
مديرکل فناوري اطالعات بانک مرکزي در مورد فعاليت فين 
تک ها در کشور گفت: با توجه به اينکه فعاليت فين تک ها ارزش 
افزوده در جامعه ايجاد مي کند،تالش ما اين اس��ت که فضاي 

فعاليت آنها را مهيا و تسهيل کنيم.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، 
مدي��رکل فن��اوري اطالعات اين بان��ک در ميزگرد تخصصي 
»فين تک، زيرساخت ها، الزامات و چالش ها« با اشاره به محدود 
کنندگي مقررات گذاري و رگوالتوري حاکميت بر فعاليت فين 
تک ها، اظهارداش��ت: اگرچ��ه فين تک ها نياز به حمايت دولت 
ندارند و فعاليت آنها به خودي خود در کش��ور ما ارزش آفرين 
است اما با اين وجود حاکميت و بانک مرکزي به دنبال حمايت 

همه جانبه از فعاليت اين کسب و کار است.
وي اف��زود: بهتر اس��ت فين تک ها خواه��ان حمايت حاکميت 
نباشند و پارادايم فکري خود را نسبت به اين موضوع تغيير دهند 
چراکه حمايت دولت براي فين تک ها هم براي دولت و هم براي 
فين تک ها هزينه آور خواهد بود. همچنين بايد شناخت خود از 
عرصه فعاليت فين تک ها باال برده و ابهامات اين حوزه بررسي 

شود تا بتوان به شکل موفقي از آنها حمايت کرد.
مدي��رکل فن��اوري اطالعات بانک مرک��زي با بيان اينکه فين 
تک ها ارايه دهنده خدمات به مردم هستند و خدمات آنها شامل 
دولت نمي ش��ود، گفت: در حال حاضر فين تک هاي موفق به 
سيس��تم پرداخت متصل هس��تند. فعاليت آنها با ريسک زيادي 
مواجه اس��ت و خوش��بختانه کشور ما کشوري است که ريسک 

کننده ها رشد مي کنند.
وي ب��ا اش��اره به اينک��ه دولت نمي تواند براي ريس��ک پذيرها 
تصميم گيري کند، افزود: برخي فين تک ها چند ميليون ها تومان 

درآمد دارند، بدون آنکه کسي از آنها حمايتي کند.
حکيمي در خصوص حمايت فين تک ها گفت: در کش��ورهاي 

ديگر حمايت از فين تک ها در امتداد حمايت از مشتري صورت 
مي گيرد و قاعده بر اين اس��ت که بايد فضاي رقابتي براي اين 

گروه فراهم شود.
نس��ل جديد اس��تارت آپ ها با هدف نفوذ به قلب صنعت مالي و 
بانکداري در حال شکل گرفتن هستند. به اين ترتيب شرکت ها 
و اس��تارت آپ هاي »فين تک« )FinTech( به س��رعت در حال 

شکل گيري و رشد هستند.
ش��رکت هاي فين تک قرار نيس��ت بانک ها و موسس��ات مالي 
س��نتي و قديمي را از بين ببرند. اين اس��تارت آپ ها هنوز نوپا و 
کوچک هس��تند و نتوانس��ته اند تمام مش��تريان قديمي و وفادار 
بانک ها را به خودش��ان جلب کنند. اس��تارت آپ هاي فين تک با 
س��ه روش اساس��ي صنعت مالي و بانکداري را متحول کرده و 

دوباره شکل مي دهند. روش اول اين است که بازيگران عرصه 
فين ت��ک هزينه ه��ا را کاه��ش داده و در عين حال کيفيت ارائه 

سرويس هاي مالي را افزايش مي دهند.
اين ش��رکت هاي کوچک مجبور به رعايت همه قوانين س��خت 
و دس��ت و پا گير سيس��تم هاي قانون گذاري و ش��بکه ش��عبات 
موسسات و بانک ها نبوده و الزامي براي محافظت از تجارت هاي 
موجود ندارند. به عنوان مثال بيش از نيمي از درخواست وام ها 
از اس��تارت آپ  وام دهنده Funding Circle در خارج از س��اعت 
کاري عادي و اغلب از س��وي کس��ب وکارهاي کوچک مي آيد. 
اس��تارت آپ TransferWise ه��م هزينه جابه جايي و انتقال 
پ��ول ب��ه خ��ارج از مرزها را تا نصف بانک هاي س��نتي کاهش 

داده است.
دومين راه موثر اين اس��تارت آپ ها توانايي هوش��مندانه آنها در 
ارزيابي خطرها و ريس��ک هاي احتمالي است. اين شرکت هاي 
کوچک همه چيز را از بررس��ي هاي مطرح ش��ده در رس��انه- 
شبکه هاي اجتماعي گرفته تا اطالعات منتشر شده در زمينه هاي 
مختلف ارزيابي مي کنند تا متوجه ش��وند که کس��ب وکارهاي 
کوچ��ک دقيق��ا چه اهدافي دارند و چه اقداماتي براي رس��يدن 
به آنها انجام مي دهند تا به اين ترتيب بتوانند در اين مس��ير به 

