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rاخبار بانک

 بخشش ۶ درصد وجه التزام 
معوقات بانکی موسسه ملل

موسس��ه ملل با اجرای 
طرح ویژه »عیدانه ای از 
ملل« یک فرصت ویژه 
در پای��ان امس��ال برای 
مش��تریانی که بابت بده��ی معوق به این 
بانک مش��مول وجه التزام شده اند، فراهم 
ک��رده اس��ت. به گ��زارش پای��گاه اطاع 
رس��انی بازاره��ای مال��ی، براس��اس این 
مصوبه مقرر شد به منظور تسریع در روند 
کاه��ش مطالب��ات غی��ر ج��اری در طبقه 
مش��کوک  الوص��ول و مع��وق، طرح ویژه 
»عیدانه ای از ملل« از تاریخ ۱۹ اسفندماه 
س��ال جاری ت��ا پایان فروردی��ن ۹7 اجرا 
ش��ود. در قال��ب ای��ن طرح مش��وق های 
ویژه ای به منظور تس��ریع در روند وصول 
مطالب��ات غی��ر ج��اری و بده��ی مع��وق 
مش��تریان خود در نظر گرفته ش��ده است. 
در قال��ب بخش��ی از مف��اد ای��ن ط��رح، 
مشوق های جانبی تحت عنوان »بخشش 
۶ درصد وجه التزام معوقات بانکی« پیش  
بینی ش��ده اس��ت. بر این اساس در صورت 
واری��ز نق��دی تمام مطالب��ات غیرجاری، 
مش��مول ش��ش درصد بخشودگی خواهد 

شد.

اعالم شعب کشیک بانک آینده 
در تعطیالت عید

به منظور ارزش آفرینی 
هرچه بیشتر برای مردم 
عزی��ز،  مش��تریان  و 
اسامی و وضعیت شعب 
کش��یک بان��ک آین��ده در روزهای پایانی 
اس��فند ماه س��ال جاری و تعطیات آغاز 
س��ال ۱3۹7 اعام ش��د. اس��امی ش��عب 
منتخب بانک آینده و اطاعات مربوط به 
آنها در سراسرکشور، در تارگاه رسمی این 
بان��ک ب��ه نش��انی ir.www.ba۲4 قابل 
دسترس است. ضمنًا، مرکز ارتباط ۲4×7 
بان��ک ب��ه ش��ماره ۲7۶۶3۲۰۰-۰۲۱ در 
تمام س��اعات شبانه روز، پاسخگوی مردم 

و مشتریان عزیز می باشد.

اخبار
عض��و اتاق ته��ران گفت: بانک ها از فروردین ۹7 باید پرداخت 
سود ۲۰ درصد گواهی سپرده ها را آغاز کنند در حالیکه تکلیف 
تفاوت سود سپرده ها با تسهیات ۱8درصدی مشخص نیست. 
سیدحسین سلیمی افزود: نخستین کاری که باید زودتر دولت و 
بانک مرکزی در حوزه بانکی درباره آن تصمیم بگیرد مشخص 
شدن تکلیف اختاف بین سودهای گواهی سپرده های بانکی 

و تس��هیات اس��ت. وی ادامه داد: بانک مرکزی برای س��امان 
دادن به ش��رایط بازار ارز ناگهان س��ود س��پردهای بانکی را از 
۱5 درصد به ۲۰ درصد رس��اند آن هم در ش��رایطی که بانک ها 
تهسیات بانکی ارائه شده را با سود ۱8 درصد ارائه داده بودند 
و در این ش��رایط بانک ها نمی توانند س��ود ۲۰ درصد پرداخت 
کنند. سلیمی با اشاره به اینکه بنیه بانک ها در شرایط مطلوبی 

نیست، گفت: بانک مرکزی بعد از اینکه سود گواهی سپرده ها 
را ۲۰ درصد برای مقطعی اعام کرد و ش��اهد س��پرده گذاری 
بس��یاری در بانک ها بودیم وعده هایی داد که افزایش 5 درصد 
س��ود را برای بانک ها جبران خواهد کرد اما هنوز در این زمینه 
ش��اهد هیچ تصمیم گیری نیس��تیم همچنین باید هرچه زودتر 

این ماجرا تعیین تکلیف شود.

