
پيام مدير عامل بانک صنعت و معدن به مناسبت روز حمايت ازصنايع کوچک

امضاي تفاهم نامه بانک کشاورزي و سازمان اقتصادي آستان قدس رضوي

احداث پروژه "شهر خودرو" با مشارکت بانک شهر

رويکرد بانک قرض الحسنه مهر ايران در شبکه بانکي کشور کامال متفاوت است

پيش قدمي بانک صادرات در نوسازي ناوگان حمل و نقل کشور

آمادگي بانک توسعه تعاون براي ارائه تسهيالت از محل صندوق توسعه ملي

مدير عامل بانک رفاه از شرکت فوالد مبارکه بازديد کرد

الزامات FATF در کشور پياده سازي مي شود

عل��ي اش��رف افخمي رئي��س هي��ات مدي��ره و 
مديرعامل بانك صنعت و معدن به مناسبت 21 
مرداد ، روز حمايت از صنايع كوچك پيامي صادر 

كرد .

در اين پيام آمده اس��ت: توس��عه اقتصادي هدفي 
اس��ت ك��ه هم��ه جوامع و بوي��ژه جوامعي كه در 
دهه ه��اي اخي��ر در ني��ل ب��ه آن كمت��ر موف��ق 
بودن��د ب��دان مي انديش��ند و نظريه ها ، راهبردها 
و راه��كاري متف��اوت را در مس��ير آن ب��ه تجربه 
مي گذارند تا بتوانند هم در عرصه جهاني گفتماني 
متعادل با كش��ورهاي توس��عه يافته داشته باشند 
 و ه��م ب��راي م��ردم خود زندگ��ي بهتري فراهم

 سازند.
يك��ي از اي��ن راهكارها توج��ه و تمركز بر صنايع 

كوچك اس��ت ، صنايعي كه با س��رمايه اي اندك 
ش��كل مي گيرن��د و مي توانند به جذب نيروهاي 
كار و ايج��اد اش��تغال بپردازن��د و از اي��ن طريق 
فضاي كسب و كار را رونق بخشند ، بهره گيري 
از صنايع كوچك و متوس��ط روش��ي اس��ت كه از 
اي��ن ويژگ��ي برخوردار اس��ت و ميتواند تكيه گاه 
مطمئني باش��د براي دس��تيابي به اين اهداف ، 
صنايعي ك��ه از مزيت هايي نظير انعطاف پذيري 
باال، اش��تغال زايي، توس��عه صنعت��ي منطقه اي 
مبني بر ش��رايط اقليمي برخوردارند.بانك صنعت 

و مع��دن ب��ه عنوان تنه��ا بانك تخصصي بخش 
صنعت و معدن كش��ور كه ماموريت تامين مالي 
طرح هاي توسعه اي كشور را برعهده دارد با توجه 
به نقش و اهميت اين صنايع تمركزي اساسي را 
برآن ها در پيش گرفته است چنانكه در حال حاضر 
مديريت اعتباري صنايع كوچك و متوسط يكي 
از بخش هاي فعال اين بانك در زمينه حمايت از 
صنايع كوچك و متوسط است.اين بانك در اجراي 
طرح رونق توليد كه توسط وزارت صنعت،معدن 
و تج��ارت و ب��ه منظ��ور رفع موان��ع توليد به اجرا 

گذاش��ته ش��ده اس��ت عليرغم سرمايه ، پرسنل و 
ش��عب محدود با پرداخت بيش از 2300ميليارد 
تومان به صنايع كوچك و متوسط توانسته است 
رتبه س��وم را در نظام بانكي كش��ور كس��ب كند.

اينجانب ضمن گراميداشت اين مناسبت اميدوارم 
با تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي بويژه در س��ال 
اقتصاد مقاومتي ، توليد و اش��تغال شاهد اعتالي 
بيش از پيش صنعت كشور ،كاهش سطح بيكاري 
و افزايش س��طح توس��عه و فعاليت اقتصادي در 

ايران باشيم.

