگاه ها ،به
عبور از شرایط دشوار و حساس فعلی کمک کنند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد :با تالش های انجام گرفته
بخش زیادی از تحریم ها کارساز نبوده است و خوشبختانه کشور
از پشتوانه خوبی برای ایستادگی در برابر جنگ اقتصادی بهره مند
است.
همتی ضمن استقبال از نقطه نظرات اقتصادی دستگاه های
اجرایی ،خواهان منطقی شدن خواسته ها و نیز افزایش همراهی و
همیاری در اظهارنظرها شد.
در این جلسه بر لزوم حفظ همگرایی و انسجام رسانه ای
دستگاه های اجرایی ،افزایش گفت و گو و ارتباط با نخبگان
دانشگاهی و مردم ،نحوه مقابله با اخبار جعلی و نیز افزایش
اعتماد عمومی و امیدبخشی به جامعه تاکید شد و سیاست ها
و راهبردهای رسانه ای به ویژه در حوزه اقتصادی به بحث و

بررسی گذاشته شد.
به گزارش ایرنا ،شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
هفته گذشته به بانک مرکزی اختیارات الزم را برای دخالت و
مدیریت در بازار ارز داد؛ این اختیارات مواردی چون انتشار اوراق
مشارکت ارزی و ریالی ،خرید و فروش فوری ارز حاصل از صادرات
پتروشیمی ،فوالد و دیگر محصوالت صادراتی در بازار ثانویه و انجام
عملیات بازار باز را در بر می گیرد.
همچنین شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به منظور
تشویق سرمایه گذاری و جذب منابع ارزی ،اتباع دولت های خارجی
در صورتی که حداقل  250هزار دالر جهت سرمایه گذاری در ایران
به کشور وارد کنند ،مطابق ضوابطی که دولت اعالم می کند ،می
توانند از امتیاز مجوز اقامت پنج ساله برخوردار شوند.

قانون منع بکارگیری بازنشستگان

بازنشستههای
کدام بانکها
باید بروند؟

در راستای اجرای قانون منع بکارگیری
بازنشستگان ،تمامی بازنشستگان بانکهای دولتی و
همچنین بانکهایی که در راستای اجرای اصل  ۴۴سهام
آنها واگذار شده و  ۱۰۰درصد خصوصی نیستند باید
پست خود را ترک کنند.
از اواخر شهریورماه امسال و با اصالح بندی از
قانون منع بکارگیری بازنشستگان و ابالغ به دستگاههای
اجرایی آنها موظف شدند که تا پایان آبانماه وضعیت
بازنشستههای فعال خود را مشخص و با افراد غیرمشمول
تسویه کنند .طبق قانون ،روسای سه قوه ،معاون اول
رئیسجمهوری ،نائب رئیسان مجلس و اعضای شورای
نگهبان ،وزیران ،نمایندگان مجلس و معاونان رئیس
جمهوری و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای
مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا به اضافه دارندگان

اجازات خواسته مقام معظم رهبری ،جانبازان باالی ۵۰
درصد ،آزادگان باالی سه سال اسارت و فرزندان شهدا
از این قانون مستثنی هستند .بر این اساس باید تمامی
وزارتخانهها ،موسسات دولتی ،موسسات و نهادهای
عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی نیروهای
بازنشست ه غیرمشمول را کنار بگذارند.
بانکها نیز به عنوان بخش بزرگی از نظام اداری و
خدماتی از جمله بخشهایی هستند که طی سالهای
گذشته تعداد زیادی از بازنشستهها در آنها مشغول بکار
شدند؛ به ویژه در بانکهای خصوصی بسیار دیده شد که
بازنشستگان به ویژه از بانکها دولتی بکار گرفته شدند
و حتی در حال حاضر برخی مدیران عامل بانکها از
مدیران بازنشسته هستند.
اینکه خروج بازنشستهها از بانکها به چه نحوی

