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rاخبار بانک

 تحویل کانکس های 
اهدایی بانک سرمایه به 

هموطنان زلزله زده
در مراس��می ب��ا حضور 
حش��مت صفری و نظام 
الدین کشتمند، رئیس و 
عض��و ش��ورای ش��هر 
س��رپل ذهاب و هادی میری، رئیس شعبه 
نوبهار کرمانش��اه بانک س��رمایه، تحویل 
کانکس های اهدایی پرس��نل این بانک به 
هموطن��ان زلزله زده شهرس��تان س��رپل 
ذهاب آغاز ش��د. به گزارش روابط عمومی 
بانک س��رمایه، نخس��تین مرحله تحویل 
کانکس ه��ای اهدایی از محل کمک های 
نق��دی کارکن��ان این بانک در اولین روز از 
بهمن ماه س��ال جاری با حضور حش��مت 
صف��ری و نظام الدین کش��تمند، رئیس و 
عضو ش��ورای ش��هر سرپل ذهاب و هادی 
میری، رئیس شعبه نوبهار کرمانشاه بانک 
س��رمایه، با تحویل شش کانکس به شش 
خان��واده هموط��ن زلزل��ه زده آغاز ش��د. 
ش��ایان ذکر اس��ت با کمک ه��ای نقدی 
کارکنان بانک س��رمایه ب��ه مبلغ تقریبی 
86۰ میلیون ریال مراحل تهیه و س��اخت 
12 کانک��س 1۰ مت��ری و 12 کانکس 1۵ 
متری در دستور کار قرار گرفته بوده است 
ک��ه 18 کانکس باق��ی مانده پس از اتمام 
مراح��ل س��اخت، ط��ی روزه��ای آتی در 
دس��ترس هموطنان ارجمن��د قرار خواهد 

گرفت.

اجرای طرح چشمه تعاون 
در بانک توسعه تعاون

ب��ه منظ��ور افزای��ش 
ضری��ب نف��وذ بانک در 
بخش تعاون و شناسایی 
و جذب تعاونی ها درکل 
کش��ور، در جه��ت ارائ��ه خدم��ات به این 
بخش، طرح چشمه تعاون در بانک توسعه 
تعاون اجرا می ش��ود. سید باقرفتاحی عضو 
هیئت مدیره بانک توس��عه تعاون با اعالم 
این خبر خاطرنش��ان کرد: افزایش س��طح 
همکاری با تعاونی ها، شناس��ایی دقیق تر 
نیاز تعاونی ها و بررس��ی راه های گسترش 
همچنی��ن  و  متقاب��ل  همکاری ه��ای 
فعال س��ازی و تقویت بنیه مالی و اعتباری 
تعاونی ه��ا ازجمل��ه مهم ترین اهداف این 
طرح به شمار می آید. وی افزود: به منظور 
اج��رای هرچ��ه بهت��ر ط��رح، نرم افزاری 
اختصاصی طراحی ش��ده اس��ت که جهت 
پیگیری آنالین مراحل پیش��رفت طرح در 
س��طح کش��ور و ش��عب تابع��ه اس��تفاده 
می گردد و نتایج آن در تدوین سیاس��ت ها 
و برنامه ه��ای آت��ی قاب��ل بهره ب��رداری 

می باشد.