همزم��ان با س��فر مدير عامل بانك كش��اورزي 
به مش��هد مقدس، تفاهم نامه همكاري بين اين 
بانك و س��ازمان اقتصادي آس��تان قدس رضوي 

امضا شد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت به نق��ل از روابط 
عمومي بانك كشاورزي، دكتر مرتضي شهيدزاده 
رئيس هيئت مديره و مدير عامل اين بانك،درباره 
انعق��اد تفاهم نام��ه مذكور اظهار داش��ت: بانك 
كش��اورزي سالهاست كه مس��ئوليت حمايت از 
بخش كش��اورزي ش��امل توليد و زنجيره ارزش 
آن را بر عهده دارد و در س��ال هاي اخير نيز اين 
حمايت ها با قرار گرفتن در مسير فرمايشات مقام 

معظم رهبري و همسويي با سياست هاي دولت و 
وزارت جهاد كشاورزي ضرب آهنگ جدي تري به 
خود گرفته و با شدت بيشتري پيگيري مي شود.

وي با اشاره به اينكه بخش بانكداري شركتي در 
اين بانك طي چند سال گذشته با هدف حمايت از 
توليد به شكلي منسجم تر و با برنامه ريزي بهتري 
دنبال مي شود ادامه داد: به همين منظور طي چند 
سال گذشته تفاهم نامه هاي بانكي با شركت هاي 
بزرگ دولتي و توليدي، س��ازمان ها و موسس��ات 

وابسته به بخش كشاورزي منعقد كرده ايم.
دكتر شهيدزاده با بيان اينكه آستان قدس رضوي 
ني��ز به دليل برخ��ورداري از بخش هاي مختلف 

اقتصادي به ويژه بخش كشاورزي، صنايع تبديلي 
و غذايي در اولويت همكاري ما بوده، عنوان كرد: با 
توجه به اين ظرفيت، تفاهم نامه اي بين مديرعامل 
بانك كش��اورزي و مديرعامل سازمان اقتصادي 

آستان قدس رضوي امضا و منعقد شد.
مدير عامل بانك كش��اورزي در تش��ريح رويكرد 
بانكداري ش��ركتي در اين بانك گفت: بانكداري 
شركتي بر اين اصل مبتني است كه به مشتريان 
داراي زنجيره توليد و ارزش به دليل تاثيرگذاري 
بيشتر اين مجموعه ها در امر توليد و امنيت غذايي 
كش��ور، رويكرد متمايزي داش��ته باشيم و قرار بر 
اين است كه همه خدمات مورد نياز اين شركت ها 

و هلدينگ هاي توليدي به صورت يكجا بررسي 
شده تا از اتالف وقت و هزينه جلوگيري شود.

دكتر شهيدزاده خاطرنشان كرد: به همين جهت 
م��ا متعه��د ش��ديم تمام خدمات م��ورد نياز يك 
مجموعه مانند س��ازمان اقتصادي آستان قدس 
رضوي را ارزيابي، بررسي و مصوب كنيم تا اين 
ش��ركت ها بتوانند با فراغ بال بيش��تري نسبت به 
درياف��ت خدمات اقدام كنن��د و به فعاليت اصلي 

خود بپردازند. 
وي گف��ت: حج��م مالي اي��ن تفاهم نامه  تابعي از 
مق��ررات اعتب��اري كش��ور اس��ت و در قالب اين 
تفاهم نام��ه م��ا بايد ب��ا اعتبارس��نجي و رعايت 

مقررات بانكي اعتبارات مورد نياز آس��تان قدس 
رضوي را تامين كنيم. مدير عامل بانك كشاورزي 
اضافه كرد: از س��وي ديگر بانك كش��اورزي به 
دلي��ل برخ��ورداري از ظرفيت ب��اال در بانكداري 
الكترونيك، ارايه خدمات الكترونيكي به سازمان 
اقتص��ادي آس��تان قدس رض��وي را نيز به طور 

جدي تري در دستور كار خود قرار داده است.

