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 کارکنان سرمایه های اصلی 
بانک به شمار می روند

رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
عموم��ی بان��ک قرض 
رس��الت،  الحس��نه 
محمدحس��ین حس��ین 
زاده در سیزدهمین دوره آموزش و توسعه 
مدیران ستادی و استانی بانک گفت: افق 
14۰۰ بان��ک ق��رض الحس��نه رس��الت 
بانکداری بدون ش��عبه اس��ت ام��ا این به 
معن��ی تعدی��ل نیرو نخواهد ب��ود. به گفته 
وی در افق 14۰۰ ش��عب حذف می ش��وند 
ام��ا کارکن��ان در قالب بانکداری اجتماعی 
ب��ه فعالی��ت خود ادامه می دهند. حس��ین 
زاده با بیان اینکه بانکداری اجتماعی روند 
خوبی را در بانک قرض الحس��نه رس��الت 
س��یر کرده اس��ت، اف��زود: در حال حاضر 
بانک��داری اجتماع��ی و اعتبارس��نجی دو 
مقول��ه مه��م در ای��ن بانک به ش��مار می 
رون��د. در س��یزدهمین دوره آم��وزش و 
توس��عه مدیران س��تادی و اس��تانی بانک 
قرض الحس��نه رسالت دو ماژول بازخورد 
آین��ده نگ��ر و تحلیل عملکرد مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت. همچنین رییس پلیس 
فتا اس��تان تهران با حضور در این دوره در 
خصوص بانکداری الکترونیک و جرایمی 
ک��ه در ای��ن زمینه وج��ود دارد، مطالبی را 

بیان کرد.

انتشار نوزدهمین شماره 
نشریه شمیم کوثر

ماهنام��ه   1۹ ش��ماره 
داخلی »شمیم کوثر« با 
هفتمی��ن  محوری��ت 
سالگرد تاسیس مؤسسه 
اعتباری کوثر و بررس��ی کاهش هزینه ها 
در نظام بانکی و افزایش درآمد منتشر شد. 
به گزارش روابط عمومی مؤسسه اعتباری 
کوثر؛ دکتر عیس��ی رضایی مدیر مس��ئول 
ماهنام��ه ش��میم کوثر در این ش��ماره به 
مناس��بت آغ��از هش��تمین س��ال فعالیت 
مؤسس��ه، نقاط قوت س��ال هایی که کوثر 
پش��ت س��ر گذاشته شده را یک دلی و یک 
صدای��ی دانس��ته اس��ت. در ای��ن رهگذر 
موضوع افزایش س��طح درآمد مؤسس��ه و 
کاه��ش هزینه های جاری با به کارگیری 
تکنولوژی ه��ای نوی��ن از جمل��ه اولویت 
ه��ای اصل��ی کوثریان در س��ال هش��تم 
فعالیت می باش��د. براس��اس این گزارش؛ 
ماهنام��ه ش��میم کوثر در این ش��ماره به 
مناسبت هفتمین سالگرد تاسیس مؤسسه 
اعتب��اری کوث��ر در بخ��ش گفتگوی ویژه 
خود با جواد فهیمی پور قائم مقام مؤسسه 
ب��ا عن��وان »از تغییرات ب��رای تعالی کوثر 
اس��تقبال م��ی کنیم« به گفتگ��و پرداخته 
است. از بخش های جذاب این شماره می 
توان به مطالبی با عنوان افزایش درآمد از 
طریق دستگاه های خودپرداز و کارتخوان 
ه��ای فروش��گاهی، تاثی��ر بانک��داری 
الکترونی��ک در حف��ظ ش��اخص محی��ط 
زیس��ت و بانکداری دیجیتال؛ از س��رمایه 
گذاری های زیرساختی تا درآمدزایی اشاره 
نمود. مصاحبه با مدیر ش��عب اس��تان های 
تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی 
و غربی، فارس و البرز از دیگر بخش های 

خواندنی این شماره است.

معرفی سرپرست جدید روابط 
عمومی بانک پارسیان

مراس��م تودیع و معارفه 
مدیر پیشین و سرپرست 
جدی��د رواب��ط عمومی 
بانک پارسیان در تاریخ 
اول بهم��ن م��اه ۹6 برگزار و مریم وحیدنیا 
به عنوان سرپرس��ت جدید روابط عمومی 
بان��ک پارس��یان معرفی ش��د. به گزارش 
رواب��ط عموم��ی بانک پارس��یان، در این 
مراسم که صنعتی نژاد، مشاور مدیرعامل؛ 
ف��رزان، معاون مدیرعامل و قاس��م خانی، 
مدی��ر آم��ور هماهنگ��ی بانک پارس��یان 
حضور داش��تند، از خدمات بابک دربیکی، 
مدی��ر پیش��ین روابط عموم��ی قدردانی و 
برای مریم وحیدنیا سرپرست این مدیریت 

آرزوی موفقیت شد.