خوبي و درستي قرار بگيرند.
س��ومين روش اي��ن ش��رکت هاي نوپا و کوچ��ک براي تنفس 
در صنع��ت بانک��داري ايجاد ديدگاه��ي متنوع، با ثبات و معتبر 
براي مشتريانش��ان اس��ت. يکي از مهم ترين ابزارهايي که اين 
ش��رکت هاي نوپا در اين مورد در اختيار دارند اينترنت اس��ت. 
اس��تارت آپ هاي فين تک که اغلب مبتني بر اينترنت هس��تند، 
ديگر کمتر تحت تاثير محدوديت هاي اعمال شده در مرزهاي 
جغرافياي��ي ق��رار مي گيرند و به اين دلي��ل مي توانند آزادانه به 

فعاليت در کشورها و شهرهاي مختلف جهان بپردازند.

تسهيلفضايفعاليت»فينتکها«رادنبالميکنيم

پيام مديرعامل موسسه اعتباري ملل به مناسبت سي اُمين سالگرد تاسيس مؤسسه

مديرکل فناوري اطالعات بانک مرکزي:

تسهيالت صندوق پس انداز مسکن يکم قدرت خريد متقاضيان را افزايش داد 

مديرعامل شرکت ملي انفورماتيک: ابعاد مسئوليت اجتماعي در صنعت بانکداري جوايز حساب هاي قرض الحسنه بانک صادرات ايران اهدا شد 
سيد مسعود همايونفر مدير عامل شرکت 
مل��ي انفورماتي��ک در روز دوم شش��مين 
همايش س��االنه بانک��داري الکترونيک 
و نظام ه��اي پرداخ��ت اراي��ه اي با عنوان 
مس��ئوليت اجتماع��ي در بانکداري را در 

سالن اصلي همايش داشتند.
وي با بيان اين نکته که از حدود سال هاي 
۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ برخي از بانک هاي کشور 
به موضوع مسئوليت اجتماعي توجه کرده 

و گزارشاتي را در اين خصوص ارايه دادند، افزود: امروزه حداقل 
۶ ت��ا ۷ بان��ک از مجموع��ه بانک هاي کش��ور در اين زمينه به 
ارايه گزارش مي پردازند. البته مس��ئوليت اجتماعي در صنعت 
بانکداري يک پارادايم جديد با پنج تا ش��ش دهه عمر اس��ت از 
دهه ۱۹۵۰ ميالدي به بعد در اين صنعت مطرح ش��ده اس��ت و 
چارچوب هاي مديريتي بانک ها س��عي در پاس��خگويي در اين 

حوزه داشته اند.
.او با بيان اينکه بانک مرکزي نقش هدايت گري و راهبردي در 
اي��ن بح��ث دارد افزود: صنعت نرم افزاري هم مي تواند در همه 

اين محورها نقش موثر ايفا نمايد.
مدير عامل شرکت ملي انفورماتيک در ادامه افزود: مدل هاي 
اقتصادي نتوانس��تند فقر و ش��کاف طبقاتي را در جامعه حل 
کند؛ از اين جهت حرکت به سمت مدل هاي قانوني در دستور 
قرار گرفت اما اين مدل ها نيز به علت سوءاستفاده شرکت ها از 
خالهاي قانوني نتوانستند جوابگوي رفع چالش هاي پيش گفته 

باشند.
 مدل هاي س��وم که همان مدل هاي اجتماعي هس��تند پس 
از دو م��دل قبل��ي مط��رح ش��دند. اين مدل ها ت��الش دارند تا 
ب��ا اس��تفاده از ظرفي��ت و تمايل ش��رکت ها، مس��ئوليت هاي 
اجتماع��ي  معض��الت  ح��ل  راس��تاي  در  را   اجتماع��ي 

به کار گيرد.
همايونف��ر ب��ا ذکر اين نکته که ابعاد مس��ئوليت  هاي اجتماعي 

شرکت ها و موسسات در سه بعد اقتصادي، 
اجتماعي و زيست محيطي پياده مي شوند 
بي��ان ک��رد: رون��د مس��ئوليت پذيري 
ش��رکت ها در ابتدا ي��ک رويکرد تدافعي 
و انفعال��ي ب��ا پذيرش کمترين س��طح از 
مس��ئوليت هاي اجتماع��ي ب��ود که اين 
رويک��رد به م��رور زمان تبديل به رويکرد 
فعال و نوآورانه شده است. در اين رويکرد 
اه��داف از وضعيت حداکثرس��ازي س��ود 
به وضعيت بهينه س��ازي س��ود حرکت کرده و به جاي توجه 
 ص��رف ب��ه بخش س��هامداران، کليه ذينفع��ان را مدنظر قرار 