مدير عامل بانك شهر با اشاره به اهميت ارتقاي 
س��طح كيفي زندگي شهروندان، از احداث پروژه 

"شهرخودرو" با مشاركت اين بانك خبر داد. 
ب��ه گ��زارش روزنامه تج��ارت به نق��ل از مركز 
ارتباطات و روابط عمومي بانك شهر، دكترحسين 
محمد پورزرندي با تاكيد بر اين كه توسعه پايدار 
شهري بيش از هر زمان ديگري براي كشورهاي 

در ح��ال توس��عه اهمي��ت دارد، گفت: 70درصد 
جمعي��ت اي��ران يعني 50ميليون نفر در ش��هرها 
زندگي مي كنند كه پيش بيني مي شود در چندسال 
آينده جمعيت شهري ايران به 80درصد جمعيت 
كل كش��ور برس��د. وي افزود: در چنين شرايطي 
افزايش دسترسي شهروندان به خدمات و تسهيل 
در دريافت آن نقش مهمي در ميزان رضايتمندي 

آنان دارد كه با همين نگاه،بانك ش��هر طي چند 
س��ال اخير با مش��اركت در پروژه هاي مختلف در 
كالنش��هرها، سعي داشته تا سطح كيفي زندگي 
ش��هروندان را هرچه بيشتر ارتقا دهد. پورزرندي 
با اش��اره به اقدامات اين بانك در چند س��ال اخير 
اظهار كرد: مش��اركت در س��اخت خطوط مترو در 
تهران و بسياري از كالنشهرها، احداث بزرگراه ها 

، پل هاو ... از جمله اقداماتي است كه در اين زمينه 
انجام ش��ده اس��ت و مردم شاهد تاثير اين حضور 
و تغيي��رات ملم��وس آن در زندگي خود هس��تند. 
مديرعام��ل بانك ش��هر در ادامه ب��ا بيان اين كه 
احداث پروژه "شهرخودرو" نيز در اين راستا انجام 
ش��ده اس��ت، افزود: اين پروژه به عنوان پروژه اي 
خاص اس��ت ك��ه مي تواند عالوه بر دسترس��ي 

آس��ان براي ش��هروندان از بسياري از ترددهاي 
غيرض��روري جلوگيري و در كاهش آلودگي هوا 

نيز موثر باشد. 

مرتضي اكبري مديرعامل بانك قرض الحس��نه 
مهر ايران در ديدار با سردار منتظرالمهدي معاونت 
اجتماعي ناجا، در خصوص اقدامات انجام ش��ده 
ب��راي رف��ع محروميت ها و كاهش آس��يب هاي 
ناشي از مشكالت مالي بيان داشت: فعاليت هاي 
اين بانك طي ۴ سال اخير و در دولت يازدهم با 
رويكردي كامال اجتماعي همراه بوده و عملكرد 
آن نسبت به بانك هاي تجاري شبكه بانكي كشور 
كامال متفاوت است.به گزارش روزنامه تجارت به 

نقل از اداره روابط عمومي بانك قرض الحس��نه 
مهر ايران، اكبري ضمن تاكيد به حمايت 10 بانك 
بزرگ كشور از برنامه ها و اهداف تدوين شده براي 
بانك قرض الحس��نه مهر ايران گفت: عمده كار 
ما در اين بانك پوش��ش افراد محروم و پرداخت 
تس��هيالت قرض الحس��نه به نيازمندان واقعي 
جامعه مي باش��د كه در اين راس��تا همكاري هاي 
متعددي با س��اير س��ازمان ها، نهادها و ارگان ها 
انجام ش��ده اس��ت.وي افزود: تا كنون اين بانك 

گام هاي موثر و مفيدي در حوزه هاي كارآفريني 
و اشتغالزايي، بهداشت و درمان، معيشت و ازدواج 
جوانان برداش��ته اس��ت و با 530 ش��عبه فعال در 
كليه اس��تان هاي كش��ور مشغول ارائه خدمات و 
تسهيالت قرض الحسنه به مراجعين و متقاضيان 
مي باش��د.مرتضي اكبري با اشاره به تغير رويكرد 
بانكي دنيا، از ش��عبه محوري به س��مت گسترش 
خدمات بانكداري نوين اظهار داش��ت: در س��ال 
گذش��ته اقدامات ارزنده اي براي توسعه خدمات 

