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سفر به جام جهانی روسیه، 
جایزه بانک ملی به رانندگان 

قانون مدار
به گزارش روابط عمومی 
بان��ک ملی ای��ران، این 
بانک در راستای عمل به 
مسئولیت های اجتماعی 
خ��ود، این ب��ار تاش برای کاهش حوادث 
جاده ای را مد نظر قرار داده و و هم زمان با 
آغاز س��فرهای نوروزی در کمپین کاهش 
ح��وادث ج��اده ای ب��ا پلی��س راه��ور ناجا 
مشارکت کرده است. در این طرح فرهنگی، 
بروش��ورهایی با کم��ک پلیس راهور تهیه 
شده که در آنها پیام های ترافیکی، آموزش 
ن��کات ایمنی و روش هایی برای جلوگیری 
از بروز حوادث جاده ای در کنار نکات ایمنی 

بانکی به رانندگان ارائه می شود. 

معرفی روسای موفق شعب 
بانک انصار

ب��ا توجه ب��ه نقش مهم 
رؤساي شعب بانک ها در 
پیش��برد  و  موفقی��ت 
اس��تراتژي ها و اه��داف 
عملیات��ي بانک ه��ا در نیل به اهداف نهایي 
سیاس��تگذاري پول��ي و بانکي، هش��تمین 
گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک های 
کش��ور به همت مؤسس��ه عال��ي آموزش 
بانکداري ایران و با معرفی روس��ای موفق 
ش��عب بانک انصار برگزار ش��د. به گزارش 
رواب��ط عمومی بانک انصار، در هش��تمین 
گردهمایی روسای موفق شعب بانک های 
کش��ور که با حضور مع��اون نظارتی بانک 
مرک��زی، رییس موسس��ه عال��ی آموزش 
بانک��داری ای��ران، مدیران عامل و اعضای 
هیات مدیره بانک های کشور در ساختمان 
بان��ک مرک��زی برگزار ش��د، از ۱۰ رییس 

شعبه موفق بانک انصار تقدیر شد. 

اخبار

گ�روه اقتص�ادی: زمزمه هایی که پیش از این 
درباره ادغام برخی موسس��ات مالی ش��نیده 
می ش��د، حاال جدی تر ش��ده است. آنطور که 
رس��انه ها گزارش داده اند قرار اس��ت مراحل 
ادغام چند موسس��ه مالی مجاز با یکدیگر در 
دس��تور کار قرار بگیرد. پیش از این برخی از 
رس��انه ها از ادغ��ام بانک  ه��ای تحت هدایت 
نیروهای مس��لح خبر داده  و نوش��ته  بودند که 
برخ��ی از بانک ه��ا و موسس��ات نظامی با این 
موض��وع موافقت کرده اند. حاال آنطور که روز 
گذش��ته فرش��اد حیدی، معاون نظارتی بانک 
مرکزی در نشس��ت خبری خود اعام کرده، 
قرار است تا موسسه تعاونی اعتبار ثامن و مهر 
اقتصاد در بانک انصار ادغام  شوند و تا بهار ۹7 

کار ادغام انجام خواهد گرفت.
براس��اس گزارش ه��ای موج��ود بانک  های 
انص��ار، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان، قوامین 
و همچنین موسس��ات اعتباری کوثر و ثامن 
زیرمجموع��ه نیروه��ای مس��لح محس��وب 
می شوند و اگر روند مذاکرات ادغام به گونه ای 
پیش برود که بانک های زیرمجموعه نیروهای 
مسلح تبدیل به یک بانک شود، شاهد یکی از 
بزرگتری��ن ادغام های مالی دهه اخیر خواهیم 
ب��ود. با توجه ب��ه اینکه 4 نهاد نظامی )ارتش، 
سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و وزارت دفاع( 
دارای بانک و موسس��ه اعتباری هس��تند این 
ادغام بسیار سخت خواهد بود و شاید برخی از 

نهادها زیر بار ادغام نروند اما گویا مساله ادغام ها 
حاال جدی تر و آنطور که معاون نظارتی بانک 
مرکزی اعام کرده آغاز شده است. خردادماه 
س��ال جاری بود که ولی اهلل س��یف، رئیس کل 
بان��ک مرک��زی ایران، ای��ده ادغام بانک ها را 
ب��ه صورت جدی مطرح ک��رد؛ موضوعی که 
البته در گذش��ته هم از س��وی برخی بانکداران 
مطرح شده بود و آن را به عنوان یک نیاز فوری 
برای نظام بانکی ایران، عنوان کرده بودند؛ اما 
شنیدن آن از زبان باالترین مقام سیاست گذار 
در ح��وزه پول��ی و بانکی، طعمی دیگر دارد. به 
نظر می رس��د حاال س��یف است که می خواهد 
ب��رای نظام بانکی ایران، طرحی نو دراندازد و 

کار را به نحوی پیش برد که ش��اید بحران در 
این بخش از اقتصاد ایران، راه به س��امان برد. 
رئیس شورای پول و اعتبار البته این اطمینان 
را هم به سپرده گذاران و مشتریان بانک ها داده 
بود که بانکشان، قدرتمندتر می شود و نه تنها 
باید نگران باش��ند، بلکه باید انتظار سیستمی 
اصولی تر در نظام بانکی را داشته باشند؛ اگرچه 
تصمی��م در درج��ه اول ب��ه عهده خ��ود آنها و 
س��هامداران بانکها اس��ت؛ ولی به هرحال در 
مس��یری که بانک مرکزی برای ارتباطات با 
جامع��ه بین المللی در حوزه بانکداری تعریف 
کرده است، یکی از شاخصه ها همین بانکهای 
قوی و دارای پش��توانه قدرتمند مالی اس��ت. 

