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 تیم فوتسال بانک سامان 
در جمع 8 تیم برتر جام تدبیر 

تیم فوتسال بانک سامان در سومین مسابقه 
خود در چارچوب مس��ابقات جام تدبیر، تیم 
رج��ا را ب��ا ۱٠ گل شکس��ت داد. به گزارش 
روابط عمومی بانک س��امان، تیم فوتس��ال 
سامان که مرحله نخست مسابقات را با ٢۸ 
گل زده و بدون گل خورده و به عنوان تیم 
اول گروه پش��ت سر گذاشته بود، در مرحله 
یک هشتم نهایی موفق شد با حساب ۱٠ بر 
صفر تیم رجا را شکس��ت دهد.تیم فوتسال 
بانک سامان با این برد، به جمع ۸ تیم برتر 
مسابقات راه یافت. مرحله یک چهارم نهایی 
این مسابقات، ششم خردادماه برگزار خواهد 
شد.ش��ایان ذکر اس��ت بانک سامان در این 
مرحل��ه ب��ه دیدار آریا همراه خواهد رفت و با 
برت��ری در این دیدار با برنده دیدار تیم های 
بانک سرمایه و دیدار بانک صادرات خواهد 
رفت.گفتنی است، نخستین دوره مسابقات 
فوتسال  جام تدبیر با حضور ٢۴ تیم، با حمایت 
شرکت تجارت الکترونیک تدبیر کیش و با 
شعار حمایت از دانش آموزان محروم از اول 
اردیبهش��ت در سالن ورزشی بانک تجارت 

آغاز شده است و تا ۱٩ خرداد ادامه دارد.

بوشهر پیشتاز استان های 
کشور در حوزه بازاریابی 

پاساد مدیر شعب استان بوشهر بانک قرض 
الحسنه مهر ایران گفت: شعب این استان 
در س��ال ٩٥، با اقدامات صورت گرفته در 
زمینه هاي مش��تري م��داري، بازاریابي و 
ج��ذب منابع عملک��رد مثبت و مطلوبي از 
خود ارائه داده و نسبت به سال ٩۴ به رشد 

۴٠ درصدي منابع دست یافته اند.
به گزارش روابط عمومی و بازاریابی بانک 
قرض الحس��نه مهر ایران، پاس��اد ضمن 
اش��اره ب��ه فعالی��ت هاي موث��ر همکاران 
صف و س��تاد این استان در حوزه بازاریابي 
بیان داشت: نشست با مدیران و مسئولین 
مالي ادارات، س��ازمان ها و ش��رکت هاي 
گاز، نفت و پتروش��یمي مس��تقر در منطقه 
نقش بس��زایي در افزایش س��هم بانک از 
بازاره��اي ه��دف ایف��ا نموده اس��ت.وی 
اف��زود: همچنین انج��ام تبلیغات محیطي 
از قبیل نصب بنر در س��طح اس��تان ،توزیع 
پوس��ترهاي تبلیغاتي در بین ش��رکت ها، 
تالش در جهت رضایت مشتریان، معرفي 
خدم��ات الکترونیکي بانک در بین مردم و 
تعامل با همه اقش��ار جامعه دیگر اقدامات 
شایس��ته همکاران براي گسترش عرصه 
هاي فعالیت و افزایش منابع جذب ش��ده 
مي باشد.مدیر شعب استان بوشهر، شعب 
چمران)ک��د٢۸٠۸(،  دیلم)ک��د٢۸٠٥(، 
چغادك)کد٢۸۱٥( و کنگان )کد٢۸٠٦( را 
چهار ش��عبه برتر استان در سال ٩٥ عنوان 
کرد و ادامه داد: در س��ال گذش��ته با بازدید 
دوره ای از شعب به همراه برگزاري جلسات 
ماهیانه با روسا و معاونین شعب و همچنین 
تش��کیل کمیته ه��اي بازاریابي و وصول 
مطالبات،اغلب نقاط ضعف و قوت ش��عب 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و گام هاي 

مثبتي در موفقیت شعب برداشته شد.
پاساد تصریح کرد: همواره سعی شده است 
اصل مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع 
از همان لحظات آغازین حضور مشتري در 
شعبه رعایت شود و به گونه اي شایسته با 

مراجعه کننده ارتباط برقرار گردد.

