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هفته نامه تخصصي 

در حوزه بانک، بیمه و بورس

 اولین همایش سراسري مدیران بانک انصار درسال ۱۳٩٦ 
از تاری��خ ۱٢ تا ۱۴ اردیبهش��ت با حض��ور دکترابراهیمي 
مدیرعام��ل، آقاي فروتن قائم مقام، معاونین، مدیران کل 
وجانش��ینان آن ها، رییس دفترامورفقهي، مدیران ش��عب 

استان ها و روساي ادارات این بانک برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي وتبلیغات، دکترآیت اله 
ابراهیمي مدیرعامل بانک انصار در این همایش از »نظام 
نامه جامع بانکداري قرض الحسنه« و »برنامه های عملیاتي 
قرارگاه حمایت های اجتماعي« این بانک رونمایي کرد. بنا 
به این گزارش دکتر ابراهیمي پیش ازمراسم رونمایي در 
سخناني »نظام نامه جامع بانکداري قرض الحسنه بانک 
انص��ار« را ح��اوي اقدامات راهبردي این بانک در مس��یر 
ترویج س��نت نیکوي قرض الحس��نه و افزایش پرداخت 
نظام مند تسهیالت آن به آحاد مردم دانست وگفت: این 
نظام نامه به منظور توسعه عدالت، حمایت از محرومان، 
مش��ارکت در امور عام المنفعه و در راس��تاي گس��ترش 
فعالیت های بانک نسبت به وظایف ذاتي خود تدوین شده 
است. مدیرعامل بانک انصار با اشاره به اهمیت وجایگاه 
مسئولیت های اجتماعي در حوزه بانکداري اظهار داشت: 
بانک انصار به عنوان بانکي پیشرو در خدمت به جامعه و 
ارزش های آن، الگوي مناس��بي در زمینه مس��ئولیت های 

اجتماعي است و تأسیس »قرارگاه حمایت های اجتماعي« 
با یاري خداوند متعال فعالیت های اجتماعي این بانک را 
گس��ترش و عمق خواهد بخش��ید.دکتر ابراهیمي افزود: 
ای��ن ق��رارگاه با حضور جمعي از مدیران باتجربه بانک راه 
اندازي ش��ده و بنا دارد به موضوعات و محورهاي مربوط 
به حوزه مسئولیت های اجتماعي بپردازد و با سیاستگذاري 
و اتخاذ تدابیر الزم وهمراستا با اقتضائات اقتصادمقاومتي، 

بانک��داري ب��دون ربا و بانکداري مقاوم، خدمات اجتماعي 
بانک انصار را توسعه بخشد. وي در ادامه به تشریح شرایط 
اقتصادي و نقش شبکه بانکداري و اقدامات بانک انصار 
در وضعی��ت کنون��ي پرداخ��ت و تصریح کرد: بانک انصار 
برپای��ه ارزش ه��اي انقالبي و مس��ئولیت های اجتماعي 
خود ضمن رعایت کامل قوانین ومقررات بانک مرکزي؛ 
کسب رتبه اول شفافیت اطالعات بانک هاي بورسي کشور 

وکس��ب رتبه های باال بین بانک های کش��ور را به خود 
اختصاص داده و در حوزه قرض الحسنه و اقتصادمقاومتي 
نیز جایگاه برتر را به دس��ت آورده اس��ت. دکتر ابراهیمي 
افزود: بانک ها براي نقش آفریني در اقتصادمقاومتي باید 
ب��ه نظ��ام کارمزدي و خدم��ات ارزش آفرین روي آورند و 
ت��الش کنن��د ضمن رونق اقتصادي و تقویت بخش هاي 
واقعي اقتصاد و فعالیت های تولیدي و اشتغال زا، خود را از 
گرداب افزایش سود به سپرده ها نجات دهند و با همکاري 
با یکدیگر به حل معضالت عدیده اقتصاد کش��ور کمک 
کنند.مدیرعامل بانک انصار در ادامه یادآور شد: بانک ها با 
توجه به توانمندی های خود وامکان نقش آفریني در جهت 
افزایش رفاه همه بخشهاي جامعه می توانند اثر گذار باشند؛ 
بنابراین باید با تأکید بر مدیریت جهادي، پیروي از موازین 
شرعي و بانکداري بدون ربا، راه رونق اقتصادي کشور را 
باز کنند. دکتر ابراهیمي در بخش دیگري از سخنان خود 
به اقدامات بانک انصار به منظور رعایت نرخ سود ابالغي 
بانک مرکزي به س��پرده ها و تالش براي حل ریش��ه اي 
مس��ائل بانکداري اش��اره واضافه کرد: ما هرجا در دفاع از 
ارزش ها و منافع عمومي و انجام مسئولیت های اجتماعي 
پایداري و استقامت نشان داده ایم، خداي متعال عنایات و 

رحمت خود را شامل حال ما نموده است.