نوين بانكداري الكترونيكي انجام و با راه اندازي 
س��امانه هاي آنالين افتتاح حس��اب و درخواست 
تسهيالت، فصل جديد و متمايزي در ارائه خدمات 
بانكي به مردم ايجاد شده است.مديرعامل بانك 
قرض الحسنه مهر ايران خاطرنشان ساخت: اين 
بانك منابع قرض الحس��نه اش��خاص حقيقي و 
حقوقي خصوصًا خيرين جامعه را جذب نموده و در 
قالب تسهيالت قرض الحسنه با نرخ كارمزد صفر 
تا ۴درصد به نيازمندان جامعه پرداخت مي نمايد.

وي ادامه داد: در س��ال گذش��ته بالغ بر 510 هزار 
فقره تس��هيالت قرض الحس��نه در شعب سراسر 
كش��ور پرداخت ش��ده كه اين مقدار طي چهار ماه 
ابتداي سال جاري نزديك به دويست و ده هزار 

فقره وام مي باشد.

كشاورزيان رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي كشور و معاون وزير راه و شهرسازي كه 
به اتفاق فريدون همتي استاندار قزوين در از طرح 
توليد خودرو س��نگين سبز توسط شركت ماموت 
ديزل بازديد مي نمود، از تالشهاي مديران بانك 
ص��ادرات اي��ران در اعط��اي 7520 ميليارد ريال 
تس��هيالت فروش اقساطي خودروهاي سنگين، 
قدردان��ي كرد.ب��ه گزارش رواب��ط عمومي بانك 
صادرات ايران، كش��اورزيان كه از نحوه تحويل 
خودروهاي س��نگين به متقاضي��ان برخوردار از 

تسهيالت 37٦0 ميليون ريالي اين بانك بازديد 
مي كرد، گفت: ش��رط اصلي در نوس��ازي ناوگان 
خودروهاي س��نگين فرس��وده، تأمين وجه مالي 
آن اس��ت چرا كه امروز كمتر كس��ي عالقه مند 
به خريد نقدي خودرو س��نگين داش��ته و اغلب 
تمايل به استفاده از فاينانس يا ليزينگ براي اين 
منظور دارند بنابراين ورود بانكها به اين موضوع 
بس��يار حائز اهميت است تا روند نوسازي ناوگان 
خودروهاي س��نگين فرسوده با سرعت بيشتري 

به پيش شود.

وي با اش��اره به حمايت بانك صادرات ايران در 
اي��ن زمينه افزود: مدي��ران بانك صادرات ايران 
پيش��قدم ش��دند و قراردادي را براي ليزينگ اين 
خودروها با شركت ماموت ديزل به امضاء رسانند 
ك��ه نتيج��ه آن نوس��ازي 2 هزار دس��تگاه از اين 
ناوگان بود. اين امر بس��يار قابل س��تايش اس��ت 
 و امي��دوارم ك��ه بقيه بانكها نيز از اين الگو تبعيت

 كنند.
در اي��ن بازدي��د مهرزاد فردوس مديرعامل گروه 
مام��وت ديزل نيز در خص��وص كمكهاي بانك 

ص��ادرات اي��ران به پروژه نوس��ازي خودروهاي 
سنگين فرسوده گفت: بيش از 10 سال است كه 
بخشنامه نوسازي خودروهاي فرسوده صادر شده 
و دليل اين كه تا به امروز به موفقيت نرسيده اين 
ب��ود ك��ه هيچ بانكي جلو نيامد و آمادگي پرداخت 
تسهيالت به متقاضيان را نداشت اما خوشبختانه 
بانك صادرات ايران در اين زمينه پيش��قدم ش��د 
و اين��كار ب��زرگ را تقبل نمود و نتيجه آن چيزي 

است كه االن شاهد آن هستيم.
وي در پايان اظهار اميدواري كرد: ساير بانكها نيز 

اين بانك را الگوي خود قرار دهند تا نه فقط اين 
2000 دس��تگاه بلكه ٦0 هزار دس��تگاه خودروي 
س��نگين فرس��وده از رده خارج باالي 35 سال نيز 

نوسازي شود.