دادند.
او انگيزه ه��اي س��ازمان ها ب��راي پذي��رش مس��ئوليت  هاي 
اجتماعي را کس��ب ش��هرت، مديريت برند، مديريت ريس��ک، 
جذب، نگهداري و ايجاد انگيزه در کارکنان، دسترسي بهتر به 
منابع سرمايه اي، نوآوري و يادگيري، صرفه جويي در هزينه ها 
و کاراي��ي عملي��ات، رقابت و نفوذ در بازار، کس��ب مجوزهاي 
اجتماعي براي تداوم کار، ارتباط بهتر با مقامات دولتي، بهبود 

مستمر و ارتقاي سازماني عنوان کرد.
او با اش��اره به اهميت اس��تفاده از اس��تانداردهاي بين المللي 
ب��راي اراي��ه گزارش در خصوص مس��ئوليت پذيري اجتماعي 
همچون اس��تانداردهاي GRI عنوان کرد: يک گزارش خوب 
باي��د از ويژگي هاي��ي برخوردار باش��د. از جمل��ه اين ويژگي ها 
مي ت��وان تمرک��ز ب��ر ذينفعان، توجه ب��ه موضوعات با اهميت 
و چالش ه��ا و اراي��ه روش ه��اي حل آن، توجه به ريس��ک ها، 
فرصت ها و اس��تراتژي هاي س��ازمان، هدف گذاري براي کل 
زنجيره ارزش س��ازمان و ش��فافيت و متعادل بودن بخش هاي 

گزارش را برشمرد.
همايونفر در پايان خاطر نش��ان کرد: گزارش دهي از وضعيت 
مس��ئوليت پذيري اجتماع��ي يکي از اقدام��ات مهم بانکداري 

مسئوالنه است.

 آيي��ن باش��کوه اه��داي جواي��ز برندگان 
قرعه کش��ي حس��اب هاي قرض الحسنه 
پس ان��داز مديريت ش��عب غ��رب تهران 
ب��ا حض��ور مديران و جمعي از مش��تريان 
کل  اداره  رئي��س  و  مديري��ت  آن 
روابط عمومي بانک صادرات ايران برگزار 
ش��د. ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي بانک 
صادرات ايران، در اين مراسم جايزه ۵۰۰ 
ميلي��ون ريالي کمک هزين��ه خريد خانه 

به ۵۳ نفر از برندگان خوش اقبال حس��اب هاي قرض الحس��نه 
پس انداز مديريت شعب غرب تهران اهدا شد. 

اس��دي، مديرش��عب غرب تهران در س��خناني با قدرداني از 
همراهي و همدلي مش��تريان با اش��اره به توانمندي هاي بانک 
صادرات ايران گفت:  اين بانک، قدمتي ۶٤ ساله دارد و با داشتن 
بيش از سه هزار شعبه و واحد بانکي و ۵۰ هزار کارمند شاغل و 
بازنشسته و با بزرگترين شبکه بانکي در داخل و خارج از کشور در 
خدمت مشتريان است. وي افزود: بانک صادرات ايران با سرمايه 
۵۷هزار و ٨۰۰ ميليارد ريال، بزرگترين بانک بورسي است. منابع 
اين بانک بيش از يک هزار و ٢۰۰ تريليون ريال و مصارف آن 
نيز ۷۰۰هزار ميليارد ريال است که از اين لحاظ نيز جز بانک هاي 
برتر کشور است. اسدي با اعالم وجود بيش از ۳ ميليون حساب 
قرض الحسنه در بانک صادرات ايران گفت: با اقدام خيرخواهانه 
مردم، منابع سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز صرف پرداخت 
تس��هيالت به افراد زيادي در قالب تس��هيالت قرض الحسنه با 
سرفصل هايي همچون؛ تأمين هزينه هاي ازدواج، تهيه جهيزيه، 
کمک به راه اندازي کارگاه هاي توليدي کوچک، تأمين هزينه 
درمان بيماري، هزينه تحصيلي، حمايت از تعاوني هاي توليدي 
و عمراني، س��اخت مدارس روس��تايي، کمک به س��اخت راه و 
مسکن روستايي و... شده است که اين اقدامات نقش بسزايي 
در پاسخگويي به نيازهاي آحاد جامعه به ويژه اقشار کم درآمد 
داش��ته و دارد. جهان��ي، رئي��س اداره کل روابط عمومي بان��ک 

