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همتی :میخواستند نرخ ارز را افزایش دهند؛ نتوانستند

اخبار
آغاز فصل تازه ای از تعامل
نهاد ناظر و صنعت بیمه

در راستای اجرای سیاست های راهبردی
و ماموریت های بیمه مرکزی و همچنین
نظارت مستمر بر فعالیت شرکت های بیمه
در چارچوب قوانین باالدستی و آیین نامه
های مصوب از سوی شورای عالی بیمه،
برنامه بازدیدهای دوره ای از شرکت های
بیمه در دستور کار بیمه مرکزی قرار گرفت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین
الملل بیمه مرکزی ،دکتر غالمرضا سلیمانی
با تاکید بر تعامل هر چه بیشتر دستگاه ناظر
از اعضای هیات عامل بیمه مرکزی و مدیران
بیمه مرکزی خواست تا با حضور در شرکت
های بیمه و تشکیل جلسات مشترک با مدیران
عامل و اعضای هیات مدیره این شرکت ها
ضمن بررسی آخرین وضعیت عملکرد فنی،
عملیات بیمه ای و صورت های مالی از نزدیک
در جریان آخرین تحوالت بیمه ای قرار گرفته
و رهنمودها و راهکارهای حرفه ای و نظارتی
خود را در اختیار متولیان و سیاست گذاران
صنعت بیمه قرار دهند.بر اساس این گزارش
این هیات بلندپایه تاکنون از شرکتهای بیمه
ایران ،آسیا ،دانا ،رازی ،حکمت ،کوثر ،پارسیان
و همچنین پژوهشکده بیمه بازدید داشته و با
برپایی جلسات مشترک با مدیران ارشد صنعت
بیمه ،موضوعات و مسائل فیمابین را مورد
بررسی قرار داده است.

کمک بانک پارسيان در ايجاد
 3هزار و 248فرصت شغلي در
روستاهاي استان قزوين

کمک بانک پارسيان در ايجاد  3هزار
و 248فرصت شغلي در روستاهاي استان
قزوين خبرگزاري آريا  -معاون توسعه روستايي
و مناطق محروم کشور ازحمايت بانک پارسيان
و بنياد برکت در رونق اشتغال و پرداخت
تسهيالت اشتغالزايي روستايي بر اساس انعقاد
تفاهم نامه سه جانبه ميان اين نهاد ها خبر
داد و گفت :استان قزوين همچنين ازمحل
اعتبارات خارج از تسهيالت روستايي و از طريق
بانکهاي پارسيان و سينا به نحو مناسبي بهره
مند شده است.از سويي ديگر نيز مديرکل امور
روستايي و شوراهاي استانداري قزوين با اشاره
به انعقاد تفاهم نامه معاونت توسعه روستايي
و مناطق محروم کشور با بنياد برکت و بانک
پارسيان گفت  61 :طرح به ارزش  329ميليارد
و  750ميليون ريال در استان معرفي شد که از
محل اعتبارات اين تفاهم نامه ،تا کنون  6طرح
به ميزان  29ميليارد و  700ميليون ريال با
اشتغالزايي  53فرصت شغلي محقق شده است.
اکرم نجفي ،در گفت وگو با ايرنا ،سهم اعتبارات
استان از تسهيالت اشتغال پايدار روستايي را
يک هزار و  870ميليارد ريال اعالم کرد و افزود:
اعتبارات تخصيص يافته تاکنون  937ميليارد
ريال و ميزان پرداخت شده نيز تاکنون يک هزار
و  830ميليارد ريال بوده است.به گفته وي،
با پرداخت اين ميزان تسهيالت ارايه شده سه
هزار و  248فرصت شغلي در روستاهاي استان
ايجاد شده است.