اخبار

مع��اون نظارت��ی بانک مرکزی گفت: تا پایان 
هفت��ه ج��اری، اطالعی��ه بان��ک مرکزی در 
خص��وص موسس��ات مالی غیرمج��از صادر 
می ش��ود. فرشاد حیدری گفت: تا پایان هفته 
ج��اری، اطالعی��ه بانک مرکزی در خصوص 
موسس��ات مال��ی غیر مجاز ص��ادر و تا پایان 
بهم��ن کار تس��ویه حس��اب با همه س��پرده 
گ��ذاران تعاونی های مال��ی غیر مجاز خاتمه 
یافته تلقی می ش��ود. وی افزود: در مؤسس��ه 
ثامن الحجج تس��ویه حساب با سپرده گذاران 
تا س��یصد میلیون تومان عملیاتی شده و بقیه 
ه��م ت��ا دهه فجر پرداخت خواهد ش��د ضمن 
آنکه به س��پرده گذاران باالی سیص میلیون 
تومان، هم اکنون س��یصد میلیون تومان هم 

پرداخت شده است.
حی��دری ادام��ه داد: در مؤسس��ه اعتب��اری 
فرشتگان هم، به سپرده گذاران تا 2۰۰ میلیون 
تومان، تا 2۰۰ میلیون تومان پرداخت ش��ده 
اس��ت چراکه دارایی های این مؤسسه کفاف 
طلب سپرده گذاران را می دهد اما آنها از تیر ۹4 
به بعد سودی نمی گیرند. معاون بانک مرکزی 
افزود: در موسسات افضل، وحدت و البرز هم با 
سپرده گذاران تا صد میلیون تومان تسویه شده 
و به سپرده گذاران باالی صد میلیون تومان، 
صد میلیون تومان پرداخت شده و باقی سپرده 
گذاران هم که کمتر از دو درصد سپرده گذاران 
هستند صد میلیون تومان دریافت کرده اند و 

در حال تسویه نهایی با آنها هستیم.
حیدری درخصوص مؤسس��ه ب��در توس نیز 
گف��ت: این مؤسس��ه هزار میلی��ارد تومان به 
مردم بدهکار است درحالیکه تن ها 17 میلیارد 
تومان دارایی مکشوف دارد و ما برای تسویه با 

سپرده گذران آن، ۵6 میلیارد تومان اختصاص 
دادیم و 61 فقره سند در استان خراسان توسط 
قوه قضاییه شناس��ایی ش��ده که در صورتیکه 
مع��اون اول ق��وه قضایی��ه آن را قطعی اعالم 
کند، عملیات پرداخت به س��پرده گذاران این 
مؤسسه هم آغاز می شود اما دامنه تخلفات در 
این مؤسسه بسیار گسترده بوده و 7۰۰ میلیارد 
تومان سپرده جعلی و موهوم در این مؤسسه 
شناسایی شده یا بخشی از آن در بیرون فروخته 
ش��ده اما در مؤسس��ه ثبت نشده است. معاون 
نظارتی بانک مرکزی در خصوص نوس��انات 
ن��رخ ارز در هفته ه��ای اخیر نیز گفت: برخی 
اظهارات غیرکارشناس��ی از جمله اینکه قرار 
است از سپرده های بانکی مردم مالیات گرفته 

ش��ود، موجب ترس مردم می ش��ود و عده ای، 
نگران شده و پول خود را از بانک خارج کرده 
و به دنبال خرید دالر می روند. وی افزود: در 
همین موضوع موسس��ات مال��ی و اعتباری، 
21 ه��زار و ۵۰۰ میلی��ارد توم��ان پول تازه به 
اقتصاد تزریق ش��د که بخش��ی از آن به سمت 
ب��ازار ارز و دالر رف��ت و موجب افزایش تقاضا 

شد درحالیکه عرضه محدود بود.

