
مديرعامل بورس کاالي ايران:

بازار بين بانکي ارز راه اندازي مي شود
تريبون

هفته انمه  اقتصادي

دو شنبه 1شهريور 1395 سال چهارم 
شمـــاره 152  12صــفحه   1000 تومان

وزي��ر دادگس��تري گف��ت: با بيان اينکه ح��دود 50 ميليون 
حساب بانکي مخدوش و داراي هويت نامشخص در نظام 
بانک��ي وج��ود دارد، گفت: چنين آماري نظام بانکي کش��ور 
را زي��ر س��ؤال مي ب��رد. به گ��زارش  تجارت به نقل از روابط 
عمومي وزارت دادگس��تري، حجت  االس��ام والمسلمين 

مصطفي پورمحمدي در نهمين جلسه شوراي...
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بازار س��هام در حالي وارد دومين ماه داغ تابس��تاني ش��د که 
تيرماه را عليرغم روزهاي گرم آن به س��ردي گذرانده بود، 
اما با ش��روع مردادماه، بورس تهران نيز همخوان باحال و 
ه��واي داغ مردادماه در مقايس��ه ب��ا روند نزولی که از اواخر 
فروردين ش��روع ش��ده بود و با اندکی تعديل تا آخر تيرماه 

ادامه داشت.
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برنامه 
بانک مسکن برای 
آبادسازی شهرها

وام ازد واج 
در برزخ بي پولي

iranian  banker  news  journal
علي اشرف افخمي رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك صنعت و 

معدن به مناسبت هفته دولت پيامي صادر کرد.
در متن اين پيام آمده است:

هفته دولت فرصتی اس��ت تا درآن اهداف، برنامه ها و موفقيت های 
دولت در عرصه های مختلف اجرايي بويژه توسعه صنعتی و اقتصادی 
کش��ور اعام ش��ود تا بدانيم که چه نقش��ی در تحقق اين موفقيت ها 
داشته و چگونه می توانيم اين نقش را در آينده پررنگ تر سازيم. توافق 
هسته اي و اجرايي شدن برجام و تعامات گسترده با جامعه جهاني در 
زمينه هاي مختلف ، دستيابی به نرخ تورم تك رقمی ، افزايش سطح 
اشتغال و گرم شدن فضای کسب و کار و راه اندازی واحدهای عظيم 
صنعتی، در زمينه فوالد، پتروش��يمی، نيروگاه و ... وحرکت در مس��ير 
تحقق اقتصاد مقاومتی از دستاوردهاي دولت تدبير واميد است که بانك 

صنعت ومعدن به عنوان بخشي مهم از بدنه دولت در دستيابی به آن 
نقش فعالی داشته و در آينده با تاش و همت کارکنان اين بانك اين 
نقش پررنگتر خواهد شد. بانك صنعت و معدن به عنوان يك بانك 
تخصصي و توسعه اي عاوه استفاده از ابزارهای نوين برای تامين 
مالی طرح های صنعتی و ارتقاء کيفيت خدمات برای انطباق با معيارها 
و شاخص های بين المللی توجه ويژه ای به صنايع کوچك و متوسط 
دارد تا بتواند در بهبود ش��رايط اقتصادی و ايجاد اش��تغال در راس��تای 
اهداف دولت ايفاي نقش نمايد. اينجانب ضمن گراميداشت ياد وخاطره 
شهدای واالمقام دولت، هفته دولت را به دولتمردان و تاشگران متعهد 
و شما همکاران پرتاش بانك صنعت و معدن تبريك عرض نموده و 
ازخداوند متعال خواهانم که اين بانك را درمسيرتحقق آرمانهای نظام 

مقدس جمهوری اسامی ايران بيش از پيش ياری نمايد.

پيام مديرعامل بانک صنعت ومعدن به مناسبت هفته دولت 

50 ميليون 
حساب بانکي مخدوش

حركت بورس تهران 
به سوي اصالح

جذابيت های صنعت 
بيمه ايران برای 
سرمايه گذاران 

خارجی 

بانک رفاه
56 ساله شد

 انتقال پول به ايران 
در پيچ های  بانکی 

گير کرد

عضو هيات علمی دانشکده مديريت و حسابداری دانشگاه 
ش��هيد بهش��تی گفت: صورت های مالی جديد بانکها هم 
حداقل شش سال با استانداردهای روز دنيا فاصله دارد. بانك 
مرکزی به واس��طه مش��کل خود مجبور به ارتقای شفافيت 

مالی بانك ها شد. مشکل اين بود که...
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شفافيت مالی زبان مشترک 

بانک های جهان

صفحه8

 معاون نظارتي بانک مرکزي خبرداد

معاون نظارتي بانک مرکزي با بيان اين که برخي بانک ها تا 
۶۰ يا ۷۰ درصد س�رمايه خود را صرف بنگاه داري کرده اند 
گفت: بر اساس ابالغيه بانک مرکزي هر سال بانک ها موظفند 
۳۳ درصد از اموال خارج از حد اس�تاندارد خود را بفروش�ند. 
فرش�اد حي�دري در برنام�ه »ثري�ا« که از ش�بکه يک س�يما 
پخش ش�د، با اش�اره به مش�کل انجماد دارايي هاي بانک ها 
و تداوم مش�کل کمبود نقدينگي واحدهاي توليدي تصريح 
کرد: مشکل تامين مالي توليدکنندگان با وجود افزايش مدام 
نقدينگي، معضل ريشه اي و هميشگي نظام اقتصادي کشور 
بوده و در طول تاريخ اقتصادي کش�ور، واحدهاي توليدي از 
نقدينگي که توس�ط بانک ها بايد تزريق مي ش�ده اس�ت، بي 

نياز نبوده اند؛ اين در حالي است که بانک ها هم...
صفحه2 

عرضه کارت هاي اعتباری 
با اقساط 12 تا 36 ماهه

صندوق های سرمايه گذاری با سودهای جذاب 
از رقبای جدی سودها در شبکه بانکی به شمار 

می آيند.
ب��ه گزارش بانک��داران Banker( ۲۴(،در يکی 
دو دوره اخير کاهش س��ود س��پرده به ۱۸ درصد 
در پايان س��ال قبل و البته ۱5 درصد در تيرماه 
امس��ال، نمی توان اج��رای منضبط   تر نرخ های 
مورد توافق را در شبکه بانکی ناديده گرفت، اما 
اين به معنای اين نيست که بانك ها هيچ اقدام 
ديگری برای جذب س��پرده و رقابت با يکديگر 
نداشته و به همان سپرده های ۱5 درصدی اکتفا 
کرده اند. سودهای کوتاه مدت را گاها تا مرز ۱5 
درصد س��االنه باال  برده، طرح های خاص بانك 
را با سود حتی ۱۸ تا ۲0 درصد اجرايی می کنند 
و در صدر آنها صندوق های س��رمايه گذاری را 
مديري��ت می کنن��د که تا هفت درصد هم باالتر 

از سود سپرده قابليت پرداخت دارد.
صن��دوق س��رمايه گذاری در واقع  مجموعه ای 
از س��هام، اوراق مش��ارکت و ساير اوراق بهادار 
است که پول های جمع آوری شده از مشتريان 
در قالب س��بدی از اوراق سرمايه گذاری کرده و 
به عبارتی آورنده پول به جای س��رمايه گذاری 
مستقيم در يك سهم يا اوراق مشارکت خاص، 
ب��ه ط��ور غي��ر مس��تقيم منابع خ��ود را در بازار 
مال��ی س��رمايه گذاری می کند. البت��ه ماجرا در 

صندوق های سرمايه گذاری بانك ها با سودهای 
تضمين شده پيش می رود و مشتری از اين لحاظ 
خيال آسوده ای دارد که حتی با وجود نوسانی که 
در بورس تهران وجود دارد باز هم سود پرداختی 

به وی بر اساس قرارداد اوليه خواهد بود.
اين شرايط فضای مناسبی را برای مشتری ايجاد 
کرده و وقتی جذاب تر خواهد بود که بانك مورد 
مراجعه اعام کند س��ود پرداختی از طريق اين 
صندوق ها تا چند درصد هم باالتر از سود سپرده 

مورد اجرا در شبکه بانکی است.
اي��ن در حال��ی اس��ت ک��ه مراجعه به ش��عب از 
اي��ن حکايت داش��ت که تم��ام بانك ها دارای 

صندوق سرمايه گذاری نيستند که دليل آن نيز 
نداشتن مجوز از بانك مرکزی اعام می شود و 
توضيحات بيشتر حاکی از آن بود که ممنوعيتی 
در داشتن صندوق ها نيست بلکه نداشتن مجوز 
به اين معناس��ت که س��قف واريزی به صندوق 
برخ��ی بانك ها پر ش��ده و ب��رای دور جديد بايد 

مجوز صادر شود.
اما در بانك هايی هم صندوق وجود دارد عمدتا 
به صورت روزش��مار حس��اب باز ش��ده و منابع 
دريافتی از مشتری به آن واريز و بسته به بانك 
مخاطب سود تا ۲۲ درصد هم پرداخت می شود، 
ولی به طور مشخص سود قابل ارائه در تمامی 

صندوق های  بانك ها باالتر از س��ود سپرده ۱5 
درصدی موجود است در عين حال که برخاف 
بسياری از سپرده های مدت دار، قابليت برداشت 

با اطاع قبلی نيز وجود دارد.
ش��عب بانك ه��ا نيز در مورد س��پرده گذاری در 
صن��دوق های س��رمايه گذاری توصيه کرده و 
حتی در مواردی آن را بر س��پرده های مدت دار 
که هر آن ممکن اس��ت با دس��تور بانك مرکزی 
با کاهش مواجه شود، ترجيح می دهند، هر چند 
که با کاهش سود بانکی نرخ سود در صندوق ها 
نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت اما نه به حدی 
که با زيان مشتری همراه باشد. از سويی ديگر 
س��ودهای پرداختی در صندوق های س��رمايه 
گذاری با تضمين همراه بود و بر اساس قرارداد 
اوليه پرداخت می شود حتی اگر در نوسان بورس، 

منابع با زيان همراه شود.
 ب��ه نوش��ته ايس��نا، صندوق ه��ا در حالی با ارائه 
شرايط و سودهای متفاوت به رقبای جدی برای 
سپرده گذاری در بانك ها تبديل شده اند که بانك 
مرک��زی پيش تر اعام  ک��رده بود برنامه هايی 
برای برخورد با سودهای بی ضابطه صندوق های 
س��رمايه گذاری بانك ها دارد و حتی رئيس کل 
بانك مرکزی بر ساماندهی اين صندوق ها تاکيد 
داش��ت. ام��ا روال موج��ود در بانك ها چندان از 

نظارت جدی بر اين حوزه خبر نمی دهد.

رقبای جدی سودها در شبکه بانکی! سيف برای اعطای تسهيالت استانی شرط گذاشت
رئيس بانك مرکزی گفت: در اجرای سياست های جديد هيچ محدوديتی برای استانهای 
مختلف وجود ندارد و به ميزانی که هر اس��تان بتواند رونق توليد و اش��تغال ايجاد کند، 
تس��هيات دريافت می کند. به گزارش اخبار بانك،ولی اهلل س��يف ظهر دوش��نبه در بدو 
ورود به گرگان در ديدار با نماينده ولی فقيه در استان و استاندار گلستان تصريح کرد: در 
گذش��ته سياس��ت هايی مبنی بر توجه به صنايع بزرگ وجود داش��ت، اما در س��ال جاری و 
با توجه به تأکيدهای رهبر معظم انقاب، دولت توجه به صنايع کوچك و متوسط را در 
اولويت قرار داده اس��ت. وی با تأکيد بر اهميت توجه به صنايع کوچك و متوس��ط اظهار 
کرد: اگرچه صنايع بزرگ نقش قابل توجهی در اقتصاد کشور دارند، اما صنايع کوچك و 
متوسط می توانند موجب رونق توليد و افزايش اشتغال شوند. رئيس کل بانك مرکزی 
يادآور ش��د: سياس��ت های اباغی جديد با بررس��ی تمام اقدامات گذشته صورت گرفته و 
ضمن رفع مشکات پيشين، تاش شده است تسهيات بانکی به واحدهايی اعطا شود 
که بتوانند خود را از حالت رکود خارج کنند. سيف ادامه داد: به طور يقين واحدهايی که 
بازار الزم جهت ارائه محصوالت خود را ندارند، نمی توانند از اين تسهيات استفاده کنند 
و ما بايد منابع را به واحدهايی اختصاص دهيم که موجبات رشد و توسعه را فراهم کنند. 
رئيس کل بانك مرکزی در بخش ديگری از سخنان خود به ميزان رشد اقتصادی صورت 
گرفته در کش��ور اش��اره کرد و افزود: براس��اس آمار بانك مرکزی و مرکز آمار ايران، طی 
سه ماه اول سال 95 شاهد رشد مثبت ۴/۴ درصدی بوده ايم و به طور يقين اين رشد در 
سه فصل ديگر امسال نيز تکرار خواهد شد. آيت اهلل سيد کاظم نورمفيدی نماينده ولی 
فقيه در اس��تان و حس��ن صادقلو اس��تاندار گلس��تان نيز در سخنانی با اشاره به مشکات و 
مس��ائل اين منطقه خواس��تار توجه به افزايش منابع بانکی و همچنين مباحث مربوط به 
صنايع بزرگ استان شدند. در ادامه رئيس کل بانك مرکزی به اتفاق استاندار و مديران 
ارش��د اس��تانی از کارخانه توليد ويتامين E که در ابتدای تيرماه س��ال جاری با اعتبار ۴۴0 
ميليارد ريال به بهره برداری رسيده است، ديدن کرد. شرکت در کارگروه تسهيل و رفع 
موانع توليد و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان از ديگر برنامه 

های رئيس کل بانك مرکزی در سفر به اين استان اعام شده است.
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مديرعامل بانك ملی ايران گفت: پيشگامی بازار و ارائه خدمات 
مشتری پسند دو اولويت مهم بانك ملی ايران است.

به گزارش اخبار بانك،حس��ين زاده اظهار داش��ت: مش��تريان 
عض��وی از خان��واده بزرگ بانك ملی ايران هس��تند که درطی 

ساليان طوالنی همراه و همگام اين بانك بوده اند.
محمدرضا حسين زاده، اساسی ترين عامل رشد و توسعه بانك ها 

را مش��تريان آن خواند و عنوان کرد: در طول س��اليان متمادی 
مديران و خدمتگزاران بسياری به اين بانك آمده و رفته اند اما 
ثابت قدم ترين عضو اين مجموعه بزرگ، مش��تريان وفادار آن 
بوده اند. وی با اشاره به چشم انداز مثبت بانك ملی ايران افزود: 
تاش بر اين است که با روان سازی و بهينه کردن امور و باال بردن 
توان تسهيات  دهی در بخش های توليدی و صنايع کوچك و 

متوسط، رضايت حداکثری مشتريان کسب شود.
حس��ين زاده ب��ا بي��ان اين نکته که عصر ام��روز، عصر نيازها و 
خواس��ته های مشتريان اس��ت، افزود: سنجش تمام جنبه های 
مثب��ت و منف��ی ب��ازار و رصد دائمی آن، تصميم گيری صحيح و 
س��ريع در اي��ن زمينه و هدف گ��ذاری و پيش بينی آينده بازار از 

ملزومات بانکداری موفق است.

اولويت های مهم بانک ملی مشخص شد

ورود   نسل جد  يد   کارتخوان
 به کشور توسط پککو

مد  ير عامل ش��رکت تج��ارت الکترونيك 
پارس��يان از ورود   نس��ل جد  ي��د   د  س��تگاه 
کارتخ��وان ب��ا آخري��ن اس��ت�اند  ارد   هاي 
جهان��ي ب��ه بازار خبر د  اد  . به گزارش روابط 
عمومي بانك پارسيان، عبد  العظيم قنبريان 
مد  يرعامل ش��رکت تج��ارت الکترونيك 
پارس��يان) پکک��و( ضمن اع��ام اين خبر 
اف��زود   : پککو بعن��وان نمايند  ه انحصاري 
محصوالت Bitel کره د  ر اي�ران به منظور 
افزاي��ش کيفي��ت خد  مات و احترام و اکرام 
مش��تريان خود   اق�د  ام به خريد   تعد  اد   قابل 
توجهي از نسل جد  يد   پايانه هاي کانترت�اپ 
)ثابت( و سيار نمود  ه است. وي د  ر تشريح 
امکان��ات متماي��ز اين پايانه ها ب��ه تعد  اد   
پورتهاي کانال هاي ارتباطي نظير ش��بکه 
 Nfc و Pstnشبکه ،Wi-Fi شبکه ،LAN
و بهره برد  اري از صفحه نم�ايش لمس��ي 
ورن�گي و ني�ز high speed printer اشاره 
ک��رد   و افزود  : فرکانس ارتباطي پايانه هاي 
س��يار نيز منطبق بر اس��تاند  ارد   هاي کشور 
طراحي ش��د  ه اس��ت که با نرم افزار کاما 
بومي ب��ر اس��اس به روزتري��ن Sdk هاي 
موج��ود   آم��اد  ه به��ره ب��رد  اري و ورود   به 
بازار مي باش��د  . وي با اش��اره به ب�رن�امه 
منس��جم پککو ب�راي ورود   به ب�ازاره�اي 
جد  يد  ، ن�وس���ازي و به روزرس��اني شبکه 
پ�اي�انه ه��اي فروش��گاهي را از مهمترين 
ماموريت ه��اي ش��رکت د  ر س��ال جاري 

عنوان کرد  .

مجمع عمومی عادی بانک 
حکمت ايرانیان برگزار شد

مجمع عمومی عادی ساليانه بانك حکمت 
ايرانيان با حضور بيش از ۴۲/60 درصد از 
س��هامداران حقيق��ی و حقوقی اين بانك، 
نماينده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و 
نمايندگان سازمانها و نهادهای نظارتی در 
تاريخ 3۱/۴/۱395 در سالن کوثر برگزار و 
م��وارد مهمی چون صورتهای مالی بانك، 
تقس��يم س��ود، انتخاب حسابرس مستقل 
و ب��ازرس قانون��ی و تعيين پاداش اعضای 
هي��ات مدي��ره بانك، ب��ه تصويب مجمع 

عمومی بانك رسيد.  
 ب��ه گزارش روابط عمومی بانك حکمت ؛ 
مجمع عمومی عادی ساليانه بانك حکمت 
ايرانيان صبح روز پنجش��نبه   س��ی و يکم 
تيرماه سالجاری با حضور بيش از ۴۲/60 
درصد از سهامداران حقيقی و حقوقی بانك 
با انتخاب اعضای هيات رئيسه مجمع بطور 

رسمی آغاز شد. 

جشن پنج سالگی 
بانک قرض الحسنه رسالت

مديرعامل بانك قرض الحس��نه رسالت با 
حض��ور در جم��ع کارکنان وخانواده بزرگ 
رسالت، گفت: ما بعنوان تنها بانکی قرض 
الحس��نه، رسالت عظيمی را در اشاعه اين 
فرهنگ و س��نت قرآن��ی بر عهده داريم و 
بايد طايه دار توسعه و تداوم سنت نيکوی 
قرض الحسنه باشيم. محمدحسين حسين 
زاده با اينکه امروز با بيش از س��ه ميليون 
مش��تری فع��ال در ۲۸۲ ش��عبه سراس��ر 
کش��ور خدمات ارائه می دهيم، افزود: اين 
موفقيت ه��ا را مرهون ت��اش بی وقفه و 
دلس��وزانه کارکن��ان و مجموع��ه بزرگ 
رس��الت هس��تيم. وی اظهارداش��ت: اين 
بانك با ارائه خدمات نوين بانکی، بس��ط و 
گسترش فرهنگ قرض الحسنه، پرداخت 
وام هاي خرد و ايجاد و حمايت از مش��اغل 
خانگی و بنگاه هاي کوچك اميدوار اس��ت 
بتواند در افزايش سطح رفاه مردم و جامعه 
و حل مش��کات و نيازهای ضروری آنها 
مؤثر واقع شود. در ادامه اين مراسم با اهدا 
لوحی سفالی منقش به لوگوی بانگ قرض 
الحس��نه رسالت توس��ط کارکنان بانك از 
مدير عامل بانك تجليل به عمل آمد. جشن 
خان��واده ب��زرگ رس��الت در چند بخش از 
جمله گروه تئاتر، گروه کرال، کنس��رت با 
خوانندگی محمد اصفهانی، مسابقه و تقدير 
از بازيکنان فوتس��ال بانك در پژوهش��گاه 
صنعت نفت، ش��بی به ياد ماندنی را برای 

کارکنان و خانواده هايشان رقم زد. 

اخبار

مع��اون نظارت��ي بانك مرکزي با بيان اين که 
برخ��ي بانك ه��ا تا 60 يا ۷0 درصد س��رمايه 
خ��ود را ص��رف بن��گاه داري کرده ان��د گفت: 
ب��ر اس��اس اباغيه بانك مرکزي هر س��ال 
بانك ه��ا موظفن��د 33 درصد از اموال خارج از 

حد استاندارد خود را بفروشند.
فرش��اد حيدري در برنامه »ثريا« که از شبکه 
يك س��يما پخش ش��د، با اش��اره به مش��کل 
انجماد دارايي هاي بانك ها و تداوم مش��کل 
کمب��ود نقدينگ��ي واحدهاي توليدي تصريح 
ک��رد: مش��کل تامين مال��ي توليدکنندگان با 
وجود افزايش مدام نقدينگي، معضل ريش��ه 
اي و هميش��گي نظام اقتصادي کش��ور بوده 
و در طول تاريخ اقتصادي کش��ور، واحدهاي 
تولي��دي از نقدينگي که توس��ط بانك ها بايد 
تزريق مي ش��ده اس��ت، بي نياز نبوده اند؛ اين 
در حالي است که بانك ها هم قادر نبوده اند با 
توج��ه ب��ه توان مالي خود صد درصد تقاضا در 
اين زمينه را اجابت کنند. اين بدان معناس��ت 
که مش��کل کمبود نقدينگي توليد و دس��ت 
تنگ��ي بانك ها براي تامين مالي آنها، متعلق 
به يك يا دو دهه اخير نيس��ت و اقتصاد ايران 
هميش��ه به آن مبتا ب��وده و حجم نقدينگي 
مورد نياز واحدهاي توليدي ما عموما بيش��تر 
از توان تجهيز شبکه بانکي بوده است. معاون 
نظارتي بانك مرکزي درخصوص افزايش نياز 
واحدهاي توليدي به نقدينگي و س��رمايه در 
گ��ردش در س��ال هاي اخير گف��ت: به دنبال 
افزايش ناگهاني قيمت ارز در سال هاي ۱390 
ت��ا ۱39۲، ني��از توليدکنندگان به نقدينگي به 
همان ميزان افزايش قيمت ارز بيشتر شد. چرا 
که واحدهاي توليدي در ايران نيازمند واردات 

مواد اوليه هستند و با توجه به افزايش حدود سه 
برابري قيمت ارز، طبيعتا نياز آنها به نقدينگي 
هم به همان ميزان رشد کرد. بخش ديگري 
از نياز اين واحدها هم براي تامين سرمايه در 
گردش آنهاس��ت. در اين خصوص بايد گفت 
که با توجه افزايش هزينه هاي توليد از جمله 
حقوق و دستمزد که به طور متوسط هر سال 
۱5 تا ۲0 درصد رشد را تجربه مي کرد نياز به 
نقدينگي براي تامين س��رمايه در گردش نيز 
افزايش يافت. بنگاه داري بانك ها مورد تاييد 

بانك مرکزي نيست
معاون نظارتي بانك مرکزي با اشاره به رشد 
بنگاه��داري بانك ها تاکيد کرد: از نظر بانك 
مرکزي، رس��الت و کار اصلي بانك ها واسطه 

وج��وه اس��ت يعني بايد پ��س از تجهيز منابع 
آن را در اختيارفع��االن اقتصادي و متقاضيان 
دريافت تسهيات قرار دهد. کار بانك ها هرگز 
بنگاهداري نبوده و اين روش هرگز مورد تاييد 
قرار نگرفته است. دراين خصوص نيز در ادوار 
گذشته تذکرات الزم داده شده است. حيدري 
با تاکيد بر اينکه براساس قانون، بانك ها تنها 
مي توانند حداکثر معادل ۴0 درصد از سرمايه 
خ��ود را صرف بنگاهداري و س��رمايه گذاري 
کنند، گفت: اين رقم با توجه به س��رمايه ثبت 
ش��ده بانك ها رقم چشمگيري نيست چرا که 
س��رمايه بانك ها، س��هم قابل ماحظه اي در 
کل مناب��ع بانك ه��ا ن��دارد و نهايتا به ۲.5 تا 3 
درصد مي رس��د. با اين وصف، متاس��فانه اين 

ع��دد در برخي بانك ه��ا به باالتر از حد مجاز 
و حتي تا 60 يا ۷0 درصد س��رمايه مي رس��د 
که طبيعتا قانوني هم نيس��ت. معاون نظارتي 
بانك مرکزي در اين خصوص افزود: به دليل 
اين تخلفات، مجلس در س��ال گذشته قانوني 
را تحت عنوان قانون رفع موانع توليد مصوب 
کرد که بر اساس آن به بانك ها حداکثر سه سال 
زمان داده شد تا حجم سرمايه گذاري هايشان 
را به ميزان مجاز برس��انند. اين قانون از اول 
ارديبهشت ماه اباغ شده و براساس بخشنامه 
بانك مرکزي هر س��ال بانك ها موظفند 33 
درصد از اموال خارج از حد اس��تاندارد خود را 
بفروش��ند و اين فرجه زماني پايان سال آينده 

منقضي خواهد شد. 

کارت اعتب�اري برن�زي، نقره اي و طاليي  ���
در راه است

مع��اون نظارتي بانك مرک��زي در خصوص 
روند تسهيات دهي خرد يادآورشد: در شبکه 
بانکي سازوکار الزم براي اعطاي تسهيات به 
متقاضياني که داراي کسب و کار هستند ديده 
و لحاظ شده اما متاسفانه اين سازوکار از سال 
۱363 براي تسهيات دهي خرد به شهروندان 
کارايي چنداني نداشته است. به گفته او در اين 
راس��تا به صورت موردي تس��هياتي در قالب 
خريد خودرو يا کاالي بادوام يا وام هاي جعاله 
تامين مس��کن پرداخت شده و متقاضيان هم 
مجب��ور بودند ب��راي دريافت آنها فاکتورهاي 

خريد تحويل دهند. 
همي��ن موض��وع در نهاي��ت ب��ازار ص��دور 
فاکتوره��اي ص��وري را داغ کرد و باعث رفت 
و آمد مکرر ش��هروندان به ش��عب بانك ها و 
فروشگاه ها شد و در نهايت نارضايتي آنها را به 
همراه آورد. حيدري رفع اين مشکل را يکي از 
دغدغه هاي بانك مرکزي عنوان کرد و افزود: 
خوشبختانه بخشنامه اي به شبکه بانکي اباغ 
ش��ده که از اول مهرماه اجرا خواهد ش��د و بر 
اساس آن تمام معضاتي که شهروندان براي 
دريافت وام هاي خرد با آن مواجه هستند، رفع 

و رجوع خواهد شد. 
ب��ه گفته مع��اون نظارتي بان��ك مرکزي در 
قال��ب اين ط��رح، کارت اعتب��اري مبتني بر 
عقد مرابحه در س��ه گروه برنزي، نقره اي و 
طايي با اعتباري تا سقف 50 ميليون تومان 
منتشر خواهد شد و ضمن حل مشکل صدور 
فاکتوره��اي صوري، نياز متقاضيان خرد هم 

حل و فصل مي شود.

معاون نظارتي بانک مرکزي خبرداد

عرضه کارت هاي اعتباری با اقساط 12 تا 36 ماهه

 سرپرست بانک توسعه تعاون: 

هفته دولت فرصت مناسبي جهت معرفي خدمات بانک توسعه تعاون است
سرپرست بانك توسعه تعاون با اشاره به برگزاري المپياد ورزشي بيان کرد: المپياد ورزشي کارکنان فرصت مناسبي 

براي معرفي بانك است و بايد به بهترين شکل ازاين ظرفيت استفاده شود.
وي درباره ششمين المپياد ورزشي کارکنان بانك توسعه تعاون اظهارداشت: بانك توسعه تعاون به عنوان جديدترين 
بانك دولتي با وجود گذش��ت هفت س��ال ازعمرآن اما امس��ال شش��مين دوره المپياد سراسري ورزشي خودرا تجربه 
ميکند.وي افزود : اين موضوع به خوبي نش��ان دهنده نگاه ويژه اين بانك به مقوله ورزش وترويج نش��اط وش��ادابي 
درميان کارکنان اس��ت که درآينده اي نزديك بهره وري نيروي انس��اني را دوچندان خواهد کرد.نيروي انس��اني 
کارآمد نقش تعيين کننده اي درپيش��برد اهداف بانك خواهد داش��ت.وي با تش��ريح اثرگذاري بهره وري برگزاري 
المپياد ورزشي برکارکنان تاکيد کرد: نيروي انساني کارآمد وتوانمندعامل اصلي موفقيت بانك درراستاي پيشبرد 
اهداف درون س��ازماني وبرون س��ازماني اس��ت که بايد روز به روزآن را تقويت کرد.مهديان نيروي انس��اني را عامل 
مهمي در پيشبرداهداف سازماني دانست و افزود: استفاده مطلوب ازمنابع انساني متکي به اقداماتي است که براي 
حفظ وصيانت جس��م وروح کارکنان س��ازمان به عمل مي آيد.وي اضافه کرد: اگرس��ازماني تمايل دارد که نيروي 
انس��اني پويا وکارآمدي داش��ته باش��د،بايد داليل صحيح وقابل قبولي نيزبراي نگهداري وتأمين رضايت ش��غلي 
کارکنان خود بيابد وآنها راتقويت کند.سرپرست بانك توسعه تعاون تاکيد داشت: به عبارت ديگر،بايد کليه عوامل 
وشرايط که سبب افزايش انگيزش کارکنان مي شود فراهم گردد تا نيروي انساني بتواند با باالترين کارايي تجربه 
خود راعرضه کند. پيداکردن روش��هايي براي باال بردن بهره وري کارکنان موجب تس��ريع وپويايي امورمي ش��ود.

وي افزود: دراين راس��تا المپياد ورزش��ي راهي براي کاهش فش��ارهاي روزانه کاري وتقويت روحيه همدلي،برابري 
وانگيزش��ي درميان کارکنان اس��ت که درپنج دوره اخيربه بهترين ش��کل ازآن س��ود برده ايم.سرپرست بانك توسعه 
تعاون درادامه با اشاره به افزايش کارائي نيروي انساني تاکيد کرد: اعتقاد دارم هزينه هاي پرسنلي درحوزه ورزش 
هزينه نيس��ت بلکه س��رمايه گذاري اس��ت که درآينده اي نزديك تاثيرات آن بر عملکربانك قابل مش��اهده است.به 
گزارش روابط عمومي،شش��مين المپياد ورزش��ي کارکنان بانك توس��عه تعاون طي مدت دوهفته با حضور ۸0 تيم 

دررشته هاي فوتسال،والبيال،تنيس روي ميز،دارت،شطرنج درزنجان آغاز بکارکرد.

 با سرمايه گذاري بانک پاسارگاد؛ 

صندوق سرمايه گذاري كشتي، ورزش ملي ايران فعاليت خود را آغاز كرد
به گزارش روابط عمومي بانك پاس��ارگاد، »صندوق س��رمايه گذاري کش��تي ورزش ملي ايران« پس از طي مراحل 
آزمايشي اوليه )از تاريخ سوم ارديبهشت 95 تاکنون(، بنا بر مصوبه هيأت رييسه فدراسيون کشتي ) مورخ ۲3/0۴/95(، 

فعاليت گسترده خود را براي جذب سرمايه گذاري عموم مردم کشور، به ويژه عاقمندان به کشتي، آغاز کرد.
اين صندوق، اولين صندوق س��رمايه گذاري در کش��ور اس��ت که عاوه بر پوش��ش فعاليت هاي نيکوکارانه، داراي 
ضمانت سود معادل ۱۸ درصد توسط بانك پاسارگاد نيز است و عاقمندان به خريد واحدهاي سرمايه گذاري در اين 
صندوق مي توانند از مزاياي سودهاي تضميني، با نرخ هاي مناسب، بهره مند شوند.نرخ سود تضمين شده در صندوق 
کشتي، ساالنه معادل ۱۸ درصد است. ضامن سود آوري اين صندوق »بانك پاسارگاد«، و ضامن نقدشوندگي آن، 
شرکت » تأمين سرمايه سپهر« است. مديريت صندوق برعهده شرکت » سبدگردان کاريزما » )اولين و بزرگترين 
شرکت سبدگردان کشور(، حسابرسي آن بر عهده موسسه »تدوين و همکاران«، و متولي گري آن برعهده موسسه 
حسابرسي »آزمون پرداز – ايران مشهود«، که هر دو از بزرگ ترين و معتبرترين موسسات حسابرسي کشور هستند، 
اس��ت. الزم به ذکر اس��ت س��ود تضميني صرفًا به س��رمايه گذاراني تعلق مي گيرد که در واحدهاي س��رمايه گذاري با 
دريافت بخشي از سود )واحدهاي سرمايه گذاري نوع سوم( سرمايه گذاري کرده باشند. به عبارت ديگر، وجوه دريافتي 

از سرمايه گذاري در اين صندوق، به صورت هاي ذيل در حساب صندوق ثبت مي شود:
الف: واحدهاي سرمايه گذاري نوع اول:در اين حالت با نظر سرمايه گذار )يا به عبارت بهتر نيکوکار(، وجوه دريافت 
شده مستقيمًا به نام فدراسيون کشتي ثبت شده و سرمايه گذار نيکوکار، کل وجوه )اصل سرمايه و منافع آن( را به 
فدراسيون کشتي مي بخشد.ب: واحدهاي سرمايه گذاري نوع دوم:در اين حالت با نظر سرمايه گذار نيکوکار، برابر اصل 
وجوه دريافت شده به نام سرمايه گذار واحد صادر مي شود. اما منافعي که از اين واحدها ايجاد مي شود به فدراسيون 
کشتي تعلق مي گيرد. به عبارت ديگر در اين حالت، اصل براي نيکوکار حفظ و منافع بخشيده مي شود.ج: واحدهاي 
سرمايه گذاري نوع سوم:در اين حالت واحدها به نام سرمايه گذار صادر مي شود. اصل به عاوه ۱۸درصد سود )که در 
اين صندوق اين سود توسط بانك پاسارگاد تضمين شده است(، متعلق به سرمايه گذار نيکوکاراست و چنانچه سود 

صندوق بيش از اين شود، مابقي آن متعلق به فدراسيون کشتي جمهوري اسامي ايران خواهد بود.