تغییر شماره مرکز تماس 
بانک سرمایه 

ش��ماره ص��دای س��رمایه )واح��د ارتباط با 
مش��تریان بانک س��رمایه( به شماره ۴۳۷۳ 
تغییر یافت.به گزارش روابط عمومی بانک 
س��رمایه، به منظور تحکیم و تس��هیل در 
برقراری ارتباط مناس��ب با مش��تریان معزز 
این بانک از طریق تماس با صدای سرمایه 
و لزوم ارائه س��رویس های متنوع از طریق 
یک ش��ماره رند، ش��ماره صدای سرمایه از 

۴٢٦٥٩ به شماره ۴۳۷٢ تغییر یافت.
ش��ایان ذکر اس��ت صدای سرمایه با شماره 
جدید ۴۳۷۳ به عنوان مشاوری همیشه بیدار 
در ٢۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته آماده 
پاس��خگویی به س��واالت و رفع مشکالت 

بانکی مشتریان ارجمند می باشد.

مدیر عامل بانک س��په از رش��د چش��م گیر ش��اخص های این 
بانک در س��ال گذش��ته خبر داد و اظهار داشت: این بانک حامی 
بخ��ش ه��ای مولد و اش��تغال زای اقتصاد بوده و خواهد بود. به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، محمدکاظم چقازردی 
در همایش مدیران ارشد بانک سپه ضمن اشاره به نود و سومین 
س��الروز تاس��یس نخستین بانک ایرانی تصریح کرد: قدردانی از 
بزرگان و بازنشستگان در آموزه های دینی و فرهنگی ما جایگاه 

بخصوصی دارد لذا باید شان این عزیزان حفظ شود. وی تصریح 
کرد: باید از تجربه بازنشستگان که پشتوانه ارزشمند این بانک 

هستند استفاده و بهره برداری کنیم. 
چقازردی عملکرد بانک س��په در ش��اخص های مختلف طی 
سال ٩٥ را مطلوب و ارزشمند خواند و خاطرنشان کرد: تالش 
و همت همه همکاران در سال گذشته مایه مباهات است. وی 
با اشاره به اینکه بخاطر تالش کلیه همکاران منابع بانک طی 

س��ال گذش��ته رشد قابل توجهی داشت افزود: در همه شاخص 
ها، بانک سپه سال کم نظیری را پشت سر گذاشت. مدیرعامل 
بانک س��په یادآور ش��د: بانک س��په در راس��تای سیاست های 
اقتصادی دولت محترم تدبیر و امید در کنار جذب منابع، اعطای 
تسهیالت برای کمک به رونق تولید و اشتغال به ویژه کمک به 
واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را به صورت جدی عملیاتی 

کرده و دنبال می کند.

رشد چشمگیر شاخص های بانک سپه در سال 95 

حض��ور م��وج اول خانه اولی ها در ایس��تگاه 
دریافت وام خرید مس��کن »یکم«، به کشف 
مانع نامرئی در مسیر پرداخت تسهیالت رونق  

زا در بازار ملک منجر شد.
از دردس��ر دوم گروه��ی از »خانه  اولی«های 
واجد شرایط وام »یکم« که بعد از یک سال و 
نیم سپرده  گذاری در صندوق پس انداز، موعد 
دریافت وام شان فرارسیده، حاکی است: برخی 
از ثبت نام کننده  ها در صندوق پس انداز مسکن 
»یک��م«، به دلی��ل ناتوانی در تامین »ضامن 
دولتی« برای جلب اعتماد شعبه بابت پرداخت 
به موقع اقساط ماهانه، هم  اکنون در ایستگاه 
آخر – مرحله دریافت تسهیالت- سردرگم یا 