تس�ویه ب�ا س�پرده گ�ذاران موسس�ات  ���
غیرمجاز تا پایان بهمن

به نوش��ته صدا و س��یما، حیدری درخصوص 
واگذاری دارایی های منجمد شده بانکها هم 
گفت: در س��ه س��ال گذش��ته 3۵ هزار میلیارد 

تومان س��هام و امالک بانک ها آزاد ش��ده و 
امیدواری��م ت��ا پایان تیر س��ال آینده یعنی در 
شش ماه آینده همین میزان واگذاری و فروش 
با س��رعت باال انجام ش��ود و اهداف قانونگذار 
تامین شود تا این مبالغ صرف افزایش سرمایه 
بانکها ش��ود اما از س��ویی باید دقت کرد که 
اگر سرمایه اضافه شود و از سوی دیگر زیان 
بانک ه��ا افزای��ش یابد این اقدام هیچ تاثیری 
ن��دارد. وی افزود: باید مش��کالت بانک ها از 
درون ح��ل ش��ود و بان��ک مرکزی در تالش 
است در یک بازه ده سالهاز درون و با اصالح 
مکانیزمها مس��ایلی چون سود دهی، ترازنامه 
و نقدینگ��ی را حل کند. حیدری تصریح کرد: 
یکی دیگر از موانع موجود در سر واگذاری ها، 

دخالت های سایر دستگاه های نظارتی است 
ک��ه مان��ع از فروش و تاخیر در واگذاری ها می 
ش��ود. حیدری اصالح کارمزدها را یکی دیگر 
از برنامه های بانک مرکزی برای اصالح نظام 
بانکی دانست و افزود: در این راه بیش از هزار 
مورد اصالح انجام ش��د اما س��ازمان حمایت 
از مص��رف کنن��دگان موضوع را به س��ازمان 
تعزی��رات ارج��اع داد که منتظر اعالم نظر این 

سازمان هستیم.
پیش از این ولی اهلل س��یف، رئیس کل بانک 
مرکزی در نشست مشترک با فراکسیون امید 
مجلس با بیان اینکه موسسات غیرمجاز، منابع 
نظام بانکی را با نرخ های اغوا کننده به سوی 
خود می کش��یدند، گفت: ما نیازمند همراهی 
مجلس هستیم؛ چراکه نظام بانکی مشکالت 
جدی دارد و مهمترین آنها عدم تعادل دارایی 
نس��بت به بدهی، عدم تعادل درآمد و هزینه 
و عدم تعادل نقدینگی اس��ت؛ لذا کمک کنید 

آرامش حفظ شود. 
س��یف همچنین در رابطه با موسس��ات مالی 
غیرمج��از گف��ت: ای��ن ماج��را از ده��ه 7۰ با 
ص��دور مج��وز فعالیت به صندوق های قرض 
الحس��نه توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن 
موسسات تعاونی اعتبار از سوی وزارت تعاون 
آغاز شد، در سال 83 مجلس مصوبه ای برای 
ساماندهی بازار غیر متشکل پولی گذراند که 
آیین نامه اش س��ال 86 تصویب ش��د. در این 
میان اقداماتی هم انجام شد ولی کار ریشه ای 
صورت نگرفت و مسئله موکول به آینده شد. 
در حالیکه ویژگی این دس��ت مش��کالت این 
است که اگر ریشه آن خشکانده نشود، روز به 

روز بزرگتر می شود.

معاون بانک مرکزی اعالم کرد

تسویهباسپردهگذارانموسساتغیرمجازتاآخربهمن

یپیش��گامی صندوق ه��ای زمی��ن و 
س��اختمان بان��ک مس��کن در زمینه 
ص��دور بیمه نام��ه تضمی��ن کیفیت 
س��اختمان در فرهنگ  سازی موثر به 
منظور تحقق حقوق خریداران مسکن 
موثر است. حامد خانجانی در گفتگو با 
پایگاه خبری بانک مس��کن - هیبنا، 
با بیان این مطلب بر ضرورت فراگیر 
شدن مطالبه گارانتی ساختمان میان 
عموم خریداران مس��کن، تاکید کرد. 
این کارشناس ارشد مدیریت ساخت 
ضم��ن ارائ��ه تعریف��ی از گارانتی یا 
ضمانت نامه کیفی س��اختمان، گفت: 
این عنوان به سندی اطالق می شود 
ک��ه ب��ر تحق��ق فرآینده��ا و مراحل 
مختلف طراحی و اجرای س��اختمان 
مطابق با اس��تانداردها و ضوابط فنی 
دالل��ت دارد. از این  رو برخورداری از 
س��اختمان های باکیفی��ت نیازمند در 