براس��اس آخرين رتبه بندی موسس��ات مالی 
اسامی در جهان که توسط نشريه بين المللی 
The Banker در س��ال ۲0۱5، منتشر شده 
اس��ت بان��ك مل��ی برتري��ن بان��ك در بين 

بانك های اسامی شناخته شد.
به گزارش اخبار بانك،براس��اس آخرين رتبه 
بندی نش��ريه بنک��ر، ارزش کل دارايی های 
منطبق بر ش��ريعت در جهان، معادل ۱۲۷3 
ميلي��ارد دالر اس��ت ک��ه بانك ه��ای کامًا 

اس��امی مبل��غ 9۴6 ميلي��ارد دالر آن را در 
اختي��ار خود دارند. اف��زون براين، بانك های  
اس��امی س��ودی معادل 5ر۱۲ ميليارد دالر 
با متوس��ط نرخ بازدهی دارايی ۱/۱ درصد را 

طی سال مذکور کسب کرده اند.
 بر اس��اس رتبه بندی انجام ش��ده در ميان ۲0 
کش��ور جهان از لحاظ بيش��ترين دارايی های 
منطب��ق ب��ر ش��ريعت، اي��ران از نظر حجم 
دارايی ه��ا در باالترين رديف و کش��ورهای 

عربس��تان س��عودی، مالزی، امارات متحده 
عرب��ی و کوي��ت رتبه ه��ای دوم ت��ا پنجم را 

تشکيل می دهند.
 براس��اس جدول رتبه بندی بنکر، ۸ بانك از 
جمهوری اس��امی ايران در بين ۲0 موسسه 

مالی )بانك( اول اين جدول قرار دارند.
 بررس��ی های انجام ش��ده نشان می دهد که 
در بين 50 موسسه مالی اسامی با بيشترين 
حج��م دارايی های منطبق بر ش��ريعت، ۱۲ 

بانك از ايران، 9 بانك از مالزی، ۱۲ بانك از 
عربستان، 5 بانك از امارات متحده عربی، ۴ 
بان��ك از قط��ر، 3 بانك از بحرين و ۲ بانك از 

کويت به چشم می خورد.
 از مجموع 360 موسس��ه مالی اس��امی در 
۴0 کشور جهان، ۲۴9 موسسه به طور کامل 
خدمات اس��امی ارائه می دهند و ۱۱۱ بانك 
تجاری با داشتن باجه های اسامی به عرضه 

خدمات منطبق بر شريعت می پردازند.

از نظر حجم دارايی های منطبق بر شريعت
بانک ملی برترين بانک اسالمی شد
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پايگاه اطاع رس��انی بانك س��په: مديرعامل بانك س��په در 
خصوص برنامه های س��ال جاری بانك عنوان کرد: بانك س��په 
بح��ث حماي��ت از بنگاه های کوچك و متوس��ط اقتصادی را از 
ابت��دای س��ال در راس��تای اجرای فرامين مق��ام معظم رهبری 
در حماي��ت از واحده��ای تولي��دی و بحث اقتص��اد مقاومتی و 
برنامه ه��ای دول��ت ب��رای ايج��اد رونق اقتصادی را س��رلوحه 

فعاليت های اعتباری خود قرار داده است. محمد کاظم چقازردی 
اظهارداش��ت: ت��ا کن��ون بالغ بر ۸00 ط��رح توليدی کوچك و 
متوس��ط با تس��هياتی بالغ بر 6 هزار ميليارد ريال از س��وی اين 
بانك مورد حمايت و پرداخت تس��هيات قرار گرفته اس��ت و با 
توج��ه به تأکي��دات دولت محترم و بانك مرکزی ج.ا.ا. پرداخت 
تسهيات به واحدهای توليدی کوچك و متوسط که کاالهای 

تولي��دی آنه��ا قابلي��ت فروش در بازار و ايجاد تحرک و رونق در 
اقتصاد کشور را دارند به عنوان اولويت نخست اعطای تسهيات 
بانك در س��ال جاری قرار دارند. مديرعامل بانك س��په گفت: 
بحمداله هماهنگی و همکاری مطلوبی بين نظام بانکی، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، بانك مرکزی و کارگروه های استانی 

در اين خصوص وجود دارد. 

اراده جدی نظام بانکی برای تأمين مالی واحدهای توليدی کوچک و متوسط 

بانکداري

دو خطر خروج سپرده مردم 
از بانک ها

دول��ت چند ماهی اس��ت تصميم گرفته تا 
نرخ س��ود تس��هيات و سپرده ها را کاهش 
داده و آن را ب��ا ي��ك خي��ز آرام، به نرخ تورم 

نزديك کند.
هم��ان چي��زی که مدت ها اس��ت فعاالن 
اقتصادی به دنبال آن هستند و معتقدند حال 
که نرخ تورم به سمت کاهش و تك رقمی 
شدن پيش رفته است، بايد نرخ سود هم به 
تناس��ب تورم، سير نزولی را در پيش بگيرد 
و بانکه��ا و دولت، ش��رايط را برای نزديك 
شدن به اين نرخ مهيا کنند. از سوی ديگر، 
تعيين دس��توری نرخ ارز هم همواره مورد 
چالش بوده و بانك مرکزی نيز ، خط مشی 
خود را تعيين غيردستوری نرخ سود بانکی 

اعام کرده است.
 اگرچه دولت بنا را بر کاهش نرخ سود بانکی 
گذاشته است، اما جمعی از بانکها با ارسال 
نامه ای به رئيس کل بانك مرکزی، خواستار 

شناور شدن نرخ سود بانکی شدند.
هم اکنون اما با کاهش پلکانی نرخ س��ود 
بانک��ی و زمزمه ه��ای کاه��ش مجدد آن، 
برخی از س��پرده گذاران نگران ش��ده اند که 
مب��ادا کاهش مج��دد، پس اندازهای آنها را 
در اين فضای نامس��اعد کس��ب و کار دچار 
مش��کل کرده و با نرخ س��ود کمتری مواجه 
کند؛ به خصوص اينکه اکنون، هيچ مسيری 
مطمئن تر از سپرده بانکی برای سرمايه های 
خرد نيست و مردم طبقه متوسط، راهی به 
جز سپردن منابع مالی خود که شايد پس انداز 
يك عمرش��ان باش��د، به جايی مطمئنتر از 

بانکها ندارند.
يك مقام مسوول در گفت و گو با مهر گفت: 
بدليل کاهش نرخ سود ، اخير فقط از يکی 
از بانکهای خصوصی حدود ۷ هزار ميليارد 

تومان سپرده خارج شده است.
وی اف��زود: مدي��ران برخی بانکها اخيرا در 
نامه ای به رييس کل بانك مرکزی نسبت 
به کاهش نرخ سود اعتراض کرده و عنوان 
کرده اند که اين کار باعث خروج گس��ترده 

سپرده های مردم از بانکها شده است.
او اظهار کرد: بانکها در نامه ش��ان به س��يف 
عن��وان کرده اند که جريان خروج س��پرده 
از بانکه��ا دو خط��ر جدی در پی دارد؛ يکی 
خطر ورشکستگی بانکها و ديگر اينکه اين 
سپرده ها پس از خروج از بانکها به بازارهای 
همچون طا و ارز و مس��کن س��رازير شده 
و تورم ش��ديدی را در اين بخش ها ايجاد 

می کنند.
وی ادام��ه داد: بانکه��ا در اين نامه از رييس 
کل بانك مرکزی خواس��ته اند تا بانکهای 
خصوصی امکان يابند در مورد نرخ س��ود، 

خودشان تصميم گيری کنند.
اي��ن در حالی اس��ت که ب��ه تازگی، بهمن 
عبدالهی، عضو ش��ورای پ��ول و اعتبار نيز 
در گفتگ��و با خبرن��گار مهر، درباره کاهش 
دوباره نرخ تورم طبق اعام بانك مرکزی 
و مرکز آمار و طرح دوباره کاهش نرخ سود 
بانکی متناس��ب با نرخ تورم گفت: شورای 
پول و اعتبار به دنبال اين است که نرخ سود 
تس��هيات بانکی را کاهش بدهد. بر اين 
اس��اس، آخرين تصميمی که شورای پول 
و اعتبار در زمينه کاهش نرخ س��ود بانکی 
گرفته مربوط به يکماه پيش است و با توجه 
به اينکه نرخ تورم دوباره کاهش يافته و در 
نرخ نقطه به نقطه حدود ۷ درصد ش��ده، به 
نظر می رس��د که جا دارد دوباره نرخ س��ود 

تسهيات بانکی کاهش يابد.

اخبار

وزير دادگس��تري گفت: ب��ا بيان اينکه حدود 
50 ميليون حس��اب بانکي مخدوش و داراي 
هويت نامش��خص در نظام بانکي وجود دارد، 
گفت: چنين آماري نظام بانکي کش��ور را زير 

سؤال مي برد.
ب��ه گ��زارش  تج��ارت ب��ه نق��ل از رواب��ط 
عمومي وزارت دادگس��تري، حجت  االسام 
والمس��لمين مصطفي پورمحمدي در نهمين 
جلس��ه شوراي مرجع ملي کنوانسيون مبارزه 
بافساد گفت: براي مبارزه هدفمند با فساد، بايد 
در ابتدا از حالت بي نظمي موجود خارج شويم. 
وي تأکيد کرد: متأسفانه در حوزه مالي، با بي 
نظمي ه��اي زيادي از جمله فرارهاي مالياتي 
و گمرکي مواجه هس��تيم که اين موضوعات 
بخش عمده حجم فس��اد در کش��ور را شامل 
مي ش��وند. وي خاطر نش��ان کرد: همزمان با 
چني��ن اقدامات��ي، بايد اصاح��ات دروني نيز 
ص��ورت گرفت��ه و به ضعف ه��اي خود واقف 
باش��يم، مبارزه مؤثر و درس��ت با فس��اد اين 
است که در مدار کارها و موضوعات مختلف، 
ريش��ه يابي کرده و زيرس��اخت ها را اصاح 
کني��م. پورمحم��دي با بي��ان اينکه حدود 50 
ميليون حساب بانکي مخدوش و داراي هويت 

نامش��خص در نظام بانکي وجود دارد، گفت: 
چنين آماري نظام بانکي کش��ور را زير س��ؤال 
مي برد و عاوه بر اينکه به اقتصاد کشور ضربه 
وارد مي کند، چهره نامطلوبي از شرايط دروني 
کش��ور بروز مي دهد. وي در بخش ديگري از 

سخنان خود حرکت رو به پيشرفت در کشور 
را بس��يار فزاينده و مطلوب ارزيابي و تصريح 
کرد: آمار 3 ماهه نخست امسال، رشد خوبي را 
نشان مي دهد که اين نرخ رشد ۴.5 درصدي 
در 3 ماه��ه اول، نوي��د بخش رونق اقتصادي 

اس��ت و اطمينان داريم که اين س��ير صعودي 
ادامه پيدا مي کند. 

وزير دادگستري گفت: بخشي از مراقبت هاي 
ض��د فس��اد همچ��ون مب��ارزه با پولش��ويي 
و جلوگي��ري از ف��رار ماليات��ي و گمرک��ي و 

تصميم��ات مثبت اقتصادي اتخاذ ش��ده و در 
حال نشان دادن آثار خودش است، بدانيم که 
دولت هر گام مثبتي که بخواهد بردارد، مبارزه 
با فساد يکي از بال هاي آن است. در اين جلسه 
مردعلي، دبير مرجع ملي کنوانس��يون مبارزه 
با فس��اد، ضمن تبيين اقدامات انجام ش��ده در 
راس��تاي تکميل فهرس��ت »خ��ود ارزيابي« 
جهت ارائه به س��ازمان ملل متحد، از تشکيل 
دو کميته تخصصي »سترداد اموال و دارايي« 
و »پيش��گيري« در ذيل ش��وراي مرجع ملي 
کنوانس��يون مبارزه با فس��اد خبر داد. وي با 
بيان اينکه نمايندگاني از همه دس��تگاه هاي 
ذي ربط کش��ور در اين کميته ها حضور دارند، 
از انج��ام مصاحبه ه��اي تخصصي و عميق با 
مديران دس��تگاه هاي دولتي، به عنوان يکي 
ديگر از اقدامات اين مرجع در تکميل فهرست 
درخواستي سازمان ملل ياد کرد. در اين جلسه 
که با حضور الفت، معاون پيش��گيري از وقوع 
جرم قوه قضائيه و ديگر نمايندگاني از وزارت 
خانه ها و دس��تگاه هاي دولتي تش��کيل شد، 
راه کارهاي تکميل فهرس��ت »خودارزيابي« 
جهت ارائه به سازمان ملل مورد بررسي قرار 

گرفت.

وزير دادگستري خبر داد

50 ميليون حساب بانکي مخدوش

 وجه تمايز كوثر جوان گرايي و تربيت مديران آينده است
مراسم تکريم و معارفه جمعي از معاونين و مديران حوزه مرکزي موسسه اعتباري کوثر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي موسسه اعتباري کوثر ؛ دکتر عيسي رضايي مديرعامل اين موسسه گفت : موسسه اعتباري 
کوثر از آغاز فعاليت تا کنون، استفاده حداکثري از منابع محدود و دستيابي به جايگاه شايسته در نظام بانکي کشور 

را در دستور کار خود قرار داده است.
وي افزود: با اين رويکرد يکي از وجوه تمايز موسسه اعتباري کوثر به عنوان شرکت پيشرو، آينده نگر و آينده ساز 
در طول 5 سال فعاليت حرفه اي خود در نظام بانکي کشور شناسايي و تربيت مديران آينده به منظور ايجاد محيط 

رقابتي سالم در فضاي سازمان، ماندگاري نيروهاي توانا و نهادينه سازي فرهنگ شايسته گزيني است.
نايب رئيس هيئت مديره موسس��ه اعتباري کوثر تصريح کرد: پيام اصلي مراس��م امروز ما جوان گرايي و اهميت 

به جوانان است.
 عملکرد موسسه کوثر از ابتداي فعاليت تا کنون نشان داده است که کارکنان شايسته با بهره وري باال مسير ارتقاء 

شغلي را به خوبي طي نموده و در پستهاي باالتر سازماني قرار گرفته اند.
دکتر رضايي خاطرنش��ان س��اخت: موسس��ه اعتباري کوثر در س��يکل عمر سازماني خود به شرايط ثبات رسيده و در 

اين شرايط صبر، انگيزه، تاش مضاعف و ارتقاء دانش بانکي در ساختار منابع انساني الزامي است.
 در شرايط ثبات سازماني عمئه فرآيندها بايد از پيش تعيين شده باشد.

رهبر کارآفرين اقتصادي با اشاره با ساختار جوان نيروي انساني موسسه گفت: در بازار رقابت نظام بانکي نهادهايي 
موفق هس��تند که در مس��ير حرکت توس��عه اي خود با ايجاد تيم ها و هس��ته هاي پژوهش��ي نس��بت به متنوع سازي 

خدمات مالي برنامه ريزي نموده اند.
در پايان مراسم دکتر رضايي مدير عامل موسسه اعتباري کوثر در پايان مراسم طي احکام جداگانه اي معاونين و 

مديران جديد حوزه مرکزي با رويکرد جوان گرايي را منصوب نمود.
بر اساس اين گزارش ؛طي احکام صادره از سوي مديرعامل موسسه اعتباري کوثر، غامرضا قبادي رئيس مرکز 
تحول اس��تراتژيك با حفظ س��مت به عنوان مدير جديد برنامه ريزي و تحول، حس��ين کرمي معاون س��ابق اعتبارات 
و تس��هيات به عنوان نماينده موسس��ه در کانون بانکها، محمد علي قاضي به عنوان سرپرس��ت معاونت اعتبارات 
و تس��هيات، غامرضا کرمي معاون س��ابق مالي به عنوان مش��اور مديرعامل، مهدي عزتي مش��اور و مدير س��ابق 
حوزه رياست به عنوان جانشين جديد معاونت توسعه و مديريت سرمايه هاي انساني، حميد جم مدير سابق برنامه 
ريزي و تحول به عنوان مدير جديد اداره مبارزه با پولشويي، حميدرضا رضايي مدير سابق اداره مبارزه با پولشويي 
و پيگيريهاي ويژه بانك مرکزي به عنوان مشاور و مدير جديد حوزه رياست، ابوالفضل محمودي به عنوان مشاور 
مديرعامل در امور نظارتي و بانکي، محمد حس��ن عباس��ي فر به عنوان مس��ئول پروژه 3090، حس��ين استاد حسين 
معاون س��ابق حسابرس��ي و بازرس��ي به عنوان مش��اور مديرعامل در کميته مشورتي و محمد رضا عالي پور جانشين 

سابق معاونت مالي به عنوان معاون جديد مالي منصوب شدند.

 پايه ريزي صادراتي با حمايت بانک توسعه صادرات انجام مي شود
مشاور عالي صنايع غذايي شيرين عسل گفت: با تحقق وعده هاي بانك توسعه صادرات انتظار داريم زمينه ها يرشد 

و توسعه صادراتي خود را تقويت کنيم اما تنها نگراني ما بوروکراسي اداري است.
به گزارش روابط عمومي بانك توس��عه صادرات به نقل از اگزيم نيوز، آقاي خالقي در خصوص س��فر مديران ارش��د 
بانك توس��عه صادرات به اس��تان آ ذربايجان ش��رقي اين س��فر را اتفاق خوبي در زمينه برنامه هاي حمايتي دولت و 
سيستم بانکي از صنايع توليد و صادرات دانست.وي گفت: صحبت هايي در زمينه ارائه تسهيات در جلسه مشترک 
با مديران بانك توسعه صادرات برگزار و پيشنهادات و نظرات دو طرف شنيده شد و قرار است در جلسه اي که به 
زودي در تهران با مدير عامل اين بانك برگزار مي ش��ود به جزييات اين جلس��ه و تصميمات مربوط به آن پرداخته 
شود.خالقي گفت: ما سابق بر اين از خدمات و تسهيات بانك توسعه صادرات استفاده کرده ايم و در صورت عملي 
ش��دن وعده هاي اين بانك در حمايت و ارائه تس��هيات در زمينه گس��ترش صادرات هزينه هاي بيش��تري خواهيم 
کرد و در صورتيکه روند دريافت اين تسهيات درگير بوروکراسي نشود،امکان دريافت منابع کافي با سرعت و نرخ 
س��ود عادالنه را خواهيم داش��ت.وي گفت: در حال حاضر بحث رقابت در تجارت دنيا حرف اول را مي زند و رقيبان 
ما از حمايت هايي با س��ود خيلي پايين و در اس��رع وقت برخوردارند. اين در حالي اس��ت که ما با وجود تحريمها و 
مش��کاتي که همه صنايع به نوعي با آن دس��ت به گريبانند، مقابله کرده و مي کنيم.به گفته خالقي بانك توس��عه 
صادرات با توجه به عنوان خود که با نيت حمايت از صادرات و توليد داخلي تش��کيل ش��ده، همين توقع هم از آن 
مي رود لذا انتظار داريم سرعت و کيفيت خدماتي که اين بانك مطرح کرده است باال باشد. اين در حالي است که 
در حال حاضر رقباي ما از حمايت هاي بهتري برخوردارند و اين رقابت نابرابر را ما به سختي ادامه مي دهيم.مشاور 
عالي صنايع غذايي شيرين عسل افزود: در مجموع کاهش بوروکراسي، افزايش اعتبار و تأمين منابع بانکي با نرخ 
ارزان انتظار همه صنايعي اس��ت که در وضعيت موجود در حال فعاليت هس��تند. ما قصد داريم صادرات را توس��عه 
بدهيم و اضافه ش��دن هر کش��ور به بازار ما نيازمند گس��ترش گردش مالي اس��ت.خالقي افزود: گردش کاال از خريد 
ماده اوليه، حمل به مقصد، افزايش خطوط توليد، س��اخت ابنيه و اس��تخدام نيروي انس��اني نيازمند اختصاص منابع 
مالي اس��ت و بانك توس��عه صادرات در جلس��ه هاي گفتگو اعام امادگي کرده اس��ت که از صادرات حمايت خواهد 
کرد و اميدواريم اين اتفاق به زودي و با بهترين شکل ممکن رخ دهد.گروه صنايع غذايي شيرين عسل يك گروه 
صنعتي متشکل در زمينه توليد شيريني و شکات و محصوالت کاکائو است که محصوالت متنوعي را وارد بازار 
کرده و در زمينه اشتغالزايي موفق بوده است. امروز حدود ۱3500 نفر در مجموعه صنايع شيرين عسل مشغول به 
کارند و برنامه هاي توسعه اي در اين شرکت همچنان ادامه دارد.طي ساليان متمادي با سازماندهي کارآمد بخش 
صادرات اين گروه، توانسته است امکان صادرات مستمر و گسترده محصوالت غذايي شيرين عسل را به بيش از 
65 کشور جهان از جمله آلمان، هلند، بلژيك، روسيه، اوکراين، اسپانيا، ترکيه... و کشور هاي آسياي جنوب شرق، 
خاورميانه، آسياي ميانه و آفريقا فراهم آورد.شيرين عسل بارها بخاطر کيفيت برتر،برند منتخب مصرف کنندگان، 

کارآفرين و صنعتگر نمونه و همچنين صادر کننده نمونه مورد تقدير قرار گرفته است.

تجارتـي نـو در راه است...
wwww.tejaratonline.ir

آخريــن اخبــار و تحليــل روز اقتصادي را 
در پايگاه اينترنتــي تجارت آنـالين بخوانيد
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 رشد حجم و ارزش
معامالت فرابورس 

هفت��ه گذش��ته در فراب��ورس اي��ران ب��ه 
ترتيب س��ه صنع��ت »فلزات اساس��ي«، 
»پااليشي ها« و »حمل ونقل، انبارداري و 
ارتباطات« بيشترين ارزش معامات خرد 
ب��ازار س��هام را از ارزش کل معام��ات در 
اختي��ار گرفتند.هفته معاماتي منتهي به 
۲9 مردادماه در حالي براي بازار فرابورس 
ايران به پايان رس��يد که در مقابل رش��د 
برخي متغيرهاي اصلي مانند حجم و ارزش 
معامات شاهد افت شاخص کل و ارزش 
ب��ازار بوديم.به گ��زارش فرابورس ايران، 
در هفته اي که پش��ت سر گذاشتيم ارزش 
معامات به رقم 6 هزار و 5۲۱ ميليارد ريال 
رسيد که در مقايسه با هفته ماقبل رشد ۷ 
درصدي را نشان مي داد. درعين حال حجم 
معامات نيز بالغ بر دادوس��تد يك هزار و 
۴59 ميلي��ون ورق��ه بهادار بود که حاکي از 
رش��د ۲ درصدي در مقياس هفتگي است.
رشد حجم و ارزش معامات بازار فرابورس 
ايران نس��بت به هفت��ه ماقبل و همچنين 
مدت مشابه سال گذشته در حالي است که 
ش��اخص کل با افت ۱3.۴ واحدي معادل 
۱.6 درصد به ارتفاع ۸03.۷ واحدي کاهش 
يافت و ارزش بازار نيز با تنزل ۱.3 درصدي 
ب��ه رق��م 9۴3 هزار و 630 ميليارد ريال در 
آخرين روز معاماتي هفته رسيد.بررس��ي 
روند معامات در بازارهاي فرابورس ايران 
نيز نش��ان مي دهد هفته گذش��ته بازار اول 
ب��ا رش��د ۱5 و ۲ درص��دي حجم و ارزش 
معام��ات ش��اهد دادوس��تد 3۱۸ ميليون 
ورقه س��هام ب��ه ارزش 5۸3 ميليارد ريال 
ب��ود. همچنين ب��ازار دوم درحالی که افت 
۲۴ درصدي حجم معامات را تجربه کرد 
با افزايش ۲9 درصدي ارزش دادوس��تدها 
روبه رو شد. به اين ترتيب در اين بازار تعداد 
505 ميليون ورقه سهام خريدوفروش شد 
که ارزش آن بالغ بر ۲ هزار و ۴06 ميليارد 
ريال بود. در هفته اي که گذشت بازار پايه 
نيز به ترتيب رشد 3۸ و ۱5 درصدي حجم 

و ارزش معامات را تجربه کرد.

معامله ۵۱ هزار تن مواد پلیمري 
 حج��م معامات محص��والت پليمري در 
رينگ پتروش��يمی بورس کاالي ايران در 
هفته ای که گذش��ت به 5۱ هزار تن رسيد. 
به اين ترتي��ب عرضه ه��اي 5۴ هزارت نی 
هفته گذشته به ميزان ۲۲۷ هزار تن تقاضا 
داشت. محصوالتي همچون پی وی سی ها، 
پلی اتيلن ه��ای ترفت��االت، پلی اتيلن های 
س��بك فيلم، پلي استايرن هاي معمولي و 
مقاوم از جذاب ترين کاالهاي بورسي بودند. 
اين در حالي است که همچنان حجم عرضه 
محص��والت پتروش��يمی از تقاضاي بازار 
است و از اين رو برخي از محصوالت که با 
مصرف بيشتري روبه رو هستند، با رقابت از 

سوي معامله گران خريداري مي شوند.

کارگاه آشنايي با اوراق 
بهادار سازي

کارگاه اموزش��ي  اي��ران  مال��ي  مرک��ز 
چهارمين دوره اموزش��ي »آشنايي با اوراق 
بهادارس��ازي« را از ۱3 شهريورماه برگزار 
مي کند.به گزارش روابط عمومي مرکز مالي 
ايران، اين دوره اموزش��ي با هدف آشنايي 
کارشناس��ان و مديران بانك ها و نهادهاي 
مالي با مباني فقهي و قانوني تبديل به اوراق 
بهادارس��ازي دارايي ها برگزار مي ش��ود.
تبدي��ل ب��ه اوراق بهادار کردن دارايي ها يا 
اوراق بهادارسازي، فرايندي است که در آن 
شرکت ها يا واسطه هاي مالي، دارايي هاي 
مال��ي ي��ا حقوق مالي را ب��ه صورت اوراق 
بهادار به س��رمايه گذاران مي فروش��ند. در 
اين روش نهاد تأمين  مالي کننده، فروش 
دارايي هاي خود را جايگزين گرفتن وام از 
واسطه هاي مالي مي کند.آشنايي با مباني 
اوراق به��ادار س��ازي مي تواند در توس��عه 
تأمين  مالي و باز س��اختار مالي ش��رکت ها 
موثر باش��د. همچنين شناخت فرصت ها و 
ريسك هاي موجود در اين نوآوري مي تواند 
ديد وس��يع تري به مديران و کارشناس��ان 
بانك ها، موسسات مالي و اعتباري و ساير 

شرکت هاي ليزينگ دهد. 

فعالي��ت صندوق ه��ای س��رمايه گذاری جس��ورانه ب��ا اب��اغ 
دستورالعمل تاسيس اين صندوق ها در فرابورس دستاوردهايی 
همچون توسعه تجاری سازی دارايی های فکری و بهبود ساختار 
تامين مالی استارت آپ هايی که سابقه فعاليت چندانی ندارند را 
داشته است. به گزارش فارس، معاون پذيرش و ناشران فرابورس 
گفت: با اباغ دستورالعمل تاسيس صندوق های سرمايه گذاری 

جسورانه از سوی سازمان بورس به زودی »کميته بررسی« اين 
صندوق ها تشکيل شده و امور مربوط به دريافت درخواست های 
ارسال شده، تشکيل پرونده و اولويت بندی بررسی آنها را انجام 
خواهد داد. سيد مهدی علم الهدی با بيان اينکه اين کميته دارای 
سه عضو و يك دبير خواهد بود، افزود: دبيرخانه اين کميته در 
فرابورس ايران مستقر می شود و رئيس »کميته بررسی« يك 

نفر به نمايندگی از سازمان است و از طرف هيات مديره فرابورس 
اي��ران ني��ز ي��ك نفر حض��ور دارد. به گفت��ه وی همچنين يك 
کارش��ناس در حوزه فعاليت های جسورانه با پيشنهاد فرابورس 
و تاييد س��ازمان عضو اين کميته خواهد بود و يکی از مديران 
فرابورس ايران به عنوان دبير اين کميته و البته بدون حق رای، 

ساير اعضا را همراهی خواهد کرد.