تبیین راهبردهای ضروری
براي جذب بازارهاي بالقوه

عیسی امامی عضو هیات مديره بانک
قرض الحسنه مهر ايران با هدف بررسي
وضعيت شعب و نحوه عملکرد کارکنان
كهگيلويه و بويراحمد در رعايت اصول
مشتري مداري ،تكريم ارباب رجوع ،بازاريابي
براي جذب منابع بيشتر و ...از شعب و دواير
ستادي اين استان بازديد كرد.به گزارش
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران،
عیسی امامي به منظور ارزيابي فعاليت
هاي گذشته و تدوين برنامه راهبردي براي
تحقق اهداف ترسيمي به استان کهگيلويه و
بويراحمد سفر کرد.در این سفر ،عضو هیات
مدیره بانک قرض الحسنه مهرایران از دواير
ستادي و تمامي شعب استان بازديد کرد و
در رابطه با شناخت بازار ،راهکارهاي بازاريابي
نوين ،برنامه هاي راهبردي شعب و جايگاه
شعبه در شهرستان و استان رهنمودهاي
الزم را بيان داشت.عیسی امامی ،در
بررسی شرايط شعب ضمن گفتگو با تمامي
همکاران ،نقاط قوت و ضعف شعبه را بررسي
و راهنمايي هاي الزم براي رفع نقاط ضعف
و تقويت نقاط قوت را ارائه کرد.وی همچنین
عالوه بر تشریح طرح همیاران مهر مبني بر
کمک به نيازمندان واقعي  ،اهتمام بيشتر
همکاران در راستاي افزايش منابع اين طرح
را خواستار شد.امامی با بررسی شرایط شعب،
راهکارهای الزم براي شناسايي پتانسيل هاي
موجود در بازار و افزايش نفوذ در بازارهاي
بالقوه را تشريح کرد.

دکترشیری رئیس شورای
فرهنگی پستبانکایران شد

دکتر بهزاد شیری مدیرعامل
پستبانکایران طی ابالغی ازسوی فرهاد
معارفی معاون وزیر و رئیس شورای فرهنگی
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بهعنوان
رئیس شورای فرهنگی ،اقامه نماز ،امر به
معروفونهی از منکر و عفاف و حجاب این
بانک منصوب شد.به گزارش روابطعمومی
پستبانکایران؛ در بخشی از این ابالغ آمده
است :نظر به شایستگی و سوابق ارزشمندتان
در امور فرهنگی و اعتقادی ،شما را بهعنوان
رئیس شورای فرهنگی ،اقامه نماز ،امر
به معروفونهی از منکر و عفاف و حجاب
این بانک منصوب مینمایم .امیداست با
استعانت ازخداوند متعال و با جدیت و تالش
وافر ،سازوکارهای الزم را برای انجام بهینه
فعالیتهای مذکور با هماهنگی شورایعالی
فرهنگی وزارتخانه فراهم سازید.

توطئه جدید در بازار ارز خنثی شد

رئیس بانک مرکزی ضمن تاکید به مردم که
روی ارز سرمایهگذاری نکنند ،گفت :عدهای خواستند
پس از تصمیم جمهوری اسالمی ایران در خصوص
برجام که هفته پیش اعالم شد ،نرخ را باال ببرند ولی
نتوانستند.
عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه دیروز
(چهارشنبه) هیأت دولت ،در جمع خبرنگاران
در پاسخ به علت افزایش نرخ ارز از  ۱۱هزار
تومان به  ۱۴هزار تومان در زمان ریاست وی در
بانک مرکزی اظهار کرد :نرخ ارز تابع متغیرهای
اقتصادی و سیاسی است .از بابت اقتصادی
ما میدانیم وضع چگونه است .ذخایر ارزی و
اسکناس ما بهتر شده ،ولی متغیرهای سیاسی
تأثیر میگذارد که مبنای اقتصادی ندارد.
وی در همین راستا ادامه داد :روزی شایعه
میکنند قرار است جنگ یا مذاکره شود و عدهای از
این فرصتها استفاده میکنند تا نرخ را باال و پایین
کنند.
روی ارز سرمایهگذاری نکنید
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد :گفتهام که

راهکارهای
افزایش
بهره وری
اپلیکیشن 60
بررسی شد

مردم نباید با توجه به این متغیرها به ارز نگاه کنند.
همتی گفت :عدهای خواستند پس از تصمیم
جمهوری اسالمی ایران در خصوص برجام که هفته
پیش اعالم شد ،نرخ را باال ببرند ،ولی نتوانستند.
وی تاکید کرد :مردم روی ارز سرمایهگذاری