دست بانک ها در حنای بانک مرکزی

ب��ا وجود اینکه بانک مرکزی هنوز گزارش��ی 
در رابطه با عملکرد بانک ها در انتش��ار اوراق 
گواهی سپرده ریالی ۲۰ درصد منتشر نکرده، 
اما بر اساس آمار اعامی مدیران شبکه بانکی 
ح��دود ۲4۰ ه��زار میلیارد تومان از این اوراق 
فروخته شده است. در این حالت بانک ها باید 
در پایان یک سال حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان 
بیش از نرخ سودی که به سپرده های ۱5 درصد 
می پرداختند، به حساب مشتریان واریز کنند. 

این رقم هنوز منبع مشخصی ندارد.
س��ود س��پرده بانکی از تیرماه سال گذشته در 
شورای پول و اعتبار ۱5 درصد مصوب شد و 
همزمان سود تسهیات به ۱8 درصد کاهش 
پیدا کرد. بانک ها با توجه به اینکه معتقد بودند 
نرخ های اعامی چندان با ش��رایط آنها جور 
نیست، اغلب انحراف در اجرای آن داشتند تا 
اینکه در ش��هریورماه امسال بانک مرکزی با 
اباغ بخش��نامه ای آنه��ا را مکلف به کاهش 
نرخ های س��ودهای متفاوت سپرده و حداکثر 
ت��ا ۱5 درص��د کرد. در این زمان برخی معتقد 
بودن��د ک��ه این اعمال فش��ار می تواند عاملی 
ب��رای جابه جای��ی س��پرده در بازارهای دیگر 
باشد ولی بانک مرکزی چندان به این جریان 

معتقد نبود.
اما در گذر زمان و در جریان نوس��ان بازار ارز 
در نیم��ه دوم س��ال ج��اری و افزایش تقاضا 
ب��رای خری��د دالر که موجب رش��د قیمت آن 
ت��ا م��رز 5۰۰۰ تومان نیز ش��د، بانک مرکزی 
کمتر از یک ماه پیش سرانجام به این نتیجه 
رسید که بسته ارزی را اجرایی کند که بتواند 
موج��ب ج��ذب نقدینگ��ی از بازار ارز ش��ود و 
ب��ه ط��ور خاص این بس��ته ب��ر ورود منابع از 
بازارهای دیگر به ش��بکه بانکی تاکید داشت. 

در اهم بس��ته سیاس��تی که بانک مرکزی از 
۲8 بهمن م��اه ب��رای کنترل بازار ارزی به اجرا 
درآورد، انتش��ار اوراق گواهی س��پرده ریالی با 
س��ود ۲۰ درصد قرار داش��ت.آنطور که ایسنا 
گزارش داده بانک ها به طور یکپارچه ش��روع 
ب��ه انتش��ار اوراقی کردند ک��ه به هر حال پنج 
درصد س��ود آن باالتر از س��ود سپرده مدت دار 
بود و این خود می توانست عاملی جذاب برای 
مش��تریان شبکه بانکی باشد. در فاصله کوتاه 
شواهد نشان داد که پیش از آنکه جذب سپرده 
جدید اتفاق افتد، جابه جایی حس��اب صورت 
گرفته به طوری که مش��تریان حس��اب های 
س��پرده مدت دار ۱5 درصد و حتی کوتاه مدت 
خود در بانک ها را باطل کرده و آن را به خرید 

