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 دریافت تسهيالت بدون 
ضامن در بانک ایران زمين

اوراق  خری��داران 
سپرده سرمایه گذاری 
۲۰ درصدی می توانند 
ضم��ن بهره مندی از 
س��ود یک س��رمایه گذاری مطمئن، از 
این اوراق به عنوان تضمین تس��هیالت 
خ��ود اس��تفاده کنند. به گ��زارش روابط 
عموم��ی بانک ای��ران زمین، با توجه به 
دس��تورالعمل جدید بان��ک مرکزی، از 
روز ش��نبه ۲۸ بهم��ن اوراق گواه��ی 
سپرده ی یکساله با نرخ ۲۰ درصدی به 
م��دت ۲ هفت��ه در تمامی ش��عب بانک 
ای��ران زمی��ن در سراس��ر کش��ور ارائه 
می ش��ود. بر همین اس��اس مش��تریان 
بان��ک ایران زمی��ن می توانند با مراجعه 
به ش��عب این بانک در سراس��ر کش��ور 
ضم��ن خری��د اوراق س��پرده س��رمایه 
گ��ذاری ۲۰ درص��دی از ای��ن اوراق به 
عن��وان تضمی��ن دریافت وام اس��تفاده 

کنند.

ایجاد ۲10 شغل خرد و 
خانگی در بخش گلباف کرمان

ب��ه گ��زارش رواب��ط 
عموم��ی بانک قرض 
رس��الت،  الحس��نه 
حسین  محمدحسین 
زاده، مدیرعام��ل بانک قرض الحس��نه 
رس��الت در جمع مدیران ارش��د اس��تان 
کرم��ان ب��ا اش��اره به اقدام��ات صورت 
گرفت��ه در بخ��ش گلب��اف این اس��تان 
گف��ت: در برنام��ه پنج س��اله پیش بینی 
ایج��اد ۵۰۰ ش��غل ش��ده ب��ود ک��ه 
خوش��بختانه با گذش��ت بیش از یکسال 
۲۱۰ ش��غل پایدار در منطقه ایجاد ش��ده 
است. وی با تاکید بر تولید در شهرهای 
کوچک و روستاها و فروش در شهرهای 
ب��زرگ اف��زود: ایج��اد مش��اغل خرد و 
خانگی اشتغال پایدار را به دنبال خواهد 
داش��ت. حس��ین زاده، مدیرعامل بانک 
قرض الحس��نه رس��الت اظهار داشت: 
بانک قرض الحسنه رسالت در سال ۹۷ 
اقتصادمقاومت��ی را در فاری��اب کرمان 

عملیاتی خواهد کرد.

برگزاری دوره های آموزش 
ضمن خدمت موسسه نور

دوره های  برگ��زاری 
آموزش ضمن خدمت 
کارکن��ان  و  روس��ا 
ش��عب و همچنی��ن 
روسای دوایر سرپرستی های موسسه به 
ص��ورت همزمان در سراس��ر کش��ور، 
درقالب ۵ عنوان درسی، ازجمله دوره ی 
مبارزه با پولش��ویی که مورد تاکید بانک 
مرکزی ج.ا.ا می باش��د، درحال برگزاری 
اس��ت و تا اواس��ط اسفندماه سال جاری 

ادامه خواهد داشت.

افتتاح پروژه های مشارکتی 
بانک کشاورزی در استان قم

۲۵ پروژه تولیدی که 
ب��ا مش��ارکت بانک 
کش��اورزی در استان 
قم اجرا ش��ده اند، طی 
مراس��مي با حض��ور معصوم��ه ابتکار، 
مع��اون رئی��س جمهور در ام��ور زنان و 
خانواده، زند معاون وزیر جهاد کشاورزی 
وس��ایر مسئوالن استانی، افتتاح شد. به 
گزارش روابط عمومی مدیریت ش��عب 
بانک کش��اورزی اس��تان قم، از مجموع 
پروژه های مذکور ۱۷ طرح آب وخاک،4 
ط��رح بهب��ود تولی��دات دام��ی،۳ طرح 
صنای��ع تبدیل��ی و ی��ک ط��رح بهبود 
تولی��دات گیاه��ی اس��ت که جمع��ًا با 
اعتب��اری بال��غ ب��ر ۵4۰ میلی��ارد ریال 
واش��تغالزایی بی��ش از 4۸۰ نفر افتتاح و 
به بهره برداری رس��یده اس��ت. ش��ایان 
ذک��ر اس��ت ۵ فق��ره از ای��ن طرح ها با 
مش��ارکت 6۰ میلی��ارد ریال��ی بان��ک 

کشاورزی احداث شده است.