مهدي��ان مديرعام��ل بان��ك توس��عه تعاون در 
جلس��ه كارگروه سرمايه گذاري، توسعه و اشتغال 
شهرستان اليگودرز استان لرستان در فرمانداري 
اي��ن شهرس��تان بابيان اي��ن مطلب گفت: بانك 

توسعه تعاون صددرصد دولتي است كه بر اساس 
اساسنامه 70 درصد منابع خود را در اختيار فعاالن 
اقتصادي بخش تعاون و 30 درصد را به غير بخش 

تعاون قرار مي دهد.
وي ب��ا اش��اره ب��ه ش��رايط منابع و مال��ي بانك 
گف��ت: تعامل و هم��كاري تعاون گران و فعاالن 
اقتصادي با بانك مي تواند فرصت و بستر مناسبي 
 را براي ارائه خدمات بهينه به مش��تريان فراهم

 نمايد.

مديرعام��ل اف��زود: در ح��ال حاض��ر اين بانك 
به عنوان يكي از بانك هاي عامل صندوق توسعه 
مل��ي، هم��كاري خيلي خوبي با اين صندوق دارد 
و تع��اون گراني ك��ه داراي اولويت هاي صندوق 
باشند قادر خواهند بود از ظرفيت هاي آن بهره مند 

گردند.
در ابت��داي جلس��ه ني��ز فرماندار شهرس��تان به 
ش��رايط اقتصادي و ظرفيت هاي اين شهرستان 
در حوزه ه��اي صنع��ت، گردش��گري، مع��دن و 

غي��ره پرداخت و به بي��ان آمار تعاوني هاي فعال 
بخش هاي اقتصادي و برخي از مشكالت آن ها 
پرداخت. در ادامه اش��تاب مديركل تعاون، كار و 
رف��اه اجتماع��ي نيز به نمايندگ��ي از تعاوني ها به 
ش��رايط حاك��م بر تعاوني ها و ب��ه نقش آن ها در 
ايجاد اشتغال پرداخت و به خواسته ها و انتظارات 

تعاوني ها از بانك اشاره كرد.
همچني��ن خدابخش��ي نماين��ده اليگ��ودرز در 
مجلس ش��وراي اسالمي نيز به ضرورت حمايت 

از تعاوني ها پرداخت و درخواست مساعدت بيشتر 
بانك از تعاوني ها را داشت. در ادامه اين سفر جلسه 
ارزيابي عملكرد ش��عب اس��تان لرستان با حضور 
مديرعامل، عضو هيئت مديره و مديران امورهاي 
ش��عب، طرح و برنامه، آموزش و پژوهش، منابع 
انس��اني، روابط عمومي و حوزه مديريت در محل 
س��الن جلس��ات اداره شعب برگزار شد و بر اساس 
ش��اخص هاي عملكردي عملكرد تمامي ش��عب 

موردبررسي قرار گرفت.

مدي��ر عامل بانك رفاه گفت: بانك رفاه مي تواند  
به مشتريان فوالد مباركه در سراسر كشور خدمات 

بانكي ارائه دهد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت به نق��ل از روابط 
عمومي بان��ك رفاه ، دكتر س��هماني مديرعامل 

بانك رفاه در ديدار با مدير عامل ش��ركت فوالد 
مباركه اصفهان با اعالم اين مطلب گفت: بانك 
رفاه امادگي الزم را دارد تا به عنوان بانك عامل 
ش��ركت فوالد مباركه به تمامي مش��تريان اين 

شركت خدمات بانكي ارائه دهد.