دس��ترس بودن استانداردها و ضوابط 
فن��ی، به کارگی��ری اس��تانداردها در 
تمام��ی مراحل طراح��ی و اجرا و نیز 
ص��دور گواهی نام��ه ای موید تحقق 
ضواب��ط فن��ی ب��ه  منظ��ور اط��الع 
خریداران و بهره برداران ساختمان از 
کیفیت کاالیی است که مورد خرید و 
بهره برداری قرار می دهند. خانجانی با 
بیان اینکه در کشور ما تهیه و تدوین 
استانداردها و الزامات فنی در ساخت  
و  سازهای شهری از اواخر دهه 6۰ با 
ابالغ آیین  نامه طراحی س��اختمان ها 
در برابر زلزله، موس��وم به اس��تاندارد 
28۰۰ در س��ال 67 و آیین  نامه های 
ط��رح و اجرای س��اختمان های بتن  
آرمه و طرح و اجرای س��اختمان های 
ف��والدی از مجموع��ه مقررات ملی 
س��اختمان در س��ال 68 رواج یافت، 
اف��زود: تا ام��روز از مجموعه مقررات 

مل��ی س��اختمان 22 عنوان ش��امل 
موضوعات نظام��ات اداری، ضوابط 
فنی و الزامات ایمنی منتش��ر ش��ده 
است. از این  رو به نظر می رسد برای 
تامین کیفیت س��اختمان ها در مرحله 
نخست که در دسترس بودن ضوابط 
فنی مورد لزوم است، مشکل خاصی 
در کش��ور ما وجود نداش��ته باشد. وی 
ب��ا بیان اینکه مش��کالتی در مرحله 
بع��د یعنی به کارگیری اس��تانداردها 
در طراحی و اجرای س��اختمان وجود 
دارد، گفت: به دالیل مختلف از جمله 
ضعف اجرایی س��ازمان های مسوول 
و اقدام��ات س��لیقه ای، ای��ن حوزه با 
مش��کالت عدیده ای مواجه اس��ت. 
البت��ه موارد متع��دد دیگری از جمله 
عدم آش��نایی و مهارت کافی بخشی 
از عوامل شاغل در حوزه ساخت  و ساز، 
ضعف در نحوه ارائه خدمات توس��ط 

مهندسان به علت عدم نظارت دقیق 
و درس��ت سازمان مسوول در این امر 
و نیز مقاومت و عدم پذیرش نظامات 
اداری از س��وی منتفعان و سوداگران 
س��اختمان از ش��رایط نامناسب فعلی 
نی��ز در ع��دم تحقق اس��تانداردهای 
تدوین ش��ده در ساخت  و سازها قابل 

شناسایی است.
ای��ن کارش��ناس اقتصاد مس��کن با 
بی��ان اینکه در مبح��ث دوم مقررات 
ملی س��اختمان درخصوص نظامات 
اداری س��اخت  و  سازهای شهری دو 
س��ند الزامی تعریف شده که گارانتی 
و ضمانت نام��ه کیف��ی س��اختمان 
محس��وب می ش��وند، توضی��ح داد: 
براس��اس مق��ررات مذک��ور مجری 
س��اختمان مکلف به تکمیل دفترچه 
اطالعات ساختمان )شامل اطالعات 
نقش��ه ها، نحوه اج��را، افراد حاضر در 

کارگاه و مصالح مورد استفاده( و اخذ 
تاییدیه های الزم از ناظران و ارائه آن 
به سازمان نظام مهندسی استان برای 
صدور شناس��نامه فنی و ملکی ش��ده 
است. انجام بیمه کیفیت ساختمان نیز 
از دیگ��ر وظایف مجریان ذی  صالح 
اس��ت که از ش��روع عملیات اجرایی 
باید صورت پذیرد. مجری ساختمان 
مکلف است تمامی اجزای ساختمان 
را تحت پوشش بیمه کیفیت قرار دهد. 

به گفته خانجانی، مدت این بیمه نامه 
برای پی، اسکلت، سقف و سفت کاری 
از ابت��دای دوره بهره ب��رداری حداقل 
1۰ س��ال، ب��رای نم��ا و عایق ه��ای 
رطوبتی حداقل ۵ سال و تاسیسات و 
تجهیزات برقی مکانیکی حداقل سه 
سال تعیین شده است. مواردی که به  
رغم تصریحات قانونی، به دلیل عدم 
الزام به مجریان ذی  صالح، تا کنون 

جنبه کاربردی پیدا نکرده اند.