پذيره نويسی صندوق های جسورانه در انتظار مجوز سازمان بورس

بازار سهام در حالي وارد دومين ماه داغ تابستاني 
ش��د که تيرماه را عليرغم روزهاي گرم آن به 
س��ردي گذرانده بود، اما با ش��روع مردادماه، 
بورس تهران نيز همخوان باحال و هواي داغ 
مردادماه در مقايسه با روند نزولی که از اواخر 
فروردين ش��روع ش��ده بود و با اندکی تعديل تا 

آخر تيرماه ادامه داشت.
در رون��د مثب��ت و صع��ودي ق��رار گرف��ت، 
به طوري ک��ه تيرم��اه که ب��ازار را در ارتفاع ۷۴ 
هزارواحدي تحويل مردادماه داده بود، شاخص 
کل بازار تا نيمه دوم مرداد تا باالي کانال ۷۸ 
ه��زار واحدي ني��ز اوج گرفت، اما در روزهاي 
پاياني ماه، اين متغير حس��اس ترجيح داد فاز 
اس��تراحت و اصاح��ي را پ��ي گي��رد، از اينرو 
طي يك ماه گذش��ته دوره هاي رونق، س��پس 
ف��از احتياط و اس��تراحت و بع��د فاز اصاحي 
با برگش��ت نماگر به کان��ال ۷۷ هزارواحدي، 
نمايش ملموس��ي از نوس��انات يك ماهه را در 

اين بازار به اجراء گذاشت. 
در مجموع مردادماه براي بازيگران بورس��ي 
ب��ا ميانگي��ن بازدهي ۴.5 درصدي رقم خورد. 
تغييرات مديريتي در سازمان بورس مهمترين 
اتفاق بورس تهران بود، بطوريکه موجب شد 
که حقوقي هاي بازار در روزهاي نخست ورود 
شاپور محمدي با رونق دادن به روند معامات و 
مرتفع کردن شاخص کل، استقبال خوشايندي 
از رئيس تازه به عمل آورند. سومين ماه تابستاني 
ب��ا اگ��ر و اماهايي براي بازار س��هام به همراه 
است، تا حدودي سردرگمي فعاالن بورسي را 
با توجه به فضاي واقعي اقتصادي کش��ور که 
هنوز ش��اهد تغييرات چشمگيري نشده است، 
به همراه دارد؛ هرچند برخي از کارشناسان بازار 
سرمايه معتقدند که نيمه دوم سال براي بورس 
تهران روزهاي خوش��ايند و براي بورس بازان 

دلچسب رقم مي خورد. از سوي ديگر نگاهي 
به برخي از سياست گذاريهاي اقتصادي دولت 
يازدهم نيز حاکي از توجه و حمايت ويژه دولت 
از بازار سرمايه است، کاهش چند باره نرخ سود 
بدون ريس��ك بانکي ک��ه رقيب قدري براي 
بورس محس��وب مي شود و حتي احتمال تك 
رقمي شدن سود نرخ سود و بهره بانکي، توجه 
سرمايه گذاران را به بازار سهام معطوف خواهد 
کرد؛ البته اين درصورتي س��ت که رکود حاکم 
بر اقتصاد نيز تا حد قابل توجهي تکان خورده 
باشد. بر اساس اين گزارش بورس تهران که 
در ماه گذشته وارد روند صعود مداوم شده بود 
در آخرين هفته به اصاح شاخص و قيمت ها 
پرداخت؛ به طوري که نماگر بازار س��رمايه در 
مجم��وع پن��ج روز کاري 3۱۱ واحد افت کرد. 
در آخري��ن روز معامات��ي هفته منتهي به ۲۷ 

مرداد ۱395 دماسنج بازار سرمايه در تراز ۷۷ 
هزار و ۸۷9 واحدي به کار خود خاتمه داد. اين 
در حالي بود که در ۲0 مرداد ۱395 ش��اخص 
ب��ورس اوراق بهادار رق��م ۷۸۱90 واحدي را 
نش��ان مي داد در نتيجه نماگر بازار س��رمايه در 
هفت روز کاري کمي بيشتر از 3۱۱ واحد افت 
کرد و از کانال ۷۸ هزار واحدي پايين تر رفت. 
شاخص کل بورس اوراق بهادار طي هفته هاي 
گذشته توانسته بود ۱۸ روز کاري به طور مداوم 
رشد کند؛ به طوري که نماگر بازار مدت ها بود 
چنين رشد مداومي را تجربه نکرده بود اما پس 
از اين رش��د مدام بازار روند اصاحي را پيش 
گرفته و با مقداري کاهش روبرو ش��ده اس��ت. 
در پن��ج روز کاري هفت��ه گذش��ته ارزش کل 
معامات س��هام و حق تقدم به 96۸۱ ميليارد 
ريال بالغ شد که نسبت به هفته قبل با ۱3 درصد 

کاهش روبرو بود. به گزارش ايس��نا عاوه بر 
اين تعداد 550۸ ميليون س��هم و حق تقدم در 
۲۸۴ ه��زار نوب��ت مورد معامله قرار گرفت و به 
ترتيب ۱3 درصد افزايش و ۲6 درصد کاهش 
را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد. از سوي 
ديگر در خصوص وضعيت بورس در ماهه ای 
پاياني دولت يازدهم برخي از کارشناسان بازار 
افزايش نقدشوندگي و بازدهي کل بازار و رشد 
قابل ملموس��ي را براي بازار س��هام پيش بيني 
ميکنند. در اين راستا يك تحليلگر بازار به سنا 
گفت: از آنجا که تقريبا سياست هاي دولت ها 
در سال آخر مشخص شده و خود دولت ها نيز 
در اي��ن اي��ام، انتظار هيجان در بازارهاي مالي 
را دارن��د تص��ور مي رود که براي اين دولت هم 
چنين اتفاقي رخ دهد.س��عيد شيرزادي گفت: 
تجربه ثابت کرده که معموال سال آخر دولت ها، 

شرايط بازار رو به جلو بوده و بازدهي باالتري را 
تجربه کرده است و مطالعات هم اين موضوع 
را نشان مي دهد.وي با بيان اينکه در ماهه ای 
پاياني دولت ها، هم نقدشوندگي باال بوده و هم 
انتظار بازدهي اضافي ايجاد مي ش��ود، افزود: 
انتظار مي رود که ماهه ای پاياني س��ال جاري 
و آغازين س��ال آينده، ش��اهد يك رش��د قابل 
لمس در بازار س��رمايه باش��يم. اين کارشناس 
بازار س��رمايه در پاس��خ به اين س��وال که آيا 
دولت ابزارهاي الزم را براي دس��تيابي به اين 
هدف در اختيار دارد يا خير، گفت: نياز به ابزار 
خاصي نيس��ت و در ش��رايط فعلي هم بازار با 
ابزارهاي نظارتي و سياستگذاري که دولت در 
اختي��ار دارد، مي تواند جهتي منطقي پيدا کند. 
وي ب��ا اش��اره به اينکه ب��ازار به علت وضعيت 
صنايع پااليش��گاهي و پتروشيمي، رکود را در 
اي��ن دو س��ه س��ال اخير طي ک��رد، افزود: اگر 
دولت يك حمايت کوچك کند و در خصوص 
برخ��ي صناي��ع مانند صنايع پااليش��گاهي و 
پتروش��يمي نگاهش به بازار سرمايه سوق پيدا 
کند، بازار از وضعيت کنوني خارج خواهد شد. 
به گفته ش��يرزادي، ش��رايط امروز بازار چندان 
فرقي با س��ه – چهار ماه گذش��ته نکرده است؛ 
يعني بازار تقريبا راکد را مخصوصا روي سهام 
بزرگ ش��اهديم و يک��ي دو روز هم مجموعه 
اتفاق��ات خوب��ي در بازار افتاد ولي باز به حالت 
قب��ل بازگش��ت. وي   اف��زود: االن غالب افراد 
مترصدند که ببينند تغييري در شرکت ها اتفاق 
افتاده است يا خير.عضو هيات مديره بيمه دانا 
اظهار داشت: تصور مي رود گزارش ها نسبت به 
سال قبل بهتر و سودآوري شرکت ها مناسب تر 
از گذشته باشد. البته باز با انتظاراتي که ابتداي 
سال و همين طور سال گذشته داشتند، خيلي 

فرق مي کند.

پس از بازده 4/5 درصدي بازار سهام در مردادماه؛

حرکت بورس تهران به سوي اصالح

يکی از اقداماتی که فعاالن بازار س��رمايه مدت هاس��ت 
منتظ��ر وقوع��ش هس��تند ولی محقق ش��دن آن هنوز در 
هاله ای از ابهام مانده، بحث تك نرخی شدن ارز و در پی 
آن تاسيس بورس ارز است؛ موضوعی که يك کارشناس 
بازار سرمايه معتقد است اين انتظار را دولت برای فعاالن 

بورسی ايجاد کرده است.
همچنين بورس انرژی هم علی رغم پتانسيل های موجود، 
در حد انتظار ظاهر نشده است. فردين آقابزرگی در گفت وگو 
با ايسنا، درباره اقداماتی که دولت در يك سال گذشته در 
حوزه بازار س��رمايه انجام داده،  اظهار کرد: انتش��ار اوراق 

بده��ی يک��ی از بزرگ ترين موضوعاتی بود که در دس��تور 
کار دولت قرار داش��ت. اوراق بدهی باعث خلق نقدينگی 
می شود و يکی از پررنگ ترين نمودهای تصميمات دولت 
در چند ماه گذشته به حساب می آيد. وی درباره اينکه چقدر 
احتمال دارد انتشار اوراق بدهی نقدينگی را از بازار سهام 
بربايد، افزود: اوراق بدهی يك ابزار جديد در بازار سرمايه 
ماست. البته بيم آن می رود که موجب انتقال بدهی از بازار 
پول به بازار سرمايه شود. از طرفی نرخ بازدهی اوراق بدهی 
نسبت به سيستم بانکی بيشتر است و ابزار جديد با بازدهی 
جديد تلقی می ش��ود. در نتيجه اين فرضيه که امکان دارد 

منابع نقد از بازار  اوراق بهادار و س��هام خارج ش��ود، تأييد 
می ش��ود. تا پيش از اين از ابزار بدهی به عنوان يك اهرم 
در بازار س��رمايه اس��تفاده نمی شد ولی از اواخر سال ۱39۴ 
در دس��تور کار دول��ت قرار گرفت ک��ه خود می تواند نقطه 
عطفی برای بازار سرمايه باشد. اين کارشناس بازار سرمايه 
با اش��اره به کم ش��دن نرخ س��ود و تسهيات بانکی گفت:  
يکی از مهمترين کارهايی که طی چند وقت گذش��ته در 
بازار س��رمايه در دس��تور کار دولت قرار گرفت، تصميماتی 
مربوط به کاهش نرخ س��ود و تس��هيات بانکی در حوزه 
بازار پول بود. اين اتفاق تا حدودی منجر شد که نقدينگی 

از بازار پول به سمت بازار سرمايه برود و در نتيجه گردش 
نقدينگی افزايش يابد. از طرفی هم به خاطر انتشار اوراق 
بدهی حجم نقدينگی افزايش يافت. اين دو مورد در کنار 
هم موضوعات پررنگی بودند که از جانب دولت درباره بازار 
سرمايه انجام پذيرفتند. آقابزرگی درباره اقداماتی که دولت 
در حوزه بازار سرمايه بايد انجام می داد اما نداد، افزود: يکی از 
اقداماتی که حتما بايد صورت می پذيرفت تك نرخی شدن 
ارز و به تبع آن انجام معامات آتی ارز و تأسيس بورس ارز  
بود. اين موارد انتظاراتی است که خود دولت برای فعاالن 

بازار سرمايه ايجاد کرد اما محقق نشد. 

ارز تک نرخی حلقه مفقوده بازار سرمايه

ب��ورس ته��ران آخري��ن روز کاري هفته جاري را با تقويت 
۲3 واحدي ش��اخص کل خود به اتمام رس��اند، بطوري که 
با رش��د مايم و نوس��ان آرام نماگر، بازگشت به کانال ۷۸ 

هزار واحدي روز های آتی انتظار اين بازار باشد.
گروه بورس: بورس تهران آخرين روز کاري هفته جاري 
را با تقويت ۲3 واحدي ش��اخص کل خود به اتمام رس��اند، 
بطوري که با رشد مايم و نوسان آرام نماگر، بازگشت به 
کانال ۷۸ هزار واحدي روز های آتی انتظار اين بازار باشد. 
در مجموع بازار سهام آخرين هفته مردادماه را با از دست 
دادن 3۱۱ واحد از ارتفاع ش��اخص کل، زيان کل بازار را 
به 0.۴ درصدي نزديك س��اخت. افت و خيز اين روزهاي 
نماگر بازار آن هم با شيب مايم حاکي از  روند معاماتي 
آرام و کم نوس��ان در گروه هاي پيش��رو بازار است. بازاري 
که به اعتقاد برخی از کارشناس��ان از هم اکنون در انتظار 
وقوع رخدادهاي سياس��ي و اقتص��ادی تأثيرگذار در نيمه 
دوم امس��ال اس��ت. بدين ترتيب روز گذش��ته در مجموع 
ب��ورس تهران ش��اهد معامله يك ميلي��ارد و ۱09 ميليون 
انواع سهم و برگه بهادار به ارزش نزديك به ۱9۷ ميليارد 
توم��ان در ۴6 ه��زار و 9۴0 نوبت معاماتی بود. از س��وی 

ديگر با نگاهی به روند معامات گروه ها به تفکيك صنايع 
نشانی مدهد که گروه خودرويی  از روند معامات متعادل 
منفي برخوردار ش��د، برخي قطعه س��ازها پرتقاضا ظاهر 
شدند و معاماتي پرحجم و همراه با صف خريد را تجربه 
کردند. بازار با معامات مثبت گروه خودرويي و پااليشي 
کار خود را آغاز کرد به طوري که نماد خکاوه در پي انتشار 
خبر افزايش س��رمايه ۱۱5 درصدي از محل مازاد تجديد 
ارزيابي در استانه صف خريد هم قرار گرفت اما خيلي زود 
خريداران عقب نشستند و داد و ستدهاي کم حجم و متعادل 
منف��ي را در گ��روه خودروي��ي و به دنبال آن در کليت بازار 
ش��اهد بوديم. نماد خچرخش بعد از رش��دي بي وقفه و 90 
درصدي در کنار نماد خاهن از ش��روع بازار با صف خريد 
هم��راه بودن��د و در مواجه با عرضه هاي مکرر اما همچنان 
با اتکا به قدرت خريداران دوباره به صف خريد رسيدند که 
نوع معاماتش��ان قابل توجه بود.  در اواس��ط بازار با وجود 
معام��ات متعادل گروه خودرويي اما قطعه س��ازهايي به 
مانن��د خرين��گ، خکمك و ختوق��ا با افزايش تقاضا همراه 
شده و به صف خريد سنگين رسيدند و تا پايان بازار صف 
خود را حفظ کردند. مابقي ش��رکت هاي گروه، معاماتي 

متع��ادل منفي را س��پري کردند. گ��روه بانکي، بيمه اي و 
ليزينگ��ي ه��م در غياب بزرگاني همچون صادرات، ملت و 
تجارت معاماتي کم حجم را دنبال کردند. نماد آس��يا در 
پي خريد حقوقي نوسانات مثبتي را به خود ديد و نمادهاي 
بس��اما، ملت، وايران نيز از اقبال بيش��تري برخوردار بودند 
و مابق��ي ش��رکت هاي گروه، معامات��ي متعادل منفي را 
س��پري کردند. بانك مرکزي تسهيات پرداختي بانك ها 
به بخش هاي اقتصادي و طي ۴ ماه اول س��ال را بيش از 
۱۲9 هزار ميليارد تومان اعام کرد که در مقايسه با مدت 
مش��ابه س��ال قبل، افزايش 3۷.۸ درصدي نشان مي دهد. 
براس��اس جدول اعامي بانك مرکزي، س��هم تسهيات 
پرداختي در قالب س��رمايه در گردش به تمام بخش هاي 
اقتصادي طي ۴ ماه سال جاري بيش از ۸۷.۸ هزار ميليارد 
تومان معادل 6۷.۸ درصد کل تس��هيات پرداختي اس��ت 
که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل، ۲6.۲ هزارميليارد 

تومان معادل ۴۲.6 درصد افزايش داشته است.
 س��هم تس��هيات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش 
بخ��ش صنع��ت و معدن نيز 33.۱ هزار ميليارد تومان بوده 
که حاکي از تخصيص 3۷.۷ درصد از منابع تخصيص يافته 

به س��رمايه درگردش تمام بخش هاي اقتصادي است. در 
گروه هاي پترو پااليش هم در شروع بازار شاهد نوسانات 
مثبت بوديم که خيلي زود اشتياق خريداران فروکش کرد 
و به مدار منفي برگشتند که در اين بين نماد شپترو و شتوکا 
از اقبال باالتري برخوردار بودند و البته شتران هم در گروه 
پااليشي مورد توجه فعاالن بازار قرار داشت. گروه پااليشي 
از منظر تکنيکالي در محدوده مناسبي براي رشد قرار دارند 
و نوع معامات آن نيز نشان از عدم وجود فروشنده قوي 

در اين قيمت ها دارد.
ي��ك کارش��ناس بازار درخصوص وضعي��ت اين روزهای 
حقوقی ه��ا ب��ازار اينطور معقتد اس��ت ک��ه در حال حاضر 
انتظارات رواني مثبت همراه با خوشبيني در بورس حاکم 
اس��ت و با توجه به ورود حقوقي ها به ميدان بورس و نيز 
نق��ش پررن��گ تر آنها در معامات، مي توان براي ورود به 
بازار س��هام جهت س��رمايه گذاري توصيه هايي به افراد 
مختلف داشت. علي زارع گفت: بررسي شرايط بازار در دو 
س��ال گذش��ته نشان مي دهد پس از هر فرودي در بورس، 
فرازي نيز وجود دارد و در صورت منفي شدن چند نماد نبايد 

هيجاني شد و اقدام به فروش سهام در بازار کرد.

آخرين هفته مردادماهي بورس با افت و خيز آرام سپري شد؛

تقويت شاخص كل بازار سهام در روز آخر

اخبار
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 برگزاري مجمع عمومي عادي 
سالیانه مؤسسه اعتباري ملل 

به گزارش روابط عمومی مؤسسه اعتباری 
ملل)عسکريه(؛ مجمع عمومي عادي ساليانه 
اين مؤسسه براي بررسي صورت هاي مالي 
و ترازنامه س��ال مالي منتهي به ۲9 اس��فند 
۱39۴ روز پنجش��نبه 3۱تير۱395 با حضور 
حدود 90 درصد سهام داران مؤسسه اعتباري 
ملل)عس��کريه( و يا نمايندگان قانوني آنها 
در مح��ل هت��ل همای تهران برگزار ش��د. 
سهامداران مؤسسه اعتباري ملل)عسکريه( 
در جري��ان برگزاري مجمع عمومي عادي 
ضمن اس��تماع گزارش هيات مديره و مدير 
عامل؛ تقسيم سود نقدي ۲55ريالي را به ازاي 

هر سهم اين مؤسسه تصويب کردند.
در اين جلس��ه که حجت االسام سيدامين 
جوادی رياست آن را بر عهده داشت، فرزاد 
طح��ان نظيف و حس��ن واقع��ی به عنوان 
ناظ��ران، مه��دی ابهری به عنوان منش��ی 
و س��رکار خانم ميرآقايی به عنوان نماينده 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در ترکيب 
هيات رئيس��ه مجمع حضور داشتند.حجت 
االس��ام س��يد امين ج��وادی مدير عامل 
مؤسسه اعتباري عسکريه با ايراد سخنانی 
نماي��ی کل��ی از برنامه هاي آتی مؤسس��ه و 
ش��رکتهای وابسته را برای اعضای مجمع 

عمومی و سهامداران شرح داد. 

نشان عالی مديريت سرآمد در 
صنعت بانکداری به مديرعامل 

بانک سینا اهدا شد
در هفتمي��ن اج��اس مديران و روس��ای 
ش��رکت هاي ب��زرگ تولي��دی و خدماتی 
نمونه سراس��ر کش��ور )آيتك( که با حضور 
وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت، نمايندگان 
مجلس شورای اسامی و مديران و روسای 
صنايع برتر همراه بود، بانك سينا موفق به 
درياف��ت نش��ان عالی مديريت س��رآمد در 
صنع��ت بانکداری ش��د. به گ��زارش روابط 
عموم��ی بانك س��ينا در اين همايش که با 
هدف حمايت از توليد و خدمات ملی، جذب 
سرمايه گذاران خارجی در مسير توليد ملی 
و توس��عه کارآفرينی در سالن همايش هاي 
صدا و سيما برگزار شد، لوح سپاس و نشان 
عال��ی برترين مديريت س��رآمد در صنعت 
بانک��داری به مهندس محمدرضا پيش��رو 
مديرعامل بانك س��ينا تعلق گرفت. گفتنی 
اس��ت بانك س��ينا با آماده سازی بسترهای 
مناسب و تدوين سياست هاي راهبردی در 
جه��ت حماي��ت از طرح هاي توليد داخلی از 
طريق اعطای انواع تسهيات؛ نقش موثری 
را در کم��ك ب��ه رونق بنگاه هاي کوچك و 
متوسط، توسعه شرکت هاي دانش بنيان و 
مجموعه هاي اقتصادی زودبازده ايفا نموده 

است.

آغاز پیاده سازي نرم افزار منابع 
سازماني SAP در بانک سامان

بانك س��امان براي نخس��تين بار در نظام 
بانکي کشور به  منظور پشتيباني، يکپارچگي 
و بهينه کردن فرآيندهاي کسب وکار، پروژه 
 SAP ERP پياده سازي و استقرار نرم افزار
را در سطح بانك آغاز کرد. به گزارش اداره 
روابط عمومي بانك سامان، مرضيه عزيزي 
مدير بهبود و کيفيت ضمن اعام اين خبر 
گف��ت: بهره مندي از ابزارهاي مهم فناوري 
اطاعات و ارتباطات مي تواند نقش مهمي را 
در يکپارچگي اطاعات و ايجاد زمينه پيوستن 
به بازارهاي جهاني فراهم کند. مدير بهبود 
و کيفيت بانك س��امان گفت: در اين راس��تا 
بانك س��امان طراحي و پياده سازي سيستم 
برنامه ري��زي منابع س��ازماني )ERP( را در 
حوزه هاي منابع انس��اني )HR(، حسابداري 
مال��ي و حس��ابداري مديري��ت )FICO( و 
مديريت مواد و انبار )MM( با همکاري يکي 
از شرکت هاي مطرح کشور آغاز کرده است.

عزي��زي درباره ويژگي هاي اي��ن نرم افزار 
اظهار داش��ت: ERP يك بسته نرم افزاري 
کاربردي درون س��ازماني، جامع و استاندارد 
است که شامل کارکردهاي مختلفي است. 
گفتني اس��ت، بانك سامان نخستين بانك 
 ERPايراني اس��ت که محصول نرم افزاري
ش��رکت SAP در آن اج��را و پياده س��ازي 

خواهد شد.

رئيس س��تاد پيگيری اجرای برجام گفت : وزارت امور خارجه 
س��ناريوهای پيش��نهادی خود در صورت نقض احتمالی برجام 
از س��وی هر يك از کش��ورهای ۱+5 را تدوين کرده و در اختيار 
هي��ات نظ��ارت ب��ر اجرای برج��ام قرار داده اس��ت. به گزارش 
اخبار بانك،عراقچی در پاس��خ به اين س��وال که تا چه زمان بايد 
برای برجام تاش کرد، گفت: در جريان کميس��يون مش��ترک 

اخير ايران و ۱+5، که در س��طح معاونين وزير امور خارجه روز 
۲9 تير گذش��ته در وين برگزار ش��د، تاکيد کرديم که الزم است 
طرف ه��اي مقاب��ل خصوصا آمري��کا و اتحاديه اروپايی با اتخاذ 
تدابي��ر ج��دی و عمليات��ی برای رفع مش��کات بانکی مالی و 
احي��ای تعام��ات اقتصادی با ايران، تعهدات خود وفق برجام را 
به صورت واقعی و عملی محقق کنند. وی افزود: از جمله اين 

مش��کات می توان به تداوم س��ختگيری در تبديل ارز، پيچ و 
خم ه��اي مرب��وط به انتقال پول از طريق بانکی، برخی ابهام ها 
در دستورالعمل هاي اجرايی رفع تحريم هاي آمريکا و محدوده 
و گس��تره تحريم هاي غير هس��ته ای بخصوص تحريم هاي 
اوليه آمريکا، و از همه مهم تر اقدامات ايذائی کنگره در طرح و 

تصويب قوانين جديد تحريمی عليه ايران اشاره کرد.

انتقال پول به ايران در پيچ های  بانکی گير کرد

عض��و هي��ات علم��ی دانش��کده مديريت و 
حس��ابداری دانش��گاه ش��هيد بهشتی گفت: 
صورت ه��ای مالی جدي��د بانکها هم حداقل 
ش��ش سال با اس��تانداردهای روز دنيا فاصله 
دارد. بانك مرکزی به واس��طه مش��کل خود 
مجبور به ارتقای ش��فافيت مالی بانك ها شد. 
مش��کل اين بود که در مذاکرات پس��ابرجام با 
بانك ه��ای خارجی قرار بود نظام کارگزاری، 
س��وئيفت و... دوباره با جديت پيگيری ش��ود. 
در اين مذاکرات از بانك مرکزی درخواس��ت 
زبان مش��ترک می ش��د که اين زبان مشترک 
ش��فافيت و گزارشگری مالی به روز بود.تا اين 
مولفه رعايت نمی شد، هيچ کس با ايران وارد 
معامله نمی ش��د. به گزارش اخبار بانك،عضو 
هيات  علمی دانش��کده مديريت و حسابداری 
دانشگاه شهيد بهشتی گفت: بانك مرکزی از 
سال ۱393 خط خود را از سازمان حسابرسی 
ج��دا ک��رد و خ��ود با کمك اف��راد متخصص 
باتجرب��ه در حسابرس��ی بانك ها و بين الملل 
به س��مت شفافيت در گزارشگری مالی رفت. 
خروج��ی کار ب��ه بانك ها اباغ ش��د تا برای 
سال ۱39۴ در گزارشگری مالی استفاده شود. 
حال بانك های دولتی از زير چنين مسووليتی 
ف��رار می کنند ولی بانك های خصوصی رفتار 

حرفه ای تری داشته اند.
عباس هش��ی در خص��وص اختيارات در نظر 
گرفته ش��ده برای سازمان حسابرسی، گفت: 
به موج��ب ماده واح��ده مصوب ۱36۲/۱0/5 
قانون تش��کيل س��ازمان حسابرس��ی )که از 
طريق ادغام ش��رکت س��هامی حسابرس��ی 
وزارت ام��ور اقتص��ادی و داراي��ی تاس��يس 
ش��ده در س��ال ۱350؛ حسابرسی صنايع ملی 
و س��ازمان برنامه، تاس��يس در سال ۱35۸ و 
موسسه حسابرسی بنياد مستضعفان تاسيس 
در ۱359 و موسسه حسابرسی شاهد تاسيس 
۱36۲ تش��کيل ش��د(، وظايف س��ازمان با دو 
مح��ور تعين ش��د: الف- وظيفه حسابرس��ی 
ش��رکت های دولتی )در تداوم مسووليت های 
قبلی ش��رکت سهامی حسابرسی وزارت امور 
اقتص��ادی و داراي��ی همراه با ش��رکت های 
ملی ش��ده و تحت پوش��ش دول��ت و بنيادها 
و... ق��رار گرفت��ه( در اختيار اين س��ازمان قرار 
گرفت و موجب انحصار حسابرسی در فضای 
اقتصاد دولتی شد. ب-وظيفه حاکميتی تدوين 
اس��تانداردهای حسابداری و حسابرسی )خأل 
قانونی در دولت قبل( نيز به س��ازمان محول 
ش��د. او در پاس��خ به اين س��وال که آيا تا قبل 
از س��ال ۱35۸ اس��تانداردهای حسابداری و 
حسابرسی در ايران وجود نداشت؟ گفت: قبل 
از انقاب از اواخر دهه 30، حاکميت انحصاری 
حسابداران خبره عضو انجمن انگلستان بر امور 
حسابداری و حسابرسی کشور در بدنه مديريت 
بانك مرکزی، شرکت ملی نفت ايران، وزارت 
اقتصاد و دارايی و موسس��ات حسابرسی حتی 
بخش عمده آموزش حس��ابداران )که تاش 

آنها در آموزش و کس��ب تجربه جوانان قابل 
تقدي��ر ب��وده و حق بزرگی بر گردن اين حرفه 

دارند( در جريان بود.
او در ادام��ه گفت وگويش با هفته نامه تجارت 
ف��ردا اف��زود: اما آنها متاس��فانه برای تدوين 
اس��تانداردهای حس��ابداری و حسابرس��ی 
کاری انج��ام ندادن��د. به همت دانش��جويان 
و کارآزم��ودگان در مکتب آن پيشکس��وتان، 
مرکز تحقيقات حس��ابداری و حسابرس��ی به 
همت آقايان علی مستاجران، محسن شريفی، 
س��يامك شهرياری، داريوش سجادی، حسن 
صالح و شيخ و... و بعداً علی مدد، ملك آرايی، 
عالي��ور، ارب��اب س��ليمانی و ديگر اس��تادان 
راه ان��دازی ش��د و کار ترجم��ه و چاپ کتاب و 
اس��تانداردها را ش��روع کردند. در سال ۱365 
که سازمان حسابرسی تاسيس شد، اين مرکز 
در واحد تدوين اس��تانداردها ادغام شد و افراد 

بعدی همان کار را ادامه دادند.
هش��ی در ادام��ه بيان ک��رد: اولين مجموعه 
استانداردهای حسابداری در سال ۱3۷0 تهيه 
ش��د ک��ه به داليل ايراده��ای وارده بر آن در 
وزارت، باالخره به همت دانشگاهيان مستقر 
در وزارت، دکتر ش��رافت معاون کل وزير و با 
پش��تيبانی وزير آقای مهندس محمدخان در 
خرداد ۱3۷6 برای يك دوره سه ساله آزمايشی 
اباغ و از س��ال ۱3۷9 دائمی ش��د. مسووالن 
آن موقع اين مرکز نه احس��اس طلب داش��تند 
و نه انحصار. س��ال ۱3۴۸ به ماده ۲۴۱ بندی 
اضافه ش��د که گزارش ش��رکت های سهامی 
عام بايد دارای گزارش حس��ابدار رس��می هم 
باشند. با در نظر گرفتن موارد مشابهی از اين 
قبيل حسابداری در کشور کامًا رايج شد ولی 
هنوز اس��تانداردهای حسابداری و حسابرسی 

ناقص بودند.
عض��و هي��ات علم��ی دانش��کده مديريت و 
حسابداری دانشگاه شهيد بهشتی در پاسخ به 
اين سوال که اولين قانون حاوی واژه اصول و 
استانداردهای حسابداری و صورت های مالی 
در شبکه بانکی کشور چه زمانی تدوين شد؟ 
گفت: در سال ۱35۱ با اصاحی بر قانون پولی 
و بانکی کشور )مصوب ۱339( بانك مرکزی 

تاس��يس ش��د و وظايف اين نهاد از بانك ملی 
متمايز شد. در اين قانون وظايف بيشتری به 

بانك مرکزی اختصاص يافت.
او افزود: با توجه به اين قانون که مس��ووليت 
تدوين اصول حسابداری و نمونه گزارشگری 
بانك ها از وظايف حاکميت شمرده شده بود، 
در م��اده 33 و 36 قان��ون پولی و بانکی اصول 
دفت��رداری و ثب��ت و نمون��ه گزارش به بانك 
مرک��زی محول ش��د. پ��س در ايران تا خرداد 
س��ال ۱3۷6 که اولين اس��تانداردهای قانونی 
اعام شد به جز در نظام بانکی، عمًا استاندارد 
قانونی در کشور وجود نداشت. پس از انقاب 
حسب ضرورت به فکر ايجاد مرکز حاکميتی 

تدوين استانداردها افتادند.
او در پاسخ به اين سوال که آيا اکنون تدوين 
استانداردهای حس��ابداری کشور در انحصار 
س��ازمان حسابرس��ی است؟ گفت: قطعًا خير، 
در قان��ون مص��وب ۱36۲ جمل��ه انحص��ار 
حسابرس��ی در بند يك ماده واحده در ش��رح 

وظيفه حسابرسی اجرايی درج شده است.
هش��ی اف��زود: در بند ۴ م��اده واحده مزبور در 
خصوص وظيفه تدوين استانداردها هيچ ذکری 
از انحصار نش��ده است. اين برداشت شخصی 
آقايان دست اندرکار است. عقب نشينی وزرای 
داراي��ی در مقاب��ل اين گروه مديران پايبند به 
تصدی گ��ری دولتی، به آنها اين خيال را داده 
اس��ت. در اتفاق��ات اخير و ب��روز اختاف بين 
بان��ك مرک��زی و س��ازمان حسابرس��ی آنها 
انتظ��ار ي��ك مقاومت جدی در بانك مرکزی 
را نداشتند. اقتدار رئيس کل بانك مرکزی در 
ايس��تادگی روی برقراری گزارشگری مالی و 
به روز بانك ها در چارچوب IFRS، بی س��ابقه 
اس��ت. البت��ه تصمي��م ايش��ان در جهت رفع 
محدوديت های تحميلی بر نظام بانکی کشور 
اس��ت. او ضمن بيان اينکه در بحث بانك ها 
اخيراً اختاف نظری ميان سازمان حسابرسی 
و بانك مرکزی افتاده اس��ت، گفت: متاسفانه 
برخاف انتظار، در تقابل مديران س��ازمان با 
رئي��س کل بانك مرکزی، وزير کنونی دولت 
تدبير موضع بی طرفانه گرفتند و حل مشکل را 
به معاونت بانکی خود سپردند. ايشان متاسفانه 

به فکر سازش افتادند و حداقل برای بانك های 
دولتی درخواس��ت اس��تثنا داشتند و اين نکته 
را فرام��وش ک��رده بودند که اي��ن الزام برای 
بانك ه��ا با هدف رف��ع محروميت بانك های 
ايرانی از اتصال و همکاری با نظام بانکی دنيا 

در پساتحريم است.
عض��و هي��ات علم��ی دانش��کده مديريت و 
حس��ابداری دانش��گاه ش��هيد بهشتی گفت: 
شفافيت مالی شعار ملی کشور ما شده است چرا 
که طبق فرمايش نوروزی مقام معظم رهبری، 
شفافيت مالی پادزهر فساد است. دولتمردان ما 
در سال های قبل در برقراری شفافيت قصور 
به خرج داده اند و سازمان حسابرسی نيز تنها 

به شعار اکتفا کرده است.
او اف��زود: صورت های مالی بانك ها هم طبق 
دستورالعمل بانك مرکزی است. استانداردهای 
حسابداری را سازمان می نويسد. تا پيش از عيد 
95 اين دو نهاد با هم رابطه خوبی داش��تند و 
هرچه بانك مرکزی اباغ می کرد، س��ازمان 
حسابرسی می پذيرفت. بانك مرکزی هم البته 
طی سال های قبل قصور داشته است چرا که 
طب��ق قان��ون پولی و بانکی موظف به اصاح 

گزارشگری مالی بانك ها بود.
هش��ی در ادام��ه بي��ان ک��رد: حت��ی همين 
صورت ه��ای مال��ی جديد هم حداقل ش��ش 
س��ال با اس��تانداردهای روز دنيا فاصله دارد. 
اکنون هم بانك مرکزی به واس��طه مش��کل 
خود مجبور به ارتقای ش��فافيت مالی بانك ها 
شد. مشکل اين بود که در مذاکرات پسابرجام 
با بانك های خارجی قرار بود نظام کارگزاری، 
سوئيفت و... دوباره با جديت پيگيری شود. در 
اين مذاکرات از بانك مرکزی درخواست زبان 
مشترک می شد که اين زبان مشترک شفافيت 

و گزارشگری مالی به روز بود.
او گفت: تا اين مولفه رعايت نمی شد، هيچ کس 
با ايران وارد معامله نمی شد. االن که يك سال 
از برجام گذش��ته اس��ت نياز به زبان مشترک 
بيشتر احساس می شود. بانك مرکزی از سال 
۱393 خط خود را از س��ازمان حسابرس��ی جدا 
ک��رد و خود با کمك افراد متخصص باتجربه 
در حسابرس��ی بانك ها و بين الملل به س��مت 

ش��فافيت در گزارشگری مالی رفت. خروجی 
کار به بانك ها اباغ ش��د تا برای س��ال ۱39۴ 
در گزارش��گری مال��ی اس��تفاده ش��ود. حال 
بانك ه��ای دولت��ی از زير چنين مس��ووليتی 
ف��رار می کنند ولی بانك های خصوصی رفتار 

حرفه ای تری داشته اند.
او در پاس��خ به اين س��وال که اقدام س��ازمان 
حسابرسی برای ابراز مخالفت با صورت های 
مال��ی بانك ها چه ب��ود؟ گفت: بانك مرکزی 
به س��ازمان اطاع داد که من طبق وظيفه و 
اختي��ارات خود اين صورت ها را ارائه کرده ام. 
البته چند س��ال قبل هم سازمان بورس برای 
تطبيق با اس��تانداردهای بين المللی پيش قدم 
ش��د ولی س��ازمان حسابرسی اعام کرد اين 

امر زمان بر است.
هشی افزود: االن هم بانك مرکزی مثل همه 
دني��ا گام ب��ه گام IFRS را در بانك ها اجرايی 
کرده اس��ت. اما مديران س��ازمان حسابرسی 
بسيار دلخور شدند. معلوم نيست دليل ناراحتی 
دعوت نش��دن آنها به جلس��ات بانك مرکزی 
بوده است يا ناشی از نگاه حاکميتی آنهاست؟ 
اين در حالی اس��ت که س��ازمان حسابرس��ی، 
وزارت داراي��ی و بان��ك مرک��زی همه در تيم 
دولت هس��تند. او در ادامه بيان کرد: اما بانك 
مرک��زی اع��ام کرد که پ��س از تاش برای 
مبارزه با پولشويی، گزارشگری مالی بانك ها 
را ه��م به جدي��ت پيگيری خواهد کرد. بانك 
جهان��ی و صن��دوق بين المللی پول هم اعام 
کرد ايران مرحله به مرحله پيشرفت می کند. 
در چنين ش��رايطی انتظار نمی رود که مرجع 
تدوين جلوی چنين حرکتی بايس��تد. مقامات 
سازمان حسابرسی صورت مساله را اشتباه به 

گوش وزير اقتصاد رسانده اند.
او افزود: در مقدمه استانداردها آمده است که 
گزارشگری مالی حسب نياز ذی نفعان است. 
م��ا ديده ايم که س��ازمان بورس بس��ياری از 
يادداشت ها را الزامی ساخته است ولی سازمان 
هيچ اعتراضی به آن نکرده است. در استاندارد 
يك حس��ابداری بيان شده صورت های مالی 
اساس��ی ش��امل چه صورت هايی هستند. اما 
بايد ادامه آن را هم ببينيم که می گويد اگر نياز 
احساس شد، بايد برای آن چاره انديشيده شود. 
سازمان حسابرسی متاسفانه اعام کرد روی 
صورت های جديد اظهارنظر نخواهد کرد. در 

حالی که وظيفه او اظهارنظر است.
هش��ی در پاس��خ به اين سوال که آيا سازمان 
حسابرس��ی ح��ق دارد از اظهارنظ��ر روی 
صورت ه��ای مالی بانك ها اس��تنکاف کند؟ 
گف��ت: قطعًا خير، صدور گزارش حسابرس��ی 
نسبت به صورت های مالی ارائه شده مديران 
که گروکش��ی ندارد. حسابرس تنها حق دارد 
طبق بررس��ی های خود اظهارنظر مش��روط، 
مقب��ول، ع��دم اظهارنظر يا مردود اعام کند. 
متاسفانه سازمان حسابرسی به اين نوع اعام 

مواضع عادت کرده است.