اوراق ۲۰ درصد اختصاص دادند.
 موضوع اصلی این بود که با تغییر نرخ سود به 
۲۰ درص��د حت��ی به مدت دو هفته تعادل بین 
نرخ سود سپرده و تسهیات به هم ریخت به 
طوری که سود سپرده ۲۰ درصد و تسهیات 
که باید باالتر از آن قرار گیرد، ۱8 درصد بود. 
در این شرایط با توجه به اینکه هزینه بانک ها 
به ویژه برای پرداخت سود سپرده از تسهیات 
تأمین می شود، موجب عدم تعادل شده و منابع 
الزم برای تأمین اختاف س��ود پنج درصدی 
ایجاد ش��ده را به ابهام برد. با وجود انتقاداتی 
ک��ه برخی مدیران بانکی در این زمینه مطرح 
کردند، بانک مرکزی تاکید داشت که هر گونه 
زیانی در این مورد وجود داش��ته باش��د، آن را 

تأمین خواهد کرد. حتی در این مورد بانک ها 
نامه ای به بانک مرکزی نوشته و خواستار حل 
و فصل موضوع ش��دند. فروش اوراق س��پرده 
۲۰ درصد هفته گذش��ته در بانک ها تمام ش��د 
ول��ی هنوز بانک مرکزی جزئیاتی در رابطه با 
اوراق ف��روش رفت��ه و برنامه های خود برای 
حمایت از بانک ها اعام نکرده است. اما آماری 
ک��ه اخیراً پرویزیان -رئیس کانون بانک های 
خصوص��ی- اعام کرده نش��ان می دهد که 
ح��دود ۲4۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروش 

رفته است.
یک حس��اب و کتاب نش��ان می دهد که برای 
۲4۰ ه��زار میلی��ارد تومان اوراق ۲۰ درصدی 
باید تا پایان مدت سررس��ید یک س��اله آنها 

بانک ه��ا نزدی��ک به 48 ه��زار میلیارد تومان 
سود پرداخت کنند. در حالی که اگر این منبع 
در سپرده های ۱5 درصد قرار داشت، حدود 3۶ 
هزار میلیارد تومان سود به آن تعلق می گیرد که 
از محل تسهیات ۱8 درصدی تأمین می شد 
ام��ا ب��ا توجه به اینکه این اختاف 5 درصد از 
محل سود تسهیات قابل تأمین نیست، باید 
بانک ها با زیان ۱۲ هزار میلیاردی مواجه باشند 
که هنوز مش��خص نیس��ت قرار است چگونه 
تأمین ش��ود. هر چن��د که بانک مرکزی قول 

حمایت در این باره را داده است.
در همین حال طی روزهای گذشته در جلسه 
مشترکی که بین مدیران عامل بانک ها برگزار 
ش��د، بار دیگر موضوع اوراق گواهی س��پرده 
به بحث گذاش��ته ش��ده اس��ت. در این جلسه 
برخی مدیران بانک ها تاکید کرده اند که بالغ 
بر 7۰ درصد و ش��اید بیش��تر از س��پرده های 
م��دت دار و حت��ی کوتاه مدت آنها به اوراق ۲۰ 
درصد تبدیل شده است. به عبارتی پول های 
جدید از محل سپرده هایی که هزینه کمتری 
داشته اند مثًا در حساب پس انداز بوده اند و یا 
پول هایی که برای آنها پاسخ وجود داشت، به 
محل اوراقی رفته که اختاف هزینه آن قابل 
تأمین نیست. با این وجود پیش بینی ها بر این 
اس��ت که قرار است بانک مرکزی شرایط هر 
یک از بانک ها را در اوراق مورد بررس��ی قرار 
ده��د و به ط��ور جداگانه در مورد آنها تصمیم 
بگی��رد و احتم��ااًل این گونه نیس��ت که حکم 
کل��ی ب��رای تمامی بانک ها به منظور حمایت 
در زی��ان اوراق ص��ادر کن��د. با این حال اینکه 
بان��ک مرکزی از چ��ه راهکاری برای جبران 
زیان ۱۲ هزار میلیاردی اس��تفاده خواهد کرد، 

خود جای سؤال دارد.