نشست هم اندیشی و بررسی راهکارهای افزایش
بهره وری اپلیکیشن  60امروز در ساختمان فردوسی
بانک ملی ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،
مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی این بانک
در نشست مذکور که با حضور مدیران امور ،روسای
ادارات امور و شعب مستقل برگزار شد ،با تاکید بر
اینکه بانک ملی ایران در حوزه فناوری اطالعات
پیشتاز نظام بانکی است ،گفت :در دومین رویداد ملی
شو در سال گذشته ،شاهد اتفاقات خوب و رونمایی از
محصوالت جدیدی از جمله اپلیکیشن  60با قابلیت
ارایه رمز یکبار مصرف بودیم .این در حالی است که
سایر بانک ها پس از الزام بانک مرکزی به استفاده از
رمزهای پویا به تکاپو افتاده و در تالش برای ایجاد
این خدمت بودند.
سعداله عیسی زاده با بیان اینکه بانک ملی ایران
خدمت رمز یکبار مصرف و اپلیکیشن  60را از سال
 95کلید زد و در سال  96به صورت رسمی از آن
بهره برداری شد ،اظهار کرد :روسای حوزه ها ،شعب
مستقل و همکاران شعب ضرورت دارد اطالعات خود

نکنند و نرخ موجود نرخ مدنظر ما نیست.
رئیس بانک مرکزی با اشاره به بیانیه
هفته گذشته جمهوری اسالمی ایران که توسط
رئیسجمهور اعالم شد ،اظهار کرد :نمیتوانم بگویم
قیمت ارز در آینده چه میشود اما امیدواریم شرایط

را درباره این اپلیکیشن برای پاسخگویی به مشتریان
جامع تر کنند و نسبت به اهمیت و جدیت این امر
واقف باشند.
همچنین مدیر امور شعب تهران بانک ملی ایران
نیز در این نشست با تاکید بر اینکه در عصر فناوری
اطالعات هر روز شاهد پیشرفت تکنولوژی هستیم،
گفت :بانک ملی ایران در چند سال اخیر بیش از
پیش این فضا را درک کرد و در عرصه حاضر شد.
اصالن کریمی با بیان اینکه اپلیکیشن  60یکی
از افتخارات بانک ملی ایران است در حالی که سایر
بانک ها به تازگی در این زمینه ورود کرده اند ،افزود:
امروز تامین امنیت حساب ها یکی از شاخص هایی
است که مشتریان به دنبال آن هستند و اگر این نیاز
به شایستگی پاسخ داده شود ،می تواند سهم بانک از
بازار را تحت تاثیر قرار دهد و اپلیکیشن  60می تواند
نیاز مشتریان در این زمینه را تامین کند.
وی تصریح کرد :همچنین یکی از رمزهای
موفقیت بانک ها ایجاد ارتباط با مشتریان در درون و
بیرون از شعبه است که اپلیکیشن  60می تواند یکی
از کانال ها برای ایجاد این ارتباط باشد.

بهتر شود.
برای آغاز کار بازار متشکل ارزی زمانی
نمیتوانیم تعیین کنیم
وی در توضیح آخرین وضعیت بازار متشکل
ارزی نیز گفت :بحث این بازار اینچنین است که
بانکها ،صرافیها و کسانی که میخواهند خرید و
فروش ارز انجام دهند در این بازار فعال باشند تا
قیمت واقعی بازار مشخص شود.
همتی خاطرنشان کرد :در ارتباط با این بازار
آنچه به عهده بانک مرکزی بوده ابالغ شده است
و تقریباً قرار است مثل بازار بورس انجام شود.
نمیتوانیم برای نقطه شروعش زمانی تعیین کنیم؛
یعنی از نظر ما بانک مرکزی دیگر کاری در این
زمینه ندارد؛ شرکتی که برای این کار در ایران به
نام «ساتما» شکل گرفته است باید ادامه راه را برود.
رئیس بانک مرکزی در پایان گفت :این شرکت
ثبت شده و آن را به اطالع اروپاییها هم رساندهایم.
از این به بعد عدم همکاری اروپاییها با این شرکت
بهانهگیری است و امیدواریم هرچه زودتر شروع به
کار کنند.