خواهد بود ،موضوعی است که پیگیری آن از سازمان
امور اداری و استخدامی با این توضیح همراه شد که
بانکها جزو دستگاههای مشمول قانون میشوند و
تمامی بانکهایی که حتی درصدی از سهام آنها متعلق
به دولت است و تماما خصوصی نیستند نیز شامل قانون
خواهند شد؛ از جمله بانکهایی که در راستای اجرای
اصل  ۴۴قانون اساسی واگذار شدند .این در حالی است
که بانکهایی که هیچ سهمی از آنها به دولت اختصاص
ندارد و  ۱۰۰درصد خصوصی هستند شامل قانون منع
بکارگیری بازنشستهها نمیشوند .البته در کنار بانکهای
دولتی و خصوصی ،بانک مرکزی نیز مشمول قانون منع
بکارگیری بازنشستهها میشود.
بر این اساس باید منتظر بود تا در مهلت دوماهه
تعیین شده برای خروج بازنشستههای فعال غیرمشمول

دو امکان صندوق یکم برای خانه اولیها

جزییات مربوط به شرایط و نحوه دریافت
تسهیالت خرید مسکن از محل صندوق پس
انداز مسکن یکم از وجود دو امکان متفاوت
برای استفاده از این تسهیالت خبر می دهد.
به گزارش اخبار صنعت ،در شرایطی که
یکی از اصلی ترین شروط دریافت تسهیالت
از محل صندوق پس انداز مسکن یکم،
خانه اولی بودن متقاضیان خرید واحدهای
مسکونی در بافت های غیرفرسوده و معمولی
شهرها است ،هم اکنون دو سوال کلیدی
برای برخی از سپرده گذاران این صندوق
ایجاد شده است.
تحت تاثیر جهش قیمت مسکن طی
دست کم شش ماه گذشته بخش قابل توجهی
از آن دسته از خانه اولی های متقاضی دریافت
تسهیالت از محل صندوق پس انداز مسکن یکم
که پیش از این برای دریافت این تسهیالت در
صندوق یکم سپرده گذاری کرده و هم اکنون
موعد دریافت تسهیالت آن ها فرا رسیده است،
دیگر قادر به خرید مسکن با سطح بودجه پیش
بینی شده نیستند.
این گروه از افراد به واسطه برآوردهایی
که قبل از زمان ثبت نام و سپرده گذاری
در صندوق یکم انجام داده بودند تصور می
کردند می توانند با استفاده از این تسهیالت
و سایر پس اندازهای خود اقدام به خرید

مسکن کنند؛ این در حالی است که جهش
قیمت مسکن در ماه های اخیر و ادامه
روند رشد قیمت ها برآوردهای پیشین از
بابت هزینه مورد نیاز برای خرید واحدهای
مسکونی مختص خانه اولی ها را دچار
اختالل و غیرقابل تحقق کرده است.
این موضوع نه تنها برای خانه اولی
هایی که هم اکنون زمان دریافت تسهیالت
آن ها از محل صندوق پس انداز مسکن یکم
فرا رسیده است در بازار مسکن ایجاد مانع
کرده است بلکه حتی افرادی که هنوز موعد
دریافت تسهیالت آن ها فرا نرسیده است و
در دوره انتظار و سپرده گذاری به سر می
برند به واسطه شرایط ایجاد شده در نگرانی و
سردرگمی به سر می برند.
بخشی از این گروه از خانه اولی ها که
به دلیل جهش قیمت ها دیگر قادر به خرید
آپارتمان نیستند با یک سوال عمده مواجه اند
مبنی بر اینکه آیا درصورت انصراف از دریافت
تسهیالت ،امتیاز آن ها برای استفاده از
تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم برای
همیشه از دست خواهد رفت و یا این امکان
وجود دارد که در مقاطع زمانی دیگری اقدام
به سپرده گذاری و دریافت تسهیالت کنند؟
ساز و کار صندوق پس انداز مسکن یکم
در این مورد به این صورت است که افرادی