بررسی نتایج بسته پیشنهادی بانک مرکزی نشان می دهد

زیان 12 هزار میلیاردی بانک ها از یک سیاست ارزی

ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با  امروز  سازان  فرافرين  شركت  تغييرات  آگهى 
عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10102320972 ملى  شناسه  و   190102
رضوانى  فلور  خانم   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,03,15 مورخ  العاده  فوق 
صندوق  به  ريال   100000000 مبلغ  پرداخت  با   4569202691 ملى  شمار  به 
ملى  شماره  به  راد  طالئى  نسيم  خانم   . قرارگرفت  شركاء  رديف  در  شركت 
0064347036 با پرداخت مبلغ 100000000 ريال به صندوق شركت در رديف 
شركاء قرار گرفت . آقاى على طالئى راد به شماره ملى 0064106081 با پرداخت 
مبلغى به صندوق شركت ميزان سهم الشركه خود را از مبلغ 500000000 ريال 
مبلغ  از  شركت  سرمايه  نتيجه  در   . داد  افزايش  ريال   800000000 مبلغ  به 
1000000000 ريال به مبلغ 1500000000 ريال افزايش يافت و ماده مربوطه 
. هيئت مديره شركت مركب از 3 نفر خواهد بود كه در  در اساسنامه اصالح شد 
انتخاب  خارج  از  يا  شركاء  بين  از  العاده  فوق  طور  به  عادى  يا  عادى  عمومى  مجمع 
مديره  هيئت   . گرديد  اصالح  شرح  بدين  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  شوند  مى 
از بين خود يا از خارج يك نفر را به سمت مديرعامل و يك نفر را از بين خود به 
خود  اعضاى  ساير  براى  تواند  مى  همچنين  و  انتخاب  مديره  هيئت  رئيس  سمت 
رئيس  سمت  حفظ  با  تواند  مى  مديرعامل  ضمناً  و  نمايد  تعيين  ديگرى  هاى  سمت 
 . گرديد  اصالح  شرح  بدين  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  باشد  نيز  مديره  هيئت 
بابك امينى قزوين   : از افزايش سرمايه به شرح ذيل مى باشد  ليست شركاء بعد 
به  راد  طالئى  على  و  ريال   500000000 مبلغ   0061444650 ملى  شماره  به 
شمار  به  رضوانى  فلور  و  ريال   800000000 مبلغ   0064106081 ملى  شماره 
به شماره ملى  ملى 4569202691 مبلغ 100000000 ريال و نسيم طالئى راد 

0064347036 مبلغ 100000000 ريال . 3
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (152785)

آگهى تغييرات شركت فرافرين سازان امروز با مسئوليت محدود به 
استناد  به  ملى 10102320972  و شناسه  ثبت 190102  شماره 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396,03,15 
: اعضاء هيئت مديره براى مدت نامحدود  تصميمات ذيل اتخاذ شد 
ملى  شماره  به  راد  طالئى  على   : گرديدند  تعيين  ذيل  قرار  به 
0064106081 به سمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره و نسيم 
طالئى راد به شماره ملى 0064347036 به سمت نايب رئيس هيئت 
مديره و فلور رضوانى به شمار ملى 4569202691 به سمت عضو 
هيئت مديره . كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شركت از قبيل 
با امضاء مديرعامل به تنهايى  چك-سفته-برات-قراردادها و عقود 
همراه مهر شركت يا با امضاى تمامى اعضاى هيئت مديره متفقاً همراه 

با مهر شركت معتبر مى باشد . 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (152786)

ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با  افق  شالوده  بهسازان  شركت  تغييرات  آگهى 
462046 و شناسه ملى 14004475672 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1396,10,20 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - عمار ميرزائى به 
شماره ملى 0079775527 به سمت مديرعامل و عضوء هيئت مديره (خارج از شركاء) 
و مهران شياسى به شماره ملى 0067244149 به سمت رئيس هيئت مديره و الهه 
سادات اشرفى به شماره ملى 0070049122 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و 
محمد حسين امامى به شماره ملى 3873335344 به سمت عضوء هيئت مديره (خارج 
از شركاء) و پژمان اشرفى به شماره ملى 1283611414 به سمت عضوء هيئت مديره 
(خارج از شركاء) براى مدت نامحدود انتخاب گرديدند. - كليه اسناد تعهدآور و اوراق 
بهادار از قبيل چك و سفته و بروات و امضاء قراردادها و عقود اسالمى و نامه هاى عادى 
و مكاتبات ادارى با مديرعامل و رئيس هيئت مديره و نايب رئيس هيئت مديره متفقا 

همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (152787)

خاص  سهامى  شركت  فيروزكوه  فام  سبز  بازرگانى  كشاورزى  شركت  تغييرات  آگهى 
به شماره ثبت 1266 و شناسه ملى 10103092666 به استناد صورتجلسه مجمع 
:خانم  اتخاذ شد  العاده مورخ 1396,03,24 تصميمات ذيل  بطور فوق  عادى  عمومى 
آقاى مهرداد فراتى  و  بازرس اصلى  به سمت  باقرى كدملى 0534877923  ميترا 
انتخاب  سال  يك  مدت  براى  البدل  على  بازرس  سمت  به   0063504979 كدملى 
به سمت رئيس هيئت  گرديدند. خانم حليمه فالح جلودار كدملى 2050056680 
مديره و خانم فاطمه حق شناس گتابى كدملى 2063652473 به سمت نائب رئيس 
هيئت مديره وآقاى محسن فالح جلودار كدملى 2092235214 به سمت مديرعامل 
و عضو هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. امضاء كليه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك سفته و بروات و قراردادها و عقود اسالمى و 
اوراق عادى ادارى با امضاء مديرعامل منفرداً همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شركتها وموسسات غيرتجارى شهرستانهاى 

استان تهران 2
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  امالك  و  اسناد  ثبت  سازمان 
(152788) فيروزكوه  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با  كاسپين  برق  ساحل  شركت  تغييرات  آگهى 
مورخ  مديره  هيئت  صورتجلسه  استناد  به  ملى 14000128141  شناسه  و   3984
ملى  شماره  به  نيازى  پور  اصغر  يوسف   -  : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,04,25
5689736511 به سمت مدير عامل و رئيس هيئت مديره ويوسف ايمانى اوچبالغ 
به شماره ملى 5669959663 به سمت نائب رئيس هيئت مديره و اشرف رفيع زاده 
به سمت عضو هيئت مديره و مسعود مقيمى حاجى  به شماره ملى 0077020316 
به شماره ملى 2064623205 ( خارج از شركا ) به سمت عضو هيئت مديره انتخاب 
گرديدند و حق امضا كليه اوراق و اسناد تعهد اور از قبيل سفته و چك و قراردادها با 
امضا مدير عامل و نائب رئيس هيئت مديره منفردا همراه با مهر شركت معتبر ميباشد 
. حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شركت ها وموسسات غير تجارى شهرستانهاى 

استان تهران 2
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  امالك  و  اسناد  ثبت  سازمان 
(152789) شهريار  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

