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رضا رحمانی به نمایندگی از محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با اهدای لوحی از دکتر محمدرضا حسین زاده 

مدیرعامل بانک ملی ایران تقدیر کرد.
به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، 
رضا رحمانی قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور 
در ادارات مرکزی این بانک با اشاره به اینکه یکی از طرح های 

موف��ق دول��ت و نظ��ام بانکی حمای��ت از بنگاه های کوچک و 
متوس��ط در س��ال گذشته بود گفت: بانک ملی ایران سرسلسله 
بانک ها و آبروی نظام بانکی است و این بانک توانسته است به 
بهترین نحو در جهت رفع موانع تولید و رونق کس��ب و کار به 
بیش از سه هزار واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی کمک کرده و 
قدم های مؤثر بردارد. رحمانی با تقدیر از کمک ها و همفکری 

بان��ک مل��ی ایران که در اکثر مباحث کالن کش��ور حضور دارد 
افزود: با توجه به مشکالتی که در سال گذشته در بخش صنعت، 
مع��دن و تج��ارت بود، بانک ملی ایران حضور فعال در کارگروه 
ملی تس��هیل و رفع موانع تولید داش��ت و توانس��ت با توجه مؤثر 
و مخلصان��ه در احی��ای بنگاه های تولیدی و اقتصادی حضوری 

فعال داشته باشد و از این رو شایسته تقدیر است.

بانک ملی سرسلسله بانک ها و آبروی نظام بانکی است

اصالح ساختار بانک رفاه با 
تمرکز بر مشتری محوری

مدیر عامل بانک رفاه گفت: در سال گذشته 
س��اختار بانک اصالح ش��د که تمرکز اصلی 
آن مش��تری محوری بود. به گزارش روابط 
عمومی بانک رفاه؛ دکتر سهمانی افزود: در 
ساختار جدید، حوزه های بانکداری شرکتی 
و اختصاصی ایجاد ش��ده اس��ت و امیدواریم 
بی��ش از پی��ش به امور مش��تریان و نیازها و 
خواس��ته های آن ها رس��یدگی ش��ود. وی 
طبقه بندی مشتریان را بسیار مهم و حیاتی 
دانس��ت و تصریح کرد: مش��تریان بزرگ و 
خوش��نام جایگاه وی��ژه ای نزد بانک دارند. 
باش��گاه مشتریان بانک رفاه به همین دلیل 
تأسیس شده است و در آینده بیش از پیش 
تقویت خواهد شد. مدیر عامل بانک رفاه بر 
تحقق انتظارات مش��تریان به نحو مطلوب 
تاکید کرد و گفت: بانک رفاه در پایش های 
افکار س��نجی و بازار سنجی میزان رضایت 
مش��تریان را به صورت مستمر اندازه گیری 
می کند و نسبت به تقویت خدمات خود اقدام 
می کند. در تالشیم با ارائه خدمات مطلوب 

در عمل، مشتری محور باشیم.