رییس اداره کل توسعه سیستم های بانک ملی
ایران نیز با بیان اینکه این بانک با  60میلیون کارت
بیشترین سهم کارت های بانکی در سطح بانک ها را
داراست ،گفت :برای ارتقای ضریب امنیت این کارت
ها ،ایده ایجاد و ارایه رمز یکبار مصرف به مشتریان
در بانک مطرح شد که آخرین نسخه به روز رسانی
شده اپلیکیشن  60ظرف سه روز آینده ارایه می شود
و سعی شده تا در آن نواقص و ایرادات احتمالی رفع
شود.
مهدی علی آقایی با تاکید بر اینکه الزامی شدن
استفاده از رمز دوم یک بار مصرف به منظور افزایش
ضریب امنیت تراکنش ها و نیز به حداقل رساندن
تهدیدهای سایبری با هدف حفظ حریم خصوصی
مشتریان انجام می شود ،تصریح کرد :معرفی شعب
نزدیک به مشتری ،صدور کارت هدیه ،کارت به کارت،
خرید شارژ و ...از دیگر قابلیت های اپلیکیشن 60
عالوه بر ارایه رمز یکبار مصرف است و برای اینکه
مشتری برای امور روزمره خود نیازمند استفاده از
اپلیکیشن ها و نرم افزارهای مختلف نباشد ،رمزبان
در بستر اپلیکیشن  60تعریف شد.

الری در گردهمایی مدیران ارشد بانک مسکن تاکید کرد:

گامهایعملیاتیدوبحثکمپینبازاریابیوطرحبهینهسازیشعب

مدیر امور استانها و بازاریابی بانک مسکن از گام عملیاتی و
جدی این بانک برای ،برقراری تعامالت مؤثر با فعاالن بخش مسکن
و ساختمان و ادغام و انحالل شعب در راستای طرح بهینهسازی
شعب خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن -هیبنا ،درگردهمایی
مدیران ارشد بانک مسکن که در محل ستاد مرکزی این بانک برگزار
شد محمود الری مدیر امور استان ها و بازاریابی به ارایه پیشنهادها
و راهکارهای آتی در بخش رونق مسکن و نقش بانک در این حوزه
و همچنین افزایش بهره و بهینه سازی فرآیندها پرداخت.محمود
الری مدیر امور استانها و بازاریابی در این همایش گفت :براساس
رهنمودهای مدیرعامل ،در سال گذشته دو بحث کمپین بازاریابی و
طرح بهینهسازی شعب که با موضوعات و مباحث همایش هم در
ارتباط خواهد بود مطرح شد.
وی تأکید کرد :هدف از ایجاد کمپین بازاریابی ،برقراری
تعامالت مؤثر با فعاالن بخش مسکن و ساختمان ازطریق
برگزاری نشستهای تخصصی با مشتریان بالقوه و بالفعل ،تبیین

و تشریح خدمات و محصوالت بانک ،تقویت تعامالت ،احصای
نیازهای اعتباری و مالی مشتریان هدف و انعکاس آن به اداره
کل بازاریابی است.
مدیر امور استانها و بازاریابی درخصوص طرح بهینهسازی
شعب گفت :با توجه به دستور مدیرعامل در سال  97مقرر شد که
 5درصد از شعب ناکارآمد در سال  98منحل شده و در سایر شعب
ادغام شوند.
الری یادآور شد :یکی از  33برنامه بهرهوری بانک ،بهینهسازی
توزیع جغرافیایی شعب و تعطیلی یا ادغام شعب ناکارآمد است.
به گفته وی ،با توجه به گسترش روزافزون مناطق و شهرها،
تغییر بافت محل استقرار شعب و گسترش فعالیت شعب ،وضعیت
شعب بیشاز پیش مورد توجه قرار گرفت .با همین رویکرد ،این
موضوع همواره مورد پیگیری امور شعب بوده و برنامهریزیهای
الزم در خصوص تعطیلی و یا ادغام شعب در یکدیگر صورت
گرفت.
مدیر امور استانها اظهار داشت :در همین راستا در سال

گذشته 22 ،شعبه اعم از ملکی و استیجاری جابجا شده وضمن
ادغام و انحالل  8شعبه ناکارآمد 8 ،شعبه جایگزین در سایر استانها
ایجاد شدند .همچنین ادغام و انحالل  4باجه و یک شعبه را در بانک
شاهد بودیم.
وی گفت :با توجه به این که تدوین برنامه انحالل و ادغام و
جابهجایی شعب در سال  99و  1400هم در دستور کار امور شعب
قرار دارد ،از مدیریتها میخواهم که مطالعه جامعی را از وضعیت
شعب داشته باشند تا در زمان مناسب بتوانیم برنامههای کاملی را
متناسب با ظرفیتهای موجود و نیازمندیهای آتی بانک با رعایت
صرفه و صالح بانک تهیه کرده و به اجرا درآوریم.
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رئیس اتاق ایران با ارسال نامهای به رئیسکل بانک مرکزی 6 ،پیشنهاد
اتاق ایران برای اصالح سیاستهای ارزی کشور در حوزه صادرات غیرنفتی
را ارائه کرد.
«غالمحسین شافعی» روز چهارشنبه در این نامه پیشنهاد داده که
مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به روشهای موردقبول بانک مرکزی
تا پایان شهریورماه  98تمدید شود و پساز آن بانک مرکزی فهرست
صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکردهاند را جهت اخذ مالیات به سازمان
امور مالیاتی کشور ارسال کند.
همچنین در این نامه با اشاره به مهلت  30روزه استرداد مالیات بر
ارزشافزوده ،درخواست شده تا بانک مرکزی با اعالم ماهانه رفع تعهدات
ارزی صادرکنندگان به سازمان امور مالیاتی ،زمینه بازپرداخت مالیات