در اي��ن نشس��ت ريي��س اداره ام��ور ش��عب 
بان��ك  آمادگ��ي  از  ني��ز  اصفه��ان  اس��تان 
 در تاس��يس ش��عبه در مح��ل ش��ركت خب��ر 

داد.
دكتر س��بحاني مدير عامل شركت فوالد مباركه 

ني��ز ضمن ابراز خرس��ندي از هم��كاري با بانك 
رفاه خاطر نش��ان س��اخت: گروه ف��والد مباركه 
اصفهان با ايجاد 350 هزار ش��غل مس��تقيم و غير 
مس��تقيم رتبه نخس��ت صادرات غير نفتي كشور 

را در اختيار دارد.

 

فرزانه رجايي ضمن بيان اقدامات بانك خاورميانه 
در مبارزه با پول شويي، گفت: توصيه هاي ۴0گانه 
FATF متضمن استانداردهاي بين المللي در زمينه 
مبارزه با پول شويي و تأمين مالي تروريسم است 
كه بر اساس صالح ديد نهادهاي مربوطه، برخي 

از الزاماتش در كشور پياده سازي مي شود.
فرزانه رجايي سلماسي، مدير مبارزه با پول شويي 

و تطبي��ق قواني��ن بانك خاورميان��ه در گفتگو با 
خبرن��گار عيارآنالين، به بيان اقدامات اين بانك 
در خص��وص مبارزه با پول ش��ويي و تأمين مالي 

تروريسم پرداخت. 
رجاي��ي در رابط��ه با اجراي الزام��ات بين المللي 
مب��ارزه با پول ش��ويي در بانك خاورميانه، گفت: 
در ح��ال حاضر، ما تمامي دس��تورالعمل هايي كه 
بان��ك مرك��زي در اي��ن خص��وص اعمال كرده 
اس��ت، همچون شناسايي مشتريان، تشخيص و 
گزارش معامالت مشكوك، دسته بندي مشتريان 
به لحاظ ريسك پول شويي و شناسايي مضاعف 
مشتريان پر ريسك را پياده سازي كرده ايم و بدين 
منظور از توصيه هاي گروه اقدام مالي )FATF( و 

رهنمودهاي بازل و وولسفبرگ استفاده نموده ايم. 
از ديگ��ر اقدامات مهم، بهب��ود فرايندها، ارتقاي 
سيستم ها، فرهنگ سازي و آموزش كليه كاركنان 

در حوزه مبارزه با پول شويي بوده است. 
 KPMG همچنين در س��ال گذش��ته، از مؤسسه
)يكي از چهار شركت بزرگ حسابرسي بين المللي( 
دع��وت كرديم تا اقدامات انجام ش��ده را ارزيابي 
نماي��د ك��ه نتيجه ارزيابي بس��يار مثبت بود و به 
گفته آن ها، اقدامات انجام شده و آنچه پياده سازي 
نموده ايم، در سطح بين المللي قابل پذيرش است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چه زيرساخت هاي 
نرم افزاري براي اجراي دس��تورالعمل هاي فوق 
در بانك خاورميانه به كار گرفته شده است، بيان 

داش��ت: ما چن��د نرم افزار داريم؛ يك��ي نرم افزار 
مبارزه با پول ش��ويي كه بيش��تر براي تشخيص 
معامالت مش��كوك است و قواعد بانك مركزي 
در آن پياده س��ازي ش��ده اس��ت و يكي، دو قاعده 
هوشمندتر كه خودمان اضافه كرديم كه مي تواند 
تغيير رفتار مشتري را در تراكنش هايش تشخيص 
دهد. همچنين بر روي اين نرم افزار قابليتي داريم 
براي دس��ته بندي مشتريان كه بر اساس ريسك 
پول ش��ويي و شاخص هايي مانند نوع كسب وكار 
و س��ابقه مش��تري، آن ها را دسته بندي مي كند. 
براي مشتريان پر ريسك اقدام كنترلي شناسايي 
مضاعف بوده كه شامل فرايندهايي مانند نظارت 
مس��تمر و درخواس��ت مدارك و اطالعات بيشتر 