که هم اکنون موعد دریافت تسهیالت آن
ها فرا رسیده است و در پایان دوره انتظار و
سپرده گذاری قرار دارند می توانند با رسوب
مبلغ  13.5میلیون تومان در صندوق (حفظ
رقم سپرده تا این سطح) ،مابقی رقم پس
انداز شده را از صندوق خارج کنند و در هر
زمان که از بنیه مالی کافی برای خرید مسکن
برخوردار شدند اقدام به دریافت تسهیالت
(استفاده از امتیاز آماده بهره برداری) کنند و
تسهیالت خود را بصورت آنی دریافت کنند.
برخی از سپرده گذاران بعد از آنکه نوبت
دریافت تسهیالتشان فرا میرسد به دالیلی
از جمله پیدا نکردن واحد مسکونی مورد نظر
یا نیاز به تجهیز مالی بیشتر ،از امتیازآماده بهره
ی کنند .این امتیاز تا زمانی
برداری استفاده نم 
که کف سپرده در صندوق یکم رعایت شود،
محفوظ خواهد ماند.
از سوی دیگر آن دسته از متقاضیانی
که هنوز دوره انتظار آن ها برای دریافت
تسهیالت تمام نشده است نیز در صورت
برداشت تمام سپرده خود(برداشت 100
درصد سپرده) می توانند در زمان دیگری
مجددا ً وارد فرآیند پس انداز در صندوق
شوند و اقدام به سپرده گذاری کنند و با
اتمام طول دوره سپرده گذاری مشمول
دریافت تسهیالت شوند .این حالت برای آن

که پایان آبان ماه است ،تمامی بانکهای دولتی و آنهایی
که دولت در آنها سهمی دارد ،از جمله بانک مرکزی،
بانک سپه ،بانک ملی ،بانک ملت ،بانک تجارت ،بانک
صادرات ،بانک کشاورزی ،بانک صنعت و معدن ،بانک
توسعه صادرات ،بانک رفاه کارگران ،بانک توسعه تعاون،
بانک مسکن ،پست بانک ،بانک شهر ،بانک دی و بانک
سرمایه با بازنشستههای خود خداحافظی کنند .اما
سایر بانکها که  ۱۰۰درصد خصوصی هستند مشمول
این قانون نبوده و به هر تعداد که بخواهند میتوانند
بازنشسته داشته باشند.
آنطور که به تازگی عادل آذر-رئیس دیوان
محاسبات  -اعالم کرده است بر اساس قانون منع
بکارگیری بازنشستگان ۱۷۰ ،تا  ۲۰۰نفر از مقامات یا هم
ترازان آنها باید پست خود را ترک کنند.

دسته از افرادی است که به هر دلیل ،بعد از
گذراندن طول مشخصی از سپرده گذاری در
صندوق ،از خرید مسکن انصراف می دهند.
در واقع مطابق با ضوابط و مقررات
صندوق پس انداز مسکن یکم تا زمانی که
فرد اقدام به دریافت تسهیالت یکم و استفاده
از آن برای خرید مسکن نکرده است امتیاز
وی برای دریافت این تسهیالت محفوظ
خواهد بود و تنها شرط سوخت شدن
این امتیاز ،استفاده از تسهیالت (دریافت
تسهیالت) برای خرید مسکن است.
هر چند در صورت استفاده متقاضیان
از انواع دیگر تسهیالت خرید مسکن مانند
تسهیالت اوراق ،به جهت از بین رفتن شرط
خانه اولی بودن ،این افراد دیگر قادر به سپرده
گذاری و استفاده از تسهیالت یکم نخواهند بود.
امکان دیگر صندوق پس انداز مسکن
یکم ،وجود امکان جابه جایی تسهیالت از
شهری به شهر دیگر است؛ هم اکنون که به
واسطه جهش قیمت مسکن در شهر تهران
برخی از خانه اولی ها قادر به استفاده از این
تسهیالت برای خرید مسکن در شهر تهران
نیستند ممکن است برخی تمایل به استفاده
از این تسهیالت برای خرید مسکن در سایر
شهرهای اطراف را داشته باشند.
در چنین شرایطی نیز این امکان