ص��ادرات ايران ني��ز در اين آيين با اعالم 
رويکردهاي مديران عالي بانک گفت: سه 
نهاد مهم در جامعه بش��ري، باالترين اثر 
را براي فراهم آوردن آس��ايش، رفاه، رشد 
و توس��عه آن ايفاي نقش مي کنند که اين 
سه نهاد شامل عوامل امنيتي، بهداشتي و 
پولي هستند که در طول تاريخ زندگي بشر، 
اين س��ه عامل همواره به عنوان س��ه پايه 
اساسي رشد و توسعه اجتماعي زندگي بشر 
بوده ان��د. وي ادام��ه داد: نهادهاي پولي و مالي در کنار دو عامل 
امنيتي و بهداشتي، ضلع مهمي از يک جامعه پيشرفته هستند. 
در جامعه، انس��ان ها با تالش و کار ش��بانه روزي خود به طور 
روزمره به دنبال کسب درآمد و سرمايه گذاري در فعاليت هاي 
اقتصادي هستند و وجود نهادهاي مالي مدرن متناسب با جامعه 
از اين جهت ضروري است که اندوخته هاي آن ها را در فضايي 
پاک و ايمن نگهداري و در امور مهم س��رمايه گذاري مي کند.  
رئيس اداره کل روابط عمومي بانک صادرات ايران با اش��اره به 
اهميت حساب قرض الحسنه پس انداز در بانک ها گفت: مردم 
عزيز کش��ورمان با نيت خير و دلي پاک، پول و س��رمايه خود 
را در اين نوع حس��اب ها مي س��پارند تا هموطنان نيازمند از اين 
منابع استفاده کنند و بدون دغدغه صرف امور ازدواج، درمان و 
اشتغال و کسب و کارهاي کوچک خود کنند. ضروري است که با 
تالش و نيت خير شما، جامعه را از گرايش به سمت حساب هاي 
سپرده اي سوددار به سمت حساب هاي قرض الحسنه پس انداز 
سوق دهيم تا همه از خير و برکت اين کار الهي و دستور قرآني 
بهره مند شويم. جهاني در پايان اظهار داشت: هديه اي که امروز 
تقديم شما شد، ناچيزترين و ناقابل ترين پاداشي است که براي 
اي��ن کار خي��ر به ش��ما تعلق گرفت و ح��ال آنکه پاداش اصلي، 
نزد خداوند متعال اس��ت. چرا که با س��پرده هاي شما، چه بسيار 
بيماراني که درمان ش��ده اند و چه بس��يار زوج هاي جواني که با 

شادماني به خانه بخت رفته اند. 

س��يد امين جوادي مديرعامل موسس��ه اعتباري 
ملل)عس��کريه(، به مناس��بت فرارسيدن سالروز 
تولد امام حسن عسکری پيام تبريک را خطاب به 
همکاران و مردم ايران صادر کرد. متن پيام به اين 
شرح است: سالروز والدت با سعادت امام يازدهم 
حضرت امام حسن عسکری)ع( که مصادف است 
با س��الگرد تاسيس موسس��ه اعتباري ملل، براي 
مشتريان، همان ولي نعمتان موسسه، سهامداران 

و همکاران، روز فرخنده اي  است. 
موسسه اعتباري ملل در حالي سي امين سالگرد 
فعالي��ت خود را جش��ن مي گي��رد که با بکارگيري 
آخري��ن فناوري ه��ا و تکنولوژي ه��اي نوي��ن 
اطالعاتي و ارتباطي و با تکيه بر نيروهاي مجرب 
و کارآموزده و پياده سازي سياست هاي راهبردي 
و توسعه اي با ارائه متنوع ترين خدمات بانکداري، 

يکي از موسسات موثر در عرصه بانکداري کشور 
محس��وب مي شود. موسس��ه اعتباري ملل از بدو 
تاس��يس در کنار بارگاه ملکوتي ثامن الحجج)ع( 
ت��ا کنون، عليرغم مش��کالت اقتص��ادي و رکود 
تورمي حاکم بر اقتصاد کشور، مجدانه و با تالش 
مستمر و بي وقفه همکاران، در صدد ايجاد تحرک 
در فضاي اقتصادي بوده اس��ت و همواره س��عي و 
تالشش بر اين بوده است تا به ياري خداوند متعال و 
با تأسي از قرآن و اهل بيت)ع(و تکيه بر فرمايشات 
مق��ام معظم رهبري، در س��الي ک��ه مزين به نام 
اقتصاد مقاومتي اقدام وعمل و در راستاي تحقق 
اقتصاد مقاومتي که نجات دهنده کش��ور اس��ت و 
براي سربلندي کشور عزيزمان که مرهون ايثار، 
فداکاري و از خودگذشتگي شهدا و ايثارگراني است 
که با نثار جان خود عزت و سربلندي را براي کشور 