اخبار

رییس کل بانک مرکزی با تشریح نشست با 
اعضای کمیس��یون اقتصادی مجلس، گفت: 
بان��ک مرک��زی مانند مجلس معتقد اس��ت با 
تخل��ف در ه��ر س��طحی باید برخ��ورد قاطع 
ش��ود و همه دس��تگاه هایی که قصور کرده اند 
باید پاس��خگو باش��ند. ولی اهلل سیف در جلسه 
ب��ا اعض��ای کمیس��یون اقتص��ادی مجلس 
درخص��وص برخورد ب��ا متخلفان، گفت: باید 
هم��ه عوام��ل ب��ه کار افت��د و در درجه اول با 
کس��انی ک��ه عامل این ماج��را بودند برخورد 
قاط��ع قضای��ی و تنبیهی ش��ده و به مجازات 
برسند که خوشبختانه قوه قضاییه پا به عرصه 
گذاشته و بررسی های الزم را انجام می دهد. 
رییس ش��ورای پول و اعتبار با بیان اینکه من 
و همکارانم با تمام وجود در تالشیم خسارات 
وارد ش��ده را به حداقل برسانیم، تصریح کرد: 
با این وجود، برخی افراد کالهبردار، پول های 
مردم را حیف و میل کردند و این موضوع قابل 
کتمان نیست. وی درخصوص کوتاهی هایی 
که در برخی دس��تگاه های دولتی اتفاق افتاد، 
گف��ت: مطل��ب دوم قصورهایی اس��ت که در 
دس��تگاه های دولتی ایجاد ش��ده اس��ت. چه 
کسانی باعث بروز این اتفاق شدند؟ چرا سوء 
تفاه��م ایج��اد کردند و م��ردم دچار گمراهی 
ش��دند؟ ب��ا ای��ن اف��راد نیز در ه��ر مرجعی و 
دستگاهی باید برخورد شود. لذا تقاضا می کنم 
مجل��س پیگیر موضوع باش��د که قطعًا بانک 

مرکزی نیز در کنار مجلس است.
ریی��س کل بان��ک مرکزی افزود: من حتی به 
دس��تگاه مربوطه هم اکتفا نمی کنم و معتقدم 
حس��ابرس مس��تقلی ک��ه ای��ن تعاونی های 
غیرمج��از را حسابرس��ی و گزارش غلط ارائه 
کرده باید پاسخگو باشد چرا که کار حسابرس 
برای کش��ور هزینه و برای برخی هموطنان 
خس��ران س��نگین به بار آورده اس��ت. سیف با 
اشاره به تالش های کارکنان این بانک برای 
ح��ل و فص��ل موضوع مؤسس��ات غیرمجاز 
گف��ت: ای��ن مطلبی که می گویم به معنی این 
نیس��ت که قصوری از س��مت بانک مرکزی 

وجود نداش��ته اس��ت منتهی همکاران من در 
زمان س��اماندهی مؤسس��ات بیشترین فشار 
را تحم��ل کردن��د و همی��ن پیگیری ها باعث 
ش��د مسئوالن مؤسسات غیرمجاز که تخلف 
اصلی از سوی آنها صورت گرفته است، تحت 
پیگرد قانونی قرار گیرند و برخی نیز به زندان 

منتقل شدند.

جس�ارت بان�ک مرک�زی در برخ�ورد ب�ا  ���
مؤسسات غیرمجاز

سیف با بیان اینکه بانک مرکزی می توانست 
برای چند سال دیگر با این موضوع مماشات 
کند و این مشکل بزرگ و بزرگتر شود، تصریح 
کرد: با گسترده تر شدن فعالیت این مؤسسات، 
هزین��ه بیش��تری برای ح��ل و فصل آن الزم 
بود ولی الحمداهلل در ش��رایطی هس��تیم که 
می توانیم ادعا کنیم هیچ موسس��ه غیرمجاز 
فعال و ش��ناخته ش��ده ای را نداریم که بتوانند 
سپرده ها و سرمایه های مردم را در معرض تلف 