آنطور که کارشناس��ان حوزه بانکداری اعام 
کرده اند  هدف اصلی از اجرای این طرح ادغام، 
استانداردس��ازی صورت های مالی بانک های 
ایرانی با استانداردهای روز بانکداری دنیا است 
که یکی از ش��اخصه هایش، موضوع نس��بت 
کفایت سرمایه به شمار می رود که برای تامین 
آن چند راه وجود دارد؛ اول اینکه سهامداران، 
سرمایه و آورده خود را افزایش دهند و با سهام 
جدیدی که بانک ها در بورس عرضه می کنند؛ 
این کفایت سرمایه را تامین نمایند و یا اینکه 

تصمیم بگیرند با یکدیگر ادغام شوند.
پیش از این زمانی که به صورت رسمی، نامی 
از بانک هایی که برای ادغام در ابتدای فهرست 

ق��رار می گیرند برده نش��ده ب��ود، برخی منابع 
بانکی خبر از پیش��گام ش��دن نیروهای مسلح 
در پروسه ادغام های بانکی داده بودند. همان 
چیزی که به نظر می رسد منطقی ترین پروسه 
برای آغاز این فرآیند است، چراکه سهامداران 
اصلی، مش��ترک هستند و کمتر شاهد نزاع ها 
ی��ا اختاف نظرها در ای��ن رابطه خواهیم بود. 
حاال نیز صحبت های فرش��اد حیدری، معاون 
نظارتی بانک مرکزی این نظر را تایید می کند. 
در همی��ن ح��ال معاون نظارتی بانک مرکزی 
از ادغ��ام موسس��ه تعاون��ی اعتبار ثامن و مهر 
اقتص��اد در بان��ک انص��ار خب��ر داد و گفت: تا 
بهار ۹7 کار ادغام انجام خواهد گرفت. فرشاد 
حیدری روز گذش��ته در یک نشس��ت خبری 
در جم��ع خبرنگاران درباره این ادغام توضیح 
داد: هی��چ جای نگرانی برای س��پرده گذاران 
نیس��ت و حت��ی ی��ک دقیقه وقفه نی��ز در کار 
روزانه این موسس��ات انجام نخواهد ش��د و تا 
بهار ۹7 نیز این ادغام نهایی خواهد ش��د. وی 
تاکی��د ک��رد: به طور قطع بانک مرکزی اجازه 
خلل در سپرده ها را نمی دهد و نمی گذارد حق 
و حقوقی از سپرده گذاران ضایع شود. حیدری 
ادامه داد: قرار بر این اس��ت که در مرحله بعد 
سه موسسه کوثر، بانک حکمت و قوامین نیز 
س��اماندهی ش��وند که به مرور اعام می شود 
ول��ی فع��ا ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار 

ادغام می شوند.

گزارش »اخبار بانک بورس بیمه« از اقدام دولت برای اصالح نظام بانکی

ادغام موسسات اعتباری نیروهای مسلح آغاز شد

عضو هیات مدیره بانک رفاه گفت: با توجه به افزایش استفاده 
از ابزارهای الکترونیکی در پرداخت ها، امنیت مهم ترین هدف 
در سیاست گذاری نظام بانکی است. فرشید فرخ نژاد ادامه داد: 
سیاست گذاران این حوزه تمرکز بسیار باالیی بر امنیت آن دارند 
و در برنامه های آتی میزان امنیت این سامانه ها افزایش خواهد 
یافت. بی تردید این تغییرات بر روی بانک رفاه هم اثرگذار است 

و باید برای اهداف آینده آمادگی الزم داشته باشیم. وی با بیان 
اینکه بانکداری الکترونیک تأثیر بس��یار مهمی در رضایتمندی 
مش��تریان دارد، گف��ت: هم اکنون تاش های بس��یاری برای 
تقویت زیرساخت های الکترونیکی انجام گرفته و در آینده هم 
برنامه ه��ای ج��دی برای تقوی��ت روز افزون آن صورت خواهد 
گرفت. فرخ نژاد در ادامه با اشاره به عملکرد مطلوب حوزه ارزی، 

گف��ت: تاکن��ون حدود ۲ میلی��ون دالر LC و 754 میلیون دالر 
گش��ایش اعتبار از س��وی بانک صورت گرفته که تا پایان س��ال 
هم، افزایش خواهد یافت. وی صدور ضمانتنامه صادراتی برای 
کش��ورهای افغانس��تان و آذربایجان در حوزه فنی و مهندسی را 
گام بزرگ بانک دانست و افزود: در حوزه ارزی در آینده شاهد 

گام های بیشتری خواهیم بود.

امنیت، مهم ترین هدف نظام بانکی