فرصت پایانی بهره مندی از 
مزایای سپرده نوروزی آینده

ام��کان بهره من��دی از مزای��ای جش��نواره 
س��پرده نوروزی آینده )س��نا( در بانک آینده 
به روزهای پایانی خود نزدیک می ش��ود. در 
جهت ارزش آفرینی برای مشتریان گرامی، 
فرص��ت افتت��اح س��پرده س��رمایه گذاری 
کوتاه م��دت ن��وروزی بان��ک آین��ده تا ۳۱ 
اردیبهش��ت ماه سال جاری تعیین گردید که 
در ح��ال حاض��ر، کمتر از یک هفته به پایان 
این مهلت باقی اس��ت.  بر همین اس��اس، 
مش��تریان محترم می توانن��د؛ با مراجعه به 
ش��عب بانک آینده در سراسر کشور، نسبت 
به افتتاح حساب سپرده »سنا« اقدام نموده 
تا درقرعه کشی ۳۸ جایزه، جمعاً به مبلغ سه 
میلیارد ریال شرکت داده  شوند. الزم به ذکر 
است؛ شرط شرکت در قرعه کشی، نگه داری 
حداقل دو میلیون ریال، به  مدت حداقل یک 
روز در حس��اب »س��نا« است. گفتنی است؛ 
س��پرده نوروزی آینده »َس��نا«، یک سپرده 
س��رمایه گذاری کوتاه   مدت اس��ت که این 
فرصت را برای مشتریان بانک آینده فراهم 
می سازد تا با یک سرمایه گذاری کوتاه  مدت 
و با مبلغ بسیار اندك، بتوانند از مزایای قابل 
  توجهی بهره مند گردند. این طرح می کوشد؛ 
با سامان دهی مبالغی تحت  عنوان »عیدی« 
ک��ه در ای��ام عید باس��تانی نوروز در کش��ور 
عزیزمان رواج دارد، عالوه بر سودمندی به 
مش��تریان و ذی نفعان عزیز بانک، فرصتی 
را ب��ه  منظ��ور بهره مندی آن ها از جوایز این 
جش��نواره فراه��م آورد. مش��تریان گرامی 
می توانند برای کس��ب اطالعات بیش تر به 
شعب بانک مراجعه و یا با مرکز ارتباط بانک 
آینده به  شماره )٢۷٦٦۳٢٠٠-٠٢۱( تماس 

حاصل فرمایند.

قتصاد مقاومتی 
در تولید ملی تبلور می یابد

رئیس اداره امور ش��عب بانک مهر اقتصاد 
استان سمنان با امام جمعه این استان دیدار 

و گفتگو کرد.
 به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد 
استان سمنان، حجت االسالم و المسلمین 
شاهچراغی - امام جمعه سمنان - در این 
دی��دار با بی��ان اینکه اقتص��اد مقاومتی با 
ب��ه حرک��ت درآوردن چرخ اقتصاد و تولید 
داخل��ی تبل��ور م��ی یابد، گفت: در س��ال 
اقتص��اد مقاومتی، تولید و اش��تغال، بانک 
ه��ا و بن��گاه های اقتصادی باید در خدمت 
اهداف کالن اقتصادی کشور باشند و برای 
حل مشکالت مردم به ویژه اقشار نیازمند 

تالش کنند.
امام جمعه سمنان نقش بانک ها در افزایش 
تولید داخلی، رونق کسب و کار واحد های 
صنعتی و تولیدی، ایجاد اشتغال زائی و رشد 
و توسعه اقتصاد کشور را بسیار موثر دانست 
و گفت: مفهوم واقعی تولید و اش��تغال در 
ش��عار امس��ال  زمانی عینیت می یابد که 
مردم مرتفع شدن چالش ها و موانع بزرگ 

اقتصادی را به وضوح لمس کنند.

اخبار

افزای��ش نقدینگي، داللي و تس��لط کامل بر 
بازاره��اي کاذب و ه��زاران موضوع دیگر .... 
این روزها گریبان بازارپولي کش��ور را گرفته 
اس��ت. بازار پولي کش��ور که سال هاس��ت در 
قرق مؤسسات مالي – اعتباري بوده، حاال با 
بهمن رسوایي هاي مالي این مؤسسات مواجه 
شده است. مؤسساتي که نه به بانک مرکزي 
پاس��خگو بودند و نه حاال به مش��تریان خود؟ 
حاال این مؤسسات به ورشکستگي رسیده اند 
حت��ي ادغ��ام آن ها نیز نتوانس��ت این معضل 

بزرگ را حل کند.
مؤسس��اتي ک��ه جزیره خودکام��ه اي در دل 
بازارغیرمتش��کل پولي هس��تند و انگار بانک 

مرکزي تنها نظاره گر تشریفاتي آن هاست.
طبل رس��وایي مؤسس��ات مالي – اعتباري در 
دول��ت دوم احمدي ن��ژاد به صدا درآمد و از آن 
زمان بود که این مؤسسات یکي پس از دیگري 

ورشکستگي خود را اعالم کردند. 
بانک مرکزي در آن سال ها براي ساماندهي 
آن مؤسسات اقدام به ادغام آن ها در یکدیگر 
کرد اما باز از این موضوع چیزي عاید مشتریان 

و بازار غیر متشکل پولي نشد.
موضوعي که بس��یار در بانک مرکزي تداخل 
ایجاد مي کند وجود، نهادهایي خارج از تسلط 
دول��ت ب��وده و این امر به مقوله س��اماندهي 
این گونه مؤسسات ضربه وارد ساخته است. 

