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 برگزاری بیست و سومین 
مجمع استانی بانک قوامین

س��ومین  و  بیس��ت 
مجمع اس��تانی بانک 
قوامی��ن ب��ا موضوع 
عملک��رد  بررس��ی 
مدیری��ت ش��عب اس��تان مازن��دران به 
ریاس��ت مدیرعام��ل بان��ک قوامین و 
حض��ور معاونت ه��ا، روس��ای ادارات 
مرک��زی برگ��زار ش��د در این مجمع که 
مدیرکل شعب استان مازندران به همراه 
مدیران طرح و برنامه، تسهیالت، مالی، 
نظارت��ی توس��عه ب��ازار ب��رای دفاع از 
عملک��رد خ��ود حاض��ر ش��ده بودند در 
ابتدای جلس��ه محمد رض��ا رنجبر طی 
گزارش��ی وضعیت استان مازندران را از 
لحاظ موقعیت جغرافیایی، کش��اورزی، 
صنعت��ی، اقتصادی و خدماتی ارائه و در 
خص��وص وضعی��ت مناب��ع، مصارف و 
س��ایر آیتم ه��ای عملک��ردی مدیریت 
ش��عب استان مازندران توضیحات الزم 
را ارائه دادند. پس از پایان گزارش مدیر 
کل ش��عب اس��تان مازن��دران میرزایی 
مدیریت گروه نظارت ستادی اعزامی به 
اس��تان مازن��دران گزارش��ی از نظارت 
انجام ش��ده از اس��تان مازندران ارائه و 
وضعی��ت ش��عب را در نظارت س��تادی 
مطل��وب ارزیاب��ی کردن��د. این گزارش 
حاک��ی اس��ت در پایان مجمع اس��تانی 
دکت��ر تق��ی نت��اج ضم��ن تقدی��ر از 
تالش های همکاران مازندران عملکرد 
اس��تان را قاب��ل تقدی��ر دانس��ت و از 
مدیرکل شعب استان مازندران خواست 
تا س��الم و خدا قوت مدیرعامل بانک و 
هم��کاران اداره محت��رم مرک��زی را به 
کارکنان اس��تان تا رده ش��عب ابالغ و از 

زحمات آنان قدردانی شود.

ارائه تسهیالت جدید 
بانک شهر به شهروندان

مدیر آم��ور بازاریابی 
بانک ش��هر از اجرای 
طرح ه��ای جدید این 
بان��ک ب��رای ارائ��ه 
تس��هیالت به ش��هروندان خب��ر داد. به 
گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی 
بانک شهر، حسین ابوحمزه با اعالم این 
خبر گفت: طرح های«س��پرده س��ر آمد 
مس��کن شهر«،«نشان شهر«و«کارای 
ش��هر« در راس��تای ارائه خدمات بهتر و 
کس��ب رضایتمندی بیش��تر شهروندان 
اجرای��ی ش��ده اس��ت. وی با اش��اره به 
ویژگی های این طرح ها نس��بت به سایر 
طرح ه��ای موجود در بانک ها افزود: این 
س��ه ط��رح در پاس��خ به نیازه��ای خرد 
خان��وار برای تأمین، تعمیر و بازس��ازی 
مس��کن، خرید ل��وازم خانگی، خودرو و 
نیازه��ای ض��روری اف��راد و نی��ز تأمین 
س��رمایه در گ��ردش و نیازهای موردی 
ش��رکت ها ارائه ش��ده اس��ت. ابوحمزه 
درخص��وص ط��رح »س��پرده س��ر آمد 
مس��کن ش��هر« اظهار کرد: شهروندان 
می توانند با س��پرده گذاری دراین طرح 
پ��س از گذش��ت 3 م��اه و متناس��ب ب��ا 
میانگی��ن موج��ودی س��پرده خ��ود از 
تس��هیالت بانک شهر با نرخ های 12 تا 
18 درصد تا س��قف یک میلیارد ریال و 
اقس��اط 36 ت��ا 12۰ ماه اس��تفاده کنند. 
مدیر آمور بازاریابی بانک ش��هر در ادامه 
تصری��ح ک��رد: همچنین ش��هروندان با 
انتخاب طرح »سپرده نشان شهر« پس 
از گذش��ت حداق��ل 3 ماه و متناس��ب با 
مبل��غ س��پرده گ��ذاری ام��کان اخ��ذ 
تس��هیالت مع��ادل نیم ت��ا 2 برابر مبلغ 
س��پرده گ��ذاری را با نرخ ه��ای 4 تا 12 
درص��د و بازپرداخ��ت 12 ت��ا 6۰ م��اه 
درخص��وص  وی  داش��ت.  خواهن��د 
مزیت ه��ای ط��رح »کارای ش��هر« نیز 
اظه��ار ک��رد: در این طرح ش��هروندان 
امکان دریافت تسهیالت معادل حداکثر 
۹۰ درصد مبلغ سپرده خود با نرخ سود 3 
درص��د باالت��ر از س��پرده و ب��ه ش��رط 
بازپرداخت اقس��اطی با دوره بازپرداخت 
حداکث��ر 36 م��اه یا دفعت��ًا واحده با مدت 