اس��ت. نرم اف��زار ديگري كه داريم، س��امانه اي 
براي تحريم ها اس��ت كه كليه مش��تريان و ذينفع 
نهايي آن ها و همچنين ساير ذينفعان در آن چك 
مي ش��وند.رجايي سلماس��ي در رابطه با وضعيت 
همكاري بان��ك خاورميانه با بانك هاي خارجي 
اظه��ار داش��ت: ارتباط خوب و رو به توس��عه اي 
ب��ا برخ��ي از بانك هاي اروپاي��ي داريم و با توجه 
به اينكه آن ها متوجه مي ش��وند ما سياس��ت ها و 
روال هاي بين المللي مبارزه با پول شويي و تأمين 
مالي تروريس��م را داريم و بر اس��اس آن چيزي 
ك��ه بان��ك مرك��زي ابالغ كرده اس��ت، آن ها را 
پياده س��ازي كرده ايم، قطعًا تمايل بيش��تري پيدا 

مي كنند كه با ما ارتباط داشته باشند.
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پرداخت سود سهام شرکت باما 
از طريق شعب بانک سپه

ب��ر اس��اس قرارداد منعقده مي��ان اين بانك و 
ش��ركت بام��ا عمليات پرداخت س��ود س��هام 
سهامداران شركت مذكور هم اكنون از طريق 
كليه ش��عب بانك س��په آغاز شده است.در اين 
راستا سهامداران حقيقي شركت ياد شده ضمن 

مراجعه به شعب اين بانك با ارائه مدارك هويتي معتبر مي توانند سود 
سهام خود را دريافت و يا به ساير حساب هاي خود انتقال دهند.شايان 
ذكر است بانك سپه به عنوان نخستين بانك ايراني و دولتي و بيش 
از 90 سال سابقه درخشان در عرصه بانكداري و ارائه خدمات مناسب 
به مش��تريان، عامليت پرداخت س��ود سهام تعداد زيادي از شركتهاي 
سهامي بورسي و فرابورسي را از سالهاي گذشته از طريق شعب سراسر 

كشور به عهده دارد.

اطالعيه بانک ملت 
درباره بنرهاي مجعول منتشره در فضاي مجازي

 بان��ك ملت درباره بنرهاي مجعول تبليغاتي 
منتش��ره در فضاي مج��ازي، اطالعيه اي را 
منتش��ر كرد. به گ��زارش روزنامه تجارت به 
نقل از روابط عمومي بانك ملت، در پي انتشار 
چن��د بنر مجعول تبليغاتي در فضاي مجازي 

كه با به چالش كشيدن وجاهت حرفه اي تعدادي از بانك هاي كشور، 
در صدد اختالف افكنى و القاي وجود رقابت ناس��الم در نظام بانكي 
بود، بانك ملت با تقبيح اين رفتارهاي غير مسوؤالنه، اعالم كرد كه 
هرگونه تبليغ خارج از كانال هاي رس��مي بانك، ارتباطي به اين بانك 
نداشته و مورد تاييد نيست.روابط عمومي بانك ملت در اين اطالعيه 
از هموطنان عزيز درخواست كرد كه صرفًا مطالب و اطالعات منتشره 
از طريق كانال هاي رس��مي را مد نظر قرار دهند و از بازنش��ر اطالعات 

و مطالب غير مستند جداً خودداري كنند.

افزايش 140 درصدي واگذاري 
شرکت هاي تحت مديريت بانک ملي

به دنبال تاكيدات دولت محترم درباره خروج 
بانك ه��ا از بنگاهداري،بان��ك مل��ي ايران 
اجراي اين سياس��ت را در راس برنامه هاي 
خود قرار داده اس��ت به گونه اي كه ارزش 

واگذاري هاي اين بانك در سال 95 نسبت به سال 9۴ ، حاكي از رشد 
1۴0 درصدي واگذاري ش��ركت هاي تحت مديريت بانك ملي ايران 
اس��ت.به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بانك ملي 
ايران، جمع واگذاري ها در اين بخش در س��ال 9۴،چهار هزار و 158 
ميليارد ريال بوده است كه در سال 95 به نه هزار و 7۴٦ ميليارد ريال 
رس��يده اس��ت.الزم به ذكر اس��ت بخش��ي از اين شركت ها را دولت به 
دليل بدهي خود به بانك ملي ايران واگذار كرده اس��ت. هدف بانك 
ملي ايران اين اس��ت كه اين دس��ته از ش��ركت ها را بهسازي كرده و به 

بهره وري برساند و در نهايت اين شركت ها را واگذار كند.