رونمایي مدیرعامل بانک انصار از نظام نامه جامع بانکداري قرض الحسنه

اعتماد مردم به بانکدار ایرانی را نشکنیم 
ابراهيم كاظم پور  ���

کارشناس بانکی
فضای رس��انه ای کش��ور این روزها به ش��دت تحت تاثیر 
اخبار مربوط به رقابت های انتخاباتی و جمالت تند و تیز 
رقبایی است که راه رستگاری و موفقیت کارزار انتخاباتی 
خوی��ش را در نف��ی صددرصدی تمام عملکردهای دولت 
فعلی و تندترین انتقادها نسبت به وضعیت اقتصاد کشور 
می بینند . در این میان همچون ادوار گذش��ته بانکداران 
ایرانی در معرض قضاوت های یک سویه و غیر کارشناسی 
برخی نامزدهای محترم قرار گرفتند . در طول  سال گذشته 
فضای عمومی رسانه های منتقد دولت آکنده از حمالت 
سنگین یک سویه و غیرمنصفانه به عملکرد بانک ها بود 
. انتش��ار اخبار مربوط به دش��واری های ناش��ی از تطبیق 
ناگزیر صورتهای مالی بانکهای ایرانی با اس��تانداردهای 
مالی بین المللی و تاخیر در برگزاری مجمع عمومی بانکها 
با انبوهی از تحلیل های غیرکارشناس��ی همراه ش��د که 
ورشکس��تگی بانکها )و در واقع کل اقتصاد بانک محور 
کش��ور(  را محتوم و قریب الوقوع نش��ان می دادند.اتهام 
زنی به ش��بکه بانکی با این مضمون که کل تس��هیالت 
شبکه بانکی فقط به »افراد خاص« تعلق می گیرد و چشم 
بستن بر هزاران پروژه عمرانی که با تسهیالت بانکها به 
تمر نشس��ته اند ، و نیز دهها هزار کس��ب و کار متعلق به 
بخش خصوصی که وامدار بانکها هستند ، خود به اندازه 
ی کافی غیرمنصفانه و مخرب اس��ت ، ولی اگر طرح آن 
از سوی افرادی صورت گیرد که نامزد سمت عالی ترین 
مقام اجرایی کشور هستند آنگاه می تواند تبعاتی ویرانگر 
داش��ته باش��د.  بی گمان ش��بکه بانکی نیز همچون سایر 
دس��تگاههای اقتصاد کش��ور از بروز مشکالت ساختاری 
دیرپ��ا رن��ج م��ی برد ، اما اینکه بیان هر نارس��ایی در این 
سیستم  با بزرگنمایی و غوغاسازی همراه باشد می تواند 
به سس��ت ش��دن پایه های اعتماد مردم به اس��توانه های 
اقتصاد ملی منجر شده و سپرده گذاران و سهامداران بانکها 

را تحت تاثیر این اتهام زنی ها و سیاه نمایی ها ، تشویق 
به خروج س��رمایه هایش��ان از شبکه بانکی کشور نماید . 
هرچند خوشبختانه آمار منابع بانکی کشور نشان می دهد 
که رفتار سپرده گذار ایرانی از این تحلیل پیروی نمی کند 
و در همه بانکهای کشور طی سال گذشته نیز شاهد روند 
افزایش منابع و تس��هیالت ش��بکه بانکی کشور بوده ایم .  
ام��ا دلی��ل این اعتماد و تداوم ارتباط عمیق مردم با بانکها 
چیست ؟ چه عاملی باعث می شود که قاطبه مردم بیش 
از هر مجرای دیگری در اقتصاد کشور ، بانک را به عنوان 
امین انتخاب کرده و سپرده شان را از بانک خارج نکنند؟ 
پاسخ این است : مردم می بینند و می دانند که بانکها هنوز 
و همچنان امن ترین محل حفظ اندوخته هایشان هستند 
. در طول تاریخ ۱٢٠ س��اله بانکداری ایرانی ، هیچ بانکی 
ورشکس��ت نش��ده و هیچ موردی به ثبت نرسیده که یک 
بانک ایرانی ناتوان از بازپرداخت پول سپرده گذارش بوده 
باشد. شهروند ایرانی می بیند که علیرغم تمام کاستی ها 
و نارسایی ها ، هنوز شعبه ی بانک از لحاظ تکریم ارباب 
رجوع و پاس��خگویی به مردم س��رآمد تمام دستگاه های 