حداکثر 3 ماه را خواهند داشت.

اخبار
کارش��ناس بازار س��رمایه، عرضه نفت خام در تناژ پایین توسط 
ش��رکت نفت در بورس انرژی را در راس��تای حفظ ظاهر و رفع 
تکلی��ف اع��الم کرد و گفت: بورس انرژی می تواند بس��تر مفید 

برای معامالت نفت خام کشور باشد. 
پوی��ان داراب��ی در گفتگ��و با فارس، پیرامون عرضه نفت خام در 
ب��ورس ان��رژی گفت: بورس انرژی از ظرفیت های باالیی برای 

عرضه فرآورده های نفتی برخوردار اس��ت، اما عرضه نفت خام 
در این بازار تنها در صورت عزم وزارت نفت برای ایجاد رقابت 
و شفافیت در نرخ های اعالمی با موفقیت روبرو خواهد بود. وی 
با اش��اره به دو مرحله عرضه ناموفق نفت خام در بورس انرژی 
گفت: چنانچه شرکت نفت تنها برای رفع تکلیف و به دنبال درج 
قیمت با اعالم ارقامی باالتر از آنچه که در بیرون از این بازار به 

مشتریان ارائه می شود، بر روی تابلوی معامالت بورس انرژی 
باش��د، هیچ گاه به ش��کل گیری رقابت و باقی ماندن مش��تریان 
در ای��ن ب��ازار نخواهد انجامید. ای��ن فعال بورس انرژی عرضه 
محموله های نفتی در تناژ پایین از سوی شرکت نفت را تنها در 

راستای حفظ ظاهر و رفع تکلیف اعالم کرد.

عرضهاندکنفتخامدربورسانرژیبرایحفظظاهر

معاون نظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس 
گفت: بازار س��رمایه در حال حاضر پتانس��یل 
زی��ادی برای تبدیل ش��دن به موتور محرک 
اقتصاد کشور دارد و شرایط را برای رسیدن به 
اهداف سال 14۰4 پیدا کرده است. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه )سنا(، علی 
سعیدی در آستانه ۵۰ سالگی بورس بیان کرد: 
ش��ورای عالی بورس در س��ال 134۵ تشکیل 
و اولی��ن معامل��ه در 1۵ بهم��ن 1346 انجام 
ش��د. وی در ادام��ه اف��زود: طرح ایجاد بورس 
اولین بار در س��ال 1312 مطرح و بررس��ی آن 
به سال 131۵ باز می گردد. معاون نظارت بر 
نهاد های مالی سازمان بورس تصریح کرد: از 
سال 1328 ایران دارای توسعه اقتصادی است 
و در ابتدا برنامه ها 7 ساله بوده است. سعیدی 
بیان کرد: نظام بازار سرمایه دارای قدمت ۵۰ 
ساله بوده و نشان از بدنه قوی در اقتصاد کشور 
است به طوریکه اولین معامله بورس ایران بر 