ب��ه ارمغان آوردند،گام بردارد. همه بايد هوش��يار 
باشيم، زيرا استکبار به رهبري آمريکا و نقشه هاي 
مرموزانه اس��تعمار پير انگليس هيچ گاه دس��ت از 
دش��مني با ملت ايران برنداش��ته و برنمي دارند. ما 
ت��الش مي کنيم با ايجاد يک فرهنگ س��ازماني 
منس��جم، با اله��ام از ارزش هاي ديني و مذهبي، 
در چه��ار چ��وب ضواب��ط و قواني��ن بانک��داري 
اس��المي، ب��ا افزايش دان��ش علمي و تخصصي، 
ب��ه منظ��ور ارائه خدمات مطلوب تر گام برداريم و 
براي رفع مش��کالت، تنگناها و محدوديت ها بي 
وقفه بکوش��يم و تهديدها و فرصت ها را به خوبي 
شناسايي و نوآوري و خالقيت را در برنامه کاري 
موسس��ه قرار دهيم.  همه دس��ت به دست هم، با 
پايبن��دي به اصول و باوره��اي حرفه اي، رعايت 
اص��ول مش��تري مداري، برخ��ورداري از اخالق 

حرفه اي و آراس��تگي، افتخ��اري ديگر بيافرينيم 
و برگ زريني را به مجموعه افتخارات موسس��ه 
اعتب��اري مل��ل بيافزاييم و در تحقق اهداف عالي 

و برنامه هاي تدوين ش��ده موسس��ه با سرعت گام 
برداريم تا انشاء اهلل پر افتخارتر از گذشته در نظام 

بانکي کشور بدرخشيم. 

مدي��ر کل دفت��ر برنامه ريزي و اقتصاد مس��کن 
وزارت راه و شهرس��ازي ب��ا اع��الم رش��د دو 
رقمي حجم معامالت خريد و فروش مس��کن در 
ش��هر تهران، اين وضعيت را در مقايس��ه با س��ال 
گذش��ته، حرکت از توقفگاه رکود مس��کن عنوان 
ک��رد و گفت: عزيمت بازار معامالت مس��کن به 
سمت رونق، ناشي از تسهيالت خريد مسکن بوده 
اس��ت. به گزارش روابط عمومي بانک مس��کن، 
علي چگيني با تشريح تحوالت ٨ ماه اول امسال 
در بازار معامالت مسکن، افزود: در ٨ ماه اول سال 
جاري تعداد آپارتمان هاي فروش رفته در تهران 
۱٢ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹٤ افزايش 
ياف��ت. بخ��ش زيادي از اين معامالت ناش��ي از 
تحريک تقاضاي مصرفي بخصوص خانه اولي ها 
بوده که پرداخت تس��هيالت ٨۰ و ۱۶۰ ميليون 
تومان��ي صن��دوق پس انداز مس��کن يکم به آنها 
توانس��ت قدرت خريد متقاضيان را تا حد توانمند 
شدن براي خريد و انجام معامله، افزايش دهد و 
رش��د معامالت مس��کن را بوجود بياورد. چگيني 

در عين حال کاهش نرخ س��ود تس��هيالت خريد 
مسکن را در سبک شدن مبلغ اقساط و در نتيجه 
جذاب شدن تسهيالت براي دهک هاي متوسط 
رو ب��ه پايي��ن جامعه، موثر توصيف کرد. مدير کل 
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي با بيان 
اينکه رصد متغيرهاي بازار معامالت مس��کن، از 
خروج تدريجي بازار از رکود حکايت دارد، گفت: 
روند رش��د معامالت خريد مسکن نمايانگر پيش 

رونق است.
متوسط حجم معامالت خريد مسکن در ماه هاي 
گذش��ته از س��ال۹۵ در تهران ، حداقل ۱۳ هزار 
واح��د مس��کوني در م��اه بوده اس��ت. هر چند در 
تابس��تان امس��ال، حجم معامالت در ماه مياني 
فصل به نزديک ۱۷ هزار فقره قرارداد رس��يد اما 
بع��د از آن، ب��ا پاي��ان يافتن فص��ل نقل و انتقال، 
حجم خريد و فروش تا حدودي کاهش پيدا کرد. 
مدير کل اقتصاد مسکن افزود: مجموعه شرايط 
و سياس��تگذاري ها از جمله تس��هيالت بانکي و 
بازاره��اي مالي به گونه اي اس��ت ت��ا به خريدار 