امکان پرداخت گروهی پایا 
در بانک کارآفرین

ب��ه منظ��ور تکمی��ل و 
توسعه سبد محصوالت 
و خدم��ات و ب��رای رفاه 
حال بیش��تر مش��تریان 
بان��ک کارآفرین، امکان پرداخت گروهی 
پایا فراهم ش��د. به گزارش روابط عمومی 
بان��ک کارآفرین، مش��تریان این بانک از 
ای��ن پ��س عالوه ب��ر پرداخ��ت انفرادی، 
می توانند از پرداخت گروهی س��امانه پایا 
نیز اس��تفاده کنند. بر اس��اس این گزارش، 
تف��اوت اصل��ی پای��ای گروهی ب��ا پایای 
انف��رادی در این اس��ت که مش��تریان در 
پای��ای گروه��ی ب��ا محدودی��ت تع��داد 
حس��اب های دریافت کنن��ده وجه مواجه 
نخواهن��د ب��ود. قابل ذکر اس��ت که پایای 
گروه��ی در م��واردی مثل پرداخت س��ود 
سهام ش��رکت ها به سهامداران، پرداخت 
حقوق و مستمری به ذینفعان و یا پرداخت 
خس��ارت توسط ش��رکت های بیمه گر به 
ذینفع��ان بیمه ک��ه نزد بانک های مختلف 
حس��اب دارن��د، کارب��رد دارد. همچنی��ن 
مش��تریان بان��ک ب��ه منظور اس��تفاده از 
خدم��ات پای��ای گروهی بای��د نزد یکی از 
شعب بانک کارآفرین دارای حساب باشند 
و اجازه برداشت از حساب مذکور را داشته 

باشد. 

اخبار
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه فناوری های 
نوین به زودی زود رونمایی می ش��ود، گفت: س��یر طبیعی نشان 
می دهد که زمان ظهور و بروز فناوری های نوین است. به گزارش 
ایبِنا، ناصرحکیمی در نشست تخصصی بررسی یکپارچه سازی 
کس��ب و کاره��ای مختل��ف مال��ی با انتقاد از اینک��ه راه تعامل 
در حوزه بانکی را بس��ته ایم، گفت: در ش��رایط فعلی بانک ها با 

محدودیت های بسیاری مواجه هستند و امکان هزینه کرد راحت 
پول دیگر وجود ندارد. وی با تاکید بر اینکه ورود تکنولوژی های 
جدید می تواند بس��یاری از مش��کالت را در حوزه بانکداری حل 
کند، افزود: باید از تکنولوژی های روز استفاده کنیم و به توسعه 
پ��ل بزنی��م. حکیمی با بیان اینک��ه فناوری های نوین به زودی 
زود رونمایی می ش��ود تصریح کرد: س��یر طبیعی نشان می دهد 

که زمان ظهور و بروز فناوری های نوین اس��ت. وی با تاکید بر 
اینک��ه م��ردم از فناوری های نوین بانکی در آینده نزدیک نباید 
تعجب کنند، گفت: متاس��فانه عدم هماهنگی چرخه باالدستی 
مانع بروز فناوری های نو در ش��رایط فعلی اس��ت. حکیمی ادامه 
داد: با کمک تکنولوژی جدید می توان بدون گرفتن مصوبه ای 

ارتباطات الزم را برقرار کرد.

تحولدرفناوریهاینوینبانکینزدیکاست

در حال��ی در روزه��ای اخیر بازار ارز از نوس��ان 
ش��دیدی تری نسبت به گذشته برخوردار شده 
و رک��ورد 47۰۰ توم��ان هم برای دالر به ثبت 
رس��ید که رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد 
جری��ان ب��ه این روال نخواه��د ماند و دالر در 
ماه های پایانی سال که اکنون وارد آن شده ایم 
در روند کاهش��ی مناسبی قرار می گیرد. سیف 
با اش��اره به این که اکنون شاخص های کالن 
اقتص��ادی اع��م از تورم و رش��د اقتصادی در 
وضعیت مناس��بی قرار دارند، گفت در کنار آن 
درآمدهای ارزی نس��بت به گذش��ته وضعیت 
خوبی دارند، به طوری که صادرات نفت نسبت 
به س��ال قبل افزایش دارد و قیمت هر بش��که 
آن به دامنه 7۰ دالر رس��یده اس��ت، بنابراین 
دلیل��ی وجود ندارد در بلندمدت وضعیت ارزی 
دچار نوسان شود. رئیس کل بانک مرکزی با 
بی��ان این که به ط��ور طبیعی فضای موجود و 
نوس��ان بازار را بانک مرکزی کنترل می کند، 
اظهار کرد: در دو ماهه پایانی س��ال که اکنون 
وارد آن ش��ده ایم، روندی کاهش��ی در پیش 
می گی��رد. وی در رابطه با س��رمایه گذاری در 
بازار ارز و خرید دالر نیز توضیحاتی داش��ت و 
گفت: سرمایه گذاری در نرخ ارز به هیچ عنوان 
نمی تواند توجیه اقتصادی داش��ته باشد. کسی 
ک��ه مناب��ع خود را ب��ه ارز تبدیل می کند، ضرر 
خواهد کرد. رئیس کل بانک مرکزی به مردم 
توصی��ه کرد: ریس��ک و خط��ر موجود در بازار 
ارز را نپذیرفته و به سمت سرمایه گذاری امن 
حرکت کنند، هرچند که به طور حتم به زودی 