عضو هيات علمی دانشگاه شهيد بهشتی مطرح کرد

شفافيت مالی زبان مشترک بانک های جهان

اخبار

ريي��س کل اس��بق بانك مرک��زی به موانع کاهش نيافتن 
نرخ س��ود بانکی به تناس��ب کاهش نرخ تورم، گفت: يکی 
از داليل عمده اين فاصله انجماد منابع در سيستم بانکی 
و معضل تنگنای اعتباری در ش��بکه بانکی اس��ت که البته 
اي��ن مس��اله تقاضا برای اعط��ای اعتبارات را افزايش داده 
و ب��ه همي��ن دليل نرخ س��ود بانکی بي��ش از حد طبيعی از 
تورم فاصله گرفته است. به گزارش اخبار بانك،طهماسب 
مظاه��ری در خص��وص احتمال کاهش مجدد نرخ س��ود 
بانکی در ش��ورای پول و اعتبار، به ايبنا گفت: س��ود بانکی 
يك رابطه هماهنگ، هم جهت و شانه به شانه با نرخ تورم 
دارد و اگر نرخ تورم کاهش پيدا کند به مثابه آن بايد نرخ 

سود بانکی نيز روند کاهشی داشته باشد.
وی تصريح کرد: از زمان روی کار آمدن دولت يازدهم نرخ 

تورم در يك تا دوسال اخير با توجه به سياست های بانك 
مرکزی به طرز محسوسی کاهش يافته و نتايج خوب آن 
در کش��ور نمايان ش��ده اس��ت و بر همين اساس نرخ سود 
بانکی هم در بخش س��پرده ها و هم در بخش تس��هيات 

کاهش يافته است.
وزير اس��بق اقتصاد و دارايی با اش��اره به در دستور کار قرار 
گرفتن کاهش مجدد نرخ س��ود بانکی در ش��ورای پول و 
اعتبار، اظهار داش��ت: کاهش مجدد نرخ س��ود بانکی در 
شورای پول واعتبار به اين معنی است که پيش بينی بانك 
مرکزی و کارشناس��ان اين مرکز از ش��رايط اقتصادی اين 
است که نرخ تورم روند کاهشی خود را ادامه می دهد که 
البته اين امر اميد بخش اس��ت. وی افزود: اگرکاهش نرخ 
س��ود بانکی دوباره در دس��تور کار قرار گيرد با اين تحليل 

می تواند منطقی باشد که پيش بينی بانك مرکزی کاهش 
مجدد نرخ تورم و به طبع آن کاهش نرخ سود بانکی است. 
مظاه��ری يادآور ش��د: با کاه��ش نرخ تورم به 9 درصد در 
تيرماه سال جاری فاصله نرخ سود بانکی با تورم بيش از حد 
نرمال آن است و تفاوت اين نرخ با سود سپرده های بانکی 
6 درصد و با نرخ سود تسهيات 9 درصد فاصله دارد و اين 
امر به اين معنی است که نرخ تسهيات در شرايط کنونی 

دوبرابر نرخ تورم بوده که فاصله زيادی است.
وی با اش��اره به موانع کاهش نيافتن نرخ س��ود بانکی به 
تناسب کاهش نرخ تورم، گفت: يکی از داليل عمده اين 
فاصل��ه انجم��اد منابع در سيس��تم بانکی و معضل تنگنای 
اعتباری در ش��بکه بانکی اس��ت که البته اين مساله تقاضا 
برای اعطای اعتبارات را افزايش داده و به همين دليل نرخ 

سود بانکی بيش از حد طبيعی از تورم فاصله گرفته است. 
مظاهری يادآور شد: شايد بانك مرکزی به منظور اصاح 
اين رويه تسهياتی را در نظر گرفته يا پيشنهاداتی دارد که 
بتواند بخشی از اين تنگنای مالی در شبکه بانکی را حل کند 
و به بانك ها اين امکان را بدهد که تسهيات دهی بهتری 
داشته باشند البته با اين راهکار فاصله بزرگ بين تورم و نرخ 
سود بانکی که در شرايط کنونی وجود دارد کم می شود و 

نرخ سود بانکی واقعی بازهم کاهش می يابد.
رئيس اسبق بانك مرکزی با تاکيد بر اين که کاهش نرخ 
سود بانکی نويده دهنده است، اظهار داشت: کاهش واقعی 
نرخ س��ود بانکی اثرات مثبتی برای اقتصاد و توليد دارد و 
دولت وبانك مرکزی بايد به سمت کاهش مجدد نرخ تورم 

و به طبع آن کاهش نرخ سود بانکی حرکت کند.

رييس كل اسبق بانک مركزی مطرح كرد

موانعی كه جلوی كاهش نرخ سود را می گيرد 
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بازديد مدير عامل 
از شعب بانک ايران زمین

مديرعامل بانك ايران زمين و هيات همراه 
در ادامه بازديدهاي خود، از ۴ شعبه استان 
ته��ران بازدي��د کردند.به گ��زارش روابط 
عمومي بان��ك اي��ران زمي��ن: عبدالمجيد 
پورس��عيد مديرعامل بانك ايران زمين با 
همراهي معاونت عمليات بانکي،  مديريت 
ش��عب اس��تان ته��ران، مديري��ت حوزه 
مديرعام��ل و مديري��ت روابط عمومي روز 
گذشته از ۴ شعبه تهران  بازديد و از نزديك 
با مديران و کارکنان ش��عب ديدار و گفت 
و ک��و کردن��د. در اين ديدارها پورس��عيد از 
نزدي��ك در جريان نحوه پاس��خگويي به 
مش��تريان قرار گرف��ت و  رهنمودهايي را 
جه��ت تس��ريع در روند ارائ��ه خدمات به 
مشتريان ارائه کرد. محمديه، جواديه، خاني 
آباد و شهرري شعبي بودند که روز گذشته 
از س��وي مدير عامل و هيات همراه مورد 

بازديد قرار گرفت.

ارائه دی کارت هواداری والیبال 
در شعب بانک دی

کارت بان��ك ه��واداری واليبال همزمان با 
افتخارآفرينی تيم ملی واليبال در مسابقات 
ليگ جهانی و المپيك ريو از طريق شعب 
بانك دی ارائه ش��د. به گزارش اداره کل 
رواب��ط عموم��ی بانك دی، در راس��تای 
ارزش آفرينی و ايفای نقش مسئوليت های 
اجتماعی سازمان در قبال جامعه و ورزش 
با همکاری فدراس��يون واليبال جمهوری 
اس��امی اي��ران کارت بان��ك ه��واداری 
واليبال در ش��عب سراس��ر کشور قابل ارائه 
به مشتريان و عاقه مندان است. اين کارت 
که با هدف همياری و هواداری تيم واليبال 
جمهوری اس��امی ايران تهيه شده دارای 
قابليت ه��ای مختلفی از جمله تخفيف در 
خري��د از فروش��گاه ها، خدم��ات بيمه ای، 
جوايز نقدی و مواردی از اين قبيل است. 

اولین سمینار تخصصی
 کاربرد کالن داده ها با حمايت 
مالی موسسه اعتباری عسکريه

 اولي��ن س��مينار تخصص��ی کاربرد کان 
داده ها در س��ازمان هاي بزرگ با مشارکت 
موسس��ه عالی اقتصاد مونيخ HDBW در 
مرکز مطالعات بهره وری و منابع انس��انی 
س��ازمان مديري��ت صنعت��ی در روزهای 
چهارشنبه و پنجشنبه 30 و 3۱ تيرماه ۱395 
به همت...ايکوبيگ برگزار گرديد. موسسه 
اعتباری عسکريه يکی از حاميان برگزاری 
اين رويداد اس��ت. ه��دف از برگزاری اين 
سمينار تحصصی ايجاد تصويری بنيادين 
از کان داده ها، موارد اس��تفاده و کاربرد 
آن ه��ا در صنع��ت و همچني��ن چالش ها و 
مشکات پياده سازی آن در سازمان هاي 
بزرگ اس��ت. در اين س��مينار فرصت ها و 
تهديدهای پيش روی سازمان هاي بزرگ 
از جمله بانك ها و موسسات مالی، بيمه ها 
و ديگر س��ازمان صنعتی و خدماتی در به 
کارگي��ری کان داده ها بررس��ی گرديد. 
اس��اتيد دوره که از مدرس��ه عالی اقتصاد 
مونيخ HDBW هس��تند آخرين تحوالت 
ح��وزه کان داده ها را در صنايع گوناگون 
کش��ور آلمان با ش��رکت کنندگان در ميان 
گذاش��تند. مدرس��ه عالی اقتص��اد مونيخ 
HDBW از موسس��ات آموزش��ی پيش��رو 
و يک��ی از جديدتري��ن و نوآورترين مراکز 

دانشگاهی در آلمان است. 

مديرعامل بانك رفاه در پيامی پنجاه و ششمين سالگرد تاسيس اين 
بانك را تبريك گفت و از تاش کارکنان بانك در ارائه خدمت به 
مشتريان قدردانی کرد. به گزارش اخبار بانك،در پيام دکتر محمد 
علی سهمانی آمده است: فرا رسيدن ۲۷ مرداد ماه، پنجاه و ششمين 
سالروز تاسيس بانك رفاه را تبريك عرض می نمايم. بانك رفاه با 
قدمت بيش از نيم قرن و با داشتن نيروی انسانی متعهد، شايسته و 

توانمند، ظرفيت و آمادگی الزم را برای حرکت به سمت توسعه و 
تعالی داشته و ايمان دارم با اين پشتوانه بزرگ می توانيم، به آنچه 
شايسته نام بانك است دسترسی پيدا کنيم. بانك رفاه و آنچه امروز 
به امانت به دستان ما سپرده شده است يادگار گرانسنگ جمع کثيری 
از کارکنان متعهد و ارزشمند از گذشته هاي دور تا کنون است که 
با کمترين امکانات در جهت رشد و تعالی بانك همت گمارده و از 

هيج کوششی برای اعتای بانك دريغ نورزيدند و وظيفه همه ما 
حراست از اين يادگار کهن و رشد و توسعه بيش از پيش آن است. 
راه دشوار خدمت رسانی به مردم شريف و عزيز ميهن اسامی مان 
را با توکل به خداوند رحمان ادامه خواهيم داد و انشااهلل برنامه ها و 
اقدامات بانك به نحوی خواهد بود که از نتايج و دستاوردهای آن 
محمد علی سهمانی همه ذی نفعان، خشنود و راضی گردند. 

بانک رفاه 56 ساله شد

رئيس کل بانك مرکزي گفت: در سال گذشته 
حدود 5 درصد افزايش در قيمت ارز داشتيم و 
امسال نيز پيش بيني مي شود اين افزايش در 

همين حدود باشد.
رئيس کل بانك مرکزي گفت: در سال گذشته 
حدود 5 درصد افزايش در قيمت ارز داشتيم و 
امسال نيز پيش بيني مي شود اين افزايش در 

همين حدود باشد.
در جريان سفر هيئت دولت به استان کهگيلويه 
و بويراحمد، مقرر شد با مشارکت و هماهنگي 
نظام بانکي کشور، صندوق ويژه توسعه استان 
به منظور حمايت از س��رمايه گذاري و جذب 
طرح هاي اقتصادي با بهره وري باال تاسيس 
شود. به گزارش مهر، رئيس کل بانك مرکزي 
در اين سفر ضمن اعام اين خبر، از تازه ترين 
آمار درباره حمايت شبکه بانکي از بنگاه هاي 
توليدي کوچك و متوس��ط خبر داد. به گفته 
وي، از ابتداي س��ال جاري تاکنون بيش از ۴ 
هزار بنگاه کوچك و متوس��ط در قالب طرح 
خ��روج اي��ن بنگاه ها از رک��ود و به کارگيري 
ظرفيت هاي توليدي، موفق به اخذ تسهيات 
از شبکه بانکي شده اند.ولي اله سيف در جلسه 
کارگروه تس��هيل و رفع موانع توليد و نشست 
بررس��ي مس��ائل بانکي اس��تان کهگيلويه و 
بويراحمد که در جريان سفر رياست جمهوري 
به اين اس��تان برگزار ش��د، ضمن اعام اين 
مطل��ب گفت: در آغاز س��ال جاري پروژه اي 
توس��ط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور 
ب��ا همراه��ي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تعريف ش��د که براس��اس آن پ��روژه، ۷500 
بنگاه کوچك و متوس��ط در کش��ور وجود دارد 
که نياز به ۱6 هزار ميليارد تومان تس��هيات 
براي از سرگيري ظرفيت توليدي خود دارند.

وي ادام��ه داد: ب��ا توجه به اختصاص بيش از 

۴۱۷ هزار ميليارد تومان تس��هيات توس��ط 
ش��بکه بانکي در س��ال گذش��ته و توان شبکه 
بانکي براي اعطاي تسهيات در سال جاري، 
رقم ۱6 هزار ميليارد تومان، رقم چشمگيري 
نيست و تخصيص اين منابع به راحتي انجام 
مي شود. رئيس کل بانك مرکزي افزود: اين 
تسهيات تا آخر شهريورماه مي تواند در اختيار 
۷500 واح��د ق��رار گيرد و در حال حاضر بيش 
از ۴ ه��زار بن��گاه کوچك و متوس��ط موفق به 
اخذ تس��هيات در اين قالب ش��ده اند. سيف با 
اش��اره به اينکه اولويت اول براي تس��هيات 
نظام بانکي در سال جاري، بنگاه هاي کوچك 
و متوسط است، گفت: نظام بانکي به صورت 
مس��تمر از تولي��د و فعالي��ت مثبت اقتصادي 
حماي��ت مي کن��د و محدوديت��ي در اين مورد 

متصور نيست.

درآمده�اي ارزي در پس�ابرجام دوبرابر  ���
شده است

سيف ضمن اشاره به افزايش دوبرابري حجم 
صادرات نفت کشور و درآمدهاي ارزي حاصل 
از آن افزود: يکي از دستاوردهاي بزرگ برجام، 
باز شدن شرايط بين المللي براي اقتصاد همراه 
با اجراي اقتصاد مقاومتي در داخل کشور است 
که ما را به سمت رشد باالي اقتصادي پيش 
مي ب��رد.وي در مورد حساس��يت هاي س��ال 
جاري و تحوالت پس��ابرجام گفت: س��ال 95 
سال حساسي است چرا که اولين سال اجراي 
برجام در کشور است. با اجراي برجام در کشور 
تحوالت بزرگي اتفاق افتاد اما نبايد فراموش 
کنيم که ظرفيت هاي کامل برجام را از طرف 
مقابل پيگيري کنيم. انتظار ما بس��يار بيش��تر 
اس��ت و ب��ه صورت مس��تمر آنه��ا را پيگيري 

مي کني��م ت��ا ارتباطات بي��ن المللي بانکي ما 
ب��ه ش��رايط عادي قب��ل از تحريم برگردد. در 
ح��ال حاضر اين اتف��اق به طور کامل محقق 
نشده است اما نسبت به قبل از برجام شرايط 
متفاوت��ي داريم و ارتباط��ات کارگزاري نظام 
بانک��ي، حضور س��رمايه گذاران در کش��ور و 
قراردادهاي��ي که بس��ته مي ش��ود به صورت 
مس��تمر در حال افزايش اس��ت و بايد به آثار و 

ابعاد مثبت توجه کنيم.
پيش بيني اعطاي تس�هيالت ���۴۶۰ هزار 

ميلياردي در سال ۹۵
رئي��س کل بان��ك مرکزي با بي��ان اينکه در 
ح��ال حاضر نظام بانکي با محدوديت هايي از 
جمله تنگناي مالي و تسهياتي مواجه است، 
گف��ت: علي رغ��م اي��ن محدوديت ها حجم 
تس��هيات اعطايي به بخش هاي اقتصادي 

در س��ال گذش��ته معادل ۴۱۷ ه��زار ميليارد 
تومان بوده اس��ت و پيش بيني مي ش��ود اين 
 رقم در سال ۱395 به ۴60 هزار ميليارد تومان 

برسد. 
س��يف اصاح بخش مالي کشور را راهکاري 
براي رفع تنگناي مالي بانك ها عنوان کرد و 
گفت: در دولت يازدهم برنامه مناسبي تدوين 
ش��ده و خوش��بختانه در دولت يازدهم درک 
شفافي از مسائل نظام بانکي در ذهن مسئوالن 
وجود دارد و برنامه اصاح بخش مالي کشور با 
هدف حل مشکات نظام بانکي طراحي شده 
است که بانك مرکزي، وزارت امور اقتصادي 
و دارايي و سازمان برنامه و بودجه، مسئوليت 

اجراي آن را به عهده دارند.
زمينه يکسازي نرخ ارز فراهم شد ���

رئيس کل بانك مرکزي با بيان اينکه آرامش 
اقتصاد ما قابل مقايسه با ساير کشورهاي نفتي 
نيست، گفت: در سال ۱39۴ با کاهش قيمت 
نف��ت، ش��وک نفتي در جه��ان به وجود آمد و 
بس��ياري از کشورهاي نفتي را دچار نوسانات 
ش��ديد اقتصادي کرد اما اين شوک بر اقتصاد 
کش��ور ما تاثيري نداشت.س��يف يکي از نتايج 
تاش ه��اي ص��ورت گرفته طي س��ه س��ال 
گذش��ته در اقتصاد کشور را آرامش اقتصادي 
موجود دانس��ت و گفت: آرامش ايجادشده در 
اقتصاد کشور، مقدمه ورود به تك نرخي شدن 
ارز اس��ت. نظام ارزي ما ش��ناور مديريت شده 
اس��ت و اين سياس��ت با ثتبيت نرخ ارز تفاوت 
دارد و در آن ن��رخ ارز، رون��د طبيع��ي خ��ود را 
متناسب با اقتضائات کان اقتصاد کشور طي 
مي کند؛ با اين اوصاف در سال گذشته حدود 5 
درصد افزايش در قيمت ارز داش��تيم و امسال 
نيز پيش بيني مي شود اين افزايش در همين 

حدود باشد.

سيف برنامه جديد ارزي را اعالم کرد

نرخ ارز 5 درصد افزايش مي يابد

بانك تجارت آئين تجليل از تاشهاي خبرنگاران اقتصادي 
رسانه هاي گروهي کشور را برگزار کرد.

بانك تجارت آئين تجليل از تاشهاي خبرنگاران اقتصادي 
رسانه هاي گروهي کشور را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومي بانك تجارت در اين مراس��م که 
شامگاه دوشنبه ۲5 مرداد ماه با حضور خبرنگاران اقتصادي 
رسانه هاي گروهي کشور برگزار شد، محمدابراهيم مقدم 
مديرعامل بانك تجارت با اش��اره به تحوالت چش��مگير 
فضاي اطاع رس��اني کش��ور در سالهاي اخير گفت: قطعا 
بنگاههاي اقتصادي بايد خود را با اين تحوالت همراه کرده 
و روندهاي اطاع رساني و پاسخگويي خود را متناسب با 

انتظارات و س��ايق جديد مردم بهبود بخش��ند. وي افزود 
: تجرب��ه پذي��ري و آموخت��ن از تجربيات��ي که بنگاههاي 
اقتصادي در ديگر کش��ورها در اين مس��ير کسب کرده اند 
مي توان��د ب��راي بانکها و ديگر بنگاههاي اقتصادي بزرگ 
ايراني بسيار مفيد باشد. مديرعامل بانك تجارت با اشاره به 
دشواري هاي حرفه ي خبرنگاري و حساسيت هاي بيشمار 
آن يادآور شد : اقتصاد کشور پس از حصول برجام و افزايش 
انتظارات مردم، ش��رايط حساس��ي را پشت سر مي گذارد و 
بنگاههاي اقتصادي امروز بيشتر از هميشه نيازمند حرفه 
اي ش��دن روندهاي اطاع رساني و تحليلگري اطاعات 
درباره عملکرد خود و انتظارات مردم هستند.در اين ميان 

رسانه ها با توزيع مناسب و به موقع اطاعات بين گروه هاي 
مختلف جامعه و بين مردم و مس��ئوالن، مس��ير توس��عه 
کش��ور را هموارتر مي کنند. مقدم با اش��اره به اينکه امروز 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي مهمترين اولويت عملياتي 
بنگاه هاي اقتصادي کشور است تاکيد کرد: اصحاب رسانه 
مي توانند با مسئوليت پذيري و شناسايي و معرفي درست 
فرصت هاي سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال مولد در کشور، 
م��ا را در اق��دام و عم��ل در اقتصاد مقاومتي ياري کنند. در 
ادامه اين مراس��م دکتر ضيايي پرور از کارشناس��ان علوم 
ارتباط��ات کش��ور و رئيس مرکز رواب��ط عمومي و اطاع 
رساني سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري صنايع با اشاره 

س��ير تحوالت دو دهه گذش��ته در گذار از روزنامه نگاري 
سنتي به روزنامه نگاري مدرن گفت : همانطور که ظهور 
اينترنت، تحولي بس��يار عظيم در افزايش حجم محتواي 
خبري و سرعت چشمگير انتقال اطاعات داشت، با تولد 
ش��بکه هاي اجتماعي نيز برخي از ساختارها و فرآيندهاي 

خبررساني و بازخورد دچار تغييرات اساسي شده اند.
گفتن��ي اس��ت مدي��رکل مرکز اط��اع رس��اني و روابط 
عموم��ي وزارت امور اقتص��ادي و دارايي، مديرکل روابط 
عمومي بانك مرکزي، روس��اي برخي از تشکل هاي مهم 
روابط عمومي و مديران مس��ئول تعدادي از روزنامه هاي 

بزرگ کشور از جمله ميهمانان اين مراسم بودند.

بانک تجارت طي مراسمي از خبرنگاران اقتصادي تجليل كرد

اخبار

تيم��ور غفاري عض��و هيات مديره 
بانك قرض الحس��نه مهرايران هم 
زمان با سي امين سفر کاروان تدبير 
و امي��د به منظ��ور ارزيابي عملکرد 
و بررس��ي مي��زان منابع، مصارف و 
مطالبات بانکي، از مديريت و شعب 

استان کهگيلويه و بوير احمد بازديد 
کرد. به گزارش اداره روابط عمومي و 
بازاريابي بانك قرض الحس��نه مهر 
ايران، ارزيابي آمار عملکردي شعب 
استان در حوزه بازاريابي و جذب منابع، 
تخصيص بهينه منابع، بررسي نحوه 

پيگيري ش��عب در وصول مطالبات، 
مطالعه درخصوص پتانس��يل هاي 
موجود و عملکرد س��تاد و ش��عب در 
ج��ذب منابع پاي��دار از جمله اهداف 
س��فر ي��ك روزه غفاري به اس��تان 
کهگيلويه و بوير احمد بود. بازديد از 

ش��عب و ساختمان سرپرستي استان 
کهگيلويه و بوير احمد و ش��رکت در 
نشست توسعه سرمايه گذاري که با 
حضور رئيس جمهور برگزار ش��د، از 
محور هاي اين سفر استاني به شمار 
مي آيد. غف��اري عضو هيات مديره 

بانك قرض الحس��نه مهر ايران در 
بازديد از ش��عب استان بيان داشت: 
ب��ا عناي��ت به ماموري��ت راهبردي 
بان��ك که گره گش��ايي از نياز هاي 
خ��رد ق��رض الحس��نه و اهميت به 
کس��ب و کارهاي کوچك و اشتغالزا 

مي باش��د، مش��ترياني که مستحق 
دريافت تس��هيات قرض الحسنه 
در ح��وزه رف��ع احتياجات ضروري، 
درم��ان بيم��اري، ازدواج و تامي��ن 
مس��کن هستند بايد در اولويت ارائه 

خدمات بهينه بانك قرار گيرند.

عضو هيات مديره بانک قرض الحسنه مهر ايران از شعب استان كهگيلويه و بوير احمد بازديد كرد
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پرداخت خسارت ۱0 میلیارد 
ريالی حادثه آتش سوزی  

بيمه آسيا خسارت آتش سوزی ۱0 ميليارد 
ريالی ش��رکت جهان ستاره آريا را  پرداخت 
کرد. به گزارش روابط عمومی بيمه آس��يا، 
چك خسارت ۱0 ميليارد ريال شرکت جهان 
ستاره آريا توسط فرامرز خجير، معاون فنی 
مدير عامل بيمه آس��يا در بيمه هاي اموال، 
تحوي��ل مدي��ر عامل اين ش��رکت ش��د. 
بنابراي��ن گ��زارش ودر پی اعام خس��ارت 
آتش سوزی در انبار ماکارونی اين شرکت و 
اعزام کارشناسان بيمه آسيا به محل حادثه 
و بازديد هاي متعدد، خسارت وارده تعيين و 

به بيمه گذار پرداخت شد. 

واريز وجوه حق تقدم بیمه سرمد 
به حساب سهامداران 

وجوه ناشی از خالص ارزش فروش حق تقدم 
اس��تفاده نشده سهام بيمه سرمد به حساب 
سهامداران واريز شد. وجوه ناشی از خالص 
ارزش فروش حق تقدم استفاده نشده سهام 
آن دس��ته از سهامداران محترم بيمه سرمد 
)س��هامی عام(  که از حق تقدم س��هام خود 
در افزايش سرمايه مصوب مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ ۱3 اس��فند ۱393 استفاده 
نکرده و نس��بت به اعام اطاعات مربوط 
به شماره حساب خود اقدام نمودند، در تاريخ 

۱395/05/۱۸ واريز گرديد.

جلسه آموزش صدور بیمه هاي 
عمر و زندگی بیمه دي

دومي��ن جلس��ه آموزش ص��دور بيمه هاي 
عمر و زندگی در ش��عبه قزوين برگزار ش��د. 
به گزارش روابط عمومی بيمه دی؛ دومين 
جلسه آموزش صدور بيمه هاي عمر و زندگی 
ب��ا هدف تعميق آم��وزش بيمه هاي عمر و 
س��رمايه گذاری در محل مديريت اس��تان 
قزوين برگزار ش��د. در اين جلسه آموزشی، 
نماين��دگان اين اس��تان با مرور س��واالت 
و ابهام��ات خود همگام با س��امانه فناوران 
مراح��ل صدور و ن��کات مهم را فراگرفتند. 
همچنين سرپرس��ت اس��تان قزوين ضمن 
تشريح رويکرد شرکت به افزايش سهم بيمه 
دی در ب��ازار بيمه ه��اي زندگی، به اهميت 
آموزش مستمر نمايندگان و شبکه فروش 
در خصوص پاسخگويی مناسب به مشتريان 

اشاره کرد. 

محسن پورکیاني رئیس شوراي 
عمومي سنديکاي بیمه گران شد

به گزارش روابط عمومی بيمه ايران، جلسه 
شورای عمومی سنديکای بيمه گران ايران 
دوشنبه ۱۸ مرداد برگزار شد و طی آن، آقای 
پورکيان��ی رييس هيأت مديره و مديرعامل 
بيمه ايران به اتفاق آرای اعضای سنديکا به 
مدت ۲ سال به عنوان رئيس شورای عمومی 
سنديکای بيمه گران ايران انتخاب شد. آقای 
پورکيان��ی پي��ش از مديرعاملی بيمه ايران 
ني��ز ضم��ن عضويت در هي�أت مديره بيمه 
ايران، مسئوليت هايی نظير مديرعاملی بيمه 
 ايران معين و رياست هيأت مديره کارگزاری 

بورس بيمه ايران را به عهده  داشته است.

راه اندازی مرکز 24 ساعته 
صدور معرفی نامه هاي درمانی 

بیمه نوين
 در راس��تای اجرای سياس��ت هاي مشتری 
مدارانه و رفاه حال مش��تريان مرکز ش��بانه 
روزی ص��دور  معرف��ی نامه ه��اي درمانی 
ش��رکت بيم��ه نوي��ن راه اندازی ش��د.  به 
گزارش روابط عمومی ش��رکت بيمه نوين، 
مرکز ش��بانه روزی صدور معرفی نامه هاي 
درمانی اين شرکت در راستای ارج نهادن به 
شأن و اعتماد بيمه گذاران با هدف سهولت 
و تسريع امور در ارائه خدمات متمايز، از ۲3 
مردادماه س��ال جاری راه اندازی شد. از اين 
پس بيمه گذاران گرامی می توانند در تمام 
ساعات شبانه روز ايام کاری و تعطيات از 
طريق تماس با شماره تلفن ۲۲۲5۲۴۲3-

0۲۱ و ارس��ال م��دارک از طريق فاکس به 
همين ش��ماره برای درياف��ت معرفی نامه 
و بس��تری در مراک��ز درمانی طرف قرارداد 

شرکت بيمه نوين اقدام نمايند. 

با توجه به امنيت باالی ايران برای سرمايه گذاری،شرکت هاي 
بيمه در ايران از ورود بيمه گران خارجی استقبال می کنند. يونس 
مظلومی، مديرعامل بيمه رازی با بيان اينکه ايران در توليد حق 
بيمه در منطقه منا رتبه دوم را داراست، گفت: ايران عضو منطقه منا 
قرار دارد، همانطور که می دانيد درمنطقه منا بعد از ترکيه،حدود ۱۸ 
درصد از حق بيمه توليد شده در اين منطقه متعلق به ايران است. 