اداری و خدماتی کشور است . مردم می بینند که بانکهای 
کش��ور طی س��الهای اخیر گامهای مهمی برای افزایش 
رضایتمندی مشتریان برداشته اند که در این مسیر توسعه 
سامانه های ارائه خدمات بانکی از طریق اولویت بخشی به 
ابزارهای مبتنی بر بانکداری الکترونیک نقشی بسیار مهم 
در تسهیل و تسریع امور بانکی هموطنان داشته و فاصله 
چش��مگیر بانکهای ایرانی با اس��تانداردهای ارائه خدمات 
الکترونیک در دیگر کشورها به شدت کاهش یافته است. 
نظام بانکی توانسته است علیرغم وجود تمام مشکالت، 
ارتباطات مالی کش��ور را به خوبی هدایت کرده و با وجود 
محدودیت ها و فش��ارها، تجارت خارجی و داخلی کش��ور 
را در حجم��ی مناس��ب مدیری��ت کند که تحقق این مهم 
بیش از هرچیز مرهون سختکوشی ، هوشمندی و درایت 
مدیران و کارکنان بانکهای کشور بوده است. مگر مدیریت 
پرداخت ماهانه دهها هزار میلیارد ریال یارانه نقدی را بانکها 
عهده دار نیستند ؟ مگر فروش اوراق مشارکت بزرگترین 
پروژه های عمرانی کش��ور توس��ط بانکها صورت نگرفته 
اس��ت ؟ مگر بانکها از پذیرش س��نگینی اجرای برخی از 
دشوارترین طرح های نقدی اقتصاد کشور همچون خرید 
گندم از کشاورزان ، توزیع کارت هوشمند سوخت و فروش 

ارز دانشجویی و ... شانه خالی کرده اند؟    
بی گمان بازنده ی نهایی تکرار اتهام زنی ها و سیاه نمایی 
ها علیه نظام بانکی که خود به عنوان یک سازمان خدماتی 
از تس��هیالت آن اس��تفاده نموده و طرح هایی را از محل 
همین تسهیالت اجرا نموده که به آن افتخار نیز می نماید ،  
دهها میلیون شهروند ایرانی بهره مند از توسعه زیرساخت 
های عمرانی کشور ، تولیدکنندگان و بازرگانان  و میلیون 
ها ش��هروندی هس��تند که با سپردن اندوخته هایشان به 
بانکها در گردش چرخهای اقتصاد کش��ور مش��ارکت می 
کنند . با پرهیر از تکرار جنجال سازی و غوغاساالری به 
بانکدار ایرانی اعتماد کنیم و امکان حضور بالنده و موثرش 

در اقتصاد کشور را فراهم کنیم.

 بانک دی به مجمع می رود
بانک دی که از ۱٠ ماه پیش تا کنون با توقف نماد روبرو اس��ت، برای انتخاب هیات مدیره 
به مجمع عادی بطور فوق العاده می رود.بانک دی که از ۳٠ تیر س��ال گذش��ته تا کنون دور 
از تابل��وی معام��الت فرابورس اس��ت ، برای انتخاب اعض��ای هیات مدیره، مجمع عادی به 
طور فوق العاده ایی را در س��اعت ۱۱ ش��نبه ٦ خرداد در مجموعه فرهنگی ورزش��ی تالش 
برگ��زار م��ی کن��د. بنابرای��ن گزارش، این بانک خرداد س��ال گذش��ته در مرحله اول افزایش 
س��رمایه ۱٠٠٠ درصدی ، با ٥٠٠ درصد از محل س��ود انباش��ته ، س��رمایه اس��می را به ٢۷٦ 

میلیارد تومان رسانده است.

آغاز طرح بخشش جرائم در قرض الحسنه مهر
به مناس��بت میالد با س��عادت حضرت علی اکبر )ع( لغایت هفتم تیرماه ٩٦ )مصادف با عید 
س��عید فطر( طرح بخش��ودگی جرائم تاخیر تس��هیالت در بانک قرض الحس��نه مهر ایران 
اجرایی ش��د. این طرح با هدف تش��ویق مش��تریان بدهکار به پرداخت بدهی و اهتمام در 
وصول مطالبات غیر جاری در شعب سراسر کشور این بانک کلید خورد تا با بازگشت منابع 
حاص��ل از طری��ق وص��ول مطالب��ات و تخصی��ص آن به پرداخت مجدد تس��هیالت قرض 
الحس��نه به منظور مس��اعدت در امر تولید و اش��تغال موجبات رونق اقتصادی کش��ور در سال 
جاری فراهم گردد. براین اساس کلیه بدهکارانی که بدهی آنان در سرفصل مطالبات غیر جاری بوده و تا کنون نسبت 
ب��ه تس��ویه آن اق��دام ننم��وده ان��د، در ص��ورت واریز اصل و کارمزد متعلقه به صورت یکجا و تس��ویه کامل بدهی در بازه 

زمانی مذکور، جرائم تاخیر تسهیالت مربوطه مورد بخشودگی قرار می گیرد.