وجود دارد که فرد از تسهیالت خود برای
خرید مسکن در شهر دیگری استفاده کند؛
البته این بار رقم تسهیالت مطابق با سقف
های تعیین شده برای پرداخت تسهیالت
در شهری خواهد بود که سقف کمتری از
تسهیالت به متقاضیان آن شهر تعلق می
گیرد .به طور کلی در صورت تمایل خانه اولی
ها به خرید مسکن در شهری غیر از شهر
محل سپرده گذاری سقف تسهیالت براساس
ضوابط تسهیالت در شهری به وی پرداخت
می شود که سقف تسهیالت تعیین شده برای
آن کمتر از شهر دیگر باشد .ضوابط پرداخت
تسهیالت یکم در این حالت به گونه ای است
که در جریان انتقال فرد سپرده گذار از شهر
محل سپرده گذاری اولیه به شهر محل خرید
آپارتمان ،سقف کمتر تسهیالت شهر مبدا ً یا
ی
مقصد (هر کدام کمتر است) به وی تعلق م 
گیرد .به عنوان مثال ،چنانچه یک خانه اولی،
در تهران سپرده گذاری کند و بخواهد در
یک شهر کوچک صاحب خانه شود ،سقف
تسهیالت مربوط به شهرهای کوچک به وی
تعلق می گیرد .از طرفی ،اگر یک خانه اولی
در یک شهر کوچک سپرد ه گذاری کند و
بخواهد در تهران صاحب مسکن شود ،در این
حالت نیز سقف ریالی تسهیالت یکم مربوط
به شهرهای کوچک به وی تعلق می گیرد.

«جایزه بینالمللی سال  »ITA ٢٠١٨به بانک صادرات ایران اعطا شد

در شانزدهمین اجالس استقامت ملی در
تولید ،خدمات و توسعه اقتصادی کشور ،جایزه
سال  ٢٠١٨بانکداری  ITAاز سوی موسسه
خدمات بانکی ICMF GROUPانگلستان به
دلیل شفافیت عملیات خدمات بانکی به این
بانک اعطا شد.
به گزارش اخبار صنعت ،در این اجالس
که با حضور مسئوالن و مدیران اجرایی کشور،
نمایندگان مجلس و مدیران شرکتهای برتر
اقتصادی کشور و مدیران بانک صادرات ایران
در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد،
جایزه ( )ITA Banking Awards ٢٠١٨به بانک
صادرات ایران اهدا شد .همچنین نشان زرین
این اجالس به پاس حمایت از بخشهای
مختلف اقتصادی با عنوان « نشان طالیی
پربازده ترین و سودآورترین بانک مشتری

محوردر سال  »٩٧به این بانک تعلق گرفت .در
این نشست همچنین «نشان ملی رتبه نخست
در ارائه تسهیالت حمایتی به بنگاههای تولیدی
و خدماتی سراسر کشور» به حجتاله صیدی
مدیر عامل بانک صادرات ایران اعطا شد و با
اهدای لوح تقدیر « شانزدهمین اجالس سران
و مدیران معتبر ترین شرکتها و سازمانهای
عالی رتبه ایرانی» از این بانک تجلیل شد.
در این مراسم مدیر امور شعب استان
تهران ،البرز بانک صادرات ایران اظهار امیدواری
کرد که تا پایان سال جاری تعداد مشاغل ایجاد
شده توسط این بانک در بخشهای مختلف
اقتصادی کشور به  ١٠٠هزار نفر برسد.
سید کاظم مرتضوی اسکویی با بیان اینکه
بانک صادرات ایران سابقه درخشانی در تامین
مالی بنگاههای اقتصادی کشور و همچنین

حمایت از ایجاد مشاغل در بخشهای آسیب
پذیر جامعه دارد ،گفت :بانک صادرات ایران
در سال گذشته  ٦٢٠هزار میلیارد ریال و در
نیمه اول سال  ٩٧نیز  ٣٦٣هزار میلیارد ریال
در حوزههای مختلف اقتصادی کشور تسهیالت
پرداخت کرده است که سال گذشته با هدایت
 ٩٤هزار میلیارد ریال به بخشهای مختلف
تولیدی در بخش خصوصی شرایط ایجاد ٩٤
هزار شغل را فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه با استناد به مفاد مقررات
کارگروه اشتغال کشور با فرض هزینه یک
میلیارد ریالی برای ایجاد هر شغل ثابت ،این
روند در شش ماه اول سال  ٩٧نیز با پرداخت
 ٤٠هزار میلیارد ریال تسهیالت ،موجب ایجاد
 ٤٠هزار شغل شده است و امید میرود تا پایان
سال این تعداد به ١٠٠هزار شغل برسد.