کم��ک کن��د وارد بازار ش��ده و تقاضاي مصرفي 
خريد مسکن تحريک شود. چگيني تصريح کرد: 
ابزارهاي تامين مالي س��مت تقاضاي مسکن در 
حال حاضر به تسهيالت بانکي محدود نمي شود 
چرا که بانک مسکن عالوه بر پرداخت تسهيالت 
خري��د بدون س��پرده از مح��ل اوراق و همچنين 
تس��هيالت صندوق يکم که به يکس��ال س��پرده 
گذاري نياز دارد، امکان فروش قس��طي مس��کن 
را از طري��ق ط��رح تضمي��ن معام��الت غير نقد 
فراهم کرده اس��ت. مدير کل اقتصاد مس��کن با 
بي��ان اينکه بازار تس��هيالت رهني در ايران بايد 
متناس��ب با حجم توليد ناخالص داخلي کش��ور 

رشد کند، گفت: امسال فاز اول بازار رهن ثانويه 
با انتش��ار ۳۰۰ ميليارد تومان اوراق تس��هيالت 
رهني به پشتوانه تسهيالت اوليه پرداخت شده به 
خريداران مسکن، راه اندازي شد. اين بازار قدرت 
تس��هيالت ده��ي در بخش مس��کن را بصورت 
تصاع��دي افزاي��ش مي دهد و قرار اس��ت در فاز 
دوم، تا ۱۰۰۰ ميليارد تومان اوراق رهني منتش��ر 
ش��ود.  مدير کل اقتصاد مس��کن افزود: در س��ال 
۹۵، ب��ه موازات تحريک تقاضاي مصرفي خريد 
مسکن از طريق تسهيالت بانکي،  امکان ساخت 
و ساز با تسهيالت ساخت بدون سپرده نيز براي 

سازنده ها و انبوه سازان فراهم آمد. 
چگيني در اين باره اينطور توضيح داد: انبوه سازان 
براي ساخت پروژه هاي مسکوني مي توانند بدون 
نياز به سپرده گذاري و انتظار زماني براي دريافت 
تسهيالت، در تهران ۱۱۰ تا ۱۵۰ ميليون تومان 
تسهيالت ۱٨ درصدي به ازاي هر واحد مسکوني 
دريافت کنند. در س��اير شهرها نيز متوسط سقف 
تس��هيالت ۵۰ ت��ا ۱۳۰ ميليون توم��ان به ازاي 

هرواحد احداثي اس��ت که با احتس��اب متوس��ط 
هزينه س��اخت مس��کوني که طبق اعالم بانک 
مرکزي متر مربعي حدود ۹۰۰ هزار تا يک ميليون 
تومان است، اين تسهيالت به طور متوسط هزينه 
احداث ۱۰۰ متر مربع از يک بناي مس��کوني را 
پوش��ش م��ي دهد. چگيني با ي��ادآوري وضعيت 
تس��هيالت بانکي در سال هاي گذشته، گفت: در 
سال هاي اخير، سازنده ها مشروط به ۱۵ ميليون 
تومان س��پرده گذاري، مي-توانستند ۳۰ ميليون 
تومان تسهيالت ساخت دريافت کنند. اين شکل 
تسهيالت دهي چون که زمان مفيد سرمايه گذاري 
س��اختماني را براي س��ازنده-ها سلب مي کرد و 
بين تصميم گيري براي سرمايه گذاري و شروع 
س��اخت، وقفه بوجود مي آورد، کارآيي تسهيالت 
س��اخت را پايين آورده بود. اما در س��ال جاري، 
رشد مثبت حجم صدور پروانه هاي ساختماني و 
همچنين رشد حجم پرداخت تسهيالت ساخت، 
بيانگر واکنش مثبت انبوه سازان به بهبود مسير 

تسهيالت دهي است.
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کارگزاري بانک سامان رئيس هيات مديره کانون 
کارگزاران بورس شد

شرکت کارگزاري بانک سامان به عنوان 
رئيس هيات مديره کان��ون کارگزاران 
ب��ورس اوراق به��ادار برگزيده ش��د. به 
گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عمومي بانک سامان، در نخستين جلسه 
دوره جديد هيات مديره کانون کارگزاران 
بورس اوراق بهادار که با حضور منتخبان 

برگزار ش��د، ش��رکت کارگزاري بانک س��امان با مديرعاملي حميدرضا 
مهرآور، با کسب بيشترين آرا به سمت رييس هيات مديره برگزيده شد. 
اين گزارش حاکي است، کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار با هدف 
کمک به ايجاد يک بازار اوراق بهادار عادالنه، رقابتي و کارآ در کشور به 
منظور جلب اعتماد سرمايه گذاران و تنظيم روابط ميان اعضاي کانون 
با يکديگر و با س��اير اش��خاص تش��کيل شده است. بر اساس قانون بازار 
اوراق بهادار، انجام فعاليت کارگزاري و بازارگرداني در تمام بورس��ها و 
بازارهاي خارج از بورس بدون عضويت در کانون کارگزاران غيرقانوني 
اس��ت. براس��اس اين گزارش، ترکيب هيات مديره کانون در دوره جديد 
عبارت از شرکت هاي کارگزاري بانک سامان، بانک آينده، آتيه، بانک 
کارآفرين، آفتاب درخشان، بانک توسعه صادرات و کارآمد است که در 
انتخابات هفته گذشته، شرکت کارگزاري بانک سامان بيشترين آرا را به 
دست آورد. گفتني است، شرکت کارگزاري بانک سامان )سهامي خاص( 
به عنوان يکي از باسابقه ترين شرکت هاي کارگزاري بورس کشورمان، 

از شرکت هاي عضو گروه مالي سامان به شمار مي رود.