و حیف و میل قرار دهند. در حالی که در دوره 
پیش از ساماندهی مؤسسات غیرمجاز هر روز 
ش��اهد بودیم که تعداد زیادی از هموطنان به 
این مؤسسات مراجعه کرده و عده ای جدید به 
خیل هموطنانی که در حال حاضر با مشکالتی 
مواجه هستند، افزوده می شد. رییس کل بانک 
مرکزی افزود: بانک مرکزی همواره به تمام 
دس��تگاه های متولی ان��ذار می دهد که اجازه 
شکل گیری دوباره چنین پدیده مضر و مخربی 
در اقتصاد کشور را ندهند و به مردم عزیزمان 
نیز هش��دار می دهیم که س��رمایه های خود را 
در معرض ریسک از طریق این مؤسسات قرار 
ندهند. سیف با اشاره به اینکه نتیجه ظهور و 
رشد مؤسسات غیرمجاز، نابودی سرمایه های 
م��ردم از طری��ق کالهبرداران��ی ب��ود که با 
انگیزه های س��وداگرانه س��پرده های مردم را 
جمع آوری کرده بودند، خاطرنشان کرد: بانک 
مرکزی برای ارائه هرگونه مستندات و دالیل 
آماده همکاری و ارائه اطالعات به دس��تگاه 

قضا اس��ت تا با س��رعت بیشتری با متخلفان 
برخ��ورد ش��ود. ریی��س کل بانک مرکزی در 
خص��وص تعداد باالی حس��اب های موجود 
در این مؤسس��ات گفت: یکی از ش��گردهای 
مؤسس��ات غی��ر مج��از افتتاح حس��اب های 
موه��وم با س��پرده های ناچی��ز با هدف هرچه 
بزرگ نشان دادن موسسه و تحت فشار قرار 
دادن مس��ئوالن و فری��ب افکار عمومی بود. 
وی در خص��وص ت��الش بانک مرکزی برای 
استحکام بخشی به نظام بانکی تصریح کرد: 
با اقدامات انجام شده، شبکه بانکی را در مسیر 
حرکت به سمت شفافیت بیشتر سوق داده ایم 
تا ترازنامه بانک ها با استانداردهای بانکداری 
انطباق داشته باشد و در سال های اخیر تا حد 

زیادی به این هدف خود دست یافته ایم.
ریی��س ش��ورای پ��ول و اعتبار ب��ا بیان اینکه 
سؤاالت، ابهامات و سوء تفاهماتی در موضوع 
نحوه ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز 
در جامع��ه مطرح اس��ت گف��ت: تالش بر این 

است ابهامات سپرده گذارانی که به نمایندگان 
رجوع و بعضًا این ش��بهه مطرح می ش��ود که 
»اقدامات اعالم ش��ده توسط بانک مرکزی، 
عملی نشده است« شفاف سازی و روشنگری 
ش��ود، البته حساس��یت نمایندگان مجلس در 
پیگی��ری ام��ور مردم را به ح��ق و قانونی می 
دانی��م و اقدامات��ی که بانک مرکزی نیز انجام 
داده اس��ت در همین مس��یر بوده است. سیف 
با اش��اره به اینکه گزارش های بانک مرکزی 
در خصوص نحوه ساماندهی و تسویه سپرده 
گذاران به منظور آگاهی آنها منتشر شد، گفت: 
سپرده گذاران با توجه به این گزارش ها ضمن 
آگاه ش��دن از حق��وق و فرآینده��ای پرداخت 
سپرده ها در صورت مشاهده تخلف می توانند 

از مراجع قانونی استیفای حق کنند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به پیشنهاد 
تشکیل کمیته پیگیری اعتراضات و سؤاالت 
س��پرده گذاران خاطرنش��ان کرد: تش��کیل 
ای��ن کمیته اقدام مناس��بی بوده و در اینگونه 
جلس��ات ک��ه بانک های عامل س��اماندهی 
مؤسس��ات نیز حضور دارند با طرح س��ؤاالت 
و اعتراضات س��پرده گذاران می توان به رفع 
ش��بهات پرداخت. سیف درخصوص موضوع 
سپرده گذارانی که تسهیالت دریافت کرده اند 
گفت: این موضوع در کمیته س��ران س��ه قوه 
مطرح شده و در دست بررسی است و تاکنون 
تصمیم قطعی نیز اتخاذ نش��ده اس��ت. سیف 
با تش��کر از بانک های عامل در س��اماندهی 
مؤسس��ات اعتباری گفت: تمام تالش بانک 
مرک��زی و دس��تگاه های ذیربط، تس��ریع در 
شناس��ایی دارایی ها و اموال این مؤسس��ات 
اس��ت تا با افزایش نقدینگی بیش��تر، درصد 
باالتری از مطالبات س��پرده گذاران پرداخت 
ش��ود. ضمن آنکه کس��ری های فعلی مربوط 
به تمام تعاونی هاس��ت و موسسه کاسپین که 
مج��وز س��اماندهی این تعاونی ه��ا را برعهده 
گرفته، مسئولیتی ندارد و تنها مسئولیتش در 
قب��ال وجوه و دارایی هایی اس��ت که دریافت 

کرده است.