که بر اس��اس گزارش��ی که منا اينشورنس ارائه کرده چهار کشور  
ايران، ترکيه، امارات متحده عربی و عربستان صعودی  در مجموع 
نزديك به سه چهارم از کل  حق بيمه ای که در اين منطقه توليد 
می ش��ود را به خود اختصاص داده اند. وی به ش��رکت هاي فعال 
صنعت بيمه در ايران اشاره کرد و افزود: در ايران 30 شرکت بيمه 
ای مجوز فعاليت دارند که از اين تعداد يك شرکت بيمه دولتی، 

۲۲ ش��رکت خصوصی و ۷  ش��رکت بيمه ای که  در منطقه آزاد 
تجاری  فعاليت می کنند که اين شرکت ها  در سال ۲0۱۴ حدود 
۷/5 ميليارد دالر حق بيمه توليد کردند که اين ميزان  نسبت به 
سال ۲0۱3 که 6/۷ ميليارد دالر برآورد شده با تبديل به نرخ آزاد 
ارز حدود ۱۱ در صد رشد نشان می دهد که اين رشد واقعی بوده 

نه رشدی که ناشی از تورم باشد. 

جذابيت های صنعت بيمه ايران برای سرمايه گذاران خارجی 

اعضای هيات مديره انجمن صنفی کارگزاران 
رسمی بيمه در ديدار با رئيس کل بيمه مرکزی، 
خواهان حمايت از تش��کيل کانون کارگزاران 

رسمی بيمه شدند.
ب��ه گ��زارش اخبار بانك،دکتر همتی امروز در 
دي��دار ب��ا اعضای هيات مديره انجمن صنفی 
کارگزاران رسمی بيمه، ضمن ابراز خرسندی 
از اي��ن دي��دار گف��ت: کارگزاران ب��ه عنوان 
مش��اوران بيمه گذاران با ارائه نرخ و ش��رايط 
مناسب به بيمه گذاران، می توانند نقش مهمی 

در سالم سازی بازار بيمه ايفا کنند.
 وی تاکي��د کرد: س��ال ۱3۷3 ک��ه به عنوان 
رئي��س کل بيم��ه مرک��زی منصوب ش��دم، 
ي��ك کارگزار بيمه داش��تيم آنهم غيرفعال و 
خوشحالم که با تاش هاي انجام گرفته، االن 
بيشتر از 550 کارگزار فعال داريم. عبدالناصر 
همتی، مشاوره صحيح را از مهمترين وظيفه 
کارگزاران دانس��ت و گف��ت: بدترين خدمت 
کارگزاران به مردم، توصيه خريد ارزان ترين 
بيم��ه نام��ه به آنها اس��ت، چرا ک��ه بيمه نامه 

ب��ا نرخ غير فنی، پش��توانه پرداخت مناس��ب 
هنگام خس��ارت را ندارد. ش��رکت هاي بيمه 

بايد از ظرفيت هاي کارگزاران بيشتر استفاده 
کنند و عنايت و حمايت بيشتری از آنها داشته 

باشند. رئيس کل بيمه مرکزی ضمن استقبال 
از کانون کارگزاران رسمی بيمه گفت: اين کار 

را با سرعت پيگيری کنيد و بيمه مرکزی نيز 
حمايت هاي الزم را از شما خواهد داشت تا در 
کنار ساير تشکل هاي صنفی نظير سنديکای 
بيم��ه گ��ران اي��ران و انجمن ه��اي صنفی 
نماين��دگان به نق��ش آفرينی در صنعت بيمه 
بپردازند. رئيس کل بيمه مرکزی، رشد کيفی، 
فنی و محتوايی کارگزاران رسمی بيمه را يکی 
از عوامل توسعه صنعت بيمه دانست و گفت: 
م��ا حماي��ت می کنيم تا م��ردم جايگاه واقعی 
کارگ��زاران را به عنوان مش��اور بيمه گذاران 
بشناس��ند و ف��رق بي��ن نماينده و کارگزار را از 

طريق اطاع رسانی انتقال دهيم.
در ادام��ه اعضای هيات مديره انجمن صنفی 
کارگزاران رس��می کش��ور و استان خراسان 
رضوی با اس��تقبال از برگزاری اين جلس��ه و 
تقدير از دکتر همتی به عنوان حامی هميشگی 
کارگزاران، ديدگاه ها و خواس��ته هاي خود را 
بي��ان کردن��د و از رئي��س کل بيم��ه مرکزی 
خواستار حمايت بيشتر از کارگزاران و تشکيل 

کانون کارگزاران رسمی بيمه شدند.

نقش مهم کارگزاران در سالم سازی بازار بيمه

نشس��ت خبري مديرعامل انجمن حرفه اي صنعت بيمه 
با خبرنگاران در خصوص موضوع چالش هاي خبرنگاري 

در صنعت بيمه روز برگزار شد.
نشس��ت خبري مديرعامل انجمن حرفه اي صنعت بيمه 
با خبرنگاران در خصوص موضوع چالش هاي خبرنگاري 

در صنعت بيمه روز برگزار شد.
در اين نشست خبرنگاران به بيان مشکات خود در حوزه 
خبرنگاري در صنعت بيمه پرداختند و پيشنهادات و نقطه 
نظرات خود را بيان کردند و دکتر حجاريان نيز ضمن پاسخ 
به برخي از آنها، ديدگاه خود را در رابطه با موضوعات مطرح 
ش��ده ارائه داد. مسعود حجاريان، مديرعامل انجمن حرفه 
اي صنع��ت بيم��ه گفت: خبرن��گاران در خط مقدم کاهش 
ريس��ك و خس��ارتهاي اجتماعي هستند چرا که بافرهنگ 
س��ازي و آْموزش مردم مي توان به کاهش خس��ارتها در 

جامع��ه کم��ك کرد. مدي��ر عامل انجمن حرفه اي صنعت 
بيم��ه در ادام��ه، بر تقويت پرسش��گران صنعت بيمه تاکيد 
کرد و گفت: اگر پرسشگران تقويت شوند و فعال تر برخورد 
کنند، پاس��خگويي بيشتر شده و پاسخگويان صنعت بيمه 

فعال تر شده و حرفه اي تر مي شوند.
وي بر شفافيت به همراه اخاق در حوزه رسانه تاکيد کرد 
و گفت: اگر اخاق نباشد ممکن است به اسم شفافيت بد 
اخاقي صورت گيرد. به اسم شفافيت توهين شود، تخريب 
شود و خود شفافيت از بين مي رود. شفافيت وقتي اثربخش 
اس��ت و توس��عه دهنده و بهبود دهنده اس��ت که با اخاق 
عجين شود. حجاريان موضوع حاکميت شرکتي را يکي از 
نکات مهم در صنعت بيمه برشمرد و گفت: اين حاکميت 
ش��رکتي رابطه بين س��هامدار و مديران ش��رکت را تنظيم 
مي کند، سهامداران يك انتظاري از شرکت دارند و مديران 

هم يك تکاليفي دارند، مديران از نظر بيمه مرکزي مکلفند 
که تعهداتشان به جامعه را انجام دهند. در اثر فعاليت هاي 
ش��رکت، منابع و س��ودي ايجاد مي شود، آيا اين سود براي 
تعهدات آتي شرکت بايد ذخيره شود يا بايد در مجمع توزيع 
شود و به سهامدار بدهند؟ اينجا امکان تضاد منافع به وجود 
مي آيد، بعضا سهامداران به مديران فشار مي آورند که سود 
بيشتري بدهد، ذخايررا کم کند؛ دولت و بيمه مرکزي نيز 

حفظ ذخاير مکفي را خواستار هستنند.
وي افزود: اگر شرکتي نتواند در آينده تعهداتش را ادا کند، 
قابل اعتماد نيست. شرکت ها بايد قادر باشند به تعهداتشان 
پاسخگو باشند و اينها را مي توان از روي صورت هاي مالي، 

آمارها و گزارشات شرکت ها محاسبه کرد..
مديرعام��ل انجم��ن حرف��ه اي صنع��ت بيم��ه مديران و 
کارشناسان يك شرکت بيمه را يکي از عوامل مهم اعتمادزا 

معرفي کرد وگفت: تعهد، تخصص و حرفه نيروي انساني 
در ش��رکت از اهميت بااليي برخوردار اس��ت. جمع منابع 
انس��اني ش��رکت ها مي تواند اعتماد را براي مردم به وجود 
بياورد. بسياري از بيمه گذاران، ريسك خود را بنا بر آشنايي 
خود با کارشناس��ي خاص نزد ش��رکتي بيمه مي کنند و اگر 
آن کارشناس به شرکت ديگري برود مي تواند پورتفوهايي 
را نيز با خود منتقل کند. کار کردن سالم، شفاف و با تعهد 

مي تواند اعتماد را جلب و افزايش دهد.
حجاريان در ادامه به بيان تفاوت در سپرده پذيري بانك ها 
و بيمه ها پرداخت و گفت: در حالي که ش��رکت هاي بيمه 
تا 3 برابر سرمايه اوليه بايد ريسك بپذيرند اين رقم براي 
بانك ه��ا ت��ا ۸ براب��ر س��رمايه اوليه خود اس��ت و بانك ها 
مي توانند تا اين رقم مجوز جذب سپرده داشته و تا 9 برابر 

آن تسهيات پرداخت کنند.

هم انديشي انجمن حرفه اي صنعت بيمه با اصحاب رسانه

برقراری ارتباط موثر با مش��تريان و عموم جامعه يکی از 
عوامل پويايي و کليد موفقيت ش��رکت بيمه کوثر اس��ت. 
به گزارش روابط عمومی و اعام مدير حقوقی و بازرس��ی 
بيمه کوثر؛ سامانه رسيدگی به شکايت ها به منظور دريافت 
و بررسی پيشنهادها، انتقادها، شکايت ها  و نقطه نظرهای 
مش��تريان، کارکنان و س��اير ذی نفعان و شهروندان جهت 
ارزيابی عملکرد، ارائه خدمات بهتر، ارتقاء سطح فن اوری 
و بهبود عملکرد کارکنان ش��رکت راه اندازی ش��ده است. 
محس��ن تقی چيان افزود: اين س��امانه از لحاظ س��رعت، 
دقت، انضباط کاری، سامت اداری و سيستمی، شفافيت، 
ضابطه مداری و در نهايت دستيابی به اهداف شرکت ايجاد 

ش��ده اس��ت. وی رسيدگی به شکايت مش��تريان را يکی 
از راه کارهای مش��تری مداری برش��مرد و خاطرنشان کرد: 
نارضايتی ذی نفعان موجب حرکت آن ها به س��وی رقبا و 
ازطرفی شناخت صحيح جامعه هدف و پاسخگويی به نياز 
آن ها سبب اعتمادسازی، جذب و در نهايت افزايش سهم 
بازار و سوداوری شرکت می شود. وی با بيان اينکه اعتبار 
يك شرکت موفق، برپايه روابط مستمر با مشتريان بنا شده 
است، تصريح کرد: تقويت سيستم پاسخگويی به مشتريان 
از عوامل ايجادکننده رضايت آن ها اس��ت. مدير حقوقی و 
بازرسی شرکت با اشاره به اينکه با بهره مندی از شيوه های 
ارتباطی متعدد پاس��خگوی مش��تريان خود خواهيم بود، 

ياداورش��د: مش��تريان ش��رکت می توانند از طريق ارسال 
ايمي��ل به نش��انی PISHNAHAD@KINS.IR، تماس 
با ش��ماره تلفن های ۸۸۸۷۱۲06-0۲۱ و 0۲۱-۸93۸۲ 
داخلی۲۲۴۷، ارسال پيام کوتاه به شماره 0۲۱۸۸۸۷۱۲06، 
ارسال نمابر به شماره ۸93۸۲-0۲۱ داخلی۲355، مراجعه 
ب��ه بخ��ش ارتباط��ات مردمی پرتال ش��رکت به نش��انی

WWW.KOWSARINSURANCE.IRو مکاتب��ه با 
صندوق پس��تی ش��ماره 56۱6-۱5۸۷5 و نشانی تهران، 
ميدان آرژانتين، خيابان الوند، پاک ۲۴، شرکت بيمه کوثر، 
مديريت حقوقی و بازرس��ی، اداره رس��يدگی به شکايات با 

ما درتماس باشند.

ارتباط با مشتريان، كليد موفقيت بيمه كوثر

اخبار

 راه اندازی واحد پرداخت خسارت بيمه دانا در شعبه طالقانی
با حضور نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل بيمه دانا و مديران ارشد اين شرکت، واحد پرداخت خسارت درمان 
شعبه طالقانی افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی بيمه دانا، در مراسمی که روز۲6 مرداد ماه سال جاری به همين 
مناسبت در محل شعبه طالقانی برگزار شد، دکتر بيژن صادق نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل بيمه دانا طی 
سخنانی ضمن قدردانی از عملکرد مثبت و اميدوار کننده اين شعبه، از ضرورت حمايت مالی و اداری الزم از شعبه 
طالقانی خبر داد و گفت: با توجه به شاخص هاي رشد و عملکرد مناسب اين شعبه اميدواريم با حمايت هايی که از اين 
پس می شود، شاهد جذب بيشتر و مناسب تر پرتفوی، پرداخت سريع تر خسارت و در نهايت رضايتمندی بيشتر بيمه 
گذاران باشيم. وی، نمايندگان را خط مقدم فروش و کسب پرتفوی دانست و با تأکيد بر اينکه عدالت بايد در حوزه 
امور نمايندگان و شعب رعايت شود، ابراز اميدواری کرد مشکات باقيمانده در اين شعبه با حمايت هاي الزم ستادی 
بزودی برطرف شود. دکتر سيد داود حسينی معاون فنی بيمه هاي اشخاص نيز در اين مراسم، از رشد شاخص هاي 
فنی شعبه طالقانی خبر داد و افزود: با توجه به ترکيب مناسب پرتفوی، نسبت خسارت و وصول به موقع مطالبات در 
اين شعبه الزم است در حوزه پشتيبانی حمايت هاي معمول بعمل آيد. وی همچنين گفت: بحث افزايش اختيارات 
شعب در حوزه فنی در شورای فنی مراحل نهايی خود را می گذراند و بزودی نتايج آن اعام می شود. حسين ياوری 
معاون امور استانها هم در اين مراسم با اشاره به نقاط مثبت و عملکرد مطلوب شعبه طالقانی، خواستار بازنگری در 
حدود اختيارات فنی ش��عب ش��د و اظهار داش��ت: اميدواريم حدود اختيارات ش��عب از اين پس در حوزه فنی و اداری و 

پرسنلی افزايش يابد تا با تقويت نظارت هاي الزم، شاهد افزايش کارايی و چابکی در شرکت باشيم. 

 شعبه خرم آباد بيمه »ما« افتتاح شد
در راستای خدمات رسانی سريع، شايسته، مناسب و دقيق بيمه ای و همچنين گسترش شعب و در دسترس مشتری 
بودن،  بيمه »ما« شعبه جديد خود را در خرم آباد افتتاح کرد.  به گزارش روابط عمومی شرکت بيمه »ما«، مراسم 
افتتاح شعبه خرم آباد بيمه »ما« با حضور مهندس مجيد صفدری مديرعامل، حجت بهاری فر عضو هيات مديره، 
معاونين برنامه ريزی وفاوا و ش��بکه فروش و توس��عه بازار و تعدادی از مديران س��تادی و نمايندگان ش��بکه فروش 
و مدير کل محترم بانك ملت اس��تان لرس��تان و معاونين وی و روس��ای ش��عب محترم بانك ملت اس��تان و برخی از 
مسئولين محلی برگزار شد.  بر اساس اين گزارش، مهندس مجيد صفدری مدير عامل بيمه »ما«، در آيين افتتاح 
شعبه خرم آباد اعام کرد: يکی از اهداف تدوين شده تحقق مشتری مداری است که بايد به آن رويکردی عملياتی 
بخشيد و همچون نام برازنده و تاييده شده از سوی مقام معظم رهبری يعنی اقدام و عمل، اقدامی عملياتی  داشته 
و در عمل هدف را محقق ساخت. سال هاست که برخی مسئوالن و مديران تئوری پردازی داشته اند. 9 سال ديگر 
زمان تحقق و کس��ب اهداف س��ند و چش��م انداز اس��ت؛ به تئوری ها و نظريه ها، رويکرد اجرايی داده  تا با س��رعت 
بيش از روز قبل، به اهداف چش��م انداز ۱۴0۴ برس��يم. مهندس صفدری با تاکيد بر مفاد مندرج و اهداف ترس��يم 
ش��ده صنعت بيمه  کش��ورمان در اين چش��م انداز و س��ند ملی تصريح کرد: اين زمان به س��رعت س��پری خواهد شد. 
مدير عامل شرکت بيمه »ما« با اشاره به اصل مديريت مشارکتی و استفاده از خرد جمعی يادآور شد: يك بيمه گر 
حرفه ای يعنی مجموعه ای از بهترين عملکرد هاي صف و ستاد. وی رشد و گسترش شرکت بيمه »ما« را نتيجه 

همکاری و هم انديشی و مشارکت، عنوان نمود. 
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ديدار خدارحمي
 با نمايندگان يوروماني

مهن��دس خدارحمي عض��و هي��ات مديره 
بانك کش��اورزي، در ديداري با نمايندگان 
موسسه اموزشي و انتشاراتي يوروماني ضمن 
تاکي��د بر ضرورت ارتق��اء روابط چندجانبه 
ميان بانك هاي ايراني و خارجي، انتظارات 
بانك ه��اي ايران��ي از طرف هاي خارجي 
را تبيي��ن کرد. مهن��دس خدارحمي عضو 
هيات مديره بانك کش��اورزي، در ديداري 
با نمايندگان موسسه اموزش��ي و انتشاراتي 
يورومان��ي ضمن تاکي��د بر ضرورت ارتقاء 
رواب��ط چندجانبه مي��ان بانك هاي ايراني 
و خارج��ي، انتظ��ارات بانك هاي ايراني از 
طرف هاي خارجي را تبيين کرد. به گزارش 
روابط عمومي بانك کش��اورزي، مهندس 
خدارحمي در ديدار با ويکتوريا بن، مسئول 
امور خاورميانه و آفريقاي يوروماني و اکبر 
احسن معاون مدير مسئول مجله يوروماني، 
ضم��ن ارائه توضيحاتي درباره رويکردها و 
فعاليت هاي بانك کش��اورزي، از برگزاري 
رويداده��اي علمي و تخصص��ي در ايران 
استقبال کرد و گفت: با برگزاري رويدادهاي 
مختل��ف تعاملي مي��ان بانك هاي ايراني و 
خارج��ي، زمين��ه گفتگو و تبادل نظر درباره 
موضوع��ات مهم��ي از جمله پول ش��ويي، 
تطبيق، مقررات و قوانين حضور بانك هاي 
خارجي و نيز شناسايي فرصت هاي همکاري 
فراهم خواهد شد.وي در ادامه ضمن معرفي 
توانايي ها و ظرفيت هاي بانك کشاورزي در 
موضوعاتي از قبيل مکانيزاسيون، پرورش 
ماه��ي در قفس، کش��ت هاي گلخانه اي، 
حمايت از بنگاه هاي زودبازه و توانمندسازي 
زنان، از پيش��نهاد يوروماني براي برگزاري 
کنفران��س س��االنه و دوره هاي آموزش��ي 
اس��تقبال ک��رد و گفت: بانك کش��اورزي 
آماده بررس��ي پيشنهادات جديد يوروماني 

در زمينه هاي مشترک است.

مدير عامل بانك مهر اقتصاد در بازديد از شعب استان کرمانشاه، 
گفت: دست يابي به موفقيت و اهداف بانك تنها در سايه تاش، 

پشتکار، همدلي و همراهي تمامي همکاران ميسر مي شود.
مدير عامل بانك مهر اقتصاد در بازديد از شعب استان کرمانشاه، 
گفت: دست يابي به موفقيت و اهداف بانك تنها در سايه تاش، 

پشتکار، همدلي و همراهي تمامي همکاران ميسر مي شود.
به گزارش روابط عمومي بانك مهر اقتصاد استان کرمانشاه، سيد 

ضياء ايماني – مدير عامل بانك – در اين بازديدها که با همراهي 
معاوني��ن امور مناطق، پش��تيباني، مدي��ر کل امور مديران، مدير 
کل حراس��ت و مدير کل روابط عمومي و حوزه مديريت صورت 
گرفت، ضمن ديدار و تبادل نظر با کارکنان در جريان مس��ائل و 
مشکات آنان قرار گرفت. وي گفت: هر آنچه که در حال حاضر 
در بانك مهر اقتصاد ش��اهد آن هس��تيم نتيجه س��ال ها تاش و 
کوش��ش کارکنان ارزش��ي، متعهد و خدوم آن اس��ت لذا همواره 

قدردان زحمات همکاران هستيم و براي رفاه اين عزيزان از هر 
فرصتي استفاده خواهيم کرد. مدير عامل بانك مهر اقتصاد تشکر 
و قدرداني از همکاران پر تاش ش��عب که با تمام محدوديت ها 
با صداقت تمام مشغول خدمت رساني به آحاد مردم مي باشند را 
يکي از اهداف بازديد از شعب استان ها بيان کرد و گفت: کمك 
به روند حل مش��کات، روان س��ازي دس��تورالعمل ها و شناخت 

گلوگاه ها از جمله نتايج اين قبيل نظارت ها مي باشد.

موفقيت بانک در سايه همدلي و همراهي کارکنان ميسر مي شود

مديرعامل بورس کاالي ايران ۲ پيش شرط 
بانك مرکزي براي راه اندازي بازار آتي ارز را 
اع��ام ک��رد و از برنامه اين بانك  براي ايجاد 

بازار بين بانکي ارز خبرداد.
حام��د س��لطاني نژاد در گفتگ��و با مهر درباره 
راه اندازي بازار آتي ارز گفت: تهيه زيرساخت ها، 
نرم افزارها، قوانين و مقررات، انتخاب دارايي 
پايه دالر و يورو، مذاکره با فعاالن بازار ارز مثل 
صرافي ها و جلب مشارکت آنها در اين بازار از 

جمله اقداماتي است که انجام شده است.
رايزني با بانک مرکزي و جلب مش�ارکت  ���

صرافان
مديرعام��ل ب��ورس کاالي اي��ران از انج��ام 
مذاکرات��ي ب��ا بانك مرکزي در ش��ورايعالي 
بورس در اين باره خبرداد و تصريح کرد: بيش 
از 5 جلسه به اين موضوع اختصاص يافته است 
و مديران ارش��د بان��ك مرکزي در اين زمينه 
مباحثي را مطرح کرده اند، آنها به عنوان تنظيم 
گران بازار پول دغدغه هايي در اين خصوص 
دارند که بايد مرنفع مي شد و بورس کاال هم 
س��عي در رفع اين نگراني ها و دغدغه ها دارد. 
وي با اشاره به اينکه مسئوالن بانك مرکزي 
پي��ش نيازهايي را درباره راه اندازي بورس ارز 
مط��رح کرده اند، مبني بر اينکه ش��ايد نياز به 
ت��ك نرخ��ي کردن ارز و راه ان��دازي بازار بين 
بانکي ارز باش��د، افزود: البته اين موارد بايد از 
سوي بانك مرکزي انجام شود و مورد موافقت 

ما نيز است.س��لطاني نژاد اقدامات اخير بانك 
مرکزي از جمله آزادسازي خريد و فروش ارز 
بازار توس��ط بانك ها را در راس��تاي اجراي ارز 
تك نرخي مثبت ارزيابي کرد و اظهارداش��ت: 
اينک��ه فع��االن بازار ارز به جاي اينکه فقط در 
سيستم صرافي فعاليت کنند در سيستم بانکي 
هم قادر هس��تند مبادالت بانکي انجام دهند 

يك گام رو به جلو است.
راه اندازي بازار قرارداد آتي و آپشن ���

وي ادامه داد: وقتي مش��تريان مختلف بانکي 
ش��روع به مبادله ارز مي کنند، بازار بين بانکي 
ارز هم مي تواند راه اندازي شود، به اين مفهوم 
که وقتي مشتريان چند بانك مجبورند با هم 

تعامل داش��ته باش��ند، بانکها هم در حوزه ارز و 
مبادالت ارزي بايد با هم همکاري کنند و اين 
حرکت مثبتي براي راه اندازي بازار بين بانکي 
اس��ت.وي با اعام اينکه بورس کاال بدنبال 
راه اندازي بازار قرارداد آتي و آپشن)فيوچرز و 
آپشن ارز( است، افزود: در گام اول فيوچرز ارز و 

در گام دوم آپشن ارز راه اندازي خواهد شد.
ارز تک نرخي و بازار بين بانکي ارز ���2 پيش 

نياز راه اندازي بازار آتي
مديرعامل بورس کاالي ايران در پاسخ به اين 
سوال که آيا قرار است در ابتدا يکسان سازي 
ارزي اتف��اق بيافت��د و پ��س از آن بازار آتي ارز 
ايجاد شود؟ اظهارداشت: بانك مرکزي چنين 

اعام کرده اس��ت که در ابتدا يکس��ان سازي 
ارزي اتف��اق مي افت��د و پس از آن بازار آتي ارز 
ايجاد مي ش��ود. براي اينکه قيمت هاي بازار 
نفت با قيمت هاي بازار مشتقه به يکديگر در 
سررس��يدها نزديك ش��وند بايد يك بازار نقد 
منس��جمي وجود داشته باشد که بازار قرارداد 
آت��ي بتوان��د از آن خط بگي��رد و بر مبناي آن 
حرک��ت کند، هرچن��د از نظر بورس کاال اين 
بازار هم اکنون وجود دارد. وي ادامه داد: زماني 
که قيمت نفت باال بود، ۷0 درصد ارز در اختيار 
دولت و 30 درصد در اختيار بخش خصوصي 
بود، اما با کاهش قيمت نفت و افزايش صادرات 
غيرنفتي در سالهاي اخير ما با يك رشد مواجه 

شديم و آن اين بود که اين ميزان در سال 9۴ 
به 50- 50 رس��يد. 50 درصد ارز )ارز مبادله 
اي( در اختيار دولت است و 50 درصد ارز آزاد 
اس��ت و در اختيار دولت نيس��ت و در بازار آزاد 
م��ورد مبادله ق��رار مي گيرد و مي تواند مبناي 
مناس��بي براي بازار نقدي باش��د که ما در بازار 

مشتقه بدنبال آن هستيم.
سيگنال هاي بازار ارز ���

سلطاني نژاد درباره نحوه قيمت گذاري ارز در 
بازار آتي ارز گفت: بازار آتي ارز سيگنال هاي 
خود را از بازار ارز مي گيرد، ريسك هاي بازار نقد 
را مي گيرد و مديريت مي کند و قيمت هايي که 
در آن تعيين مي شود بر مبناي عرضه و تقاضا 
اس��ت. وي در مورد رايزني با فعاالن بازار ارز 
اظهارداشت: فعاالن بازار ارز از راه اندازي بازار 
آتي ارز استقبال کرده اند و از اينکه جايي باشد 
و بتوانند فعاليت هاي ارزي را به نحوي سازمان 
دهي شده و مديريت شده انجام دهند، استقبال 
مي کنند، زيرا بازار غيررسمي ارز، ريسك هاي 
خاص خود را دارد. وي به وضعيت معاماتي 
تح��ت عنوان معام��ات فردايي و همچنين 
اعتم��ادي ک��ه بايد در اين بازار وجود داش��ته 
باشد اما بعضا دچار خدشه مي شود، اشاره کرد 
و افزود: اين موضوع باعث جلوگيري از رونق 
اين بازار مي ش��ود، اما زمانيکه زيرساخت ها و 
مديريت ريس��ك و تس��ويه فراهم باشد بهتر 

مي توان بازار ارز را مديريت کرد.

مديرعامل بورس کاالي ايران:

بازار بين بانکي ارز راه اندازي مي شود

اخبار

فجر  پيام  پردازان  ايده  محدود  مسئوليت  با  شركت  باركد:38979 209تاسيس 
و  ملى14005984620ثبت  شناسه  494817به  ثبت  شماره  درتاريخ95/4/19به 
امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زيرجهت اطالع عموم آگهى ميگردد. 
موضوع شركت:كليه فعاليتهاى مربوط به ساخت فيزيكى انواع نئون،نئون پالستيك،ساخت 
فيزيكى وتوليدفيزيكى انواع تابلوهاى پالستيكى،نمايى كامپوزيت،چلينيوم،ساخت فيزيكى 
مجازبازرگانى،خريدوفروش  اقالم  وكليه  وتلويزيونى  وثابت  روان  دى  ايى  ال  تابلوهاى 
واردات وصادرات كليه كاالهاى مجازبازرگانى ترخيص كاال از گمركات داخلى كشور.انجام 
كليه فعاليتهاى فوق در صورت لزوم پس از اخذمجوزهاى الزم. -مدت شركت:ازتاريخ 
شرقى- فرجام  شركت:تهران-تهرانپارس-خيابان  مركزاصلى  نامحدود  بمدت  ثبت 
سرمايه  شهيدطباطبائى-خيابان182غربى-پالك22كدپ1685975468  خيابان 
شركت:مبلغ100000000ريال مى باشد. اولين مديران شركت:آقاى محمدرضامسيب 
0020553048دارنده25000000ريال  م  ش  به  مديره  هيئت  رئيس  سمت  به 
به ش  ومديرعامل  مديره  هيئت  به سمت عضو  داريوش مسيب  وآقاى  الشركه  سهم 
تعيين  نامحدود  مدت  براى  الشركه  سهم  75000000ريال  م0042727057دارنده 
ازقبيل چك- بهادار وتعهدآور شركت  اوراق واسناد  امضا:كليه  شدند. دارندگان حق 
بامهرشركت  همراه  منفردًا  مديرعامل  باامضاء  سفته-بروات-قراردادهاوعقوداسالمى 
معتبرمى باشد. اختيارات نماينده قانونى:طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعاليت مذكوربه 

منزله اخذوصدور پروانه فعاليت نمى باشد) 
 372312/م الف      سازمان ثبت اسنادو امالك كشوراداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى تهران 

مهر  آركاسرمايه  محدود  مسئوليت  با  شركت  تاسيس  باركد:38979731   
و  ملى14005984601ثبت  شناسه  494816به  ثبت  شماره  درتاريخ95/4/19به 
امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زيرجهت اطالع عموم آگهى ميگردد. 
-موضوع شركت:انجام كليه فعاليتهاى بازرگانى در زمينه خريد وفروش وصادرات وواردات 
وخدمات پس از فروش كليه كاالهاى مجازبازرگانى،ترخيص كاال از گمركات داخلى،اخذواعطاى 
نمايندگى داخلى وخارجى،شركت در كليه نمايشگاه هاى داخلى وخارجى،اخذ وام وتسهيالت 
وخصوصى. دولتى  ومزايدات  مناقصات  كليه  در  وريالى،شركت  ارزى  صورت  به  بانكى 
انجام كليه فعاليتهاى فوق در صورت لزوم پس ازاخذمجوزهاى الزم. مدت شركت:ازتاريخ 
صدم،خيابان  شرقى،ميدان  شركت:تهران،نارمك،فرجام  مركزاصلى  نامحدود  بمدت  ثبت 
مى  شركت:مبلغ500000000ريال  سرمايه  45،پالك7،واحد11كدپ1683676546 
مديرعامل  سمت  به  نياسر  سعيدى  سيداميرحسين  شركت:آقاى  مديران  اولين  باشد. 
الشركه  سهم  م0081699522دارنده250000000ريال  ش  به  مديره  هيئت  وعضو 
وآقاى عليرضا رضائى راد به سمت رئيس هيئت مديره به ش م0059328053 دارنده 
250000000ريال سهم الشركه براى مدت نامحدود تعيين شدند. دارندگان حق امضا:كليه 
اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شركت از قبيل چك-سفته-بروات-قراردادها وعقوداسالمى 
باامضاء مديرعامل ورئيس هيئت مديره متفقًا همراه بامهرشركت معتبرمى باشد. اختيارات 
نماينده قانونى:طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعاليت مذكوربه منزله اخذوصدور پروانه 

فعاليت نمى باشد) 
 372313/م الف      سازمان ثبت اسنادو امالك كشوراداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى تهران 

باركد:38978833 آگهى تغييرات شركت كاسپين پليمرمهرگان با مسئوليت محدود  به 
شماره ثبت391060وشناسه ملى 10320416110 به  استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 95/4/9 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1-محل شركت در واحد ثبتى تهران 
معرفت-خيابان5شرقى- فرهنگسراى  تهران-شهران-بلوارشهران-جنب  آدرس  به 
اساسنامه  در  مربوطه  وماده  1474949111تغييريافت  پالك53-واحديك-كدپستى 
دريك  تغييرمحل(تغييرنشانى  تصميمات  اين مستند  ثبت  با  گرديد.  اصالح  فوق  بشرح 
واحدثبتى) انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت 

و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد
 372314/م الف    سازمان ثبت اسنادو امالك كشوراداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى تهران