افتتاح و راه اندازی شعب بیمه »ما« در شهرهای رفسنجان و سیرجان
در راس��تای اهداف مش��تری مدارانه و در جهت خدمت رس��انی مناسب و سریع و در دسترس 
مش��تریان بودن، ش��عب جدید بیمه »ما« در ش��هرهای رفس��نجان و سیرجان افتتاح شد. به 
گزارش روابط عمومی بیمه »ما« ، آیین راه اندازی و افتتاح ش��عب  س��یرجان و رفس��نجان با 
حضور مهندس صفدری مدیرعامل بیمه »ما« ، امیرحسین قربانی معاون فنی، امیر شفیعی 
مدیر امور ش��عب ، س��عید طاهری مدیر بیمه های مس��ئولیت و غالمرضا مددی مدیر امور 
نمایندگان و کارگزاران برگزار ش��د. در ابتدای این مراس��م جناب آقای هرندی رییس ش��عبه 
کرم��ان بیم��ه »م��ا« ضم��ن خ��وش آم��د گویی به مدعوین ، خالصه ای از آمار فروش ش��عبه های کرمان، س��یرجان و 

رفسنجان ارائه نمود.

حضور فعال بیمه پارسیان در بیست و دومین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
بیس��ت و دومین نمایش��گاه نفت،گاز، پاالیش و پتروش��یمي؛ امس��ال نیز همانند س��ال هاي 
گذش��ته با حضور فعاالن عرصه نفت و انرژي کش��ور از ۱٦ اردیبهش��ت ماه درحال برگزاری 
است. بیمه پارسیان امسال نیز حضوري فعال در کنار شرکت هاي بزرگ حوزه انرژي، نیرو 
و پتروش��یمي و صنایع وابس��ته دارد و به ارایه آخرین دس��تاوردها و خدمات بیمه اي توس��ط 
 کارشناس��ان فن��ي و مج��رب خ��ود ب��ه بازدیدکنن��دگان و مس��ئوالن ح��وزه ان��رژي 

می پردازد. 
یکي از اهداف شرکت از حضور در این نمایشگاه معرفي هرچه بیشتر خدمات بیمه پارسیان که به عنوان یکي از بازیگران 
اصلي عرصه بیمه انرژي کش��ور مي باش��د و با راه اندازي ش��عبه تخصصي بیمه هاي نفت و انرژي از س��ال ۱۳٩٢، بهره 
گیري از توان فني اس��اتید و مش��اوران مجرب و تراز اول این حوزه و حضور کارشناس��ان فني خبره، به صورت ویژه 
تمرکز خود را بر ارایه خدمات بیمه اي به پروژه هاي بزرگ صنعت نفت قرار داده است و در این مسیر به دستاوردهاي 
چشمگیري چون ارایه خدمات بیمه اي به پروژه هاي توسعه میادین نفتي، سکوهاي نفتي پارس جنوبي، پاالیشگاه ها 
و پتروشیمي ها در سراسر کشور نایل گردیده است به مخاطبان و همچنین قابلیت هاي ویژه خدمات این شرکت بوده 
است که همین حضور قدرتمند پارسیاني باعث مي شود تا بازدیدکنندگان نمایشگاه از نزدیک حاصل تالش و فعالیت 

کارآمد و به روز پارسیاني ها را خصوصًا در حوزه نفت و انرژي شاهد باشند.
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آد  رس د  فتر نشریه: تهران، خیابان ستارخان، بین توحید   
و باقرخان، نبش کوچه شهید   اکبریان آذر، پالك ۵7، طبقه2                             

تلفن: 6679136۵ لیتوگرافي و چاپ:گل آذین  

آیین نامــه اخــالق حرفه ای »اخبار بانک«  در ســایت ایــن هفته نامه به 
www.Tejaratonline.ir آدرس ذیل قابل رویت است.  

صاحب امتیاز: موسسه انتشاراتي عصر ایرانیان
مدیر مسئول: اصغر نعمتي

علی كاشی - اخبار بانكشوک قالیباف به بیکاران! 