بازار در فضایی آرام حرکت می کند.
س��یف به جریان س��ودآوری در منابع بانکی و 
ب��ازار ارز پرداخ��ت و ادام��ه داد: در حدود چهار 
تا پنج س��ال گذش��ته کسی که سرمایه خود را 
در بانک ها س��پری کرده و حتی اگر نرخ س��ود 
باالی 2۵ درصد هم دریافت نکرده و 1۵ درصد 

گرفته است، حداقل تاکنون منابع او 8۰ درصد 
رش��د داش��ته، در حالی که اگر در همین مدت 
س��رمایه  گذاری در ارز انجام ش��ده بود و نرخ 
دالر را در آن زم��ان در رن��ج 3۰۰۰ توم��ان در 
نظر بگیریم حداکثر سود نزدیک به ۵۰ درصد 
می ش��ود. وی همچنین در هفتمین همایش 
بانکداری الکترونیک با اشاره به سیاست بانک 
مرکزی در حوزه رمزینه پول ها و فناوری های 
مرب��وط به زنجی��ره بلوک توضیح داد: اگر چه 
ظرفیت ه��ای فناوری زنجیره بلوک می تواند 
جری��ان ت��ازه ای برای روش ه��ای بانکداری 
باشد، اما تهدیدهایی مانند سفته بازی، نوسان 
شدید قیمتی، حباب های موجود در ارزش آنها 
و همچنین از دست رفتن تدریجی خواص این 
پول ها به عنوان ابزار پرداخت قابل اتکاست که 

تمامی بانک های مرکزی جهان از جمله بانک 
مرکزی ایران به احتیاط پذیرش و به رسمیت 
ش��ناختن این پول ها تاکید دارد. س��یف گفت: 
سیاس��ت فعلی بانک مرک��زی درباره رمزینه 
پول ه��ا رص��د تح��والت و همچنین تعامل با 
س��ایر بانک های مرکزی و نهادهای سیاستی 
و در پیش گرفتن رویه هایی اس��ت که در آن 
ریسک و خطرات باالی رمزینه پول ها را در نظر 
گرفته و بتواند از فناوری های پشتیبان آنها برای 

کاربردهای جدید بهره برداری کند.
رئی��س کل بان��ک مرکزی: افزایش قیمت ارز 
در هفته ه��ای اخیر، ارتباطی با سیاس��ت تک 
نرخی کردن ارز ندارد و آن سیاس��تی اس��ت 
ک��ه بان��ک مرکزی از کاناله��ای خاص خود، 
پیگی��ری می کن��د. ول��ی اهلل س��یف در پایان 