تشکيل کميسيون هماهنگي روابط عمومي 
بانک ها به ميزباني بانک کشاورزي

رواب��ط  هماهنگ��ي  کميس��يون 
عمومي بانک ها روز سه شنبه ۱٤ دي 
به ميزباني بانک کش��اورزي برگزار 
شد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل 
از روابط عمومي بانک کشاورزي ، در 
اين جلسه مديران و نمايندگان روابط 
عمومي برخي بانک هاي کشور درباره 

موضوعات مندرج در دستور جلسه از جمله چالش هاي فضاي مجازي 
براي روابط عمومي بانک ها و راهکارهاي پيش رو، بازنگري در آيين نامه 
کميسيون روابط عمومي بانک ها، تشکيل کارگروه هاي کارشناسي در 

بانک هاي مختلف و گسترش تعامالت، بحث و تبادل نظر کردند.

 اعتماد سهامداران بانک پاسارگاد
 به اعضاي هيأت مديره، با اکثريت آراء

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
بانک پاسارگاد در تاريخ ۱٤ دي ۱۳۹۵، 
در مح��ل مجتمع فرهنگي-ورزش��ي 
ش��هيد بهش��تي و با حضور بيش از ٨٨ 
درصد از صاحبان س��هام برگزار شد.به 
گزارش روابط  عمومي بانک  پاسارگاد، در 
اين مجمع دکتر قاسمي به عنوان رييس 

جلسه، علي اکبر امين تفرشي و رفعت نژاد به عنوان ناظر و دکتر نعيميان 
به عنوان منشي انتخاب و هيأت رييسه مجمع را تشکيل دادند. بر اساس 
اين خبر، در اين مجمع که با دستور جلسه انتخاب اعضاي هيأت مديره 
بانک و ساير مواردي که در صالحيت مجمع است برگزار شد، سهامداران 
با اکثريت آراء به اعضاي هيأت مديره مورد تأييد بانک مرکزي جمهوري 
اس��المي ايران رأي اعتم��اد دادن��د و مهر تأييدي بر روند موفق فعاليت 
بانک پاسارگاد زدند. به اين ترتيب سيدکاظم ميرولد، دکتر مجيد قاسمي، 
احمد وادي دار، ذبيح اهلل خزايي، مصطفي بهش��تي روي، کامران اختيار 
و علي اکبر امين تفرش��ي به عنوان اعضاي هيأت مديره بانک پاس��ارگاد 
انتخاب شدند.گفتني است در اين جلسه به کليه پرسش هاي سهامداران 

در خصوص روند فعاليت ها، به صورت کامل پاسخ داده شد.

مشارکت گروهي فرصت طالئي
 ثامن در بازار رقابت

سرپرست مديريت شعب کرمان اظهار 
داشت: مشارکت گروهي و بهره گيري 
از خرد جمعي فرصت طالئي براي تبديل 
طرح ها و پيشنهادات به دستورالعمل ها 
و برنامه هاي آينده ثامن در بازار رقابت 
بانکي است. عبدالحسين قوامي با اشاره 
مراح��ل تصميم گيري س��ازمان گفت 

: هدف ما پيش��برد اهداف س��ازمان و دس��تيابي به موفقيت هاي بيشتر 
در ش��رايط فعلي حاکم بر بازار مالي و پولي اس��ت. وي در ادامه توجه 
به نيروهاي جوان را يک اصل دانس��ت و افزود: نظرات و پيش��نهادات 
جوانان مستعد ثامن که به صورت علمي و اصولي مطرح مي شود ما را در 
پيشبرد اهداف ابالغي ياري مي کند. قوامي با بيان اينکه دواير ستادي به 
عنوان بازوي پرتوان سرپرستي باعث سريعتر شدن روند کارها مي شوند، 
تصريح کرد: کارکنان ستاد به منظور هم افزايي بيشتر در شبکه بايد از 
نيرو هاي صف حمايت کرده و به حل مش��کالت آنان بپردازند. وي در 
پايان افزود:همکاران بايد مؤسسه را متعلق به خود بدانند و براي آينده 

مؤسسه و خود تالش مستمر و پيگير داشته باشند.