 بانک شهر، موتور مولد در تحقق اهداف شهرداري ها
ش��هردار رش��ت با بیان این که بانک ش��هر به عنوان موتوری مولد در تحقق اهداف شهرداري ها 
عمل می کند، گفت: نقش این بانک در سرعت بخشیدن به اجرای پروژه های شهری و همچنین 
اتمام بس��یاری از پروژه های راکد، انکارناپذیر و حائز اهمیت اس��ت. به گزارش مرکز ارتباطات 
و روابط عمومی بانک ش��هر، مس��عود نصرتي با بیان اینکه این بانک به عنوان پیش��رو در کمک 
به حوزه مدیریت شهری شناخته می شود، گفت: بانک شهر با تمام توان درصدد ارائه خدمات 
برتر بانکی به ش��هروندان و رفع معضات شهرهاس��ت. وی با بیان اینکه هم اکنون چالش ها، 
مش��کات و معضات ش��هرها با حمایت این بانک به خوبی شناس��ایی و برای رفع آنها اقدام 
می شود، افزود: امروز بانک شهر فقط برطرف کننده نیازهای مدیریت شهرها نیست و شهروندان 
در سراس��ر کش��ور ش��اهد خدمات این بانک هستند. نصرتي با اشاره به تعامل مناسب شهرداری 
رش��ت با این بانک گفت: بازگش��ایي LC داخلي و خارجي یکي از خدماتي اس��ت که بانک ش��هر 
در آن تخصص دارد و شهرداری های کشور معمواًل از آن استفاده می کنند که شهرداري رشت 
نیز خواهان آن اس��ت تا در پیش��برد پروژه های خود از این امکان بهره مند ش��ود. وی با اش��اره به 
قابلیت های شهر رشت در جذب گردشگر اظهار کرد: این شهر ساالنه 3۶ میلیون نفر گردشگر 
داخلي دارد که عدد قابل توجهي است و لذا یکي از حوزه هایی که بانک شهر در رشت به خوبي 

می تواند به آن ورود کند، حوزه گردشگري و تأمین زیرساخت های مرتبط به آن است. 

 دریافت گواهینامه استاندارد ایزو ۲۷۰۰۱ توسط بانک توسعه تعاون
بانک توسعه تعاون ضمن ارتقاء سطح امنیت در بانک موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ایزو 
۲7۰۰۱ مدیریت امنیت اطاعات گردید. سیدباقر فتاحی، عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون 
در جلسه اختتامیه ممیزی نهایی سیستم مدیریت امنیت اطاعات )ISMS(، اظهار داشت: این 
اس��تاندارد حاوی توصیه های مهمی بر پایه تجربیات علمی در حوزه مدیریت امنیت اطاعات 
بوده و عاوه بر آن قادر به طراحی سیستم بهینه مدیریت امنیت اطاعات می باشد. وی افزود: 
این اس��تاندارد قابلیت اعمال به تمام بخش های بانک در س��طوح س��تاد و صف را دارا اس��ت. وی 
حوزه اجرای ممیزی این استاندارد را در بانک توسعه تعاون در مقایسه با سایر سازمان ها وسیع تر 
خواند و در ادامه افزود اثربخشی، آموزش، طبقه بندی مستندات و مدیریت ریسک از مهم ترین 
کارکردهای این استاندارد قلمداد می گردد. وی افزود: استاندارد بین المللی ایزو ۲7۰۰۱، الزاماتی 
را برای ایجاد، پیاده سازی، اجرا، پایش، بازنگری، نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت امنیت 
اطاعات با در نظر گرفتن مفهوم مخاطرات کان سازمان مشخص می نماید. ایشان در همین 
رابطه تصریح کرد: این استاندارد الزاماتی را برای پیاده سازی کنترل های امنیتی تطابق داده شده 
با نیازهای سازمان های مختلف یا بخش های وابسته به آن مشخص می نماید. عضو هیئت مدیره 
این بانک گفت: در سطح تمامی واحدهای ستادی و امور شعب و شعبه منتخب با پیاده سازی و 
استقرار شیوه های نوین بر اساس استاندارد جهانی برای حفظ هر چه بیشتر سطح امنیت اطاعات 
اقدام گردیده و این گواهی نامه پس از بررس��ی یافته ها، ش��واهد، گزارش ها و تطابق فعالیت ها با 
استانداردها به این بانک اعطاء گردید. گفتنی است بانک توسعه تعاون، با بزرگ ترین سطح دامنه 

این پروژه در کشور، توانسته است موفق به اخذ این گواهینامه گردد. 