ارزشافزوده به صادرکنندگان رفع تعهد کرده را فراهم کند.
از دیگر پیشنهادات اتاق ایران ،کاهش کفایت برگشت ارزش
پروانههای صادراتی با توجه به هزینههای تحمیلی ناشی از تحریمهای
اقتصادی و همچنین قیمتهای غیرواقعی پایه صادراتی در بسیاری از
کاالهاست.
به گزارش اتاق ایران ،همچنین پیشنهاد شده مهلت بازگشت ارزهای
صادراتی از سه ماه فعلی به  6ماه (برای اقالم کشاورزی) 9 ،ماه (برای سایر
گروههای کاالیی) 12 ،ماه (برای فرش و صنایعدستی) و یک سال از زمان
ارائه صورتوضعیت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تغییر کند و برای
صادرکنندگانی که زود از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود
اقدام کنند ،مشوقهایی در نظر گرفته شود.

آخرین پیشنهاد اتاق ایران برای اصالح سیاستهای ارزی نیز به
بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشورهای عراق و افغانستان است که بر
اساس آن درخواست شده صادرات انجام شده به این کشورها با مشورت اتاق
ایران تعیین تکلیف شود و بانک مرکزی فهرست صرافیهای مجاز موردنظر
خود در کشورهای ایران ،عراق و افغانستان را برای نقلوانتقال ارز به اتاق
ایران معرفی کند.در نخستین روز هفته جاری نشست هیات رئیسه اتاق ایران
با رئیسکل بانک مرکزی تشکیل شد که هدف آن بررسی مسائل ارزی
کشور بود .در این نشست ،وضعیت ارز  4200تومانی ،رسیدگی به وضعیت
ممنوعیتهای صادراتی و وارداتی و تجدیدنظر در مورد دریافت تعهدهای
ارزی از صادرکنندگان بررسی شد و نامه شافعی به همتی در راستای همان
نشستاست.

با انعقاد تفاهمنامه ای صورت گرفت:
تاکید مدیران عامل بانک ملت و گروه صنعتی
گلرنگ بر تقویت همکاری ها

رشد بیش از  ۱۹درصدی پرداخت تسهیالت
اعطایی بانک آینده ،به بنگاههای تولیدی
کوچک و متوسط ،در سال ۱۳۹۷

بانك صنعت و معدن در سال رونق توليد
با توسعه بانكداري شركتي و الكترونيكي در
خدمت كارآفرينان و صنعتگران است