 باركد:38988733 آگهى تغييرات شركت تمدن قرن بيست ودو با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت476892وشناسه ملى 14005136156 به  استناد صورتجلسه مجمع 
به  ماده14اساسنامه  شد:  اتخاذ  ذيل  تصميمات   95/1/25 مورخ  العاده  فوق  عمومى 
ازقبيل  وتعهدآورشركت  بهادار  واسناد  واوراق  مدارك  گرديد:كليه  اصالح  ذيل  شرح 
ومديرعامل  مديره  هيئت  رئيس  باامضاء  وقراردادها  چك،سفته،بروات،عقوداسالمى 
باامضاء  وادارى  عادى  اوراق  وكليه  باشد  معتبرمى  ومهرشركت  هولوگرام  با  همراه 
مديرعامل همراه با هولوگرام ومهرشركت معتبر مى باشد. با ثبت اين مستند تصميمات 
اصالح مواداساسنامه درتصميمات پيش بينى نشده سامانه انتخاب شده توسط متقاضى 
در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت 

قابل دسترس ميباشد
 372315/م الف    سازمان ثبت اسنادو امالك كشوراداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى تهران

 باركد:38989004 آگهى تغييرات شركت تمدن قرن بيست ودو با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت476892وشناسه ملى 14005136156 به  استناد صورتجلسه هيئت 
مديره مورخ 95/1/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد: كليه مدارك واوراق واسناد بهادار 
رئيس  باامضاء  وقراردادها  چك،سفته،بروات،عقوداسالمى  ازقبيل  وتعهدآورشركت 
اوراق  باشد وكليه  با هولوگرام ومهرشركت معتبرمى  هيئت مديره ومديرعامل همراه 
با  باشد.  مى  معتبر  ومهرشركت  هولوگرام  با  همراه  مديرعامل  باامضاء  وادارى  عادى 
ثبت اين مستند تصميمات تعيين دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضى در 
سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل 

دسترس ميباشد
 372316/م الف    سازمان ثبت اسنادو امالك كشوراداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى تهران

محدود  مسئوليت  با  صبا  عصرتجارت  شركت  تغييرات  آگهى  باركد:38995833   
صورتجلسه  استناد  به    14004332884 ملى  ثبت459066وشناسه  شماره  به 
به  اتخاذ شد: نشانى شركت  العاده مورخ 95/4/6 تصميمات ذيل  مجمع عمومى فوق 
آدرس:تهران-شريعتى-باالترازميرداماد-كوچه شوارى-پالك24-طبقه پنجم-واحد14 
كدپستى1948614437:انتقال يافت درنتيجه ماده مربوطه در اساسنامه بدين شرح 
تغييرمحل(تغييرنشانى دريك واحدثبتى)  اين مستند تصميمات  با ثبت  اصالح گرديد. 
انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در 

پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد
 372317/م الف    سازمان ثبت اسنادو امالك كشوراداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى تهران

باركد:38993409 آگهى تغييرات شركت رزگل شيمى با مسئوليت محدود به شماره 
عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به    14005306894 ملى  ثبت481013وشناسه 
فوق العاده مورخ 95/4/8 تصميمات ذيل اتخاذ شد: شركت مذكور درتاريخ فوق منحل 
اعالم گرديد وسياوش جهانگيريان به ش م 3961796734به عنوان مديرتصفيه به 
مدت دوسال انتخاب شدند ونشانى محل تصفيه تهران شهرتهران شهرك اكباتان فاز2 
مستند  اين  ثبت  با  شد.  1395713446تعيين  كدپستى  بلوك19ورودى2واحد129 
الكترونيك شخصيت حقوقى  متقاضى در سوابق  توسط  انتخاب شده  انحالل  تصميمات 

مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد
 372318/م الف    سازمان ثبت اسنادو امالك كشوراداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى تهران

محدود  مسئوليت  با  روپارس  آوين  آرون  شركت  تغييرات  آگهى  باركد:38996209 
به شماره ثبت491944وشناسه ملى 14005846987 به  استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 95/4/5 تصميمات ذيل اتخاذ شد: محل شركت در واحدثبتى 
شهيداكبرى-خيابان33-پالك5-طبقه4شرقى- آباد-خيابان  آدرس:يوسف  به  تهران 
فوق  بشرح  دراساسنامه  مربوطه  وماده  كدپستى1434643918تغييريافت  واحد8 
تغييرمحل(تغييرنشانى دريك واحدثبتى)  اين مستند تصميمات  با ثبت  اصالح گرديد. 
انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در 

پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد
 372319/م الف    سازمان ثبت اسنادو امالك كشوراداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى تهران

 باركد:38990395 آگهى تغييرات موسسه خيريه رفاه كودك به شماره ثبت25540وشناسه 
94/7/12ومجوز  مورخ  مديره  هيئت  صورتجلسه  استناد  به    10530078302 ملى 
شماره165708مورخ94/12/8 وزارت كشور تصميمات ذيل اتخاذ شد: -آقايان سيدكمال 
معصوميان  وافشين  مديره  هيئت  رئيس  سمت  ك.م0492952949به  با  محمدى  الدين 
باك. فكر  گشاده  وعلى  مديره  هيئت  داروعضو  خزانه  سمت  باك.م0073308706به 

م2753592871به سمت نائب رئيس هيئت مديره وغالمرضا جناغى با ك.م0651737613به 
سمت عضوهيئت مديره وسيدروح اهللا ميرصانعى با ك.م0073123315به سمت عضوهيئت 
مديره انتخاب گرديدند. -خانم رقيه دادخواه با ك.م2295019273به عنوان مديرعامل به 
مدت دوسال انتخاب گرديد. -كليه اسناد واوراق بهادار وتعهدآوربه امضاى مديرعامل وخزانه 
دارودرغياب خزانه دار باامضاى هيئت مديره وبامهرموسسه معتبرخواهدبود.باثبت اين مستند 
تصميمات تعيين سمت مديران،تعيين دارندگان حق امضاء،انتخاب مديران انتخاب شده توسط 
متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت ودرپايگاه آگهى هاى سازمان ثبت 

قابل دسترس ميباشد. 
 372320/م الف    سازمان ثبت اسنادو امالك كشوراداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى تهران

تاسيساتى  خدماتى  فنى  ساختمانى  شركت  تغييرات  آگهى  باركد:39008670   
ملى  ثبت388053وشناسه  شماره  به  محدود  مسئوليت  با  فارس  گسترخليج  سايبان 
 95/4/9 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به    10320042872
شهرك  تهران  آدرس  به  تهران  واحدثبتى  در  شركت  محل  شد:  اتخاذ  ذيل  تصميمات 
پالك10طبقه2واحد4  هشت  الوند  خيابان  شهيدابراهيمى  خيابان  ژاندارمرى 
ك.پ1463713944 تغييريافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
شعبه شركت به نشانى بندرگناوه بلوارامام على(ع)بعدازجهادكشاورزى مجتمع تجارى مهدى 
5299989148تاسيس  ك.م  به  جوهرى  امين  عاملى  ك.پ7531964472بامديريت 
گرديد. با ثبت اين مستند تصميمات تاسيس شعبه داخلى،تغييرمحل(تغييرنشانى در يك 
واحدثبتى) انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت 

و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد
 372321/م الف    سازمان ثبت اسنادو امالك كشوراداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى تهران

 باركد:39005034 تاسيس شركت با مسئوليت محدود دستينيا پارس درتاريخ95/4/19به 
شماره ثبت 494839به شناسه ملى14005986164ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده 
كه خالصه آن به شرح زيرجهت اطالع عموم آگهى ميگردد. -موضوع شركت:رزرواسيون آنالين 
در كليه زمينه هاى گردشگرى -مدت شركت:ازتاريخ ثبت به مدت نامحدود -مركز اصلى 
شركت:ميرداماد خيابان شنگرف خيابان يكم پالك14 واحد6 طبقه سوم ك.پ1548934311 
پارس  1-دستينيا  باشد.  مى  شركت:مبلغ4800000000ريال  -سرمايه 
داراى4560000000ريال سهم الشركه.2-حسين زندعيسى خانى داراى240000000ريال 
سهم الشركه. -اولين مديران شركت:آقاى حسين زندعيسى خانى به سمت مديرعامل به ش 
م 0067426069براى مدت دوسال انتخاب شدند. -دارندگان حق امضا:كليه اوراق واسناد 
حسين  باامضا  وعقوداسالمى  بروات،قراردادها  چك،سفته  ازقبيل  شركت  بهاداروتعهدآور 
نماينده  -اختيارات  معتبراست.  شركت  بامهر  همراه  مديرعامل  سمت  به  خانى  زندعيسى 
قانونى:طبق اساسنامه -به موجب مجوزشماره952/126/3184 مورخ95/3/31اداره كل 

ميراث فرهنگى صنايع دستى وگردشگرى 
372322/م الف   سازمان ثبت اسنادو امالك كشوراداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجارى تهران
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المپیاد ورزشي فرصت مناسبي 
براي معرفي بانک است

سرپرس��ت بان��ك توس��عه تع��اون و عضو 
هيات مديره گفت: المپياد ورزشي کارکنان 
فرصت مناس��بي براي معرفي بانك است و 
بايد به بهترين شکل از اين ظرفيت استفاده 
شود. سرپرست بانك توسعه تعاون و عضو 
هيات مديره گفت: المپياد ورزشي کارکنان 
فرصت مناس��بي براي معرفي بانك است و 
بايد به بهترين شکل از اين ظرفيت استفاده 
شود. به گزارش روابط عمومي بانك توسعه 
تعاون، حجت اهلل مهديان درباره شش��مين 
المپياد ورزشي کارکنان بانك توسعه تعاون 
اظهار داش��ت: بانك توسعه تعاون به عنوان 
جديد ترين بانك دولتي هفت س��ال از عمر 
آن بيشتر نمي گذرد اما امسال ششمين دوره 
المپياد را تجربه کرده است. وي افزود : اين 
موض��وع به خوبي نش��ان دهنده نگاه ويژه 
اين بانك به مقوله ورزشي و ترويج نشاط و 
ش��ادابي در ميان کارکنان است که در آينده 
اي نزديك بهره وري نيروي انس��اني را دو 
چندان خواهد کرد. سرپرس��ت بانك توسعه 
تعاون بيان کرد: برگزاري اين مس��ابقات در 
سنوات گذشته اثر گذاري بسيار مطلوبي را در 
ميان بدنه کارشناسي بانك توسعه تعاون که 
از ميانگين سني زير 35 سال برخوردار است، 
داشته و بايد به بهترين شکل از اين ظرفيت 
ب��راي حف��ظ و تقويت روحيه کارکنان بهره 
برد. وي تاکيد داش��ت: همچنين برگزاري 
اين المپياد در شهرهاي مختلف ايران زمين 
فرضت مناسبي جهت معرفي اين بانك نوپا 
و جوان است که مردم بيشتري با خدمات اين 
بانك بويژه در حوزه هاي مالي و اعتباري آشنا 
شوند. مهديان افزود: به همين منظور از سه 
ماه قبل شهرهاي مختلف پيشنهادي براي 
ميزباني اين دوره از رقابت ها در دستور بررسي 
قرار گرفت و زنجان به س��بب فراهم بودن 
شرايط، نزديکي به مرکز کشور و برخورداري 

از آب و هواي مناسب انتخاب شد.

مديرعامل بانك مس��کن به اقدامات اين بانك برای آبادس��ازی 
ش��هرها اش��اره کرد و گفت: در اين رابطه بايد بانك مرکزی وام 
کوتاه مدت��ی در اختيار بانك مس��کن ق��رار دهد که نياز به مجوز 
بانك مرکزی دارد. به گزارش اخبار بانك،بت ش��کن که در ديدار 
اس��حاق جهانگيری معاون اول رييس جمهور با مديران وزارت 
راه وشهرس��ازی گزارش می داد، افزود: بانك مس��کن در تاش 
است تا بتواند راهکار تامين مالی برای آبادسازی شهرها و خدمات 

مديريت دارايی ها را به اجرا درآورد. در اين رابطه بايد بانك مرکزی 
وام کوتاه مدتی دراختيار بانك مسکن قرار دهد که نياز به مجوز 
بانك مرکزی دارد و در اين مورد، عامليت انتشار اوراق مشارکت 
دولت اس��ت. بانك مس��کن، سال گذشته 3هزار ميليارد تومان را 
برعهده گرفت و تقريبا همه آن را به پيمانکاران پرداخت کرد يعنی 
3هزار ميليارد تومان به پيمانکاران مجموعه وزارت راه وشهرسازی 
پرداخت شد. وی ادامه داد: درمورد انتشار صکوک برای شرکت ها 

و سازمان های تابعه مجموعه وزارت راه وشهرسازی، طبق ضوابط 
بورس بايد سند تك برگی در دفترخانه داشته باشيم درحالی که 
بسياری از سازمان های دولتی اين سند را ندارند تا بانك مسکن 
بتواند به پشتوانه آن صکوک را منتشر کند، درخواست اين است 
ک��ه اي��ن موضوع جزو موارد اصاحی در س��ازمان بورس انجام 
شود تا بتوانيم صکوک را برای شرکت ها و سازمان های وابسته 

به وزارت راه وشهرسازی انجام دهيم.

برنامه بانک مسکن برای آبادسازی شهرها

زهرا خانلري  ���
 متص��دي امور بانکي اداره بانکداري 

نوين

بانک��داري گلخانه  اي از نظر بعضي از 
کارشناسان و اقتصاد دانان، بانکداري 
مي باش��د که تمرکز اصلي خود را بر 
مرزه��اي داخلي ق��رار داده و ارتباط 
ضعيف��ي ب��ا بانک��داري بين المل��ل 
داش��ته اس��ت. اي��ن کارشناس��ان با 
بررس��ي اولويت هاي بانك مرکزي و 
بانك هاي تجاري در دوره پساتحريم 
معتقدند نظام بانکي کنوني پاسخگوي 
نيازهاي اين حوزه در بخش بين الملل 
براي دوره پس��ا تحريم نيس��ت و به 
پوس��ت اندازي احتياج دارد. بنابراين 
براساس اس��تانداردهاي بين المللي 
بانکي، بايد معماري جديدي طراحي 
ش��ود که سيس��تم بانکي را از پش��ت 
صحن��ه تج��ارت خارج کندو زمينه را 
ب��راي ورود بانك ها به عرصه جهاني 
فراه��م آورد. ب��ه باور کارشناس��ان، 
اگ��ر پيش از تحريم ه��ا به بانکداري 
حرفه اي به ش��کل ي��ك »انتخاب« 
نگاه مي ش��د در دوران پس��اتحريم، 
اي��ن موضوع بايد به يك »ضرورت« 
تبديل ش��ود و در اين ضرورت شبکه 
بانکي داخل کش��ور بايد با اس��تاندارد 

بين المللي سخن بگويد.
توافقنام��ه »برجام« نقطه عطفي در 
عرصه  ه��اي مختلف امور اقتصادي، 
به ويژه نظام بانکي است در يك نگاه 
کان، پيامده��اي لغو تحريم گرچه 
بسترساز فرصت هاي ناب براي نظام 
بانکي و اقتصادي کشور است اما خالي 
از تهديدها نيست لذا رصد »فرصت ها 
و تهديد ها« هم زمان با هم و اجماع 
درخص��وص »بايده��ا و نبايده��اي 
پساتحريم« يك ضرورت ملي است 
و اي��ن مه��م نيز در گرو هم انديش��ي 
و هم فک��ري همه اض��اع و اجزاي 
اين صنعت به ويژه مديران ارش��د و 

تصميم گير نظام بانکي است.

فض�اي  از  خ�روج  ض�رورت  ���

گلخانه  اي بانک ها
در همه جاي دنيا بزرگ ترين بانك ها 
مانن��د »س��ي تي گروپ« امري��کا و 
UBS س��وييس برخي س��الها ضرر 
مي کنن��د. پس چ��را بانك ها ايراني 
ض��رر نکنن��د؟ در ي��ك دوره زماني 
رقاب��ت کنن��د و حت��ي الزم اس��ت 
 )Competitonover( فرارقاب��ت 
در ش��بکه بانک��ي اتفاق افتد و برخي 
از آنه��ا ضرر دهند و س��پس ادغام ها 
براي ايجاد نس��ل جديد از بانك ها در 

کشورمان آغاز شوند. ادغام در فضاي 
سودآور تنها منجر به تشديد انحصار 
مي ش��ود. فض��اي بانک��ي را رقابتي 
کني��م ت��ا مصرف کننده از اين رقابت 
بهره مند شود )مصرف کننده خدمات 
بانکي يعني هم کسي که سپرده گذار 
است و هم کسي که به دنبال دريافت 
تس��هيات است( اين فضا بانك ها را 
به چالش مي کش��د تا نگران باشند و 
براي از دس��ت دادن مشتري چاره اي 
بيانديشند تا بانك ها با اين دغدغه ها 
دست و پنجه نرم نکنند سيستم بانکي 
قوام نمي گيرد. بارها شده است که از 
صنعت اظهار نارضايتي کرده ايم و آن 
را صنعت گلخانه اي ناميده ايم. يعني 
اين قدر از صنعت حمايت کرده ايم که 
قادر به رهاس��ازي آن نيستيم بانکها 
را ه��م داريم گلخان��ه اي مي کنيم و 
نمي گذاري��م فض��اي رقابت��ي براي 
آنه��ا پيش آيد ت��ا بتوانند رقابت کنند 
و تحت فش��ار قرار گيرند و نهايتا به 
چال��ش بيافتن��د و در پايان س��ال نيز 
يک��ي دو بانك ني��ز ضرر دهند. الزم 
اس��ت نظام بانکداري ما بالغ شود. در 
مديري��ت نظريه اي به نام چرخه عمر 
صنع��ت وج��ود دارد يعني هر صنعتي 
يك دوره ايجاد، يك دوره رشد، يك 
دوره بلوغ و س��پس يك دوره ايجاد، 

اگر نگذاريم سيستم بانکي در فرآيند 
ايجاد، رش��د و بلوغ به دور افت برس��د 
کارکرد و عملکرد آنها به درد کش��ور 
نمي  خ��ورد بانکداري در ايران صنعت 
جديد و نوپايي نيست پيش از انقاب 
نيز وجود داش��ته و در حال حاضر نيز 
وج��ود دارد ام��ا روزي که بانك هاي 
خصوص��ي وارد صحنه ش��دند نظام 
بانک��داري ما به اصط��اح رايانه اي 
restart ي��ا باز آغاز ش��د. بانك هاي 
خصوص��ي هنوز از دوره  رش��د عبور 
نکرده  اند و همچنان در دوره رش��د به 
سر مي برند. اگر به صنعت نگاه علمي 
داشته باشيم بايد بانك ها را به سوي 
رقابت سوق بدهيم بايد بانك ها زياد 
شوند و خدمات شان افزون شود و در 
فضاي رقابتي قرار گيرند. بانك هاي 

خارجي وارد کش��ور مي ش��وند و کنار 
بانك هاي ما شعبه راه اندازي مي کنند 
و با س��ابقه چندصد س��اله با خدمات 
بانکي بهتر با س��رمايه هاي باالتر به 

ارايه خدمات مي پردازند.

وداع با بانکداري گلخانه اي ���
بديهي اس��ت قدم گذاشتن در عرصه 
جهاني سه مقوله »رقابت« »کيفيت« 
و »استانداردسازي« را در پي خواهد 
داش��ت و اي��ن در حال��ي اس��ت که 
صنع��ت بانکداري و اقتص��اد ايراني 
در طول س��ال هاي تحريم، ش��رايط 
گلخان��ه اي را تجرب��ه ک��رده و کمتر 
طعم »رقابت« را چش��يده اس��ت اين 
وضعي��ت با کمال تأس��ف بر کيفيت 
خدم��ات بانکي تاثير منفي گذاش��ته 

و اي��ن صنع��ت را از اس��تانداردهاي 
بين المللي دور ساخته است. بنابراين، 
حضور در جهان رقابتي با قامت نحيف 
گلخانه اي، نيازمند تاشي وافر است. 
بخش��ي از اي��ن تاش ب��ه بينش به 
اراده و اقدام س��نجيده وابس��ته است 
و همه اين ها در نهايت مي بايس��تي، 
منج��ر به تصميمات��ي مبتني بر خرد 
جمع��ي ش��ود. براين اس��اس، براي 
اخذ تصميمات س��ازنده الزم اس��ت 
فراين��د تصميم س��ازي، ب��راي اخذ 
تصميمات س��ازنده الزم است فرآيند 
تصميم سازي با تبادل نظر اهالي اين 
صنع��ت، به ص��ورت جدي پي گرفته 
ش��ود ت��ا ابعاد و جوان��ب فرصت ها و 
تهديده��ا واکاوي و بس��تر همگرايي 

فراهم گردد.

تعريف بانکداري گلخانه اي

اخبار

اس�تقرار نظام کيفيت مطابق با استانداردهاي روز در 
ايران خودرو 

کيفيت يکي از شاخص هاي اصلي رضايتمندي مصرف 
کنندگان محسوب مي شود که پيکره اصلي ايران خودرو 
با هدف افزايش مستمر و مداوم آن شکل گرفته است. 
کيفيت مهم ترين عامل وفاداري مشتريان در بازار رقابتي 
امروز بش��مار مي رود. گروه صنعتي ايران خودرو پروژه 
هاي متنوعي براي ارتقاي کيفيت محصوالت در زنجيره 

ارزش خود تعريف کرده و اجرا مي کند.   
هدفگذاري 20هزار کيلومتري

ارتقاي کيفيت خود يك راه بي پاياني است که بستگي به 
شرايط فضاي کسب و کار، ورود تکنولوژي هاي صنعتي 
و سرمايه گذاري دارد. برنامه کيفي ايران خودرو به گونه 
اي طرح ريزي شده که بايد خودروي توليدي با ۲0 هزار 
کيلومتر پيمايش مش��کلي نداش��ته باشد. اين اقدام ابتدا 
از ۱0 هزار کيلومتر ش��روع ش��ده و درحال حاضر تاش 
م��ي ش��ود تا به ۲0 هزار کيلومت��ر افزايش يابد. ارتقاي 
کيفيت محصوالت براي پيمايش هاي باالتر از اين نيز 
در ايران خودرو هدف گذاري شده است. ارتقاي کيفيت 
محصوالت در ايران خودرو برمبناي راهبردها و اهداف 
مش��خصي دنبال مي ش��ود. توليد و تحويل محصول و 
خدمات بدون عيب از اهداف اصلي ايران خودرو است. 
براين اساس با بررسي وضعيت موجود و مقايسه تطبيقي 
با س��اير خودروس��ازان،  تدوين اهداف بلندمدت کيفيت 
تا سال ۱۴00 مبتني بر شاخص هاي جهاني در سطوح 
مختلف تعيين و در دستور کار قرار گرفته است. رسيدن 
به متوسط فعلي جهاني در سال هاي آينده و رتبه درخور 
ايران خودرو تا سال ۱۴00 از مباني اصلي تعيين اهدف 

بلندمدت به شمار مي رود. 

افزايش رقابت پذيري با استراتژي کيفي
در سال هاي اخير با افزايش سطح توليدات و تنوع آنها، 
فش��ردگي بازار، باال رفتن س��طح انتظارات مشتريان و 
همچني��ن بح��ران اقتصاد جهاني،  نيازمندي هاي بازار 
دچار تغييرات اساسي شده است. بدون ترديد، در چنين 
برهه اي از زمان، شرکت هاي موفق، داراي استراتژي 
ه��ا و برنام��ه هاي تجاري کارآمد و جامعي هس��تند که 
در آن تم��ام جنب��ه هاي موث��ر در ايجاد مزيت رقابتي و 
ارزش س��از تعيين و تعريف ش��ده، به طوري که مبناي 
انجام همه تصميمات، اقدامات و فعاليت ها از باالترين 

تا پايين ترين سطوح است. همچنين يکي از مهم ترين 
اس��تراتژي هاي کارکردي يك س��ازمان براي کس��ب 
مزيت رقابتي، استراتژي هاي کيفيت است. الزم است 
اين استراتژي، در راستاي افزايش بهره وري با رويکردي 
چند جانبه به عوامل موثر بر کيفيت محصوالت، فرآيندها 
و خدمات، زمان تحويل و هزينه تدوين شده و در راستاي 
استراتژي هاي کان سازمان قرار گيرد تا بتواند با ايجاد 
هم افزايي، س��ازمان را در مس��ير تعالي خويش و کسب 

مزيت هاي رقابتي ياري کند.

مسير ناگريز براي خودروساز شدن
ه��دف اصلي گ��روه صنعتي ايران خودرو، خودروس��از 
ش��دن و رس��يدن به س��طح کيفي خودروسازان جهاني 
اس��ت که براي دس��ت يابي به اين امر تغييرات س��اختار 
گس��ترده اي در حوزه هاي توليد، مهندس��ي و کيفيت 
طراحي و پياده س��ازي ش��ده که هدف از اين تغييرات 
صيانت از مشتريان از طريق مديريت متمرکز بر فعاليت 
ه��اي اصل��ي و کليدي تأثيرگذار بر کيفيت محصوالت 
و خدمات ش��رکت است. تقويت رويکرد خودکنترلي در 
فرآيندهاي س��اخت و توليد، تقويت گيت هاي تجاري 
سازي ACOM و بازرسي قبل از تحويل PDI از طريق 
انتقال اين فعاليت ها به کيفيت مرکزي و سازمان فروش، 
سيستم رفع ايرادات در فرآيند توليد و کيفيت در فرآيند 

ساخت و توليد بخشي از اين فعاليت ها است.

ب��ه منظ��ور اطمينان از اين که کليه راهکارها و اقدامات 
مربوط به کيفيت در راستاي رضايت حداکثر مشتريان 
اس��ت، اي��ران خودرو بر اس��اس اطاع��ات دريافتي از 
مش��تريان در س��ال 9۴ تعداد ۲55 مصوبه در 65 جلسه 
ستاد عالي ارتقاء کيفيت در جهت بهبور پروژه ها تصويب 
کرد. روند افزايش��ي متوس��ط رضايتمندي مشتريان از 
کيفيت محصوالت سواري توليدي ايران خودرو حاکي 
از برنام��ه ري��زي هاي اثربخ��ش و جهش کيفيت طي 

سالهاي اخير است.

برنامه هاي سال 95
اين شرکت برنامه هاي کان کيفي ديگري براي اجرا 
در س��ال 95 ط��رح ري��زي کرده اس��ت. کاهش عيوب 
محصوات نزد مشتريان و عدم مراجعه مشتري تا کيلومتر 
کارکرد ۱0 هزار، استانداردسازي سيستم ها و فرآيندهاي 
کيفي و کاهش هزينه هاي شکست کيفي از جمله اهداف 

کان ايران خودرو در اين بخش است.
کيفيت در زنجيره تامين و توليد ايران خودرو از س��وي 
تيم هاي متخصص کيفيت همواره مورد رصد و پايش 
قرار مي گيرد و براساس آن برنامه هاي بهبود به صورت 
مستمر اجرا مي شود. برنامه هاي بهبود کيفيت در حوزه 
تامين که درس��ال جاري اجرا خواهد ش��د شامل برنامه 
هاي زيرس��اختي زنجيره تامين، ارتقاي کيفي قطعات 
و مجموع��ه ه��ا در محصوالت جاري و کيفيت تکوين 

قطعات در محصوالت جديد است. در بخش برنامه هاي 
بهبود کيفيت در حوزه تضمين کيفيت فرآيند نيز هدف 
و برنامه هاي کاني ترس��يم ش��ده است. کاهش عيوب 
محصوالت از نظر مشتريان، استانداردسازي سيستم ها 
و فرآيندهاي کيفي و کاهش هزينه هاي شکست کيفي 
از جمله برنامه هايي اس��ت که در س��ال 95 براي دست 
يابي به اهداف اين بخش تعريف شده است. همچنين در 
حوزه طرح ريزي کيفيت نيز برنامه هاي بهبودي براي 
اجرا در س��ال 95 درنظر گرفته ش��ده است. برنامه کان 
در اين بخش استانداردس��ازي سيستم ها و فرآيندهاي 
کيفي و کاهش عيوب محصوالت از نظر مشتريان است. 
براي دس��تيابي به اهداف هر بخش رويکردهاي ويژه 
اي نيز طرح ريزي ش��ده اس��ت که با اجراي آن اهداف 

کيفيت در سال 95 محقق خواهد شد. 

يکپارچه سازي سايت هاي توليدي
يکپارچه سازي سايت هاي توليدي نيز از ديگر اهداف 
کيفي است که ايران خودرو در نظر دارد با اجراي برنامه 
ه��اي بهب��ود کيفيت در س��ايت هاي توليدي درس��ال 
ج��اري به آن دس��ت يابد.  کاه��ش عيوب محصوالت 
توليدي در س��ايت هاي ايران خودرو از نظر مش��تريان، 
استانداردسازي سيستم ها و فرآيندهاي کيفي و هزينه 
هاي کيفيت از برنامه هاي کان در اين بخش اس��ت. 
نتايج ارزيابي هاي ش��رکت بازرسي کيفيت و استاندارد 

ايران که براساس معيارهاي سازمان گسترش و نوسازي 
صناي��ع ص��ورت مي گيرد، موي��د روند بهبود کيفيت در 
محصوالت ش��رکت ايران خودرو اس��ت. شرکت ايران 
خودرو با بيش��ترين محصول توليدي در رنج ۲5 تا 50 
ميلي��ون توم��ان 30 درصد بهبود را از ابتداي رويه جديد 
ISQA داش��ته است. براس��اس نتايج ارزيابي هاي اين 
شرکت محصوالت رانا، پژو پارس و دنا بيشترين بهبود 
در توليدات داخلي کشور را داشته اند. نتايج ارزيابي هاي 
شاخص هاي پس از تحويل در پايان سال 9۴ نشان مي 
دهد ميزان بهبود ضريب مراجعات تا ۱0 هزار کيلومتر 
نس��بت به ابتداي س��ال 9۴ در تمامي محصوالت ايران 
خودرو 39 درصد اس��ت. همچنين ميزان بهبود ضريب 
مراجع��ات ت��ا 5 هزار کيلومتر که ش��اخص مهمي براي 
ارزيابي کيفيت محصوالت به شمار مي رود نيز نسبت 
به ابتداي سال 9۴ براي کليه محصوالت ايران خودرو 5 
درصد است. شاخص آديت ظاهري محصوالت پارس، 
پژو ۴05 و آريسان به ترتيب 33، 5۱ و 6۷۲ درصد بهبود 
در س��ال 9۴ را نش��ان مي دهد. در همين س��ال شاخص 
آديت عملکردي محصول پارس، پژو ۴05 و آريسان به 
ترتيب داراي 35، ۲۲ و ۲ درصد بهبود بوده اس��ت.بنابر 
اندازه گيري هاي ش��رکت بازرس��ي و کيفيت استاندارد 
 C۱00 ايران، در سال گذشته شاخص برگشتي قطعات
براس��اس IN در ب��ازه 5 ه��زار کيلومتر ۱۴ درصد بهبود 
يافته اس��ت. همچنين ش��اخص C۱00 در سه ماه پس 
از تحويل محصول پارس، پژو ۴05 و آريس��ان به طور 
ميانگين به ترتيب 55، 50 و 5۷ درصد بهبود را نشاني 
مي دهد. همچنين روند متوسط امتياز منفي آديت ايدرو 
از س��ال ۸9 تا 9۴ حکايت از کاهش معني دار امتيازات 
منف��ي محص��والت ايران خ��ودرو دارد. به گونه اي که 
متوسط امتياز منفي محصوالت ايران خودرو از عدد 93 
در سال ۸9 به عدد ۲۸ در سال 9۴ کاهش يافته است. 
در مجموع گزارش��ات و ارزيابي هاي صورت گرفته در 
کيفيت محصوالت توليدي گروه صنعتي ايران خودرو 
بيانگر استقرار نظام کيفيت مطابق با استانداردهاي روز 
در اي��ن ش��رکت اس��ت. ايران خودرو ب��ا هدف تامين و 
جلب رضايت مش��تريان همواره به دنبال اجراي برنامه 
هاي بهبود در حوزه هاي مختلف تامين و توليد اس��ت. 
کيفيت مسيري بي پايان است که اين خودروساز مصمم 
اس��ت ب��ا ق��درت و اراده اي که در پي��ش گرفته در اين 

مسير گام بردارد. 