روی تخته سیاه انجام شده است.
این مقام مس��وول ادامه داد: همه کارگزاران 
دور می��ز معامالت��ی از س��اعت ۹ تا 1۰ صبح 
می نشس��تند و س��فارش را تب��ادل می کردند 
و س��اعت 1۰ ت��ا 11 موق��ت تعطیلی صورت 
می گرفت و پس از آن از یازده مجدد تا دوازده 
و فق��ط در روزهای یکش��نبه معامالت انجام 
می ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: در ابتدا اولین 
قانون توس��عه برنامه 7 س��اله بود که توس��ط 
مجل��س وق��ت به تصویب رس��ید و این نظام 
بازار سرمایه نشان از تجارت ارزشمندی است 
که توانسته به توسعه خود در بازار دست یابد. 
معاون سازمان بورس در توضیح اسامی اولین 
نماد های بورسی گفت: بانک توسعه صنعتی و 

معدنی و نفت پارس اولین نماد های معامالتی 
ب��ورس بوده ان��د و س��ال های اول تنها اوراق 

قرضه معامله شده است.
س��عیدی ادامه داد: تجربی��ات زیادی اکنون 
منج��ر به ش��کل گی��ری نهادهای س��رمایه 
گذاری و ابزارهای متنوع بورس��ی شده است، 
ای��ن در حال��ی اس��ت که بازار س��رمایه ایران 
ش��فاف اس��ت و تا حد زیادی پتانسیل باالیی 
برای تبدیل ش��دن به یک منبع اصلی تأمین 
مالی در اقتصاد کش��ور دارد. معاون س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار افزود: تخصص در بازار 
سرمایه امروز در جنبه های مختلف وجود دارد 
و این یک نقطه تمایز برای ایران است. البته 
برخی محدودیت های بین المللی سبب شده تا 

بورس ایران در برخی موارد با کندی پیشرفت 
کند؛ البته اکنون س��رمایه گذاران خارجی در 
بورس ایران وجود دارد و البته نهادهای مالی 
بین المللی نیز در ایران دفاتری را دایر کرده اند 
که به نظر می رس��د پنجاه س��ال آینده بورس 
بس��یار روش��ن خواهد بود و بازار س��رمایه در 
کش��ور به لحاظ اس��تفاده از تکنولوژی های 

مدرن بسیار پیشرو خواهد بود.
س��عیدی از احتمال حضور رییس جمهور در 
مراس��م پنجاه س��الگی بازار سرمایه خبر داد و 
گف��ت: البت��ه به تناس��ب وضعیت اجتماعی و 
سیاس��ی کش��ور حضور رییس جمهور قطعی 
می شود؛ البته قرار است که سکه ۵۰۰۰ ریالی 
بورس هم ضرب خواهد شد. وی در خصوص 

حج��م اولی��ه بازار بورس گفت: در س��ال 46 
ت��ا ۵7 معادل پان��زده میلیارد تومان که هفت 
میلیارد اوراق قرضه و هش��ت میلیارد تومان 
معامالت سهام بوده است. عامالت دالر زیاد 
نبوده است اما در کتاب بازار سرمایه که منتشر 
ش��ده اس��ت، همه امار و ارقام و اندازه بورس 
به دالر نوش��ته ش��ده تا بتوان محاسبات روز را 

هم انجام داد.
س��عیدی گفت: امروز ایران چهار بورس دارد 
که نهاد ناظر هم جدا ش��ده اس��ت و بنابراین 
س��پرده گ��ذاری اوراق به��ادار را داریم. ما در 
نظام تس��ویه به دنبال ارتقای جایگاه هستیم 
و بنابراین جهش خوبی را خواهیم داش��ت و 
ساعات معامالتی از نه تا چهار ادامه یابد. وی 