مدیران عامل بانک ملت و گروه صنعتی گلرنگ با انعقاد تفاهمنامه
ای ،بر تقویت همکاری های فی مابین تاکید کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،بر اساس این تفاهمنامه که به
امضای دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت و دکتر مهدی فضلی
مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ رسید ،سطح همکاری های متقابل و
مراودات بانکی از طریق تمرکز بیشتر حساب ها و همچنین فعالیت های
مرتبط با انواع ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی از سوی
گروه و شرکت های زیرمجموعه نزد بانک ودرعین حال ارائه خدمات
ویژه بانکی به کل مجموعه گروه ،ارتقا خواهد یافت.
مدیرعامل بانک ملت در جلسه امضای این تفاهمنامه که با حضور
عباس جعفرلو معاون مدیرعامل و مسعود نصر اصفهانی مدیر امور
بانکداری شرکتی این بانک برگزار شد ،با اشاره به این نکته که گروه
صنعتی گلرنگ ،یکی از شرکای تجاری و مشتریان ارزنده بانک ملت
محسوب می شود ،اظهار داشت :این بانک به ویژه در سال جاری که سال
رونق تولید نامگذاری شده است ،خود را ملزم به حمایت از واحدهای
تولیدی که بازار فروش خوب و ساختار مالی مناسبی دارند ،می داند و به
طور کامل از آنها حمایت می کند.
وی با تاکید بر این نکته که با وجود بانکی مانند بانک ملت ،نباید
هیچ واحد تولیدی دارای توجیه اقتصادی ،تعطیل یا دچار کاهش فعالیت
شود ،تصریح کرد :این بانک ،تمام قد از بخش تولید و صنعت کشور
حمایت می کند و گروه صنعتی گلرنگ نیز که دارای شرایط مناسبی
در زمینه تولید است ،از حمایت های این بانک بیش از گذشته بهره مند
خواهد شد.دکتر بیگدلی ادامه داد :خوشبختانه تعامل میان دو مجموعه،
یک تعامل برد -برد است که هر دو طرف از این تعامل ،منتفع می شوند.
وی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه های متعدد با گروه صنعتی گلرنگ
از سال  ۹۱تاکنون ،این تفاهمنامه ها را ادامه دار خواند و گفت :با توجه
به کیفیت باالی این تعامل ،هر سال میزان تسهیالت بانک به مجموعه
گلرنگ ،افزایش یافته است و این تعامل می تواند روز به روز بهتر شود.

بانک آینده؛ به منظور ارزش آفرینی برای فعاالن اقتصادی
و تولیدکنندگان کاالهای ایرانی ،با اتکا به توانمندیهای سرمایه
انسانی و منابع داخلی ،شرایط مناسبی را برای تأمین مالی بنگاههای
تولیدی ،فراهم نموده است.
بر همین اساس ،در سال گذشته ۳۱۴ ،بنگاه تولیدی کوچک
و متوسط که در صدد راهاندازی و یا توسعه کسب و کار ،افزایش
اشتغال و بهبود زیرساختهای خود بودند؛ از تسهیالت بانک آینده،
بهرهمند شدند.
تسهیالت اعطایی بانک آینده به تولیدکنندگان کشور در سال
 ،۱۳۹۷رشد بیش از  ۱۹درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.
پرداخت حدود ( ۲۰.۰۰۰بیست هزار) میلیارد ریال تسهیالت به
بنگاههای تولیدی ،موجب ایجاد  ۱.۹۳۴نفر اشتغال جدید و تثبیت
اشتغال  ۲۲.۷۷۱نفر در صنایع مختلف کوچک و متوسط کشور،
گردیده است.
بانک آینده؛ همچنین ،در راستای خط مشی توزیع عادالنه
تسهیالت در سطح جامعه ،اقدام به تأمین مالی اقشار مختلف کشور
نموده تا از طریق ایجاد تقاضا در مصرفکنندگان نهایی ،میزان
تولید و اشتغال در سطح کالن را افزایش دهد .بدین منظور ،فرآیند
اعطای تسهیالت خُ رد در شعب بانک ،بسیار تسهیل گردیده و کلیه
درخواستها در اسرع وقت ،مورد رسیدگی قرار میگیرند .بر همین
اساس ،تسهیالت اعطایی خُ رد به متقاضیان در سال  ،۱۳۹۷رشد
 ۱۱۰درصدی را نسبت به سال گذشته ،داشته است.
شایان ذکر است؛ اعطای تسهیالت خُ رد با شرایط آسان و سریع
مالی مصرفکنندگان نهایی ،منجر
به عموم مردم برای رفع نیازهای ِ
به پاسخگوئی بانک به  ۴۰.۴۸۵نفر مشتریِ اعتباریِ جدید ،در سال
 ،۱۳۹۷شده است.
بانک آینده ،مصمم است؛ روند فزاینده مذکور را در سال ،۱۳۹۸
سال «رونق تولید» ،با قوت بیشتری ،ادامه دهد.