به سپردهگذاران غیرمجازها اوراق نمیدهند!

بر خالف برخی شایعات مبنی بر اینکه قرار است طلب سپردهگذاران
موسسات غیرمجاز به جای پرداخت نقدی ،با اوراق اسناد خزانه تسویه شود ،این
گونه نیست و قراری برای پرداخت اوراق به آنها وجود ندارد.
بعد از اینکه روز دوشنبه وزارت اقتصاد طی اطالعیهای از نحوه تسویه بدهی
به بانکها آن هم با اسناد خزانه خبر داد ،خبرهایی منتشر شد با تاکید بر این که
قرار است حسابها و طلبهای سپردهگذاران موسسات غیر مجاز نیز این گونه
تهاتر شده و به آنها اسناد خزانه پرداخت شود .این در حالی است که پیگیری
موضوع از منابع مطلع از این حکایت داشت که این موضوع به هیچ عنوان صحت
نداشته و هیچ برنامهای برای تسویه با طلبکاران موسسات غیر مجاز با اوراق وجود
ندارد.

مدیر امور شعب این بانک با بیان اینکه
در سال  ٩٦با همکاری کمیته امداد امام
خمینی(ره) برای بخشهای آسیب پذیر جامعه
نیز تسهیالت الزم برای ایجاد  ١٢هزار شغل
را فراهم کرده ایم ،افزود :در  ٦ماهه اول سال
جاری این رقم  ٢٨٠٠شغل بوده که با تدبیر
در نظر گرفته شده در مدت باقیمانده سال
سرعت به مراتب بیشتری به خود خواهد گرفت.
مرتضوی اسکویی درادامه با ارائه دو پیشنهاد
به تولید کنندگان حاضر در این اجالس گفت:
بانک صادرات ایران میتواند با اعطای تسهیالت
به واحدهای تولیدی که با تامین کنندگان اصلی
کار میکنند در قالب عقود مرابحه یا اعتبارات
اسنادی ،خدمات بانکی ارائه کند و همچنین
میتواند درقالب طرح «همیاران سپهر» به
مصرف کننده محصوالت واحدهای تولیدی با

این در حالی است که معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور اعالم
کرده بود که تسویه بدهی کلیه اشخاص متقاضی مشمول ،به بانکها و موسسات
اعتباری غیر بانکی از طریق تهاتر با مطالبات از دولت با صدور اسناد خزانه تا پایان
سال جاری انجام میشود .توضیحات دریافتی حاکی از آن است که این تسویه اصال
ی است که به
ربطی به پرداخت بدهی به اشخاص دیگر نیست و فقط متعلق به بده 
بانکها وجود دارد و قرار است تا تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران و نهادها با بدهی
آنها به بانکها و همچنین بدهی که بانکها به بانک مرکزی دارند ،انجام شود .در
واقع بدهی بانکها به بانک مرکزی تبدیل به بدهی دولت به بانک مرکزی میشود،
بنابراین هیچ جریانی در رابطه با سپردهگذاران موسسات غیر مجاز وجود ندارد.
به هر حال مدتهاست که پنج موسسه غیر مجاز از جمله فرشتگان،

نرخهای ترجیحی تسهیالت بدهد تا اگر واحدی
عرضه کننده متمرکز هم ندارد ،در این طرح با
حذف واسطهها مستقیما کاالی خود را به دست
مصرف کننده با شرایط مطمئن برساند.

ثامنالحجج ،افضل توس ،البرز ایرانیان و آرمان منحل شدهاند و باید سپردهگذاران
آنها تعیین تکلیف شوند .رقم باالی  ۲۰هزار میلیارد تومانی بدهیای که در
این موسسات وجود داشت موجب شد تا طی فرایندی مرحلهای پرداختیهای
سپردهگذاران انجام شود و تاکنون تا مرحله پرداختهای یک میلیاردی پیش رفته،
اما هنوز تکمیل نشده است .کمبود منابع برای تکمیل پرداختیها در موسسات
غیر مجاز به دلیل عدم پاسخگویی داراییها و امالک این موسسات بوده و هر
زمان که منابع در آنها شناسایی شود با اختصاص خط اعتباری بانک مرکزی این
پرداختها انجام میشود ،اما ظاهرا مجموع منابعی که این موسسات اکنون در
اختیار دارند پاسخگوی طلب سپردهگذاران نیست و از این رو گاها گمانهزنیهای
برای نحوه پرداختها وجود دارد.