نهادهایي که هنوز حاضر نیس��تند به صورت 
منطق��ي در ای��ن م��ورد جوابگ��و باش��ند و از 
س��ویي این مؤسس��ات به هر قیمتي و بدون 
سیاس��ت گذاري هاي پولي و اعتباري و مالي 
تدوین ش��ده از س��وي بانک مرکزي اقدام به 
افزایش نرخ سود سپرده گذاري کرده و در دیگر 
سو نیز تخلفات بي شماري را انجام مي دهند. 
این امر باعث ش��ده اس��ت تا ریس��ک پذیري 

این گونه مؤسس��ات که تنها براي سود جویي 
ب��ه وج��ود آمده ان��د افزایش یاب��د و به اعتقاد 
بس��یاري از کارشناسان اقتصادي باید منتظر 

اعالم ورشکستگي آن ها شد.
نکت��ه اي ک��ه تآمل انگیز بوده این اس��ت که 
بس��یاري از این مؤسس��ات یا داراي مجوز از 
بان��ک مرکزي بوده یا از طریق ش��رکت ها یا 
نهاده��اي دیگر مج��وز دارند. موضوع جالب 
توجه این است که در بسیاري از این مؤسسات 
ه��ر چن��د مجوز بانک مرکزي را دارند اما این 
بانک تنها با فش��ار همان نهادها به اجبار تن 

به ارائه مجوز داده است.
نبود شفافیت مالي و پولي این گونه مؤسسات 
در کن��ار ع��دم نظارت واقع��ي بانک مرکزي 
بر آن ها بر پایه آنچه گفته ش��د و اختالل در 
خلق پول از دیگر مشکالت اصلي هست که 

مؤسسات پولي – اعتباري بر سر نظام پولي- 
مالي آورده اند. حاال بانک مرکزي خود که باید 
بازیگردان شود به نوعي به بازي گرفته شده و 
به حاشیه رانده شده است. انگار بانک مرکزي 

به نیمکت ذخیره ها انتقال داده شده است.
ایج��اد نابس��اماني در بازاره��ا آن هم به علت 
حج��م زیادي از نقدینگي در س��ال هاي اخیر 
باعث ش��د تا بس��یاري از این مؤسسات با این 
نوع روند اقدام به سرمایه گذاري در بازارهاي 
کاذب کنند.این امر باعث شد تا در دولت هاي 
نهم و دهم اقتصاد ملتهب ش��ود.هر چند که 
در دولت یازدهم تا حدودي از ادامه این روند 
جلوگی��ري ب��ه عمل آمد. ح��اال برخي از این 
مؤسسات با ورشکستگي مواجه شده اند. این 
مؤسس��ات حاال با تخلفات��ي مثل تقلب هاي 
مالي در صورت حس��اب ها، فرارهاي مالیاتي 

احتکار پول و پول ش��ویي هر چند توانس��تند 
س��ود هنگفت��ي را نصیب خ��ود کنند اما حاال 
به ورشکس��تگي مطلق رسیده اند. مدیرعامل 
تعاوني هاي اعتبار علت اصلي ورشکس��تگي 
مؤسسات مالي – اعتباري جداي از فشارهاي 
نهادهاي قدرت، نبود نظارت کافي از س��وي 
بانک مرکزي به علت کمبود نیروي انس��اني 
و اشتباه راهبردي این بانک در گذشته اعالم 
ک��رد. س��ید عنای��ت اهلل صانعي کاش��اني در 
گفت وگو ب��ا خبرنگار روزنامه تجارت، افزود: 
بانک مرکزي در آن سال ها به جاي اینکه قبل 
از اقدام به س��اماندهي بازار غیرمتشکل پولي 
باید تعاریف مشخصي درباره تعاوني هاي آزاد 
تدوی��ن مي کرد به گونه اي که براس��اس آن 
تعاریف خدمات اعضا مش��خص شده و آنگاه 

مي توانست اقدام به ساماندهي کند.