اظهار داش��ت: به دنبال این هس��تیم که پس 
از معامالت را بتوانیم گسترش داده و باید به 
س��متی برویم که اختیار معامله با قیمت های 
مختل��ف صورت گیرد. س��عیدی در خصوص 
اولویت ه��ای مردم در خصوص خرید س��هام 
به جای ورود به بازار ارز و طال گفت: ما خیلی 
عالقمند به خرید سهام از سوی مردم نیستیم و 
بنابراین عموم مردم باید حضور غیرمستقیم در 
بازار بورس داشته باشند؛ این در حالی است که 
در دو ماه اخیر صدور واحدهای سرمایه گذاری 
از طریق ش��عب ممنوع ش��ده بود؛ بنابراین ما 
س��پرده گذاران صندوق های بانکی را متعلق 
ب��ه خ��ود می دانی��م. وی افزود: از طریق پلت 
فرم های صندوق های س��رمایه گذاری با دو 
میلی��ون نف��ر ارتباط داریم و بنابراین هدف ما 
ه��م همین بود؛ البت��ه صندوق ها پول آگاه را 
وارد ب��ورس می کنن��د و بنابراین مردم عادی 

درگیر هیجانات بورسی نمی شوند.
مع��اون س��ازمان ب��ورس با بی��ان اینکه بازار 
بدهی با بازیگری فعال صندوق های س��هام 
صورت می گیرد گفت: مردم اگر قرار است که 
سهم بخرند حتمًا از طریق صندوق ها بخرند. 
س��عیدی اظه��ار کرد: در بخ��ش بین المللی 
اقدامات موثری در بازار سرمایه انجام شده و 
منابع خوبی از س��رمایه گذاران خارجی جذب 
شده و با رفع شدن مشکالت نقل و انتقاالت 
ای��ن فرایند بهبود می یاب��د. معاون نظارت بر 
نهادهای مالی سازمان بورس بیان کرد: بازار 
س��رمایه در حال حاضر تا حد زیادی پتانس��یل 
بیش��تری برای تبدیل شدنه به موتور محرک 
اقتصاد کش��ور دارد و ش��رایط را برای رسیدن 

به اهداف سال 14۰4 دارد.

معاون سازمان بورس مطرح کرد

بازارسرمایهبهاهداف۱4٠4نزدیکشدهاست

مدی��ر عملیات بازار نقد بورس تهران 
از 3 عرض��ه عم��ده س��هام در بورس 
ته��ران طی 2 هفت��ه آینده خبر داد و 
گفت: اس��تفاده فروشنده از وکالت در 
اختیار خود برای آگهی دوباره فروش 
بل��وک کنترلی »ونیکی« ارتباطی به 
ب��ورس ندارد. س��یدمهدی پارچینی، 
مدی��ر عملیات بازار نقد بورس تهران 
در گفتگو با فارس با اش��اره به برنامه 
عرضه ه��ای عم��ده این بازار در هفته 
ج��اری گف��ت: ف��ردا یکش��نبه اول 
بهم��ن م��اه ۹6 بل��وک 3.8 درصدی 
غیر مدیریتی س��هام شرکت پاالیش 
نف��ت بندر عباس از س��وی ش��رکت 
س��رمایه گذاری توس��عه معین ملت 
ب��ه ط��ور یکجا و نقد روانه میز فروش 
بورس تهران می شود. وی افزود: این 

بلوک معادل ۵2۵ میلیون سهم از کل 
سهام »شبندر« بوده که به قیمت پایه 
هر سهم 76۰ تومان در بازار اول بورس 

تهران عرضه خواهد شد.
پارچین��ی گف��ت: بلوک 3.8 درصدی 
پاالیش نفت بندر عباس از طریق یک 
کد بورس��ی و بر اساس تسویه معامله 
طی س��ه روز معامالتی بطور یک جا 
و نق��د از طری��ق ش��رکت کارگزاری 
بان��ک ملت عرضه خواهد ش��د. این 
مقام مس��ئول از عرضه س��هام عمده 
غیر مدیریتی فوالد مبارکه از س��وی 
س��رمایه گذاری ص��در تأمین در روز 
چهارش��نبه ای��ن هفته نی��ز خبر داد و 
گف��ت: یک میلی��ارد و 31۹ میلیون و 
3۰۵ هزار و 742 س��هم فوالد مبارکه 
اصفه��ان معادل 1.7۵۹ درصد از کل 