نشست مشترک تیم اقتصادی دولت با اعضای 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
افزود: برای عملیاتی شدن یکسان سازی نرخ 
ارز، ما نیاز به اطمینان از وجود کانال های بانکی 
کاف��ی داریم درحالیکه االن وضع کانال های 
بانکی مطلوب نیست و یکی از پیش نیازهای 
این امر، افزایش سرعت در اتصال شبکه بانکی 
ایران به شبکه های بانکی بین المللی و پذیرش 
اس��تانداردهای بانکی بین المللی اس��ت. وی 
افزود: برای دس��تیابی به این هدف، دولت دو 
الیحه به مجلس در رابطه با ضوابط و مقررات 
حاکم بر پولشویی تقدیم کرده است که اگر این 
دو الیحه در مجلس تصویب شود اثرات بسیار 
مثبت��ی در تنظی��م روابط نظام بانکی ما با نظام 

بانکی بین المللی خواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره روند 
حرکتی نرخ ارز افزود: پیش بینی ما این است که 
با توجه به سیاست ها و اقدامات بانک مرکزی 
در روزهای اخیر و کاهش التهابات جامعه این 
روند، کاهش��ی خواهد شد و به تعادل ماه های 
گذشته باز خواهد گشت. وی افزود: روند 4 تا ۵ 
سال گذشته همین بوده که نرخ ارز در دو ماه آذر 
و دی افزایش یافته و در اسفند متعادل می شود 
و مردم باید توجه کنند که کس��ی نمی تواند از 
س��رمایه گذاری در بازار ارز س��ود ببرد و س��ود 
سپرده گذاری در نظام بانکی ما از درگیر کردن 
منابع مالی در بازار ارز بیشتر است. رئیس کل 
بان��ک مرکزی همچنی��ن در رابطه با احتمال 
اخالل نقش پتروشیمی ها در بازار ارز نیز گفت: 
پتروشیمی ها با بانک مرکزی هماهنگ هستند 
و ارز خود را به شبکه صرافی های مجاز بانک 
مرکزی تحویل می دهند اما باید بدانند هرگونه 
ع��دول از مقررات نظام بانکی موجب برخورد 
قانونی بخش نظارتی بانک مرکزی می شود.

در همین حال ش��ورای پول و اعتبار در جلس��ه 
هفته گذش��ته خود مص��وب کرد کمیته ای به 
منظ��ور بررس��ی آخرین وضعی��ت واحدهای 
تولیدی در کش��ور و اتخاذ تدابیر مناس��ب  به 
منظور ایجاد رونق در این واحدها در ایام پایانی 
س��ال و افزایش تولید تش��کیل شود. تحوالت 
ن��رخ ارز در ب��ازار و اقدام��ات بانک مرکزی در 
این خصوص بحث طوالنی این جلسه شورای 
پول و اعتبار بود. طی این جلسه اقدامات بانک 
مرک��زی ب��ه منظور ایجاد آرام��ش در بازار ارز 
مورد بحث و بررس��ی ق��رار گرفت و تدابیری 
نی��ز ب��رای تداوم رون��د کاهش ارز در روزهای 
آتی اندیشیده شد. طی این جلسه که با حضور 
حداکثری اعضای ش��ورا تش��کیل ش��د، لزوم 
همراه��ی سیاس��ت ها و تدابی��ر در حوزه های 

مختلف حاکمیت مورد تأکید قرار گرفت.

وعده رئیس کل بانک مرکزی برای بازگشت ثبات به بازار ارز

نرخارزاسفندمتعادلمیشود

مدیرعامل بانک س��په با ارس��ال نامه به وزیر 
آمور خارجه ضمن تبریک دومین سال خروج 
این بانک از تحریم ها و قدردانی از تالشهای 
صورت گرفته توسط مسئولین عالی رتبه کشور 
در این خصوص. مهم ترین دستاوردهای این 
 بانک را در دوره دو س��اله پس��ابرجام تش��ریح 

کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک س��په، 
محمدکاظم چقازردی در نامه خود خطاب به 
دکت��ر محم��د جواد ظری��ف وزیر آمور خارجه 
آورده است: بدینوسیله مراتب سپاس و قدرانی 
اینجان��ب. هی��أت مدیره و خانواده بزرگ این 
بانک بابت دس��تاورد ب��زرگ خروج نام بانک 