به گفته وي انجام ندادن این کار باعث شد تا به 
یک باره حجم عظیمي از این تعاوني آزاد براي 
دریافت مجوز به بانک مرکزي هجوم آورده و 
این بانک به نبود قانون مشخص تعریف شده 
از یک سو و دیگر آنکه نبود نیروي انساني توان 

نظارت بر این تعاوني ها را نداشته باشد.
ای��ن مق��ام مس��ئول در ادام��ه ب��ه موضوع 
ورشکس��تگي مؤسس��ات مال��ي – اعتباري 
پرداخت و گفت: این مؤسسات دو گروه هستند 
گروه��ي که وابس��ته ب��ه نهادي بوده و پس از 
ورشکس��تگي حاضر به حمایت از آن نشدند؛ 
مثل میزان و گروهي دیگر مثل ثامن الجج با 
سرمایه گذاري در امالك و مستغالت به دلیل 

رکود در این گونه بازارها ورشکسته شدند. 
به گفته وي، این گونه مؤسسات به دلیل ضعف 
نظارت��ي از س��وي بان��ک مرکزي که پیش از 
این گفته ش��د نتوانس��تند براساس سرمایه در 
گردش الزم را داشته باشند لذا با ورشکستگي 
مواجه ش��دند.وي با بیان اینکه روند فعلي در 
ساماندهي مؤسسات پولي – اعتباري ممطلوب 
اس��ت گفت: بهتر این است که بانک مرکزي 
براي تس��هیل در این موضوع با تش��کل هاي 
تعاوني و وزارت تعاون هماهنگ شود چرا که 
این گون��ه تش��کل ها از تجربه کافي در حوزه 
تعاوني برخوردارند و مي توانند بانک مرکزي 
را در امر تسهیل ساماندهي بازار غیرمتشکل 

پولي و تعاوني هاي اعتبار یاري کنند.
حاال بانک مرکزي مي تواند با تجربه اي از دوره 
گذش��ته ضمن شناسایي این گونه تعاوني ها و 
مؤسس��ات غیرمجاز راه را براي س��اماندهي 
آن ها هموار کند. البته باید یک نظام راهبردي 
در این باره داشته باشد به گونه اي که تعاریف 
الزم ب��راي این گون��ه مؤسس��ات و تعاوني ها 

براساس قانون تدوین کند.

پاشنه آشیل سیستم بانکی به روایت اخبار بانک

پشت پرده ورشکستگی مؤسسات اعتباری در ایران

ط��رح موضوعات بی اس��اس و تهم��ت زنی های بی پایان 
یکی از نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمهوری دوازدهم به 
کارکنان نظام بانکی حاصلی جز خدشه وارد کردن به اعتبار 
نظام اداری کش��ور نخواهد داش��ت. وزارت اقتصاد با صدور 
اطالعیه ای ضمن تکذیب صریح ادعاهای بی اساس آقای 
محمدباقر قالیباف نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری از مراجع قضایی خواس��ت نس��بت به تهمت زنی 
ه��ای مکرر وی نس��بت به کارکن��ان نظام بانکی و مدیران 

دولتی با حساسیت ورود کند.
در اطالعیه این مرکز آماده است:

جناب آقای قالیباف، نامزد محترم ریاست جمهوری دوازدهم 
در برنامه گفتگوی ویژه خبری ش��بکه دوم س��یما در تاریخ 
٢۳ اردیبهشت ماه ۱۳٩٦ درخصوص نحوه انتخاب اعضای 
هیات مدیره بانک ها سخنان خالف واقع و شگفت انگیزی 
را بر زبان جاری س��اخت که جز تاس��ف جای س��خنی باقی 

نمی گذارد.