عضو هيات مديره بانک ملت: وجود يک نظام 
هويت ديجيتال در نظام بانکي ضرورت دارد

 عض��و هي��ات مدي��ره و 
قائ��م مق��ام مديرعامل 
بان��ک مل��ت وجود يک 
نظ��ام هويت ديجيتال به 
ص��ورت متمرکز و با يک 
متولي واحد را براي نظام 

بانک��ي ضروري دانس��ت.  به گ��زارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عمومي بانک ملت، علي رضا لگزايي در ميزگرد امضاي همراه و نظام 
جام��ع هوي��ت ديجيتالي در شش��مين همايش بانکداري الکترونيک و 
نظام هاي پرداخت، مش��تريان بانک ها را به س��ه دس��ته مشتريان خرد، 
مشتريان حقيقي و شرکت ها و موسسات متوسط و شرکت هاي بزرگتر 
تقسيم کرد و گفت: مشتريان خرد که سهم کوچکي در گردش مالي و 
کسب و کار بانک ها دارند دغدغه جدي در زمينه هويت ديجيتال ندارند. 
وي افزود: براي مش��تريان حقيقي و ش��رکت ها و موسس��ات متوسط و 
همچنين شرکت هاي بزرگتر مفهوم هويت ديجيتال از اهميت بااليي 
برخوردار است. عضو هيات مديره بانک ملت با بيان اين نکته که بانک ها 
در حوزه امنيت سرمايه گذاري زيادي کرده اند، تاکيد کرد: اين در حالي 
است که هنوز مشتريان بخصوص مشتريان گروه دوم و سوم اعتماد کافي 
براي استفاده از ابزارهاي الکترونيک جهت انجام تجارت الکترونيک خود 
را ندارند. لگزايي با بيان اينکه بحث محرمانگي اطالعات براي اين دو 
دسته از مشتريان بسيار مهم است، يادآور شد: خيلي از بانک هاي ما به 
سامانه بانکداري اينترنتي ويژه اشخاص حقوقي از طريق ابزار فيزيکي 
توکن مجهز هس��تند ولي دغدغه مش��تريان اين دو گروه به ويژه گروه 
س��وم از اين طريق به صورت کامل رفع نمي ش��ود. به گفته وي وجود 
يک نظام هويت ديجيتال به صورت متمرکز و با يک متولي واحد براي 
هر سه گروه يک الزام است تا به اين ترتيب دغدغه اصلي آنها مبني بر 

حفظ محرمانگي و احراز هويت منابع اطالعات رفع شود.

پيشخوان

بانکوبيمه

با حضور مديرعامل و جمعي از مديران ارشد بانک،بخش 
داخلي بيمارستان بانک ملي ايران پس از تجهيز و بازسازي 
، افتتاح شد. محمدرضا حسين زاده در اين مراسم با تقدير از 
مديران و کارکنان بيمارستان بانک، از نحوه بازسازي بخش  
مذکور تقدير کرد و با تأکيد بر اهميت ارائه خدمات کامل 
درماني در فضايي مطلوب به منظور رفاه حال همکاران و 
جلب رضايت حداکثري آنها ، رهنمودهاي الزم را در اين 

خصوص ارائه کرد. 
وي گفت:بازسازي بخش داخلي بيمارستان با توجه به تعداد 

باالي مراجعان آن ، اقدامي خوب و قابل تقدير اس��ت که 
سطح رفاه و آسايش بيماران را ارتقا مي دهد. 

حس��ين زاده افزود: مس��ائل درماني همکاران و بيمارستان 
بان��ک در اولوي��ت تصميم گيري ه��اي هيأت مديره بانک 
ق��رار دارد چ��ون ب��ه ط��ور مس��تقيم با س��المت روحي و 

جسمي همکاران در ارتباط است. 
دکتر سيد نويد ميرنوبهار رييس بيمارستان بانک ملي ايران 
نيز در اين مراسم با اشاره به قدمت باال و خدمات گسترده 
بيمارس��تان از حمايت هاي مدير عامل بانک از طرح هاي 

توسعه اي بيمارستان تقدير کرد و گفت: بيمارستان بانک، 
خانه اميد همکاران در سراس��ر کش��ور اس��ت و ما موظف 
هس��تيم بهترين امکانات پزش��کي را جهت تامين سالمت 

آنها فراهم کنيم. 
در ادامه حسينعلي سخندان مدير داخلي بيمارستان بانک 
به ارايه گزارش��ي از فعاليت هاي انجام ش��ده درخصوص 
بازس��ازي بخ��ش داخل��ي و چند بخش ديگر بيمارس��تان 
پرداخ��ت و اب��راز امي��دواري ک��رد با تجهي��ز بخش هاي 
بيمارستان بانک،رضايت همکاران و مراجعان ارتقا يابد. 

حسين زاده : 

درمان همکاران 
از اولويت هاي 
بانک ملي است 