حسين مهري در ديدار با كارآفرينان و صنعتگران گفت :در
شرايط فعلي اقتصاد ،اولويت همه نهادهاي مالي باید حمايت كامل و
همه جانبه از توليدكنندگان و صنعتگران باشد و بانك صنعت و معدن
اين موضوع را از طريق استقرار بانكداري شركتي و توسعه بانكداري
الكترونيكي به انجام مي رساند.حسين مهري در ديدار با كارآفرينان و
صنعتگران گفت :در شرايط فعلي اقتصاد ،اولويت همه نهادهاي مالي
باید حمايت كامل و همه جانبه از توليدكنندگان و صنعتگران باشد و
بانك صنعت و معدن اين موضوع را از طريق استقرار بانكداري شركتي
و توسعه بانكداري الكترونيكي به انجام مي رساند.به گزارش پايگاه
اطالع رساني بانك صنعت و معدن ،حسين مهري رييس هيأت مديره
و مديرعامل بانك صنعت و معدن در اين جلسه كه عصر دوشنبه 23
ارديبهشت ماه برگزار شد ،ضمن بيان مطلب فوق افزود :در سال رونق
توليد تالش ما بر ايجاد اشتغال پايدار و رشد و شكوفايي صنايع است.
وي بيان داشت :اين بانك عليرغم محدوديتهاي موجود در منابع مالي
توانست در سال  97بيش از  117هزار ميليارد ريال تسهيالت پرداخت
نمايد و در زمينه توسعه خدمات بخصوص در زمينه استقرار حاكميت
شركتي و بانكداري الكترونيك اقدامات قابل قبولي را در جهت رفع نياز
توليدكنندگان انجام دهد.مهري با برشمردن اقدامات انجام شده در
راستاي بانكداري شركتي تأكيد كرد :با استقرار بانكداري شركتي برای
هر واحد تولیدی یک واحد متولی در بانک تعریف کردیم که همکاران ما
تمامي نيازها و مباحث بانكي كارآفرينان بزرگ در بخش صنعت و معدن
را بر عهده خواهند گرفت تا دغدغه توليدكنندگان در اين بخش را به
حداقل برساند و تمركز كارآفرينان بر فرآيندهاي توليدي متمركز شود ،.رضا
رحمانی در این ابالغ با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در حمایت از تولید
و نامگذاری امسال به عنوان «رونق تولید» ،تصریح کرد :ضروری است تا تمام
شرکتهای خودروسازی با همکاری قطعه سازان ،شرکتهای دانش بنیان،
فعاالن اقتصادی ،ظرفیتهای دانشگاهی ،متخصصان داخلی و جوانان خالق
نسبت به تعمیق ساخت داخل قطعات مصرفی و وارداتی اقدام کنند.
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هموارسازیمسیراصالحنظام
بانکی و بازار متشکل ارزی

نظام بانکی ایران روزهایی را تجربه میکند
که تا پیش از این ،آنها را به خود ندیده بود .از
یک سو حجم نقدینگی باال و نوسانات قیمت ارز،
بسیاری از حوزههای این بخش از اقتصاد ایران را
درگیر کرده و از سوی دیگر ،اصالحاتی در نظام
بانکی آغاز شده که شاید تصور اجرای آنها برای
بسیاری از بانکداران و فعاالن این حوزه دور از ذهن
بود .حداقل ظرف یکسال گذشته ،اتفاقات بسیار
مهمی در حوزه نظام بانکی رخ داده که دامنه آن
از اصالح بخشی از قوانین و مقررات مرتبط با نقل
و انتقاالت پول در شبکه بانکی گرفته تا مجهز
شدن به سامانههایی که کار نظام بانکی را برای
سیاستگذاریوبرنامهریزیسهلترازقبلمیکند،
در برمیگیرد.واقعیت آن است که صدور چندین
بخشنامه و دستورالعملهای کلیدی از سوی بانک
مرکزی برای نظام بانکی ،اصالحات مرتبط با قانون
چک ،ایجاد بازار متشکل ارزی ،اجرای عملیات بازار
باز ،اصالح دستورالعملهای مرتبط با پیشگیری از
شکلگیری مطالبات معوق بانکی و مواردی از این
دست که نمونههای آن پیش از این در نظام بانکی
ایراناجرانشدهبود،اکنونمسیرسنگالخاصالحات
نظامبانکیرابسیاربیشازگذشتههموارکردهاست.
دکترعلیصالحآبادی،رئیسانجمنمالیاسالمیو
یکی از مدیران ارشد حوزه نظام بانکی در گفتگوی
مشروحباخبرنگارمهر،آخرینوضعیتایناصالحات
راتشریحکردهاست.