س��په از فهرس��ت تحریم های ناعادالنه بین 
الملل��ی به حض��ور جنابعالی و کلیه همکاران 
ارجمندتان تقدیم می نمایم. چقازردی در ادامه 
نامه خود آورده اس��ت: بانک س��په به عنوان 
طلیع��ه دار تاریخ بانکداری ایران به واس��طه 
نقش آفرینی مؤثر در اقتصاد کشورمان پیش 
از آغاز تحریم ها در ابتدای س��ال 1386 مورد 
تحریم س��ازمان ملل قرار گرفت و مجبور به 
توقف فعالیت های بین المللی خود به مدت ۹ 
سال شد که اثرات و تبعات این توقف بر کلیه 
بخش های بانک محس��وس بود و مس��ائل و 
مش��کالتی را در پی داشت.  مدیرعامل بانک 
سپه در بخش دیگری از نامه خود به وزیرامور 

خارجه ضمن سپاس به درگاه خداوند به دلیل 
این موفقیت آورده اس��ت: به فضل الهی و به 
مدد همت و تالش مقامات عالی رتبه کش��ور 
و درایت و مدیریت جنابعالی وتالش های بی 
ش��ائبه اعضای تیم مذاکره کننده. حماسه ای 
عظیم رقم خورد و خجسته ترین اتفاق در تاریخ 
بانک سپه روی داد. رییس هیأت مدیره بانک 
س��په در ادامه نامه خود تصریح کرده اس��ت: با 
لغو تحریم های بانک س��په. دریچه گس��ترده 
بانکداری بین المللی به روی این بانک گشوده 
و زمینه شکوفایی و بالندگی هر چه بیشتر بانک 
فراهم ش��د. همچنین در این نامه آمده است: 
بانک سپه به استناد آمارهای بانک مرکزی در 

انجام عملیات ارزی شامل: اعتبارات اسنادی، 
بروات اسنادی و حواله های ارزی از لحاظ مبلغ 
و تعداد در سیس��تم بانکی کشور رتبه نخست 

را به خود اختصاص داده است.
رئی��س هیأت مدیره بانک س��په در نامه خود 
خطاب به وزیر آمور خارجه به رشد 81 درصدی 
منابع این بانک در دوره پسابرجام اشاره کرده 
و می افزاید: س��پرده های بانک س��په از مبلغ 
44۵ هزار و 7۵۰ میلیارد ریال در آذر ماه سال 
13۹4 به 8۰7 هزار و 38 میلیارد ریال در پایان 
آذر ماه س��الجاری رس��ید که این امر موجب 
افزایش س��هم بازار نخس��تین بانک ایرانی در 

بازار پولی کشور شد. 

گشوده شدن دریچه بانکداری بین المللی به روی بانک سپه

مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مهر 
ای��ران گف��ت: با امض��ای تفاهمنامه 
می��ان ای��ن بان��ک و معاون��ت زنان و 
خانواده ریاس��ت جمه��وري 33 هزار 
زن سرپرست خانوار تسهیالت قرض 
الحس��نه دریافت می کنند. به گزارش 
رواب��ط عمومی بانک قرض الحس��نه 
مهرایران، مرتضي اکبري در نشس��ت 
امض��اي انعقاد تفاهمنامه میان بانک 
قرض الحس��نه مهر ای��ران و معاونت 
آمور زنان و خانواده ریاست جمهوري 
به منظور اجرایي شدن »طرح اندوخته 
بان��وان مهر ایران« با موضوع اعطاي 
تس��هیالت ق��رض الحس��نه به زنان 
سرپرس��ت خانوار ای��ن مطلب را بیان 
ک��رد. وی اظهار کرد: به همین منظور 
بانک قرض الحس��نه مهر ایران یک 