اخبار
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تسهیالت  22هزار میلیارد ریالی بانک ملی
ایران برای ازدواج جوانان

در شش ماه نخست امسال
بیش از  146هزار نفر با تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج بانک ملی
ایران به خانه بخت رفتند .به
گزارش اخبار صنعت ،با توجه
به سیاست حمایت از اشتغال و
ازدواج جوانان در این بانک ،میزان
تسهیالت قرض الحسنه پرداختی
ازدواج همواره با روند رو به رشد
همراه بوده است به طوری که از
ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه ،تعداد  123هزار و  123فقره
تسهیالت پرداخت شده و این میزان در شش ماه نخست امسال
به  146هزار و  701فقره رسیده است .ارزش ریالی این تسهیالت
نیز بیش از  22هزار و  926میلیارد ریال است.بانک ملی ایران
در یک سال ابتدای فعالیت دولت دوازدهم نیز رویکرد حمایت از
زوج های جوان را دنبال و از ابتدای مردادماه سال گذشته تا پایان
خردادماه سال جاری تعداد  214هزار و  688فقره تسهیالت قرض
الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به ارزش  25هزار و  381میلیارد
ریال پرداخت کرده است.این بانک در طرح ضربتی ازدواج سال
گذشته هم بیشترین سهم از کل تسهیالت پرداخت شده قرض
الحسنه ازدواج را کسب کرد و از این رو مورد تقدیر بانک مرکزی
قرار گرفت.الزم به ذکر است ،سقف تسهیالت ازدواج در سال 96
مبلغ  10میلیون تومان برای هر یک از زوجین با مدت بازپرداخت
 48ماه ،اقساط مساوی و نرخ کارمزد چهار درصد بود که در سال
 97به منظور حمایت از ازدواج جوانان و بر اساس ابالغ بانک مرکزی
به  15میلیون تومان برای هر یک از زوجین با دوره بازپرداخت 60
ماهه و نرخ کارمزد چهار درصد افزایش یافت.به هر یک از متقاضیان
صرفا یک مرتبه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد و
متقاضیان به مدت دو سال ( 24ماه) از تاریخ عقد ،می توانند برای
دریافت تسهیالت مذکور اقدام کنند.

ارائه  70درصد از خدمات بانکی
در پیشخوانهای شهرنت بانک شهر

معاون شعب و توسعه بازاریابی
بانک شهر با اشاره به پیشرو بودن
این بانک در حوزه بانکداری
الکترونیک ،گفت :هم اکنون
شهروندان و مشتریان بانک شهر در
سراسر کشور  70درصد از خدمات
بانکی ارایه شده در شعب را می
توانند در ساعت مختلف شبانه روز
از طریق پیشخوان های شهرنت
دریافت کنند.به گزارش اخبار
صنعت،عیسی قهرمانی چابک با بیان اینکه حرکت به سمت توسعه
بانکداری الکترونیک طی سال های اخیر همواره در صدر برنامه
های بانک شهر قرار داشته  ،افزود :این نوع بانکداری باعث میشود
سرعت گردش پول ،تسویه حسابها و مبادالت بانکی افزایش یابد
که برای اقتصاد ،تجار ،کسبه و شهروندانی که در بخش های مختلف
اقتصادی فعالیت میکنند ،بسیار حائز اهمیت است.وی با تاکید بر
اینکه امروزه با توسعه تکنولوژی در حوزه های مختلف زندگی ،
بانکداری سنتی جوابگوی نیاز شهروندان و مشتریان شبکه بانکی
نیست،تصریح کرد :هم اکنون شهروندان و مشتریان بانک شهر در
سراسر کشور  70درصد از خدمات بانکی ارایه شده در شعب را می
توانند در ساعت مختلف شبانه روز از طریق پیشخوان های شهرنت
دریافت کنند.قهرمانی چابک در همین رابطه تصریح کرد :با تالش
کارکنان و مدیران بانک شهر امروز اعتماد به بانکداری الکترونیک و
فرهنگ استفاده از دستگاه هایی مانند خود بانک ( )VTM – RTM
و دریافت خدماتی مانند افتتاح حساب  ،صدور کارت هدیه و
سایرخدمات در مکانی خارج از شعبه در حال ارائه و نهادینه شدن
است.معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر ادامه داد :با توسعه
پیشخوان های شهرنت هم اکنون در حدود  360دستگاه پیشخوان
شهرنت در کالن شهرها و شهرهای کوچک در ساعات اداری و غیر
اداری و حتی روزهای تعطیل به طور کامل به شهروندان خدمات
بانکی ارائه میکنند.
عضو هیات مدیره بانک رفاه:

با مدیریت صحیح نیازهای
مشتریان ارزی را برطرف کردیم

عضو هیات مدیره بانک رفاه
گفت :با مدیریت صحیح توانستیم
نیازهای مشتریان ارزی را بر طرف
کنیم و درخواست های آنان را
به درستی انجام دهیم.به گزارش
اخبار صنعت ،فرشید فرخ نژاد در
دومین گردهمایی آموزشی-هم
اندیشی مدیران این بانک با اعالم
این مطلب افزود :سال  97را با
بدعهدی آمریکا آغاز کردیم که
دشواری های بسیاری را بر نظام بانکی و جامعه تحمیل کرد.
خروج یک جانبه آمریکا از برجام منجر به تغییر رفتار بسیاری
از بانک های کارگزار شد اما بانک رفاه در ماه های اخیر توانسته
است نیازهای مشتریان ارزی را به درستی برآورده کند.عضو
هیأت مدیره بانک رفاه افزود :مبحث ایفای تعهدات ارزی در
شرایط نوسانات ارزی بسیار حساس است و باید به تاکیدات
بانک مرکزی توجه داشته باشیم.وی با بیان اینکه حجم فعالیت
های ارزی بانک متناسب با حجم عملیات ارزی نظام بانکی است
اظهار داشت :بحمداهلل در این حوزه به تکلیف ملی خود عمل
کرده ایم و در حوزه حمایت از کاالی ایرانی تمامی اقدامات
الزم صورت گرفته است .از تمامی بخش ها حمایت ارزی
صورت گرفته است .به ویژه حوزه خودروسازی در این زمینه از
حمایت های مطلوب بانک برخوردار بوده است.فرخ نژاد در تشریح
فعالیت های حوزه فناوری اطالعات بانک رفاه گفت :در این حوزه
از زیرساخت های فناورانه برخورداریم که می توانیم به مشتریان
بزرگ خدمات ویژه ارائه دهیم.

افزایش تقاضا طال را گران کرد

س کمیسیون تخصصی طال و جواهر از افزایش قیمت طال
رئی 
و سکه با باال رفتن تقاضا در بازار خبر داد.
محمد کشتی آرای با اشاره به اینکه روز سه شنبه طال در بازار
جهانی با کاهش مواجه شده بود افزود :روز سه شنبه هر انس طال
در بازارهای بین المللی  1186دالر عرضه شده است.
ی دیروز
وی با بیان اینکه هر قطعه سکه تمام بهار آزاد 
4میلیون و  630قیمت گذاری شده گفت :روز سه شنبه نیم سکه 2
میلیون و  220هزارتومان ،ربع سکه یک میلیون و  220هزارتومان
و سکه یک گرمی  680هزارتومان عرضه شده است.
رئیس کمیسیون تخصصی طالو جواهر با بیان اینکه نوسان
قیمت ارز نیز در افزایش قیمت موثر بوده است افزود :هر مثقال طال
دیروز یک میلیون و  847هزارتومان به فروش رسیده بود .
کشتی آرای با اشاره به اینکه هر گرم طالی  18عیار روز سه
شنبه  426هزار و  400تومان داد و ستد شده است ادامه داد :فروش
این کاال بدون التهاب و براساس واقعیت ها انجام می شود.