کيفيت؛ مسير ناگريز براي خودروساز شدن 
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 اعطاي سه نشان برتر
 به بانک سرمايه

سه نشان برتر در حوزه مديريت در صنعت 
بانکداري، تامين رفاه مشتريان در خدمات 
بانک��داري و کارآم��دي روابط عمومي در 
صنع��ت بانک��داري در هفتمي��ن اجاس 
روس��اي آيت��ك ب��ه بانك س��رمايه تعلق 
گرفت.ب��ه گزارش رواب��ط عمومي بانك 
س��رمايه، در هفتمين اج��اس مديران و 
روس��اي ش��رکت هاي ب��زرگ توليدي و 
خدماتي نمونه سراسر کشور )آيتك( نشان 
عال��ي برترين مديريت س��رآمد در صنعت 
بانک��داري ب��ه دکت��ر محمدعلي هادي، 
رئي��س هيات مديره بانك س��رمايه اعطا 
ش��د.همچنين در اين همايش جايزه بين 
 Supporter of Customer الملل��ي 
Welfar )حامي رفاه مشتريان در خدمات 
بانکداري( از س��وي کش��ور آلمان به دليل 
حس��ن س��وابق و افتخارات و فعاليت هاي 
تاثيرگذار اقتصادي به بانك س��رمايه اهدا 
شد.شايان ذکر است در اين مراسم، نشان 
مل��ي برترين روابط عمومي دانش محور و 
کارآم��د در صنع��ت بانکداري نيز به روابط 
عمومي بانك س��رمايه اعطا ش��د.گفتني 
اس��ت هفتمي��ن اجاس روس��اي آيتك 
ب��ا حض��ور مقامات، مس��ئولين، مديران و 
صاحبان صنايع و نمايندگان بخش دولتي، 
خصوصي و تعاوني و با همکاري اتاق تعاون 
اي��ران در س��الن همايش هاي بين المللي 
صدا و س��يماي جمهوري اس��امي ايران 

برگزار شد.

صعود تیم والیبال بانک شهر 
به مرحله حذفي

تي��م واليب��ال بان��ك ش��هر با حض��ور در 
مس��ابقات واليبال بسيج شهرداري تهران 
با کس��ب پيروزي ه��اي متوالي، به مرحله 
حذفي مسابقات راه يافت.به گزارش مرکز 
ارتباطات و روابط عمومي بانك ش��هر، در 
مس��ابقات واليبال بسيج شهرداري تهران 
ک��ه ب��ا حضور 3۸ تي��م در قالب ۸گروه، در 
مجموعه ورزش��ي ش��هرداري منطقه ۱9 
برگزار مي ش��ود، تيم بانك ش��هر در گروه 
دوم با تيم هاي ادارات مرکزي ش��هرداري 
الف و شهرداري هاي مناطق ۱5، ۱6 و ۱۱ 
همگروه اس��ت.بر اين اساس، تيم واليبال 
بانك ش��هر در دور اول مس��ابقات گروهي 
ب��ا پيروزي هاي متوالي برابر حريفان خود 
به عنوان س��رگروه به دور بعدي مسابقات 
راه پيدا کرد که نخس��تين مس��ابقه حذفي 
اين تيم در مرحله دوم مسابقات روز شنبه 
و در مقابل تيم دوم گروه هفت مس��ابقات 
خواه��د بود که در صورت پيروزي به جمع 
۸ تيم برتر راه خواهد يافت.بر اساس قوانين 
اين مسابقات، هر بازي در سه ست )گيم( 
برگزار مي ش��ود که هر تيم با پيروزي ۲ از 

3 گيم برنده مسابقه خواهد بود.

پاسخگويي معاون مهندسي 
وپشتیباني وريیس اداره امور 

مديران بانک انصار به مشتريان 
بر اس��اس برنامه ريزي وزمانبندي از پيش 
اعام شده،در سومين مرحله از اجراي طرح 
گفتگوي بي واس��طه مديران ارش��د بانك 
انصار با مش��تريان و کارکنان اين بانك که 
در مرکزخدمات مش��تريان صورت گرفت، 
آقايان سعيدي،معاون مهندسي وپشتيباني 
و لطف��ي رييس اداره ام��ور مديران در مرکز 
خدمات مش��تريان اي��ن بانك حضور يافته 
وپاسخگوي مشتريان وکارکنان بانك بودند.
به گزارش اداره کل بازاريابي وتبليغات، تماس 
گيرن��دگان، ضم��ن قدرداني از اجراي طرح 
گفتگوي بي واسطه مديران ارشد، در گفتگو 
با معاون مهندس��ي وپشتيباني در خصوص 
ايج��اد صندوق امانات در ش��عب،امکانات 
رفاه��ي وتجهي��زات ش��عب،ورنگ لباس 
س��ازماني کارکنان وتش��کر از پيگيريهاي 
انجام شده در جهت رفع نواقص ومشکات 
انعکاس يافته به بانك مطالب ارزش��مندي 
را بيان کردند.همچنين مشتريان وکارکنان 
بان��ك در گفتگ��و با رييس اداره امور مديران 
در خصوص نحوه جابجايي مديران وتقدير 
از پيشکس��وتان بانك به بحث وتبادل نظر 

پرداختند.

رئيس کميسيون اقتصادی مجلس گفت: سازمان حسابرسی خود 
را مس��وول تدوين اس��تانداردها می دانست، در صورتی که بانك 
مرکزی با توجه به وظايف قانونی خود، خواهان عملياتی شدن اين 
استانداردها در گزارش گيری ها بود و خود را قانونگذار می دانست.

لذا اين اختاف پيش آمد و در نتيجه اين امر، عدم برگزاری مجامع 
برخی از بانك ها حاصل ش��د. به گزارش اخبار بانك،محمدرضا 

پورابراهيمی در خصوص مشکات مجامع بانکی گفت: تدوين 
استانداردها در کشور توسط سازمان حسابرسی صورت می گيرد و 
نهادها ملزم هستند که تمامی اين استانداردها را رعايت کنند. اما 
از طرفی اين نهاد که خود استانداردها را وضع می کند، عمليات 
اجرايی در راستای همان استانداردهايی را که خود تدوين کرده 
نيز انجام می دهد. اين موضوع رويکردی غيرقابل قبول است و 

معمواًل در دنيا به صورت جداگانه انجام می شود و البته که بايد 
به آن پرداخته شود، اما مساله مهم تر جايگاهی است که قانون 
به بانك مرکزی به عنوان يك متولی داده اس��ت. او افزود: اين 
نهاد که مس��وول حوزه تصميمات بازار پول کش��ور اس��ت، ملزم 
اس��ت برای گزارش گيری از حس��اب بانکی کش��ور، به تعريف 

استانداردهايی که در سطح دنيا وضع شده اند، بپردازد. 

داليل عدم برگزاری مجامع برخی بانک ها

در م��اده ۱۴ اليح��ه جدي��د قان��ون بان��ك 
مرک��زی، اين نه��اد به عنوان »بانکدار دولت« 
وظيف��ه نگهداری حس��اب های ريالی و ارزی 
وزارتخانه ها، موسس��ات و ش��رکت ها دولتی و 
واحده��ای تابع��ه را بر عه��ده دارد. به گزارش 
اخبار بانك، اين گزارش با بهره گيری از تجربه 
ديگر کش��ورها و رابطه کنونی بانك مرکزی 
ب��ا دول��ت، آس��يب های بانکدار ب��ودن بانك 
مرک��زی برای دول��ت را از دو منظر اقتصادی 
و سياس��ی بررس��ی کرده است. بانك مرکزی 
اليحه جديد قانون بانك مرکزی را به تازگی 
منتشر کرده تا در معرض نقد کارشناسان قرار 
بگيرد. براس��اس ماده ۱۴ اليحه قانون جديد 
بانك مرکزی جمهوری اسامی ايران، بانك 
مرک��زی به عنوان »بانک��دار دولت«، موظف 
ب��ه نگاه��داری حس��اب های ريال��ی و ارزی 
وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی 
و واحد های تابعه آنها است. اين موضوع حاکی 
از وابس��تگی مس��تقيم بانك مرکزی به دولت 
اس��ت. البته رابطه بين بانك مرکزی و دولت 
هر کش��وری يك موضوع چالش برانگيز بوده 
و ميزان اس��تقال بانك های مرکزی در دنيا 
امری نسبی است، اما اشاره مستقيم اين نقش 
در قانون بانك مرکزی جمهوری اسامی ايران 
از دو منظر اقتصادی و سياسی قابل بررسی و 
تامل است. »دنيای اقتصاد« با نگاهی به نقش 
بانك های مرکزی ديگر کش��ورها به بررس��ی 
آث��ار اقتص��ادی و غيراقتص��ادی اين موضوع 

پرداخته است.

وضعيت بانک مرکزی در ايران ���
به نوش��ته دنيای اقتصاد، در ادبيات اقتصادی، 
بانك مرکزی هر کشوری سياست گذار پولی و 
عرضه پول در اقتصاد است که از آن به عنوان 
مادر يا بانك بانك ها نيز ياد می کنند. با توجه به 
اهميت و جايگاه مهم پول در اقتصاد، عملکرد 
اين نهاد می تواند آثار مهمی بر اقتصاد داش��ته 
باش��د مانند بس��ياری از کش��ورهای جهان، 
ماموري��ت بانك مرک��زی، )طبق تعريف ماده 
۱۱ در فص��ل دوم اليحه قانون بانك مرکزی 
جمهوری اس��امی ايران که به تازگی آخرين 
نس��خه ويرايش شده آن توسط بانك مرکزی 
منتشر ش��ده است( تنظيم سياست های پولی 
شامل سياست های اعتباری و ارزی بر مبنای 
موازين اسامی در جهت تامين اهداف اقتصاد 
کان کش��ور، حف��ظ ارزش پ��ول ملی و ثبات 
قيمت ه��ا، حف��ظ ثبات و توس��عه نظام پولی و 
بانکی کش��ور، توازن بخش خارجی اقتصاد و 
تسهيل مبادالت تجاری و پولی، کمك به رشد 
اقتصادی و اش��تغال از مهم ترين اهداف بانك 
مرکزی شمرده شده است که در اين ميان حفظ 
ارزش پول ملی و ثبات قيمت ها به عنوان هدف 
اصلی ذکر شده است. در ادامه، براساس ماده ۱۴ 
اليحه قانون بانك مرکزی جمهوری اسامی 
ايران، بانك مرکزی به عنوان »بانکدار دولت«، 
موظف به نگاهداری حساب های ريالی و ارزی 
وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی 

و واحد های تابعه آنها  است.
بانك های مرکزی در سراسر دنيا بنا به روايت 
تاري��خ نق��ش بانکدار دولت ب��ودن را به عهده 
گرفته اند و در راستای ايفای اين نقش، حساب 
درآمده��ا و مخ��ارج دولت را نيز نگه داش��ته و 
در يك تراز مش��خص منتش��ر می کنند که در 
واقع دخل و خرج دولت را نيز نشان می دهند. 
عاوه بر اين، تراز بانك مرکزی حاوی دو نوع 
مطلب اس��ت. يکی صورت دارايی ها و مخارج 
بانك مرکزی به عنوان يك موجوديت مستقل 
از دولت که اموال و تعهدات آن مستقل از دولت 
است و ديگری به عنوان موجوديتی که بانکدار 
دولت اس��ت و دفاتر آن نش��ان دهنده دخل و 

خرج دولت است.

تبعات اقتصادی ���
براس��اس وظايف و اهدافی که در لوايح بانك 

مرکزی ذکر ش��ده اس��ت و با توجه به قدرت 
خل��ق پ��ول توس��ط بانك مرک��زی می توان 
دريافت که قدرت خلق پول و نش��ر اسکناس، 
از جمل��ه مهم تري��ن اهرم های قدرت برای هر 
دولتی محس��وب می ش��ود  . وقتی که دولت بنا 
ب��ه داليل مختلف و از جمله کس��ری بودجه، 
ني��از به پول پي��دا می کند تمايل دارد از طريق 
اتخاذ سياس��ت های مالی با تحت فش��ار قرار 
دادن بانك مرکزی و انتش��ار اس��کناس زياد، 
مش��کل خ��ود را در کوتاه م��دت حل کند . اين 
موض��وع در کش��ورهای در حال توس��عه که 
رش��د اقتصادی را يکی از اهداف اساس��ی خود 
ق��رار داده اند و معموال برای اجرای پروژه های 
موردنظ��ر و تامي��ن هزينه ه�ای خ�ود � اع�م 
از ج�اری و س���رمايه ای � نياز به بودجه های 
کان دارند و در نتيجه به س��اده ترين راهکار 
موجود يعنی اس��تقراض از بانك های مرکزی 
متوس��ل می ش��وند، متداول تر است. از طرفی 
ب��ه دلي��ل کوچك بودن پايه های درآمدی و از 
طرف ديگر به دليل عدم گس�ترش بازاره�ای 
پ�ولی و م�الی عموم�ا در اي�ن گون�ه کشورها، 
هيچ راه گريزی برای بانك مرکزی در تامين 
کس��ری ف���وق ب�اقی نم�ی مان�د به خصوص 
وقت��ی ک��ه هيچ گونه اختيار قانون��ی برای رد 
اي�ن تقاض�ا ني�ز وج�ود نداش�ته باشد. بنابراين 
کس�ری بودج�ه دول�ت س�بب م�ی ش�ود ک�ه 
تخص�ي��ص اعتب�ارات ب�ه بخ�ش خصوصی 
يا بخش های واقعی اقتصادی کاهش ياب�د و 
نتيج���ه آن ک���ه ک�اهش مي�زان تولي�دات و 
اف�زايش قيم�ت ه�ا را در بلندم�دت ب�ه دنب�ال 
خواه�د داش���ت. ض�من آنک�ه سياست های 
پولی نيز عمدتا تحت الشعاع سياست های مالی 
قرار می گيرد. از آنجا که اساسا بانك مرکزی بايد 
در پی تحقق اهدافی غير از اهداف کوتاه مدت 
دولت باشد و تعقيب اهداف تعيين شده از سوی 
دولت، نشان دهنده ضعف بانك مرکزی است، 
اين ضعف تبعاتی از جمله افزايش نقدينگی و در 
نهايت افزايش تورم را ايجاد می کند. در تمامی 
کشورها، سياست های پولی و مالی به اين علت 
از يکديگر تفکيك شده اند ک�ه سياستگذاری و 
نظارت مناس��بی در مورد هريك از آنها اعمال 
شود. در اي�ن ص�ورت هريك از سياست های 
فوق می تواند به صورت کارآ و مناسبی به اجرا 
درآي��د. در اي��ن ميان وجود يك بانك مرکزی 
مستقل، می تواند از اتخ�اذ چن�ين سياست های 
اقتصادی جلوگيری کند. در واقع بانك مرکزی 
مستقل با اعمال سياست های پ�ولی کارآم�د 
می توان�د در بهبود ش��رايط اقتصادی از جمله 

کنترل نرخ تورم موثر باشد.

قواعد صندوق بين المللی پول ���
ع��اوه ب��ر اين، در چارچوب م��درن مديريت 
نقدينگ��ی، در رابط��ه با سياس��تگذاری های 
مال��ی و بدهی ه��ا، در وهله نخس��ت به رابطه 
سياس��تگذاری ها در س��طوح باال يعنی رابطه 
وزي��ر دارايی و بانك مرکزی توجه می ش��ود. 
س��اختار های قانونی صندوق بين المللی پول 
ه��م ب��ا توجه به تجربي��ات بانك های ديگر و 
درس ه��ای بحران دهه ۱9۸0 و ۱990 براين 
نکت��ه تاکي��د دارد ک��ه مديري��ت بدهی ه��ا و 

سياست های مالی و پولی بايد به مثابه بازوهای 
مج��زای سياس��ت های اقتص��اد کان تلقی 
ش��وند که اهداف مشخصی را دنبال می کنند. 
عاوه بر اين وجود انس��جام و يکپارچگی در 
کل سياس��ت گذاری ها ب��ه همراه اس��تفاده از 
ابزاره��ای مختلف برای دس��تيابی به اهداف 
گوناگون، ش��فافيت و قاب��ل پيش بينی بودن 
شرايط را تسهيل و سبب تضمين اعتماد و تاثير 
سياست ها می شود. در نتيجه رابطه بين دولت و 
بانك مرکزی )از طريق وزارت امور اقتصادی 
و دارايی( از موارد کليدی اين چارچوب مدرن 
اس��ت که با توجه به اس��تقال بانك مرکزی و 
سياس��ت های پولی به کار گرفته شده اهميت 
بس��زايی دارد. همان طور که پيش��تر نيز اشاره 
ش��د افزاي��ش نقش بانك مرک��زی به عنوان 
خزانه دولت و در مقابل آن افول نقش وزارت 
دارايی در حد دفتر پرداخت های دولت س��بب 
افزايش نقدينگی در دست دولت شده و علت 
عمده نوس��انات کوتاه مدت در بازارهای مالی 
و نقدينگی بانك ها اس��ت. همچنين وام دهی 
بانك مرکزی به دولت سبب افزايش پايه پولی 

و در نتيجه افزايش تورم می شود.

چارچوب استقالل بانک مرکزی ���
بانك مرکزی زمانی مستقل به شمار می رود که 
بتواند وظايف خود را براساس ضوابط و قوانين 
اقتصادی و نه سياس��ی انجام دهد  . از ديدگاه 
برخی از محققان، استقال بانك مرکزی از دو 
بعد سياسی و اقتصادی مطرح است  . استقال 
سياس��ی بانك مرکزی ب��ه معنای توانايی آن 
ب��رای تعيي��ن اهداف خود بدون تاثيرپذيری از 
دولت است  . از سوی ديگر، استقال اقتصادی 
بانك مرکزی در برگيرنده توانايی آن در تعيين 
و اجرای آزادانه خط مشی های خود به منظور 
دس��تيابی به اهداف مورد نظر اس��ت  . در برخی 
ديگر از تحقيقات، برای تحليل استقال بانك 
مرکزی به سه بعد استقال نهادی، که براساس 
موقعيت بانك در نهادهای دولتی و رويه های 
ب��ه کار رفت��ه در تعيين و به کارگيری اختيارات 
بانك تعريف می شود  ، استقال عملکردی که 
بر حسب قدرت و قابليت بانك در رابطه با تعيين 
و به کارگيری سياست پولی و خود مختاری آن 
در تصميم گيری روی ساير عمليات مشخص 
ش��ده در قانون بيان می ش��ود   و س��ومين مورد 
استقال مالی، يعنی داشتن يك رويه يکسان 
و هميشگی برای جمع آوری و توزيع منابع بانك 
که احتمال تحميل هر گونه فشار مالی را منتفی 
می کند اشاره می کنند  .بانك مرکزی برای نيل 
به اهداف خود بايد از استقال کافی برخوردار 
باش��د و در عين حال بايد سياس��ت های خود را 
به طور ش��فاف اعام و اجرا کرده و به تناس��ب 

استقال پاسخگو نيز باشد.
اما در ايران با توجه به اينکه بخ�ش عظيم�ی 
از بودج��ه دول��ت از طريق فروش نفت تامين 
می شود، عملکرد بان�ك مرک�زی مس�تقل از 
دولت نبوده است زيرا بانك مرکزی ارز حاصل 
از فروش نفت را تخصيص م�ی ده�د. به همين 
عل��ت دولت نفوذ زي��ادی روی بانك مرکزی 
داشته است. از ديگر مواردی که در اين رابطه 
می توان به آن پرداخت، موضوع موظف کردن 

بان��ك مرک�زی ب���ه اج�رای مصوبات هيات 
وزيران و مجلس ش��ورای اس��امی )برطبق 
قوانين بودجه( اس�ت. به اين ترتيب که بانك 
مرکزی موظف ب�ه پرداخ�ت مق�دار معين�ی وام 
و اعتب�ار ب�ه اش�خاص حقيقی يا حقوقی دولتی 
يا خصوصی مش��خص با مدت و نرخ کارمزد 
مع�ين اس���ت. در واق��ع پرداخت هزين�ه ه�ا 
از مح���ل وام�ی ک�ه احتم���اال بازپرداخ�ت 
نم�ی ش���ود هزين�ه در واحدهای دولتی را به 
نحو غيرالزمی باال می برد از اين جهت است که 
بودجه دولت در ايران معموال انبساطی است. در 
اين رابطه نتيجه مطالعه ای نشان داده است که 
بانك مرکزی مستقل می تواند مانع از ناکارآيی 
هزينه ه���ای عم�ومی ش���ود. با وجود بانك 
مرکزی مستقل، اين امکان فراهم م�ی ش�ود 
ک�ه سياس�ت ه�ای پولی از قبل تعيين شود. در 
نتيجه دولت بايد در تعيين و تامين هزينه های 
خود به نحو بهينه عمل کند. بنابراين استقال 
بانك مرکزی می تواند آث�ار مثب�ت اقتص�ادی 
ب�ه هم�راه داش���ته باش��د. افزايش استقال 
بانك مرکزی عاوه بر کنترل تورم، می تواند 
بر عملکرد حوزه های ديگر اقتصاد نيز اثرگذار 
باش��د. در يك مقاله پژوهش��ی در پژوهشکده 
پولی و بانکی، مريم همتی با بررسی رابطه درجه 
استقال بانك مرکزی و عملکرد اقتصاد کان 
در ۴5 کش��ور در حال توس��عه از جمله ايران در 
فاصله س��ال های ۱990 تا ۱99۸ نشان دادند 
بانك مرکزی مستقل می تواند ضمن کاهش 
ن��رخ تورم و کس��ری بودج��ه در اقتصاد، از آثار 
نامطلوب ناشی از ماليات تورمی را کاهش داده و 
به افزايش توليد و رشد اقتصادی در کشورهای 

در حال توسعه کمك کند.
در نهايت با توجه به نظر کارشناسان يك نهاد 
تشنه نقدينگی مانند دولت را نبايد در کنار يك 
نهاد زاينده نقدينگی مانند بانك مرکزی قرار 
داد و اين همان مصداق آتش و پنبه در ادبيات 
خودم��ان اس��ت. بنابراين بانک��داری دولت از 
عرصه های پرمخاطره بانکداری مرکزی است 
که بايد مراتب ايمن سازی آن را رعايت کرد و 
ترازنامه بانك را به خاطر تامين کس��ری های 

بودجه دولت، از انبساط باز داشت.

تبعات سياسی ���
اما تنها تهديد بانکداری دولتی بانك مرکزی 
وجه اقتصادی آن نيست و در سال های گذشته 
اين رابطه تبعات سياس��ی نيز در کش��ور در پی 
داشته است. دادگاه اتحاديه اروپا در ۲5 مارس 
۲0۱5 به دليل »دست داشتن در عمليات دور 
زدن تحريم ه��ا« و »کم��ك ب��ه دولت ايران 
برای پيش��برد برنامه هس��ته ای اين کش��ور« 
بان��ك مرک��زی ايران را تحريم ک��رد. در بند 
۸5 حک��م دادگاه اتحادي��ه اروپا صراحتا يکی 
از داليل تحريم بانك مرکزی را با اس��تناد به 
م��اده ۱۲ و ۱3 فص��ل دوم قانون س��ابق بانك 
مرکزی جمهوری اسامی ايران بيان کرده که 
در آن مس��تقيما اش��اره شده که بانك مرکزی 
بانک��دار دولت ب��وده و به طور ضمنی از دولت 
ايران حمايت مالی می کند. در اين حکم بيان 
ش��ده اس��ت که با توجه به اين دو ماده قانون، 
حدود و اختيارات بانك مرکزی ايران واضح و 

مشخص نيست و الزم است وظايف و اختيارات 
بان��ك مرکزی ايران به طور ش��فاف در قانون 
بيان ش��ود. به نظر می رس��د اين مواد قانونی در 
اليحه قانون بانك مرکزی از ش��فافيت الزم 
برخ��وردار نب��وده و برای دادگاه وقت به منظور 
عدم اس��تقال بانك مرکزی و قرار داش��تن 
تمام اختيارات بانك مرکزی در دس��ت دولت 
جمهوری اس��امی ايران بوده اس��ت. تحريم 
بان��ك مرکزی از س��وی اتحاديه اروپا عواقب 
گوناگونی را برای اقتصاد ايران در پی داش��ته 
اس��ت. يکی از مهم ترين عواقب تحريم بانك 
مرکزی ايران از س��وی اتحاديه اروپا، »انسداد 
دارايی ه��ای بان��ك مرکزی در اتحاديه اروپا« 
بوده است. عاوه بر اين تحريم بانك مرکزی 
باعث شده بود بانك های اروپايی، روابط خود 
را با برخی از بانك ها و موسس��ات مالی ايران 
و کارگزاری آنها که در فهرس��ت تحريم های 
اتحادي��ه اروپ��ا قرار نداش��تند، مح��دود کند. 
اگرچ��ه اين بانك ه��ا محدوديتی در همکاری 
با بانك های اروپايی نداش��تند، اما با توجه به 
اينک��ه درآمده��ای ارزی ايران، عمدتا از محل 
فروش نفت و فرآورده های نفتی اس��ت که به 
حس��اب های بانك مرکزی واريز می ش��ود و 
بانك ه��ای تجاری برای تامين مالی واردات، 
باي��د ابتدا از بان��ك مرکزی ارز الزم برای اين 
کار را خري��داری کنن��د، در عمل تحريم بانك 
مرکزی، منجر به اين  شد که حتی بانك های 
تجاری مزبور نيز نتوانند نقش خود را در تامين 
مالی واردات دارو، غذا و محصوالت کشاورزی 

ايفا کنند.

درجه استقالل در ديگر کشورها ���
در برخی از کشورها مانند ايران بانك مرکزی 
به عنوان بازوی پولی دولت عمل می کند ولی 
در برخی از کشورها مثا در کشورهای پيشرفته 
اين بانك مس��تقل از دولت و سياس��ت های 
دوره ای دولت ه��ا ب��ه اه��داف کان خ��ود 
می پردازد. درجه اس��تقال بانك های مرکزی 
از کش��وری به کشور ديگر متفاوت است. يك 
اصل پذيرفته شده اين است که نظام بانکی نياز 
به يك بانك مرکزی دارد و معدود کشورهايی 
را می توان در جهان يافت که فاقد بانك مرکزی 
هستند. اگرچه برخی از وظايف بانك مرکزی 
قبا به وسيله بانك های ديگری انجام می شد، 
اما بانك مرکزی يك نهاد جوان است. آلمان 
و انگلس��تان در ق��رن ۱9 بان��ك مرکزی خود 
را تاس��يس کردن��د، بانك مرک��زی آمريکا در 
س��ال ۱9۲0 تاس��يس ش��د. بانك فرانسه نيز 
س��ال ۱۸00 به وجود آمد و به تدريج به عنوان 
بانك عامل دولت و ناشر اسکناس و همچنين 
نگهدارنده ذخاير و آخرين اعطاکننده وام درآمد  . 
در بانك مرکزی فرانسه، حجم زيادی از منابع 
دولت دست بانك مرکزی است و طبق قانون، 
بان��ك مرکزی اين کش��ور در صورت بدهکار 
بودن دولت اجازه ندارد از موجودی حساب های 
دولت در اختيار آن بگذارد.از اهداف بانك های 
مرکزی مدرن می توان به تحقق ثبات پولی و 
مالی که شامل مديريت نقدينگی سيستم مالی 
و وام دهنده نهايی، ثبات نظام پرداخت، تدوين 
و نظ��ارت ب��ر اجرای مقررات و سياس��ت های 
احتياطی اشاره کرد. بانك های مرکزی غالبا به 
غير از پيگيری ثبات مالی و اهداف سياست پولی 
وظاي��ف ديگ��ری از جمله ارائه خدمات بانکی 
ب��ه بانك ه��ای تجاری و ارائه خدمات مالی به 
دولت، تهيه مقررات مربوط به زيرساخت های 
مالی، توس��عه و ترويج بخش مالی و حمايت 
از مصرف کنن��دگان در قراردادهای مالی آنها 
را انج��ام می دهن��د. اموری همچون کمك به 
رش��د و توس��عه کشور و تس��هيل بازرگانی نيز 
در بعض��ی از قواني��ن بانك های مرکزی جزو 
کارکرده��ای آنها مورد اش��اره قرار گرفته اند. 
برخی از اين وظايف از گذشته وجود داشته اند 
و برخ��ی ديگر نيز به عن��وان بازوهای کمکی 

اهداف اصلی به وجود آمده اند.

آسيب های بانکداری بانک مرکزی برای دولت

اخبار
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 مالیات آلمان 
از سپرده هاي بانکی

بانك »ريفيسن« در ايالت باواريا در آلمان 
تصميم گرفته اس��ت حس��اب هاي جاری 
مش��تريان خود با بيش از ۱00 هزار يورو 
را ش��امل ماليات کند. اين بانك برای اين 
منظ��ور مي��زان 0.۴ صدم درصد را بعنوان 
ماليات تعيين کرده است.تصميم اين بانك 
با سياست بهرۀ منفی اعام شدۀ از سوی 
بانك مرکزی اروپا برای سپرده گذاری هاي 
صورت گرفته توسط بانك هاي اروپايی در 
ن��زد اين نهاد مالی مغايرت دارد.نرخ بهرۀ 
بانکی برای پولهايی که از سوی بانك هاي 
اروپايی به بانك مرکزی اروپا س��پرده می 
ش��ود از ميزان 0.۱ ص��دم درصد در ژوئن 
۲00۴ به منفی 0.۴ صدم درصد در مارس 
۲0۱6 رسيده است.اين بانك اميدوار است 
به اين ترتيب مش��تريان خود را به سرمايه 
گذاری پول هاي خود تشويق کند تا اينکه 
اين س��پرده ها در حس��اب هاي پس انداز 
بدون اس��تفاده باق��ی بمانند.از ميان ۱۴0 
دارن��دۀ حس��اب هاي جاری مهم که جمعا 
۴0 ميليون سپرده در نزد اين بانك دارند، 
تعدادی ترجيح داده اند س��پرده هاي خود 
را به ديگر بانك ها بس��پارند در حاليکه به 
گفتۀ مقامات اين بانك، تعدادی نيز سرمايه 
گذاری را انتخاب کرده اند. سياستگذاريهای 
سختگيرانه بانك مرکزی اروپا باعث شده 
تا ديگر بانکهای اروپايی نيز روند تازه ای 

را برای سود خود پيدا کنند.

مقامات فدرال رزرو به دنبال بازنگهداشتن فرصت برای افزايش 
نرخ بهره هستند و سعی در حل اختافات برسر اين سياستگذاری 
مالی را دارند. به گزارش تجارت آناين به نقل از وال استريت 
ژورن��ال، ف��درال رزرو در بيانيه اخير خود از احتمال افزايش نرخ 
بهره صحبت کرده است ولی تا زمانی که چشم انداز اقتصادی 
و رشد، تورم و اشتغالزايی مناسب وجود نداشته باشد اين تصميم 

گي��ری ب��ه تاخي��ر می افتد. برخی از مقام��ات فدرال رزرو هنوز 
مطمئن نيس��تند که تورم به ميزان مورد نظر فدرال رزرو يعنی 
۲ درصد می رسد.برخی ديگر باور دارند که بازار کار آمريکا به 
بهبودی کامل نزديك است. فدرال رزرو در دسامبر گذشته نرخ 
بهره را افزايش داد و باعث شد تا انتظار درباره افزايش مجدد نرخ 
بهره در س��ال ۲0۱6 بيش��تر شود. اگرچه سرمايه گذاران نسبت 

به تمايل فدرال رزرو در افزايش بهره ها ش��ك دارند. بازارهای 
بورس و سهام و ارزش دالر درصورت افزايش نرخ بهره بانکی 
تکان خواهد خورد. جانت يلين رياس��ت فدرال رزرو در آخرين 
کنفرانس خود احتمال افزايش نرخ بهره ها را دور از ذهن ندانست 
در عين حال رويکرد اقتصادی آمريکا براين امر تاثير گذار خواهد 

بود و در جلسه آينده فدرال رزرو مطرح خواهد شد.

احتمال افزايش نرخ بهره در فدرال رزرو

بانکها به د نبال راههای ارزان برای جمع آوری 
پول هستند  تا د رزمانی که نرخ بهره ها به سوی 
منفی کاهش ميابد  ذخاير بانکی تغيير نکند .به 
گزارش فايننش��ال تايمز، برخی از بانك های 
اروپايی اخيرا ش��روع به جمع آوری پول نقد  
کرد ن��د  ت��ا با موج بهره هاي منفی د رسراس��ر 
اروپا د چار ضرر نش��وند . د رصورتی که از نظر 
اقتص��اد ی اين امر برای بانکهای د ور از ذهن 
نيس��ت که مقد ار زياد ی پول را ذخيره کنند .