نتایج نشست ریيس کل بانک مرکزی با نمایندگان

شگردهای مؤسسات غیر مجاز به روایت »سیف«

رئیس ش��عبه س��اری بانک توس��عه 
ص��ادرات گف��ت: درجری��ان صدور 
بزرگتری��ن LC واردات��ی این بانک در 
سال ۹6، برای ماشین آالت خط تولید 
صادراتی شرکت کاله در مازندران مبلغ 
۲۰ میلیون یورو پرداخت خواهد ش��د. 
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات حامد گرجس��تانی در گفتگو 
با اگزیم نیوز گفت: اس��تان مازندران 
به طور متوس��ط ساالنه ۳۵۰ میلیون 
دالر ص��ادرات اق��الم غیر نفتی دارد؛ 
طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان 

صنع��ت، معدن و تج��ارت در ۹ ماهه 
اول س��ال ۹6، صادرات استان معادل 
۳۰۳ میلیون دالر بوده که نس��بت به 
مدت مش��ابه در س��ال ۹۵، معادل 6 
درصد رش��د داشته است. رئیس بانک 
توسعه صادرات شعبه ساری به بازدید 
مدیرعامل این بانک دکتر علی صالح 
آبادی از واحد بزرگ تولیدی صادرات 
مح��ور گ��روه فرآورده های لبنی کاله 
اش��اره ک��رد و گفت: یک��ی از ثمرات 
این بازدید موافقت هیات مدیره بانک 
توسعه صادرات با پرداخت تسهیالت 

ارزی ب��ه منظور خرید ماش��ین آالت 
جدید از اروپا با شرکت کاله بود که برای 

تولید یک محص��ول جدید صادراتی 
در نظر گرفته ش��ده است. گرجستانی 

اذعان داشت: مقصد حواله های ارزی 
م��ا برای خری��د این ماش��ین آالت، 
اروپاس��ت و بناست تا پایان ماه جاری 
ی��ک LC واردات��ی به مبلغ بیش از ۲6 
میلیون یورو به این منظور گش��ایش 
پی��دا کن��د. وی خاطرنش��ان کرد این 
LC واردات��ی در ن��وع خود بزرگترین 
گش��ایش اعتبار اسنادی وارداتی بین 
شعب شهرستان بانک توسعه صادرات 
در س��ال ۱۳۹6 اس��ت؛ پیرو گشایش 
ای��ن LC، طب��ق مصوبه هیات مدیره 
بانک توس��عه صادرات، تسهیالتی به 

مبلغ ۲۰ میلیون یورو به ش��رکت کاله 
پرداخ��ت خواهد ش��د. به گفته رئیس 
بانک توسعه صادرات ساری محصولی 
که قراراس��ت با این تکنولوژی تولید 
ش��ود یک نوع نوش��یدنی ساخته شده 
ازآب پنیراس��ت که ب��ا بازاریابی های 
انجام شده توسط شرکت کاله با ذائقه 
م��ردم کش��ورچین س��ازگاری دارد و 
یکی از مقصد صادراتی این محصول 
خواهد بود البته با نام »الکیدو« نیز در 
فروش��گاه های بزرگ داخلی بصورت 

محدود عرضه می شود.

LCوارداتیبرایماشینآالتخطتولیدصادراتیدرمازندران

 به گزارش پایگاه خبری بانک مس��کن-
هیبن��ا، در مراس��م جش��نواره ملی کتاب 
که توس��ط انجمن نابینایان برگزار ش��ده 
رییس اداره روابط عمومی بانک مس��کن 
با اظهار خرس��ندی از اینکه بانک مسکن 
بعنوان حامی در برگزاری جش��نواره ملی 
ش��رکت داشته عنوان کرد: بانک مسکن 

با راه اندازی س��امانه آوا همواره حامی ترویج فعالیت های 
فرهنگی در میان روشندالن است. وی افزود: روشن دالن 
عزی��زی ک��ه با چش��م دل اقدام به خلق آث��اری در زمینه 
کتاب و کتابخوانی به منظور ترویج و گس��ترش فرهنگ 
کتابخوان��ی نموده ان��د، ثابت کردند ک��ه هیچ محدودیتی 
نمی تواند مانع خالقیت باش��د. لذا آنان که به دلیل دنیای 
پاک و دل بزرگشان اینگونه در عرصه های فرهنگ و هنر 