اثر پیشگامی بانک مسکن در ارائه گارانتی ساختمان

بان��ک توس��عه ص��ادرات و صندوق 
ضمان��ت صادرات ایران توافق کردند 
با همکاری بخش خصوصی مؤسسه 
تامی��ن مالی صادرات مبتنی بر خرید 
دی��ن )فورفیتین��گ( ایج��اد کنن��د. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک 
توس��عه صادرات، یادداشت تفاهمی 
س��ه جانبه بی��ن مدی��ران عامل این 
بانک و صندوق و همچنین ش��رکت 
گ��روه ارزش آفرینان پاس��ارگاد، به 
منظور تاس��یس مؤسسه تامین مالی 
صادرات به شیوه تنزیل قطعی اسناد 
)Forfaiting( با هدف کمک به رشد و 

توسعه صادرات کشور در سطح کالن 
و همس��و با بسته حمایت از صادرات 
سال ۹6 به امضا رسید. یکی از اهداف 
امضای این تفاهم نامه، مش��ارکت در 
وام سندیکایی پروژه های صادراتی با 
حمای��ت بانک و صندوق و تالش در 
جهت ارائه تسهیالت ارزان قیمت به 

صادرکنندگان است.
دکت��ر عل��ی صالح آب��ادی در جریان 
امض��ای این تفاهم نام��ه گفت: این 
تفاهم نام��ه ش��روع ی��ک کار مه��م 
اس��ت و به زودی مطالعات و اقدامات 
عمل��ی مربوط به تش��کیل مؤسس��ه 

فورفیتین��گ )Forfaiting( انج��ام 
و ب��ا ارس��ال مس��تندات و م��دارک 
ب��ه بانک مرک��زی مجوزهای الزم 

برای تاس��یس آن فراهم خواهد شد. 
مدیرعامل بانک توس��عه صادرات با 
اشاره به توجه دولت به مقوله صادرات 

و اجرای بس��ته حمای��ت از صادرات 
غیرنفتی سال ۹6 دولت تصریح کرد: 
درحال حاضر تسهیالت ارزان قیمت 
به بانک هایی همچون بانک توس��عه 
ص��ادرات و چن��د بان��ک عامل دیگر 
داده می ش��ودتا با نرخ های ترجیحی 
در جه��ت حمای��ت از ص��ادرات بکار 
گیرند. پیش از این در تسهیالت ارزی 
نیز با نرخ شش درصد این تسهیالت 
پرداخت می ش��د که اخیرا در هیات 
امن��ای صندوق توس��عه ملی کاهش 

این نرخ نیز تصویب شده است. 
وی ب��ا اش��اره به اب��زار اعتبار خریدار 

در بانک توسعه صادرات اضافه کرد: 
امیدواری��م ابزار اعتب��ار خریدار نیز با 
کمک صن��دوق ضمان��ت صادرات 
در چارچ��وب فعالیت مؤسس��ه جدید 
فورفیتیگ بیش��تر م��ورد توجه قرار 
گی��رد. دکتر صالح آب��ادی ادامه داد: 
تمام کش��ورهایی که به دنبال توسعه 
صادرات هس��تند نهادهای ساختاری 
ذیرب��ط خ��ود مانن��د اگزی��م بانک و 
صن��دوق ضمان��ت را ایجاد می کنند 
و مؤسس��ه فورفیتینگ به عنوان یک 
س��اختار مکمل در کن��ار این نهادها 

فعالیت خواهد کرد. 

تاسیس مؤسسه تامین مالی صادرات فورفیتینگ

مدیرعامل بانک اقتصادنوین، خدمات ارزی بانک اقتصادنوین 
را از مزیت های اصلی و همیشگی این بانک دانست و بر توسعه 

کمی و کیفی این خدمات تاکید کرد. 
علیرضا بلگوری در جمع کارکنان منطقه پنج اس��تان ها گفت: 
به منظور تس��هیل دسترس��ی مشتریان به خدمات ارزی، توسعه 
ش��عب ارائه دهنده خدمات ارزی در دس��تور کار قرار گرفته که 

در این راستا کارکنان واجد شرایط در حال گذراندن دوره های 
حرفه ای مربوطه هستند. وی با اشاره به اهمیت توجه به بحث 
سودآوری در عملیات بانک افزود: نحوه تعامل بانک با مشتریان 
باید براساس رابطه برد- برد باشد و در این راستا باید به مشتریانی 
ک��ه به س��ودآوری بانک کمک می کنن��د خدمات ویژه ای ارائه 
نماییم. بلگوری خاطرنشان کرد: شعب بانک به عنوان یکی از 

مهمترین نقاط تماس بانک با مش��تریان نقش بس��یار مهمی در 
شناس��ایی نیاز مش��تریان و ارائه ایده برای توسعه محصوالت و 
خدمات بانک دارند. وی وصول مطالبات معوق را برای افزایش 
توان مالی بانک بس��یار حیاتی دانس��ت و گفت برای تس��ریع در 
این مهم افزایش حدود اختیارات شعب و سرپرستی ها در دستور 

کار قرار گرفته است.

خدماتارزی،مزیتاصلیبانکاقتصادنوین