نخس��ت الزم ب��ه ذک��ر اس��ت که، مطابق با م��اده ٦ قانون 
تسهیل اعطای تسهیالت بانکی، ماده ٩٦ قانون برنامه پنج 
ساله پنجم و نیز ماده سی و یک قانون احکام دائمی، نحوه 
انتخاب، ضوابط و شرایط احراز صالحیت فردی و حرفه ای 
مدیران بانک ها به خوبی مش��خص ش��ده است، موضوعی 
که ایش��ان با تجربه س��هامداری حقوقی حداقل در ۳ بانک 

کشور قطعا بدان اشراف دارند.
بر اس��اس الزامات قانونی مزبور، عالوه بر داش��تن ش��رایط 
عمومی از قبیل حسن سابقه کار مدیریتی و مرتبط، پس از 
انجام کنترل های حراستی، افراد حائز شرایط جهت  انجام 
مصاحبه به کمیته انتصابات مستقر در بانک مرکزی و حسب 
مورد در وزارت امور اقتصادی و دارایی دعوت می ش��وند و 
کمیته انتصابات براساس دستورالعمل مصوب، ارزیابی الزم 
را به عمل می آورد. براساس رویه های قانونی و اجرایی فوق 
الذکر، روند انتصاب مدیران بانکی کامال تعریف شده و شفاف 
بوده و اظهارات وی بی اساس و منتفی است. خصوصا که 

فرایندهای مزبور به صورت مستند در سوابق اداری نگهداری 
می ش��ود. دوم، ادعای خرید و فروش پس��ت های مدیریتی 
در بانک ها، توهینی آشکار به کارکنان خدوم نظام بانکی، 
مراج��ع نظارتی،انتظامی، امنیتی و قضایی تایید صالحیت 
کننده و اتهامی بی اس��اس اس��ت که قابلیت پیگرد قانونی 
دارد. سوم، جناب آقای قالیباف در جای دیگری از سخنان 
خود در برنامه فوق این ادعا را نیز مطرح کردند که در نظام 
بانکی به برخی مشتریان تسهیالت بدون سود پرداخت شده 
اس��ت. طوری که آنها همان تس��هیالت را در همان بانک 
س��پرده کرده و س��ود باال دریافت کرده اند. جدای از خالف 
واق��ع گوی��ی و ارای��ه اطالعات ناقص وی در این خصوص، 
پرس��ش اینجاس��ت که طرح چنین ادعای کلی بدون ذکر 
مصداق نتیجه ای جز س��یاه نمایی علیه صنعت بانکداری 
کشور که موتور محرکه اقتصاد ایران است خواهد داشت؟ 
دیگر اینکه اگر ش��ما به چنین اطالعاتی که ادعا می کنید، 
دسترس��ی داش��ته اید چرا تاکنون آن را به مراجع نظارتی و 

قضایی ارایه نکرده اید؟
در پایان تصریح می دارد؛  نظام بانکی کشور یکی از ارکان 
مه��م و تاثیرگ��ذار در اقتصاد ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی 
است. به یقین، خدمات گسترده نظام بانکی در تامین مالی 
بنگاه های تولیدی، پروژه های زیربنایی، عمرانی و خدماتی 
و از همه مهمتر، ایجاد اشتغال - با اشراف دولت بر مشکالت 
و مسایل عدیده پیش روی نظام بانکی- بدون تالش های 
ش��بانه روزی قش��ر خ��دوم  کارکنان بانک��ی و مدیریت آن 
ممکن نبوده اس��ت. پرداخت حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان 
تس��هیالت به بیش از ٢٢ هزار بنگاه کوچک و متوس��ط در 
سال گذشته و ارایه ۱٩ هزار میلیارد تومان تسهیالت قرض 
الحس��نه ازدواج به بیش از ۴ میلیون نفر در دولت یازدهم 
تنها نمونه ای از خدمات نظام بانکی کش��ور اس��ت. لذا با 
سیاه نمایی، تهمت و افتراهای نابجا به خانواده بزرگ نظام 
بانکی چیزی جز دلس��ردی و یاس عمومی برای کش��ور به 

ارمغان نخواهد آورد.