تالش می کنند شایسته تقدیر هستند. به 
گفته وی بانک مسکن همیشه به عنوان 
یک بانک دولتی در کنار آن بزرگواران در 
راستای عمل به مسوولیت اجتماعی و از 
طریق ارائه خدمات بانکداری الکترونیک 
موفق به راه اندازی زیرس��اخت یکپارچه، 
متمرک��ز و هوش��مند گفت��اری به منظور 
س��هولت کاربری روش��ندالن عزیز در استفاده از خدمات 
درگاه ه��ا و ابزاره��ای پرداخت گردیده اس��ت و همچنین 
قابلیت ارائه س��رویس های کالمی در درگاه های مختلف 
بانکداری الکترونیک را فراهم نموده است، که از مزایای 
استفاده از آن، تسهیل خدمات بانکی به صورت مستقل و 
بدون نیاز به همراه، برای استفاده کنندگان از این سامانه 

می باشد.

سردار مهدی محمودی در دیدار با حسن 
میرزا عبدالهی ها مدیرشعب استان قزوین 
ب��ر نق��ش مؤثر بانک ها در ایجاد امنیت و 
پیش��گیري از وقوع جرم در جامعه تاکید 
کرد و گفت: عملکرد شایسته بانک قرض 
الحس��نه مهرای��ران در کنترل و مدیریت 
ان��واع ریس��ک های بانک��ي و همچنین 

آمارهاي مربوط به کفایت س��رمایه، نس��بت مصارف به 
منابع و میزان مطالبات، نشان می دهد که امنیت اقتصادي 
 س��پرده گذاران این بانک در باالترین س��طح ممکن قرار 
دارد. فرمانده نیروی انتظامي اس��تان قزوین ضمن تقدیر 
از مس��اعدت های بانک قرض الحس��نه مهر ایران در ارائه 
تس��هیالت به کارکنان مجموعه نیروي انتظامي اس��تان 
بیان داش��ت: رفتار س��پرده گذاران در قبال دریافت س��ود 

بانکي تغییر کرده است و با مفهوم ریسک 
آشنا شده اند؛ به همین علت افراد بیشتري 
با اس��تقبال از سبد محصوالت بانک های 
قرض الحس��نه حاضرند سپرده های خود 
را به شعب این بانک انتقال دهند. سردار 
مه��دی محمودی اف��زود: امنیت اولویت 
اصلي پلیس اس��تان قزوین اس��ت و این 
امر بدون همکاري سایر دستگاه ها محقق نخواهد شد. در 
ادامه، حسن میرزا عبدالهی ها نیز ضمن تشریح دستاوردها 
و اقدامات بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان قزوین 
گفت: این بانک با ارائه خدمات در حوزه های بهبود معیشت، 
س��المت و درمان، ازدواج جوانان و اش��تغالزایي در تالش 
 اس��ت ت��ا محورهای تحق��ق اقتصاد مقاومتي را تس��ریع 

کند. 

امنیتاقتصادیسپردهگذارانبانکقرضالحسنهمهرایرانترویجفعالیتفرهنگیدرمیاننابینایانتوسطبانکمسکن

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با اشاره به اقدامات بانک 
شهر در حمایت از مدیریت شهری گفت: این بانک مطمئن ترین 
بانک تخصصی برای شهرداری هاست. به گزارش مرکز ارتباطات 
و روابط عمومی بانک شهر، عبدالرضا مصری با اشاره به نیازهای 
کالنشهرها برای توسعه و پیشبرد، گفت: به دلیل اینکه شهرداری ها 
مناب��ع م��ورد نی��از خود را به صورت تدریج��ی دریافت می کنند و 

نمی توانند به صورت یکجا به اجرای پروژه های بزرگ و سرمایه 
گ��ذاری بپردازن��د، این بان��ک منابع مورد نیاز برای این اقدامات را 
که از سرمایه مردم است به مدیریت شهری در شهرهای مختلف 
پرداخت و برای خود آنها هزینه می کند. وی افزود: بانک ش��هر 
بهترین بانکی است که شهرداری ها می توانند فعالیت ها و سرمایه 
گذاری های عمده و گس��ترده خود را در تمامی حوزه ها از طریق 

آن انجام دهند. وی با اشاره به تعامل تنگاتنگ بین شهرداری ها و 
بانک شهر، گفت: اتفاق خوشایندی است که شهرداری ها با توجه 
به مأموریت ها و مسئولیت هایی که برعهده دارند و  همچنین منابعی 
که اصطالحا به صورت قطره چکانی به دست آنها می رسد، بانکی 
تخصصی برای خود داشته تا بتوانند با اطمینان به منابع آن بانک، 

به اجرای پروژه های بزرگ دست بزنند.

بانک شهر مطمئن ترین بانک تخصصی شهرداری ها