اعمال سياست مالی بانك هاي مرکزی اروپا 
ب��رای تقويت رش��د  اقتص��اد ی از طريق نرخ 
منفی بهره صورت گرفته است. پس از کاهش 
اخير د ر نرخ  بهره توسط بانك مرکزی اروپا، 
بانك هاي مرکزی و خصوصی ۱9 کشور عضو 
اتحاد يه اروپا با ضرر ۲.6۴ ميليارد  يورو روبرو 
ش��د ند .بانك هاي اروپايی معتقد ند  د رصورت 
بد تر ش��د ن شرايط اقتصاد ی بازهم نرخ بهره 
کاهش د اد ه می ش��ود .د رصورتی که بانك ها 
هزينه بهره را به بانك مرکزی نپرد ازند  تاثير 
زي��اد ی از کاه��ش نرخ منفی نخواهند  برد  اما 
مي��زان وام د ه��ی آنها تاثيرگ��ذار خواهد  بود . 
آژانس خدمات مالی )FSA( به بانك مرکزی 
ژاپ��ن اعام کرد کاهش س��ود باعث خواهد 
شد که توانايی بانك ها برای وام دهی کاهش 
يابد.بر اس��اس برآورد FSA، سود گروه مالی 
ميتسوبيش��ی ۱55 ميليارد ين س��قوط خواهد 
کرد. گروه مالی س��وميتومو ميتوس��ی نيز با 

کاهش سود ۷6 ميليارد ينی مواجه خواهد شد و 
گروه مالی ميزوهو 6۱ ميليارد ين کاهش سود 
خواهد داشت.اين آژانس معتقد است اگر بانك 
مرک��زی ژاپ��ن، نرخ بهره را به مقادير منفی تر 
کاه��ش ده��د، با توجه به اينکه درآمد به دليل 
ن��رخ بهره منفی ضربه خواهد خورد،  بانك ها 
با افت چشمگيری در سود خود مواجه خواهند 
شد. بانك مرکزی ژاپن در ماه فوريه به منظور 
تقويت اقتصاد، نرخ بهره منفی را اعمال کرد؛ 

تح��ت اين نرخ، بانك هايی که ذخاير اضافی 
خود در بانك مرکزی را به چرخش در نياورند، 
جريمه می شوند. در حالی که نرخ بهره منفی 
هزينه های اس��تقراضی را برای کس��ب وکار 
کاهش می دهد، اين نرخ س��ود بانك ها را نيز 
به ش��دت کم می کند. بانك مرکزی انگليس 
نيز به منظور مقابله با نوس��انات ش��ديد مالی و 
اقتصادی ناشی از برگزيت بعد از همه پرسی 
۲3 ژوئن، نرخ بهره بين بانکی در اين کش��ور 

را به رقم 0.۲5 رس��اند که به پايين ترين حد 
خود رس��يده است. کميته سياست هاي پولی 
بانك مرکزی انگليس) ام پی سی ( در نشست 
اين کميته در روز پنجشنبه، ضمن تغيير نرخ 
بهره بين بانکی که طی هفت س��ال گذش��ته 
0.5 درص��د ب��وده، مبادرت ب��ه تغيير برخی از 
سياست هاي پولی و بانکی اش نيز کرده است. 
بانك مرکزی همچنين گفته است که عاوه بر 
کاهش نرخ بهره، در نظر دارد مبلغ 60ميليارد 

پوند از ذخاير خود را به خريد اوراق قرضه دولتی 
که در دس��ت بانك ها و س��اير سرمايه گذاران 
اس��ت اختصاص دهد که بدين ترتيب حجم 
برنام��ه بازخري��د اوراق قرضه از 3۷5 ميليارد 
پون��د در س��ال به ۴36 ميلي��ارد پوند افزايش 
خواهد يافت که اين س��بب خواهد ش��د پول 
بيش��تری ب��رای وام دادن در اختي��ار بانك ها 
ق��رار گي��رد ارزش پوند در بازار مبادالت ارزی 
جهان به دنبال تصميم بانك مرکزی انگليس 
ب��رای کاهش مي��زان بهره بانکی، يك و نيم 
درصد کاه��ش يافت..به گفته بانك مرکزی 
انگلي��س ع��اوه بر اين، مبلغ ۱0 ميليارد دالر 
هم به خريد اوراق قرضه معتبر ش��رکت هاي 

تجاری اختصاص خواهد يافت.

ادامه رويکرد نرخ منفی بهره در بانکهای جهان

بانک ها به د نبال راهی برای استفاد ه از نرخ منفی

اخبار

۱-به دو دوره س��ه ماهه پياپی رش��د منفی در اقتصاد يك کش��ور اطاق می ش��ود- خودخواه- س��نگين ۲ - از رودهای فات ش��رقی ايران - آش��کار 3- از 
آثار تاريخی اصفهان- فرمانده بدن ۴- نام آذری- ش��هری در ترکيه - لبه برنده شمش��ير- س��الخورده 5- گروگذارنده - مخفف ش��اه - تحريم سياس��ی 6 - 
س��نجيدن - پوش��اننده - امامان ۷- روش وطريقه - خويش��اوندان- بندری در تونس ۸- حرف مش��ايعت - پيش��ينيان - اش��رار- حرف انتخاب 9- مرواريد 
دهان - دزديدن - از ش��هرهای کانادا ۱0- ابزار مکانيك - مس��تمری- توقف وس��کون   ۱۱- بزن بهادر- ازحروف انگليس��ی- بندی ۱۲- صحرايی  نزديك 
مکه - گريز غريزی - گنج- امر به رفتن ۱3- حرف ندا - فيلمی از پرويز ش��يخ طادی ۱۴- غلبه و چيرگی- مورد نياز عکاس ۱5- از اصول دين اس��ام - 

هزينه درس خواندن - زينت لباس

ارق�ام 1 ت�ا ۹ را ط�وري در خان�ه هاي س�فيد 
 قرار دهيد که هر رقم در س�طرها، س�تون ها و 

مربع هاي کوچک ۳*۳ يکبا ديده شود

 ۱- مرکب نجيب وخوش راه - نقطه ش��روع 
- جای امن ۲- لقب ساطين پيشدادی - از 
آثار پرل.اس.باک  3- اس��تخوان باالی ران 
- بزرگتري��ن ش��به جزي��ره جهان - پايتخت 
بنگادش- وی ۴- وس��يله ای جهت اندازه 
گرفتن درجه حرارت - هريك ازپنج خشکی 
جهان- انگش��ت بزرگ 5- پارچه پنبه ای- 
آهوی جوان - آلبومی با صدای اصفهانی6- 
گي��ج و بی هوش- ش��هر مذهب��ی- تمرين 
نظامی ۷- از کوه های کرمان - تقويت امواج 
الکتريک��ی ۸- عنوان اش��رافی برای زنان - 
الی جامه - خدای دس��ت س��از - مبتا 9- 
ساح انفجاری - از صنايع دستی گيان ۱0- 
نگهبان راه - حيوان وحشی- آلبومی از بابك 
جهانبخش ۱۱- رنگی از خانواده سبز- محل 
فرودهواپيم��ا- گه��واره کودک ۱۲- واحدی 
برای س��نجش مقدار نيروی الکتريس��يته- 
موجود - استراتژی جنگی ۱3- کامل کننده 
مرد- کشمش سياه دانه دار- خسيس - کف 
دست ۱۴- فرد بازنشسته که حقوق می گيرد 
- دريا ۱5- محافظ سرانگش��تان - دش��نام 

گو- سوراخ کوچك
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 برخی از بانک های اروپايی اخيرا 
شــروع به جمــع آوری پول نقد  
کرد نــد  تا با موج بهره هاي منفی 
د رسراســر اروپــا د چــار ضرر 
نشــوند . د رصورتــی که از نظر 
اقتصاد ی اين امر برای بانکهای 
د ور از ذهــن نيســت که مقد ار 

زياد ی پول را ذخيره کنند
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مدير مسئول: اصغر نعمتي صاحب امتياز: موسسه انتشاراتي عصر ايرانيان 

شوراي سياستگذاري: مهندس امير صفري،اسماعيل کريميان، بهرام فرهي،
ستار شيرعالي، سجاد عبداهلل  پور

تلفکس: 66431022 تلفن تحريريه: 66435692  
صندوق پستي: 14185-693 تلفن سازمان آگهي ها:  66923005 
آد  رس د  فتر نشريه: تهران، خيابان ستارخان، بين توحيد   و باقرخان، نبش کوچه شهيد   

اکبريان آذر، پالك 57، طبقه2 
تلفن: 66791365 ليتوگرافي و چاپ:گل آذين  

امور مشترکين طرح نيم بهاي معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد: 
eshterak.ir :سايت تلفن: 88107478 
تلفن: 61933000 نام و تلفن مجري توزيع طرح اشتراك نيم بها: شرکت نشر گستر 

باجــه آخــر

هفته نامه تخصصي 
در حوزه بانک، بيمه و بورس

برندگان س��فرهاي بين قاره اي باش��گاه وفاداري نوين 
پذيرندگان پايانه هاي فروش متصل به بانك اقتصادنوين 
مش��خص ش��دندبه منظور تکريم پذيرندگان پايانه هاي 
ف��روش متص��ل ب��ه حس��اب هاي بان��ك اقتصادنوين 

برگزيدگان دومين دوره طرح برترين ها معرفي شدند.
به گزارش روابط عمومي بانك اقتصادنوين، برگزيدگان 
دومين دوره طرح برترين ها، جوايز ارزش��مندي از جمله 
کم��ك هزينه س��فرهاي بي��ن ق��اره اي، کمك هزينه 
س��فرهاي خارجي، کمك هزينه س��فرهاي داخلي، لپ 
ت��اب و موباي��ل را برن��ده ش��دند.پذيرندگان پايانه هاي 
متص��ل به حس��اب هاي بان��ك اقتصادنوين مي توانند با 
مش��اهده اس��امي برندگان و با کسب اطمينان از درج نام 

و ش��ماره ترمنيال خود در پورتال ش��رکت پرداخت نوين 
آري��ن به ش��عبه افتتاح کننده حس��اب مراجع��ه و با ارائه 
اصل کارت ملي نس��بت به دريافت جايزه خود در قالب 
کمك هزينه اقدام کنند.ش��رکت پرداخت نوين آرين در 
پي اجراي طرح هاي موفق پيشين و در راستاي افزايش 
مي��زان وفاداري پذيرندگان پايانه هاي فروش و س��طح 
فعاليت هاي تراکنشي آنان، طرح جديد باشگاه وفاداري 
نوين را از ابتداي دي ماه سال 9۴ به شيوه اي متفاوت آغاز 
کرده است.در طرح جديد باشگاه وفاداري نوين که براي 
پذيرندگان وفادار داراي پايانه هاي متصل به حساب هاي 
بانك اقتصادنوين درنظر گرفته شده است، به ۲ صورت 
متف��اوت جوايز ارزنده اي ب��ه پذيرندگان تعلق مي گيرد.

پايگاه اطاع رس��اني باشگاه وفاداري نوين نيز به آدرس 
https://www.pna.co.ir/NovinClub جهت کسب 

اطاعات بيشتر در دسترس عاقمندان است.

برندگان سفرهاي بين قاره اي باشگاه وفاداري نوين مشخص شدند

عضو شورای پول و اعتبار از مکاتبه بانک مرکزی با د ولت خبر د اد 

وام ازد واج در برزخ بي پولي
يك عضو ش��ورای پول و اعتبار از مکاتبه بانك مرکزی 
ب��ا د  ول��ت د  ر مورد   مصوبه پرد  اخت وام ازد  واج خبر د  اد  ه و 
گفت چون بانك ها د  ر مورد   اين مصوبه کمی د  چار مشکل 
شد  ند   قرار شد   بانك مرکزی مکاتبه ای با د  ولت د  اشته و 
مش��کات بانك ها را مطرح کند   تا د  ولت بتواند   با تعامل 

مجلس د  ر اين موضوع تجد  يد   نظری د  اشته باشند  .
به گزارش ايس��نا، بهمن عبد  الهی با ش��اره به اينکه يکی 
از مصوباتی که د  ر جلس��ه اخير ش��ورای پول و اعتبار به 
تصوي��ب رس��يد   د  ر خصوص وام ه��ای ازد  واج بود   اظهار 
ک��رد  : همه بانك ها مکل��ف به اجرای مصوبه وام ازد  واج 
هس��تند  ، منتها برخی بانك ها به لحاظ د  ر اختيار د  اش��تن 
منابع زود  تر ش��روع کرد  ند   و برخی د  يگر مش��کل منابع 
د  اشتند   که با تاخير اجرا خواهند   کرد  .عضو شورای پول و 
اعتبار د  ر مورد   تصميم شورای پول و اعتبار د  ر خصوص 
بافتهای فرس��ود  ه نيز گفت: موضوع بافت های فرس��ود  ه 
د  ر د  س��تور کار ش��ورای پول و اعتبار اس��ت و به احتمال 
زياد   جلس��ه آيند  ه د  ر مورد   تس��هيات بافتهای فرس��ود  ه 
تصميم گيری شود  .وی د  ر عين حال از اعام ساز و کار 
فعاليت بورس تعاون به عنوان يك بورس مس��تقل خبر 
د  اد   و گفت: به د  نبال مذاکرات صورت گرفته با س��ازمان 

بورس و توافقی که د  ر خصوص راه اند  ازی بورس تعاون 
حاص��ل ش��د  ، طی هفته های آين��د  ه نحوه فعاليت بورس 
تعاون و حضور تعاونی ها د  ر بازار س��رمايه مش��خص و 

اعام خواهد   شد  .
به گفته وی موانع قانونی و حقوقی پيش روی تعاونی ها 
برای ورود   به بورس با مساعد  ت سازمان بورس از ميان 

برد  اشته شد  ه است. عبد  الهی د  ر مورد   د  ر د  ستور کار بود  ن 
کاهش نرخ س��ود   توضيح د  اد  : موضوع کاهش نرخ س��ود   
تس��هيات بانکی همواره د  ر د  س��تور کار بود  ه و هيچگاه 
خارج نمی شود  ، منتهی شورای پول و اعتبار شرايط را رصد   
ک��رد  ه و ه��ر زمان که اقتضا کند   ورود   کرد  ه و تصميمات 

جد  يد  ی را اتخاذ خواهد   کرد  .

تقدير جهانگیري از حمايت بانک ملي ايران از بنگاه هاي کوچک و متوسط
در جلس��ه اي که در محل س��تاد اقتصاد مقاومتي برگزار ش��د، جهانگيري معاون اول رئيس 
جمه��ور از عملک��رد بان��ك ملي ايران و بانك هاي کش��ور در حماي��ت از بنگاه هاي کوچك و 
متوس��ط قدرداني کرد. حس��ين زاده مدير عامل بانك ملي ايران در همين رابطه اعام کرد: 
بانك ملي ايران از ابتداي سال جاري و از زمان اباغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي مبني بر 
حمايت از بنگاه هاي کوچك و متوسط تاکنون مبادرت به اعطاي تسهيات به ۱۲۴۸ بنگاه 
با مبالغي بالغ بر ۸ هزار و 600 ميليارد ريال نموده اس��ت. اين در حالي اس��ت که رس��يدگي به 
۸۲۱ بنگاه معرفي شده از طرف کارگروه هاي استاني را در دست اقدام داشته تا ظرف ماه جاري نسبت به تعيين تکليف 
درخواس��ت هاي ايش��ان اقدام نمايد. مدير عامل بانك ملي ايران در ادامه افزود: بانك ملي ايران با تش��کيل کارگروه هاي 
س��تادي و اس��تاني، برگ��زاري هماي��ش مدي��ران و اعض��اي کارگروه ها و با همکاري وزارت صنع��ت و معدن و تجارت و 
اس��تانداران محترم، برنامه حمايت از بنگاه هاي داراي توجيه را بدون محدوديت در دس��تور کار داش��ته و آمادگي دارد به 

درخواست هاي واصله رسيدگي و اقدام نمايد.

نشان عالي برترين مديريت سرآمد درصنعت بانکداري به مديرعامل بانک انصارتعلق گرفت
درهفتمي��ن اج��اس مدي��ران و روس��اي ش��رکت هاي ب��زرگ تولي��دي و خدمات��ي نمونه 
سراسرکش��ور )آيتك(، مدير عامل بانك انصار دکتر آيت اهلل ابراهيمي نش��ان عالي برترين 
مديريت س��رآمد در صنعت بانکداري را کس��ب کرد. به گزارش اداره کل بازاريابي وتبليغات، 
هفتمين اجاس مديران و روساي شرکت هاي بزرگ توليدي و خدماتي نمونه سراسرکشور 
)آيتك ( روز س��ه ش��نبه ۲6 مرداد در مرکز همايش��هاي بين المللي صدا و س��يما و با حضور 
وسخنراني وزير صنعت، معدن،تجارت آقاي نعمت زاده، نمايندگان مجلس شوراي اسامي ، 
فع��االن اقتصادي،کارآفرينان،مدي��ران وکارشناس��ان ب��ا ه��دف حمايت از توليد ملي، رفع موانع توليد، تش��ويق مصرف 

کنندگان برگزارشد. 

اتصال آسان به خدمات الکترونیکي بانک ايران زمین
ب��ا عضوي��ت در کان��ال تلگرام بانك ايران زمين به آس��اني ب��ه خدمات بانکداري الکترونيکي 
بان��ك متص��ل ش��ويد.به گ��زارش روابط عمومي بانك اي��ران زمين، اين بانك در راس��تاي 
دسترسي آسان مشتريان و مخاطبين به خدمات بانکداري الکترونيکي، اين امکان را فراهم 
کرده اس��ت که مش��تريان با عضويت در کانال رس��مي تلگرام بانك به راحتي به اين خدمات 
https:// متص��ل شوند.مش��تريان پ��س از ورود به کانال رس��مي بانك ايران زمي��ن به آدرس

telegram.me/izbank و کلي��ك ب��رروي ه��ر ک��دام از خدمات به صفحه مورد نظر در وب 
س��ايت بانك متصل و س��پس خدمات مورد نظر را دريافت نمايند.دانلود همراه بانك، دانلود هميار بانك، تعيين ش��ماره 
ش��با، اينترنت بانك، باش��گاه مش��تريان، جس��تجوي شعب، محاسبه سود حساب س��پرده، استعام ضمانت نامه و سايت 

بانك ايران زمين از جمله مواردي است که مشتريان مي توانند از اين طريق به آنها دسترسي داشته باشند.

قدرداني نماينده مردم شهرستان گناباد  در مجلس شوراي اسالمي از بانک کشاورزي
مهندس بنائي نماينده مردم شهرستان گناباد در مجلس شوراي اسامي، از بانك کشاورزي 
ب��راي ت��اش در مس��ير تحق��ق اهداف اقتص��اد مقاومت��ي قدرداني کرد.به گ��زارش روابط 
عمومي مديريت ش��عب بانك کش��اورزي اس��تان خراسان رضوي، مهندس بنائي روز دوشنبه 
۱۸ مرداد با حضور در مديريت بانك کش��اورزي خراس��ان رضوي ضمن اش��اره به ش��رايط 
خ��اص اقتص��ادي کش��ور و منوي��ات مقام معظم رهب��ري درحوزه اقتص��اد مقاومتي، بانك 
کش��اورزي را طايه دار اقتصاد مقاومتي در حوزه کش��اورزي دانس��ت و از اقدامات اين بانك 
قدرداني کرد.بر اساس اين گزارش، وي همچنين آمادگي مجلس را براي حمايت از تحقق برنامه هاي بانك کشاورزي 

در اين باره اعام کرد.

رونمايي از خدمتي متفاوت در بانک آينده؛ سامانه تلگرام مشتريان
بانك آينده؛ با رونمايي از »سامانه تلگرام مشتريان«، امکان بهره گيري از خدمات بانکي از 
طريق اين ش��بکه را براي مش��تريان فراهم آورده اس��ت. بانك آينده؛ با رونمايي از »س��امانه 
تلگرام مشتريان«، امکان بهره گيري از خدمات بانکي از طريق اين شبکه را براي مشتريان 
فراهم آورده اس��ت. اين س��امانه؛ يك بات تلگرامي اس��ت که به منظور ارائه خدمات بانکي و 
انجام برخي اطاع رس��اني ها به مش��تريان بانك آينده، پياده س��ازي ش��ده اس��ت. خدماتي از 
قبيل: عمليات حس��اب )دريافت موجودي، دريافت صورت حس��اب، خريد ش��ارژ، اطاعات 
تسهيات، دريافت شماره شبا(، پيشخوان مجازي، باشگاه مشتريان، عمليات دوره اي حساب، يافتن نزديك ترين شعبه 

بانك آينده و.... از طريق اين سامانه، قابل دريافت مي باشد.

دريافت نشان ملي برترين روابط عمومي توسط  بانک صنعت و معدن
مديريت امور مش��تريان و روابط عمومي بانك صنعت و معدن در هفتمين اجاس مديران و 
روس��اي ش��رکت هاي بزرگ توليدي و خدماتي نمونه سراس��ر کش��ور )ITEC( نش��ان ملي 
برتري��ن رواب��ط عمومي دانش مح��ور و کارآمد در صنعت بانکداري را دريافت کرد.به گزارش 
پاي��گاه اط��اع رس��اني در اين اجاس که با حضورنعم��ت زاده وزير صنعت،معدن و تجارت، 
عظيمي دبيرکل اطاق تعاون و جمع کثيري از صنعتگران و کارآفرينان کش��ورمان برگزارش��د 
موانع توس��عه اقتصادي کش��ورمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.در اين مراس��م نعمت 
زاده، وجود واردات غيرقانوني، وجود حلقه هاي مفقود در فرايند توليد و عدم س��رمايه گذاري کافي در مناطق محروم و 
کمتر توسعه يافته را ازموانعي دانست که برنامه ريزي براي رفع آنها ضروري است.گفتني است اين اجاس با حمايت و 
هم��کاري ات��اق تع��اون اي��ران ب��ا حضور فعاالن اقتصادي و صاحب نظران حوزه فکر و انديش��ه و به منظور ايجاد فضايي 

براي هم انديشي و هم افزايي تفکر اقتصاد مقاومتي درکشور برگزار شد.

مثلث راهبردي براي رونق تجارت
مدير برنامه ريزي و بهبود روش هاي بانك توس��عه صادرات گفت: ظرفيت هاي بالقوه اي در 
زمينه اعتبار خريدار و تامين مالي در حوزه کاال در کشور وجود دارد که مي توان عاوه بر آنها 
با تمرکز در بخش خدمات نيز در راستاي توسعه صادرات غيرنفتي حرکت کرد. مدير برنامه 
ريزي و بهبود روش هاي بانك توس��عه صادرات گفت: ظرفيت هاي بالقوه اي در زمينه اعتبار 
خريدار و تامين مالي در حوزه کاال در کشور وجود دارد که مي توان عاوه بر آنها با تمرکز در 

بخش خدمات نيز در راستاي توسعه صادرات غيرنفتي حرکت کرد. 
به گزارش روابط عمومي بانك توس��عه صادرات به نقل از اگزيم نيوز آقاي مرتضي ذکاوت ادامه داد: به عنوان مثال در 
اين بخش مي توانيم از توريست که به عنوان يك پتانسيل خريدار به کشور وارد مي شود استفاده کنيم؛ به عبارت ديگر 
اگر به ش��رکت هاي مديريت خدمات توريس��م در اين بخش اعتبار خريدار داده ش��ود بالطبع ظرفيت هاي جديد مهيا ش��ده 
که تقويت و رونق هتل داري، ش��رکت هاي مس��افرتي و... را در پي خواهد داش��ت و بدين ترتيب بس��تر اش��تغال زايي نيز 

فراهم مي شود.

بازگشايي معامات د يروز بورس تهران، 
د  ر قال��ب مراس��مي نماد  ين و ب��ا حضور 
مد  يران ارشد   بانك پاسارگاد   برگزار شد   و 

زنگ آغاز معامات به صد  ا د  رآمد  .
به گزارش روابط  عمومي بورس تهران، د  ر 
مراسمي نماد  ين، پنجمين سالروز عرضه 
س��هام ش��رکت بانك پاسارگاد   د  ر بورس 
اوراق بهاد  ار تهران گرامي د  اشته شد  . آغاز 
معام��ات ب��ه آقاي د  کتر ذبيح اله خزايي 
عضو هيات مد  يره سپرد  ه شد   تا با نواختن 
زنگ معامات، د  اد  وستد   سهام د  ر بورس 

اوراق بهاد  ار تهران آغاز شود  .گفتني است 
بانك پاس��ارگاد   با س��رمايه 50۴00 هزار 
ميلي��ارد   ري��ال و ارزش بازار 5۴33۱ هزار 
ميليارد   ريال، جزء ش��رکت هاي پذيرفته 
ش��د  ه د  ر ب��ورس اوراق به��اد  ار ته��ران 
اس��ت. س��هام بانك پاس��ارگاد   د  ر تاريخ 
۱5/5/۱390 د  ر فهرست نرخ هاي بورس 
د  رج و د  ر تاريخ ۲5/05/۱390 براي اولين 
بار عرضه گرد  يد  .ياد  آوري مي ش��ود   سهام 
3۲۱ شرکت د  ر بورس تهران مورد   معامله 
س��رمايه گذاران قرار مي گيرد  . س��هامد  ار 

عم��د  ه اين بانك ش��رکت هاي س��رمايه 
گ��ذاري پ��ارس آرين و س��رمايه گذاري 

سامان مجد   مي باشند  .
پس از برگزاري مراس��م نماد  ين نواختن 
زن��گ معام��ات، خزاي��ي عض��و هيات 
مد  يره به س��واالت اصحاب رسانه مربوط 
به س��الروز عرضه س��هام بانك پاسارگاد   
د  ر مح��ل تاالر معامات بورس تهران به 
طور مبسوط پاسخ د  اد  .الزم به ذکر است 
اي��ن مراس��م نماد  ين ک��ه د  ر بورس هاي 
مطرح د  نيا نيز مرس��وم اس��ت، د  ر روزها و 

مناسبت هاي خاص به ناشران و اعضاي 
بورس اجازه مي د  هد   تا د  ر بازگشايي بازار 
مشارکت د  اشته باشند  .بورس اوراق بهاد  ار 
تهران نيز با هد  ف تعامل بيشتر با ناشران 
پذيرفته ش��د  ه و ياد  آوري ارتباط و تعامل 
ناشر با بازار سرمايه اقد  ام به برگزاري اين 
مراس��م کرد  ه است.ش��ايان ذکر است د  ر 
حال حاضر بر اساس تقويمي که تهيه شد  ه 
اس��ت د  ر س��ال ۱395 اين مراسم توسط 
مد  يران 50 ش��رکت بزرگ بورسي انجام 

خواهد   شد.  

گراميد اشت پنجمين سالروز عرضه سهام بانک پاسارگاد  د ر بورس تهران

بانك صاد  رات ايران به مناسبت مياد   با سعاد    ت هشتمين 
اختر تابناک آسمان واليت و امامت پرد  اخت وجوه سپرد  ه 
گذاران تا س��قف 500 ميليون ريال را از ابتد  اي ش��هريور 
م��اه آغ��از خواهد   کرد  .  به گ��زارش روابط عمومي بانك 
صاد  رات ايران، با تاش بي وقفه و شبانه روزي کارکنان 
و مد  ي��ران اي��ن بانك، هيأت تصفيه تعاوني منحله ميزان 
و با حمايت و همکاري اس��تاند  اران اس��تان هاي خراسان 
بويژه اس��تاند  اري خراس��ان رضوي و ساير د  ستگاه هاي 
اجرايي و نيز د  اد  س��تاني و رياس��ت د  اد  گاه هاي عمومي و 
انقاب استان هاي خراسان بويژه مشهد   مقد  س تاکنون 

وجوه مربوط به اکثريت سپرد  ه گذاران د  ر بانك صاد  رات 
ايران واريز و موفق به د  ريافت س��پرد  ه خود   ش��د  ه اند  .د  ر 
اد  امه اطاعيه امد  ه: با عنايت به تد  ابير اتخاذ شد  ه اگر چه 
ارزيابي و انتقال د  ارايي هاي ثابت به طور کامل انجام نشد  ه 
و با مش��کات و موانع زياد  ي روبرو مي باش��د   و به کند  ي 
صورت مي گيرد  ، با اين وجود   د  ر اين مرحله امکان پرد  اخت 
وجه سپرد  ه هاي تا مبلغ500 ميليون ريال فراهم گرد  يد  ، 
البت��ه ب��ه د  ليل تأخيري که د  ر د  ريافت اطاعات س��پرد  ه 
گذاران از ش��رکت پش��تيبان نرم افزاري طرف قرارد  اد   
تعاوني منحله ميزان بوجود   آمد   پرد  اخت از روز د  وش��نبه 

مورخ يکم ش��هريور ماه س��الجاري به ش��رح جد  ول زير 
صورت مي پذيرد  .اين اطاعيه مي افزايد  : سپرد  ه گذاران 
بر اساس آخرين شماره کد   ملي به شرح زير و با د  ر د  ست 
د  اش��تن اس��ناد   و مد  ارکي که د  اللت برسپرد  ه گذار بود  ن 
آنه��ا د  ر تعاون��ي منحل��ه مي��زان د  ارد   و مورد   تأييد   هيأت 
تصفيه تعاوني مذکور مي باش��د   و قبًا د  ر بانك صاد  رات 
ايران افتتاح حساب نمود  ه اند   مي توانند   به شعب اين بانك 
مراجعه و سپرد  ه خود   را د  ريافت و يا به عنوان سپرد  ه گذار 
د  ر بانك صاد  رات ايران باقي بمانند  که د  ر اين صورت از 

شرايط مناسب ايجاد   شد  ه برخورد  ار شوند  .

با پرد اخت هاي جد يد  99 د رصد  سپرد ه گذاران تعاوني منحله ميزان تعيين تکليف مي شوند 

اگرچه بانك پارسيان در يك سال اخير با سه رويداد بزرگ 
ش��امل قبول عامليت پرداخت سپرده هاي سپرده گذاران 
تعاون��ي اعتب��ار ثامن الحجج، راه ان��دازي برنامه طراحي 
سيس��تم ش��عب با عنوان لوتوس در پايان س��ال 9۴ و اثر 
اج��راي برج��ام مواجه بوده اما ت��وان اين بانك در بخش 
ارزي و بين الملل��ي و گس��ترش فعاليت ه��اي ارزي ب��ا 
بيش��ترين کارگزاري ها و روابط با بانك هاي خارجي در 
بين بانك هاي کش��ور و در ش��رايط پسابرجام، فرصت و 
ظرفي��ت قابل توجهي براي توس��عه فعاليت هاي ارزي و 
بين المللي و کسب درآمد و سود براي بانك پارسيان در 

حوزه ارزي ايجاد کرده است.
تفضل��ي مع��اون بين الملل بانك پارس��يان با اعام اين 
مطلب در همايش توسعه فعاليت هاي ارزي که با حضور 
معاونين، مديران، کارشناس��ان و معاونان ارزي ش��عب 
ارزي اين بانك برگزار شد، گفت: قبول عامليت پرداخت 
سپرده هاي سپرده گذاران تعاوني اعتبار ثامن الحجج که 
زم��ان زي��ادي از وق��ت و توان کارکنان ش��عب را به خود 
اختصاص داد يکي از اتفاقات مهمي است که خوشبختانه 

تعداد زيادي از سپرده گذاران موفق شدند سپرده خود را 
دريافت و يا در بانك سپرده گذاري کنند. 

وي افزود: راه اندازي و پياده سازي لوتوس در پايان سال 
9۴ دومين اتفاق مهمي است که بيشترين زمان شعب را 
به خود اختصاص داده و درعين حال بر بهبود روش هاي 

داخلي اثرگذار بوده است. 
معاون بين الملل بانك پارس��يان از اجرايي ش��دن برجام 
به عن��وان س��ومين اتف��اق مهم ياد ک��رد و گفت: برجام 
در بخ��ش بانک��ي تأثيرات زيادي داش��ته و دارد و اثر آن 
بخصوص در بخش ارزي بسيار مثبت بوده است. بر اين 
اس��اس، ما بايد بيش��ترين بهره -برداري را در راس��تاي 
سودآوري خدمات و فعاليت هاي بانك پارسيان در بخش 
ارزي داشته باشيم. تفضلي افزود: راه اندازي گسترده ترين 
شبکه کارگزاري خارج از کشور در بين بانك هاي کشور، 
توس��ط بانك پارس��يان يکي از تأثيرات عمده و مطلوب 
برجام است که مي تواند فرصت و ظرفيتي قابل توجه براي 

فعاليت هاي بانك پارسيان محسوب شود. 
 معاون بين الملل بانك پارس��يان افزود : امکان گش��ايش 

اعتبار اسنادي و صدور حوالجات مستقيم براي کشورهاي 
هدف در اروپا ماند سوييس، اتريش، آلمان،ايتاليا،اسپانيا، 
بلژيك، سوئد، دانمارک، چکسلواکي و چند کشور ديگر 
فراهم ش��ده اس��ت. درحالي که درگذشته اين پرداخت ها 
و کارها از طريق کارگزاري ها و ش��ر کت صرافي انجام 

مي شد.
گسترش همکاري ها در حوزه هاي گوناگون  ���

صنعتي نژاد، معاون اجرايي بانك پارس��يان نيز به س��ه 
هدف بانك پارس��يان در بخش مالي اش��اره کرد و گفت: 
در کنار گسترش فعاليت هاي ارزي، جذب سرمايه گذاري 
خارج��ي، ضمانت نامه ها و گش��ايش اعتبار اس��نادي با 
استفاده از شبکه بزرگ کارگزاري هاي بانك پارسيان و 
اس��تفاده از توان معامات ارزي در بانك پارس��يان براي 
بهبود درآمد و سود، اين بانك سه هدف شامل شناسايي 
50 شرکت بورسي در بازار هدف، برنامه ريزي در بخش 
دارويي و بازاريابي و مديريت مشتريان ارزنده را از اهداف 

مالي خود معرفي کرده است. 

ارتقاي عملکرد ارزي بانک پارسيان پس از برجام