متوقف مانده  اند.
ه��ر چن��د آنچ��ه در برخی ش��عب و همچنین 
سامانه تلفنی کارشناسان بانک، درباره مدارك 
مورد نی��از برای پرداخت وام مس��کن »یکم« 
عنوان می ش��ود، متف��اوت از ضوابط مکتوب 
و دارای ابه��ام ب��رای متقاضیان اس��ت، اما از 
آنجا که مس��وولیت »تایی��د نهایی« مدارك 
متقاضی، به »تشخیص« شعبه، محول شده 
اس��ت، برخی ش��عب در مواجهه با گروهی از 
واجدان شرایط وام خانه  اولی، آن هم در مرحله 
پرداخت تس��هیالت –آخری��ن مرحله بعد از 
حداقل یک س��ال سپرده  گذاری- درخواست 
»معرف��ی ضام��ن دولتی« ب��ه  عنوان یکی از 
چن��د م��درك مورد نیاز برای تکمیل پرونده را 

به متقاضیان، مطرح می  کنند. 
تامین »ضامن دولتی« به  عنوان ش��رط قید 
نشده در ضوابط مکتوب، در حال حاضر دردسر 
دوم »خانه  اولی« ها،  بعد از چالش اول »تامین 
مبلغ الزم برای س��پرده  گذاری«، محس��وب 
می ش��ود. در ته��ران وام ۸٠ میلی��ون تومانی 
»یکم« به تامین ۴٠ میلیون تومان نقدینگی 
از سوی خانه  اولی ها، برای یک سال پس  انداز 
در صندوق، نیاز دارد اما طی نزدیک به دو سال 
گذشته از فعالیت این صندوق، خانه  اولی  ها در 
تهران، به خاطر ضعف بنیه مالی ش��ان، به طور 
متوس��ط، ۳٠ میلیون تومان، س��پرده  گذاری 
انجام دادند که این موضوع باعث شده، افراد 
به جای یک س��ال،  بعد از حداقل یک س��ال و 
نیم، مش��مول دریافت این تس��هیالت شوند.  
معتبرترین ابزار تضمین بازپرداخت تسهیالت 
خرید مسکن، به خصوص برای صندوق های 
پس  انداز، ملک خریداری شده توسط فرد وام  
گیرنده اس��ت که تا پایان مراحل بازپرداخت، 
 در »ره��ن بان��ک« قرار می گیرد. این فرآیند، 
»عزم افراد برای بازپرداخت تس��هیالت« را 
تضمی��ن می کن��د. از طرفی، پ��س  انداز اولیه 
»خانه   اولی «ها در این صندوق آن هم با سود 
صفر س��پرده  گذاری، نشانه معتبر از »توانایی 
مالی حداقلی برای پرداخت قسط حداکثر یک 

میلیون تومانی وام ۸٠ میلیونی« است. 
تجربه پرداخت وام مسکن  مهر، به دهک های 
ضعیف ت��ر از واج��دان ش��رایط وام »یکم«، 
مشخص می کند: با لحاظ نرخ پایین مطالبات 

مع��وق در بان��ک عامل بخش مس��کن برای 
تس��هیالت مس��کن  مهر و غالب تس��هیالت 
خرید مس��کن، وام گیرنده  ها، در پرداخت به 
موقع اقس��اط، به رعایت نظم حداقلی و قابل 

قبول بانک، پایبند هستند. 
در مس��کن مه��ر، بانک ها به دریافت س��فته 
بانکی و تسهیل در اخذ مدارك از متقاضیان، 
رضایت دادند. کارشناس��ان مسکن در شرایط 
فعل��ی تاکید می کنند: با توجه به برنام ه ریزی 
سیاس��ت گذار پولی و متولی بخش مس��کن و 
اهداف در نظر گرفته ش��ده برای وام »یکم«، 
الزم اس��ت فرآیند پرداخت این تس��هیالت، 

ساده  سازی شود. 
»خانه  اولی« ها برای تامین »ضامن دولتی« 
با دو دست انداز »کمیاب بودن کارمند از قبل 
ضامن نشده« و همچنین »عدم پوشش سقف 
ضمانت در نامه کسر از حقوق ضامن« روبه رو 
هس��تند. از ابتدای امس��ال، برخی دستگاه ها  
ب��رای معرف��ی کارمندان خ��ود به بانک ها در 
نقش ضامن، برای حداکثر ۴٠ میلیون تومان 
تس��هیالت، معرفی نامه کس��ر از حقوق صادر 
می کنن��د. در ش��رکت های بخش خصوصی 
نی��ز معرف��ی  نامه  های ضمان��ت بازپرداخت 
تس��هیالت، اخی��را دارای »س��قف مال��ی 
مش��خص« ش��ده که ارقام آن، کفاف سقف 
ریالی وام یکم را نمی دهد. در این مسیر، خانه  