س��هام این شرکت به قیمت هر سهم 
31۰ توم��ان از طریق کارگزاری صبا 
تأمین در بازار اول بورس عرضه خواهد 
ش��د. ب��ه گفته پارچین��ی، کارگزاران 
خری��دار در صورت��ی مج��از به ورود 
س��فارش خرید به س��امانه معامالتی 
در تمام عرضه های عمده هستند که 

3 درصد ارزش س��هام مورد معامله بر 
اساس قیمت پایه را نقداً یا به صورت 
ضمانت نامه بانکی بدون قید و ش��رط 
از مش��تری دریافت کرده و به حساب 
ش��رکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تسویه وجوه واریز یا به شرکت 
ب��ورس ارائ��ه نماین��د. وی ادامه داد: 

بل��وک 1.7۵۹ درصدی فوالد مبارکه 
از طریق 7 کد بورسی حقوقی از سوی 
سرمایه گذاری صدر تأمین وابسته به 
شستا و بطور نقد یا پرداخت سه درصد 
از ثم��ن معامل��ه به صورت وجه نقد و 
۹7 درصد مابقی به صورت اقس��اطی 
اس��ت که خریدار باید یک فقره چک 
به تاریخ 1۰ روز کاری پس از معامله 

به فروشنده ارائه کند.
مدیر عملیات بازار نقد بورس تهران با 
اشاره به جزییات عرضه بلوکی ایران 
خ��ودرو در چهارش��نبه 11 بهمن ماه 
امس��ال افزود: بلوک 1۵.8۵ درصدی 
»خ��ودرو« مع��ادل دو میلیارد و 426 
میلی��ون و 232 ه��زار و 834 س��هم 
این ش��رکت از سوی شرکت سرمایه 
گذاری س��مند و به وکالت از ش��رکت 

ن��گار نصر س��هم به قیم��ت پایه هر 
س��هم 4۰24 ریال در بازار اول بورس 
عرضه خواهد ش��د. وی افزود: شرایط 
واگ��ذاری این بل��وک مدیریتی غیر 
کنترلی بطور یکجا و نقد و یا پرداخت 
28.26 درصد از ثمن معامله به صورت 
نق��د و 71.74 درصد مابقی به صورت 
شش ماه تنفس و پس از آن در شش 
قسط مساوی با فاصله هر قسط شش 
ماه طی سه سال پرداخت خواهد شد. 
به گفته پارچینی، این بلوک از طریق 
کارگ��زاری نهای��ت نگر و با ایجاد کد 
مجازی تجمیعی میان سه کد حقوقی 
متعلق به سرمایه گذاری سمند و یک 
کد حقوقی متعلق به شرکت نگار نصر 
سهم در روز چهارشنبه 11 بهمن ماه 

عرضه خواهد شد. 

برنامه ۳ عرضه عمده سهام در بورس تهران

معاون فن آوری اطالعات بانک ایران زمین 
در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک 
و نظام ه��ای پرداخت در خصوص رویکرد 
بانک ه��ا در بانک��داری دیجیتال گفت: در 
بانکداری دیجیتال مشتری در محور توجه 

بانک قرار دارد و موضوعی که در تحول دیجیتال، بانک ها را 
درگیر خود می کند تجربه ای است که مشتری در نتیجه تعامل 
با بانک بدست می آورد. به گزارش روابط عمومی بانک ایران 
زمی��ن، فره��اد اینالوئی معاون فن آوری اطالعات این بانک 
در خصوص مفهوم تجربه مش��تری در بانکداری دیجیتال 
)Customer eXperience( اظهار داش��ت: موضوعی که 
در تحول دیجیتال، بانک ها را درگیر خود می کند تجربه ای 
است که مشتری در نتیجه تعامل با بانک و کیفیت خدمات 
و محصوالتی که از بانک ها دریافت می کند بدست می آورد. 
وی افزود: تجربه مش��تری ))CX نقش تعیین کننده ای در 
وفاداری مش��تری به بانک و توصیه به اس��تفاده از خدمات و 