ه��زار میلیار ریال ب��راي این موضوع 
تخصیص داده است. به گفته وی، زنان 
سرپرس��ت خانوار و زنان بدسرپرست 
می توانن��د با داش��تن معرف��ی نامه از 
سوی س��ازمان های حمایتي معاونت 
آمور زنان و خانواده ریاست جمهوري 
با مراجعه به شعب این بانک در سراسر 
کش��ور، از این تس��هیالت ب��ا کارمزد 
چه��ار درص��د و بازپرداخت 24 ماهه 
بهره مند ش��وند. اکبری تصریح کرد: 
البته تالش می کنیم س��ال های آینده 
و در مراحل بعدي میزان تس��هیالت 
به زنان سرپرس��ت خان��وار را افزایش 
دهیم. مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در پاس��خ به س��ؤال ایرنا که 
آی��ا مبلغ 3۰ میلیون ریال تس��هیالت 
بسیار ناچیز نیست، گفت: تقاضاها در 

استان ها در حد 2۰ تا 3۰ میلیون ریال 
اس��ت ب��ه همین منظور ع��دد را روي 
3۰ میلیون ریال گذاش��تیم تا بتوانیم 
تعداد بیش��تري را پوش��ش دهیم. وی 
اظهار داش��ت: متاس��فانه بس��یاری از 
زنان سرپرست خانوار در شرایط مالي 
بس��یار س��ختي قرار دارند و بسیاری از 

آنها حتي به این مبلغ، بس��یار نیازمند 
هس��تند. وی ابراز امی��دواری کرد که 
بتوانی��م در مراحل بع��دي هم میزان 
تس��هیالت و هم مبل��غ آن را افزایش 
دهیم تا زنان سرپرس��ت خانوار بتوانند 
با این تسهیالت مشکالت خود را حل 
کنند. وی در پاس��خ به این س��ؤال که 

برای این تس��هیالت 3۰ میلیون ریال 
چند ضامن نیاز اس��ت نیز چنین پاسخ 
داد: یک ضامن براي این تس��هیالت 
نیاز اس��ت و تسهیالت بازپرداخت 24 
ماهه دارد. اکبری در ادامه با بیان اینکه 
برای سایر بانوان نیز برنامه های دیگري 
جهت اعطاي تس��هیالت داریم، ادامه 
داد: در ای��ن زمینه نیازمند تأمین منابع 
مردمي هستیم چون این بانک از محل 
منابع مردمي اداره می شود. وی تصریح 
کرد: بانک قرض الحس��نه مهر ایران 
ی��ک بانک کوچک از نظر منابع مالي 
است اما خوشبختانه در سال های اخیر 
در حال رشد است. این بانک یک ریال 
از دولت منابع نمی گیرد. اکبری در ادامه 
به برخی از تسهیالت پرداختی از سوي 
این بانک به نهادهاي حمایتي همچون 

کمیته امداد و سازمان بهزیستي اشاره 
کرد و گفت: از ابتداي سال تا آخر دي 
ماه 68 درصد س��همیه کمیته امداد با 
مبل��غ 34۰ میلیارد ری��ال و 7۵ درصد 
از س��همیه س��ازمان بهزیستي با مبلغ 
187 میلیارد ریال به آنها پرداخت شده 
است. وی همچنین میزان تسهیالت 
پرداختي ازدواج را 31۰ میلیارد تومان 
عن��وان ک��رد و افزود: رون��د پرداخت 
تس��هیالت در بانک س��رعت گرفته 
است و خوشبختانه تاکنون )از ابتداي 
س��ال جاري ت��ا دي م��اه( 6۰۰ هزار 
مورد تسهیالت با مبلغ 6 هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان با میانگین 1۰۰ میلیون 
ریال به مردم متقاضي پرداخت ش��ده 
که ۵۵ درصد آن در زمینه اش��تغالزایي 

بوده است.

۳۳ هزار زن سرپرست خانوار تسهیالت قرض الحسنه می گیرند