اولی  ها مجبور به تامین دو ضامن هستند. 
برخی مشموالن دریافت وام خرید مسکن این 
روزها در حالی برای ارائه »ضمانت نامه کسر 
از حق��وق خ��ود یا ضامن معتبر« به بن  بس��ت 
رسیده  اند که انجام معامله خرید آپارتمان قبل 
از موعد دریافت وام، تعهد آنها برای پرداخت 
مابقی ارزش معامله به فروش��نده از محل وام 

یکم را مشمول تاخیر زمانی و جریمه احتمالی 
کرده است.  برخی شاغالن بخش خصوصی و 
غالب افراد فعال در مشاغل آزاد امکان دریافت 
و ارائه گواهی کس��ر از حقوق به بانک ندارند 
و ش��رط معرفی ضامن دولتی در ایستگاه آخر 
دریافت وام برای آنها مشکل س��از شده است؛ 
این درحالی اس��ت که عالوه بر کمیاب بودن 
ضامن دولتی، بسیاری از آنها حتی کارمندانی 
که خودشان در صف دریافت وام هستند تنها 
با یک گواهی کس��ر از حقوق نمی توانند وام 
بگیرن��د چ��ون حقوق آنها ب��ه تنهایی، کفاف 
ضمانت تعیین شده را نمی دهد. بنابراین باید 

دو ضامن به بانک معرفی کنند. 
 

مانع نامرئی مقابل »خانه  اولی« ها ���
درحال��ی ک��ه در ش��رایط من��درج در پرت��ال 
اطالع رس��انی بان��ک عامل بخش مس��کن 

برای دریافت تسهیالت خرید مسکن از محل 
صندوق یکم، تنها ش��رط احراز توانایی مالی 
متقاضیان برای تضمین بازپرداخت اقس��اط، 
»ارائه حکم استخدامی«، »فیش حقوقی« یا 
»گزارش مربوط به گردش حس��اب بانکی« 
فرد وام گیرنده به  عنوان مالك »تمکن مالی« 
مورد تاکید قرار گرفته است، هم  اکنون برخی 
مش��موالن دریافت وام با ش��رط دشوار ارائه 
»ضمانت نامه کسر از حقوق« از سوی ضامن 
معتبر )کارمند رسمی دولت( مواجه شده  اند. 
اعمال سلیقه در تامین تضامین اضافی برای 
احراز توانایی پرداخت اقس��اط موجب ش��ده 
درحال حاضر برخی از این متقاضیان به رغم 
سپرده  گذاری یکساله  و قرار گرفتن در لیست 
مش��موالن دریافت تسهیالت، عمال قادر به 
تامی��ن ش��رط ارائه ضامن معتب��ر و در نتیجه 
دریافت وام نباش��ند.  در این باره کارشناس��ان 
ارتباط با مش��تریان بانک به متقاضیان اعالم 
می کنن��د: معرف��ی ضام��ن معتب��ر در فرآیند 
پرداخ��ت همه انواع تس��هیالت بانکی روال 
طبیعی اس��ت که در مورد تس��هیالت خرید 

مسکن نیز صدق می کند. 
این  در حالی اس��ت که بنا بر اظهار کارش��ناس 
مرکز ارتباط با مشتریان بانک، در صورتی که 
فرد متقاضی بتواند شعبه محل افتتاح حساب 
برای دریافت وام خانه اولی  ها را با ارائه فیش 
حقوق��ی به  عنوان م��درك احراز تمکن مالی 
متقاع��د کن��د نیازی به معرف��ی ضامن معتبر 
و ارائه ضمانت نامه کس��ر از حقوق کارمندان 
دول��ت نیس��ت، هر چند بنا ب��ر تاکید وی این 
موضوع براس��اس تشخیص شعبه و در اختیار 
رئیس هر یک از شعب بانک است؛ به طوری 
ک��ه نح��وه احراز هویت برای تضمین توانایی 