محصوالت بانک به دوس��تان و اطرافیان 
او دارد. اینالوئ��ی مش��تری را در بانکداری 
دیجیتال محور توجه بانک دانست و افزود: 
در بانکداری دیجیتال فعالیت های مشتری 
ش��امل تراکنش ه��ای بانکی، موضوعات 
مورد عالقه، سالیق، میزان رضایتمندی از خدمات بانکی و از 
طریق استفاده از کانال های مختلف و ابزارهای دیجیتال رصد 
می شود و پس از تحلیل فعالیت ها، پیشنهادات و محصوالت 
متناسب با نیاز مشتری به وی ارائه می گردد. در همین راستا، 
روش های بهبود ارتباط مش��تری با بانک مورد بررس��ی قرار 
می گی��رد. معاون فن  آوری اطالع��ات بانک ایران زمین در 
پایان با اشاره به تفاوت بین تجربه مشتری )CX( و تجربه 
کاربر )UX( گفت: بیشتر تمرکز و فعالیت ها در حوزه ی تجربه 
کاربری روی مسائل فناوری است در صورتیکه در حوزه ی 
تجربه مشتری تمرکز بر روی رفتار و سبک زندگی مشتری و 

از جنس بازاریابی و افزایش رضایتمندی و وفاداری است.

بان��ک مل��ی ایران در نه ماه ابتدای س��ال 
جاری، تس��هیالت حمایتی قابل توجهی 
را در بخش ه��ای مختل��ف اقتص��ادی با 
رویکرد اش��تغال زایی و رونق بنگاه های 
تولیدی پرداخت کرده اس��ت. به گزارش 
رواب��ط عمومی بانک ملی ایران، با توجه 
به محوری بودن بحث اش��تغال در س��ال 

ج��اری، ای��ن بانک حمایت از بنگاه های مختلف اقتصادی 
را در دستور کار قرار داده و از جمله این اقدامات می توان 
به پرداخت تس��هیالت س��رمایه در گردش برای حمایت از 
تولید، تس��هیالت سرمایه ثابت، تسهیالت قرض الحسنه 
اشتغال و... اشاره کرد. در همین راستا بانک ملی ایران از 
ابتدای س��ال جاری تا پایان آذرماه، بیش از ۵7 هزار فقره 
تس��هیالت س��رمایه در گ��ردش برای حمای��ت از تولید و 
اشتغال به ارزش 7۵ هزار و 248 میلیارد ریال پرداخت کرده 
که بالغ بر 14 درصد از مجموع تس��هیالت پرداخت ش��ده 

توسط این بانک در مدت مذکور را شامل 
می ش��ود. همچنین تسهیالت اعطایی به 
بخش بازرگانی شامل تسهیالت حمایت 
از کسب و کارها و رونق بازار نیز به ارزش 
48 هزار و 4۰4 میلیارد ریال در حدود ۹3 
هزار فقره اس��ت. بانک ملی ایران طی نه 
ماه ابتدای س��ال جاری، 12 هزار و 831 
میلیارد ریال تس��هیالت سرمایه ثابت بخش های تولیدی 
صنعت و معدن و کش��اورزی ش��امل طرح ها، پروژه ها و... 
نیز در 11 هزار و 3۰7 فقره پرداخت کرده اس��ت. س��هم 
تسهیالت قرض الحسنه خوداشتغالی و مشاغل خانگی با 
معرفی کمیته امداد امام خمینی )ره(، س��ازمان بهزیستی، 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی و ... نی��ز از مجموع 
تسهیالت پرداختی بانک ملی ایران طی این مدت، بیش 
از 43 هزار و ۵۰۰ فقره به ارزش شش هزار و 433 میلیارد 

ریال بوده است.

اشتغال با طعم تسهیالت بانک ملی ایرانمشتری در بانکداری دیجیتال، محور توجه بانک است