رد ادعای خرید و فروش پست های مدیریتی در بانك ها

با تهمت زنی ها به كاركنان بانکی برخورد شود

ب��ا توج��ه ب��ه اهمی��ت در ح��ال افزایش این 
تکنول��وژی دردنیا، NFC در صنعت پرداخت 
الکترونیک توسط اپراتورهای تلفن همراه در 
کشور ما هم رونمایی شد و در حال حاضر نیز 
کاربران ایرانسل، همراه اول و رایتل به میزان 
زیادی از این تکنولوژی در پرداخت های خود 

استفاده می کنند.
 Near Field مخفف کلمه NFC براین اساس
Communication است و همان طور که از 
اسم آن بر می آید مجموعه ای از استانداردهای 
مخابرات بی سیم در فاصله های بسته و کوتاه 
اس��ت. در حال حاضر پرداخت پول از طریق 

گوش��ی های هوش��مند موجب افزایش تعداد 
کاربران NFC  در ایران شده است؛ تکنولوژی 
که هم می تواند موبایل ش��ما را به کیف پول 
الکترونیکی تبدیل کند و هم سایر قابلیت های 

دیگر را نیز به آن اضافه کند.
ب��ا توج��ه ب��ه اهمی��ت در ح��ال افزایش این 
تکنول��وژی دردنیا، NFC در صنعت پرداخت 
الکترونیک توسط اپراتورهای تلفن همراه در 
کشور ما هم رونمایی شد و در حال حاضر نیز 
کاربران ایرانسل، همراه اول و رایتل به میزان 
زیادی از این تکنولوژی در پرداخت های خود 

استفاده می کنند.

 NFC گفت��ه می ش��ود که در آین��ده نزدیک
بیشترین تاثیر را در نحوه و میزان استفاده ما 
از موبایل های همراه خواهد داش��ت از خرید 
تا برقراری ارتباط با دوس��تان و یا قفل کردن 
وس��یله نقلی��ه  هم��ه به نوعی وابس��ته به این 
تکنول��وژی خواهن��د بود. در حال حاضر بانک 
شهر و بانک پارسیان به عنوان دو بانک اصلی 
ارائه دهنده خدمات NFC در ایران محس��وب 
می شوند. دراین راستا، کاربر اطالعات مرتبط 
با کارت اعتباری خود را در گوشی ذخیره کرده 
 NFC و در زمان خرید، گوش��ی را به دس��تگاه
 خوان نزدیک می کند تا پرداخت انجام ش��ود. 

از مزایای اصلی این تکنولوژی این اس��ت که 
مشتریان می توانند بدون نیاز به شماره حساب 
و کار با نرم افزارهای گوناگون و پیچیده  بانکی 

پرداخت خود را انجام دهند.
گفتنی است، در این خدمت نوین بانکی همراه 
داش��تن کارت های اعتباری الزامی نداشته و 
یادآوری رمز عبور نیز دراین راس��تا کاربردی 
NFC ندارد. از مهم ترین مزایای اس��تفاده از

این است که کاربران دیگر برای انجام خدمات 
بانکی و پرداختی خود نیازی به همراه داشتن 
کارت بانکی ندارند و تنها با داشتن تلفن همراه 
هوشمند می توانند در هر ساعت از شبانه روز و 

حتی روزهای تعطیل که شعبات بانکی آماده 
ارائ��ه خدمات بانکی نیس��تند، خدمات بانکی 

خود را به آسانی انجام دهند.
 ب��ه ای��ن ترتیب نیاز دیگ��ری به محافظت از 
کارت ه��ای بانک��ی وج��ود ن��دارد و از طرف 
دیگ��ر موارد امنیتی بیش��تری در اس��تفاده از 
این نرم افزار لحاظ ش��ده اس��ت به گونه ای که 
مش��تریان می توانند برای امنیت بیش��تر خود 
در ای��ن زمینه ش��ماره پی��ن ویژه خود را برای 
تایی��د نهای��ی در نظر بگیرند و این تکنولوژی 
از امنیت بس��یار باالیی نس��بت به کارت های 

بانکی برخوردار است. 

کدام بانک ها در ایران فناوری NFC دارند؟

اخبار کوتاه

چهار شنبه 27 اردیبهشت 1396  20 شعبان 1438
17 مى 2017   شماره 2161
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