مال��ی متقاضی به منظور بازپرداخت اقس��اط 
ممک��ن اس��ت از ش��عبه  ای ب��ه ش��عبه دیگر 
»متفاوت« باشد.  این رفتار هم  اکنون عالوه 
ب��ر »ایجاد س��ردرگمی می��ان متقاضیان« و 
مش��موالن دریافت تسهیالت، نشان  دهنده 
»نگاه سنتی« به تسهیالت  ارزان قیمت خرید 

مسکن برای خانه  اولی  ها است. 
هم اکنون اغلب ادارات و دس��تگاه های دولتی 
تنها تا سقف مشخصی –معموال ۷٠ درصد-از 
حقوق کارمندان، گواهی تعهد مالی کس��ر از 
حقوق برایش��ان صادر می کنند که با توجه به 
وضعیت متوسط حقوق ماهانه کارمندان تنها 
معرفی یک ضامن یا ارائه یک گواهی کس��ر 
از حقوق، برای دریافت یک فقره تس��هیالت 
کفای��ت نمی کن��د. به طوری ک��ه بعضا عمده 
متقاضی��ان ناچارند برای دریافت تس��هیالت 
خرید مسکن اعم از تسهیالت خانه اولی ها یا 
وام اوراق، معموال دو ضامن با دو گواهی کسر 

از حقوق به شعبه موردنظرشان ارائه کنند. 
 

بازار سياه معرفی ضامن  ���
ب��ا ال��زام ارائ��ه ضمانت نامه کس��ر از حقوق 
ب��رای مش��موالن دریافت تس��هیالت خرید 
مس��کن و همچنی��ن اوراق حق تق��دم و در 
پ��ی محدودیت هایی که س��ازمان ها، ادارات 
و دس��تگاه ها ب��رای صدور ای��ن گواهی نامه 
اعم��ال می کنن��د، بازار س��یاه معرفی ضامن 
کس��ر از حقوق بار دیگر رونق گرفته اس��ت.  
تحقیق��ات میدان��ی از بازار آزاد معرفی ضامن 
کسر از حقوق برای دریافت تسهیالت مسکن 
نشان می دهد هم اکنون تنها تعداد محدودی 
از دالالن ای��ن ب��ازار اق��دام به معرفی ضامن 
ب��رای دریافت تس��هیالت خری��د آپارتمان 
می کنند.  این  در حالی اس��ت که همین تعداد 
محدود نیز دس��ت کم مبل��غ ٢ میلیون تومان 
بابت معرفی هر ضامن برای دریافت کمترین 
میزان تسهیالت-معموال هر فقره تسهیالت 
٦٠ و ۸٠ میلی��ون تومانی-از متقاضی مطالبه 
می کنن��د. با توجه ب��ه اینکه عمده متقاضیان 
دریافت تس��هیالت خرید مس��کن هم اکنون 
متقاضیان خانه اولی و زوج های جوان هستند 
ک��ه ب��رای خری��د آپارتمان ب��ا تنگنای مالی 
شدیدی مواجهند و پرداخت این مبلغ و مبالغ 
باالتر در بسیاری موارد از توان آنها خارج است. 
دالالن »ضامن وام«، در بسیاری موارد ضامن 
مدنظ��ر خود را تنها برای برخی ش��عب، قابل 
اس��تفاده عنوان می کنند که این بازار س��یاه، 
زمینه رانت و فس��اد را رقم می زند.  دش��واری 
مسیر دسترسی متقاضیان خانه اولی و مصرفی 
مس��کن به وام که رونق بازار مس��کن به شیوه 
درست و غیرسوداگرانه تنها از طریق تحریک 
و حمایت از تقاضای آنان میسر است، موجب 
می شود عمال کارآیی وام خرید مسکن که با 
اقدام��ات گوناگون از جمله افزایش س��قف و 
کاهش س��ود تس��هیالت تالش می شد ارتقا 

یابد، به مانع برخورد کند. 