کلیدتامینمالیمسکن
در دست بانک مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و
شهرسازی اعالم کرد عملکرد مسووالنه بانک
مسکن در حوزه تامین مالی دو حوزه عرضه و
تقاضای بازار ملک شایسته تقدیر است.سید مازیار
حسینی ،معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و
شهرسازی در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن
بابیاناینکهبانکمسکنرکنمحوریتامینمالی
بخش مسکن محسوب میشود خاطرنشان کرد:
در اجرای طرحها و برنامههای تدوین شده از سوی
وزارت راه وشهرسازی برای رونق بخشی به حوزه
ساخت و بازار معامالت مسکن بانک مسکن نقش
محوری و کلیدی دارد و خوشبختانه با همکاری
دلسوزانه مدیران ارشد این بانک در پیشبرد این
برنامهها امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک نیاز
خانوارها را به مسکن مورد نیازشان مرتفع کنیم.
وی با اشاره به تدوین بسته رونق مسکن در بانک
مسکن خاطر نشان کرد :هدف از بسته رونق
مسکن در وهله اول تحقق شعار سال  ۹۸مبنی بر
رونق تولید است که دولت به صورت جدی برای
این موضوع عزم خود را جزم کرده است؛ حوزه
مسکن و ساختمان هم یکی از ضروریات جامعه
و موضوعی مورد تقاضا و مورد نیاز از سوی مردم
است و هم این که تولید ،اشتغال و رونق بخشی به
این صنعت جزو کم هزینهترین حوزههایی است
که میتواند منجر به ایجاد مشاغل گوناگون و بی
شمار شود..

جذب منابع ارزان قیمت در
دستور کار بانک شهر

معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر با
اشاره به اهمیت جذب منابع ارزان قیمت اظهار
کرد :به منظور افزایش جذب مشتریان و همچنین
افزایش منابع بانک ،برنامه ریزی برای جذب این
منابع در دست اقدام است و به زودی اجرایی
خواهد شد.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط
عمومی بانک شهر ،رحیم طاهری با بیان این که
هم اکنون منابع این بانک 620،هزار میلیارد ریال
است و این بانک در میان  20بانک بورسی در رتبه
ششم قرار دارد ،افزود :سرانه جذب منابع در شعب
این بیست بانک بورسی ،به صورت میانگین1700
میلیارد ریال است که سرانه جذب منابع بانک
شهر با رتبه چهارم ،میانگین  2400میلیارد ریال
است.طاهری خاطر نشان کرد :کاهش قیمت تمام
شده پول ،فروش امالک مازاد و وصول مطالبات
معوق از جمله اهداف بانک شهر است که در سال
 98منظور شده و با برنامه ریزی های صورت
گرفته به تدریج اجرایی می شود.وی با اشاره به
حضور جوانان تحصیلکرده و مستعد در بانک شهر
اظهار کرد :با پشتوانه این نیروها ،میزان اهداف
معین شده در دو ماه ابتدای سال محقق شده و
امیدواریم روند این موفقیت تا پایان سال ادامه یابد.
معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر در ادامه
از تالش برای اجرای برنامه های جذب منابع ارزان
قیمت و حرکت به سمت ارائه تسهیالت خرد نیز
خبر داد و افزود :در حال حاضر  15تا  20درصد
تسهیالت بانک خرد است که در راستای رونق
تولید داخلی ،هدف گذاری برای افزایش این سهم
به  40درصد صورت گرفته است.

اعالماسامیبرندگان
قرعهکشیمرحلهنوزدهم
جشنوارهپرداختهای
الکترونیکیبانککشاورزی

قرعه کشی نوزدهمین هفته از جشنواره
پرداخت های الکترونیکی بانک کشاورزی روز
 16اردیبهشت سال  1398برگزار و  222نفر
برندگان جایزه یک میلیون ریالی مشخص
شدند.به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی،
مرحله دوم جشنواره پرداخت های الکترونیکی
بانک کشاورزی از  20اسفند  1397آغاز شده
است و تا  21خرداد  1398ادامه دارد.شایان
ذکر است دارندگان کارت های الکترونیکی این
بانک در مدت برگزاری جشنواره در صورت انجام
عملیات خرید شارژ یا پرداخت قبوض از طریق
درگاه های پرداخت الکترونیکی بانک کشاورزی
شامل اینترنت بانک ،همراه بانک ،کیوسک بانک
و خودپرداز ( ،)ATMامتیاز دریافت می کنند
و بر اساس آن ،در قرعه کشی جوایز ارزنده این
جشنواره شرکت خواهند کرد؛ همچنین با ثبت
نام و عضویت در باشگاه مشتریان بانک کشاورزی،
امتیاز افراد افزایش خواهد یافت