مانع نامرئی مقابل پای »خانه  اولی« ها

هفت خوان معرفی ضامن در بازار مسکن

اخبار

 رونمایی از پرداخت الکترونیکی مبتنی بر NFC  در بانك پارسیان 
خدمت جدید بانک پارسیان با عنوان NFC با حضور دکتر سیف ، رئیس کل بانک مرکزی ، دکتر کوروش پرویزیان 

مدیرعامل بانک پارسیان، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک پارسیان به صورت رسمی رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، پرداخت الکترونیکی مبتنی بر NFC از امروز قابل استفاده برای مشتریان 

بانک پارسیان است.
 از آنجا که پرداخت پول از طریق تلفن همراه س��اده ترین و س��ریع ترین راه برای انتقال اس��ت، خدمت الکترونیک 
NFC قابلیت پرداخت پول از طریق گوشی های هوشمند را اجرایی می کند. برای این منظور بانک پارسیان برای 
راحتی کاربران خود این خدمت را به آنها ارائه کرده است.دراین راستا، کاربر اطالعات مرتبط با کارت اعتباری خود 
را در گوشی ذخیره کرده و در زمان خرید، گوشی را به دستگاه NFC  خوان نزدیک می کند تا پرداخت انجام شود. 
همچنین برای س��هولت کار بیش��تر معامالت نیاز به تصدیق ندارند اما در برخی موارد ممکن اس��ت، فروش��ندگان در 
خواست تایید هویت کنند. مشتریان می توانند بدون نیاز به شماره حساب و کار با نرم افزارهای گوناگون و پیچیده  
بانکی پرداخت خود را انجام دهند. همچنین در این خدمت نوین همراه داشتن کارت های اعتباری الزامی نداشته 

و یادآوری رمز عبور نیز دراین راستا کاربردی ندارد.

 تقدیرازمدیران، روسای ادارات و شعب برتر بانك توسعه تعاون
در کارگاه آموزشی مدیران صف و ستاد از مدیران ستادی، روسای شعب برتر و همچنین بازنشستگان بانک توسعه 
تعاون تجلیل به عمل آمد. در کارگاه آموزش��ی مدیران صف و س��تاد از مدیران س��تادی، روس��ای ش��عب برتر و شعب 
برتراس��تان ها و همچنین بازنشس��تگان بانک توس��عه تعاون تجلیل به عمل آمد. گفتنی اس��ت براین اساس از هادی 
کمرئی مدیرامور ش��عب، رس��ول ارجمند مدیرامور منابع انس��انی و محس��ن ابراهیمی مدیر امور فناوری اطالعات و 
ارتباطات با اهدای لوح تجلیل به عمل آمد. همچنین از روسای ادارات شعب برتر شامل محمد شیخ حسینی مدیر 
ش��عب اس��تان تهران، هادی بختیار مدیر ش��عب اس��تان فارس، مسعود کس��انی مدیر شعب استان کردستان، احمد 
محمدی مدیر ش��عب اس��تان خراس��ان رضوی، محمدرضا ریگی مدیر ش��عب اس��تان سیستان و بلوچستان به دلیل 
افزایش ش��اخصه ای عملکردی تجلیل ش��د. ش��ایان ذکر اس��ت در این نشست از روسای شعب برتر نیز شامل حسن 
س��میعی دارنجانی ش��هید چمران ش��یراز، مریم س��لیم پور شعبه شهید رجایی تهران، ابوالفضل صیادی شعبه شهید 
بهشتی تهران، محمدحسن رزاقی شعبه توحید تهران، حمید مصباح زالی شعبه مرکزی تبریز، سعید بختیاری جاوید 
شعبه ایران خودرو، اکبر بیگی هرچگانی شعبه آیت اله کاشانی چهارمحال و بختیاری، مرتضی کریمی ثمریان شعبه 

رزن، مجید ابراهیمی شعبه رفسنجان، منصور چابوك شعبه شهر قدس تجلیل به عمل آمد.

هم اکنــون تنها تعــداد محدودی از 
دالالن ایــن بــازار اقدام به معرفی 
ضامن برای دریافت تسهیالت خرید 
آپارتمــان می کننــد.  ایــن  در حالی 
اســت که همین تعداد محدود نیز 
دســت کم مبلــغ 2 میلیــون تومان 
بابــت معرفــی هــر ضامــن بــرای 
دریافت کمترین میزان تسهیالت-

معموال هر فقره تسهیالت 60 و 80 
میلیون تومانی-از متقاضی مطالبه 

می کنند