انجام موفقيت آميز عمليات انتقال خدمات 
بانک سينا به مرکز داده

پنجمين عمليات مانور انتقال خدمات بانك 
س��ينا )Switchover( به مركز داده مواقع 
بح��ران اين بانك در اصفهان با موفقيت به 
پايان رس��يد.به گزارش روزنامه تجارت به 

نقل از روابط عمومي بانك سينا، به منظور محك و ارزيابي سامانه ها 
و روال هاي مركز داده مواقع بحران اين بانك در ارائه بهينه خدمات 
بانكي به هموطنان در زمان بحران هاي احتمالي، عمليات مانور انتقال 
خدم��ات از س��ايت اصل��ي مركز داده در ته��ران به اين مركز داده طي 
روزهاي پنجش��نبه و جمعه گذش��ته با موفقيت انجام ش��د.طبق اين 
مانور، اطمينان خاطر حاصل شد كه خدمات بانكي در اين بانك حتي 
در مواق��ع ب��روز ح��وادث نيز بدون قطعي از طريق اين مركز داده ارائه 
خواهد ش��د. گفتني اس��ت با توجه به جايگاه رفيع مش��تريان نزد بانك 
س��ينا و اهميت تامين نظرات و خواس��ته هاي آنان، اين بانك را بر آن 
داش��ته اس��ت تا از جمله معدود بانك هاي كش��ور باش��د كه اين مركز 
داده را براي اس��تفاده در مواقع بحران و به منظور تداوم ارائه خدمات 

به هموطنان به بهره برداري برساند.

برگزاري همايش شرکت پست
 و بانک قرض الحسنه رسالت

مدي��ر گروه فن��آوري اطالعات و ارتباطات 
بانك��داري اجتماعي،خدم��ات بانك قرض 
الحس��نه رس��الت را در همايش��ي با حضور 
معاون��ان پش��تيباني و عامالن ذيحس��ابي 

ش��ركت پس��ت تبيين كرد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عمومي بانك قرض الحس��نه رس��الت ، بهروز رضايي دونچالي مدير 
گ��روه فن��آوري اطالعات و ارتباطات بانكداري اجتماعي با اش��اره به 
رويكردهاي بانك گفت: بانك قرض الحس��نه رس��الت ،بانكي اس��ت 
اجتماعي كه در راستاي احيا و اشاعه سنت الهي و خدا پسندانه قرض 
الحس��نه با هدف بهره مندي آحاد جامعه از خدمات ش��رعي، آس��ان و 
ارزان فعاليت مي كند.وي در اين همايش همچنين نحوه برخورداري 
كاركنان پس��ت و خانواده هاي آنان را از خدمات بانكداري اجتماعي 
توضيح داد.در اين همايش كه درسالن همايش هاي پست منطقه 13 
برگزار ش��د ،حيدري مدير عامل ش��ركت ثمين و رس��ول زاده نماينده 

مركز اعتبارسنجي مرآت نيز حضور داشتند.

امکان افتتاح سپرده پس انداز، بدون نياز به 
حضور اوليه مشتريان در بانک انصار

ب��ه گزارش روزنام��ه تجارت به نقل از اداره كل 
رواب��ط عمومي و تبليغات بان��ك انصار، با ايجاد 
اي��ن قابليت در س��ايت بان��ك متقاضيان افتتاح 
س��پرده قرض الحس��نه پ��س ان��داز مي توانند 
نس��بت به افتتاح س��پرده براي خود و يا س��اير 

اعضاي خانواده،صرفًا با اطالع از مش��خصات شناس��نامه اي وكارت 
مل��ي اي��ن افراد،اقدام كنند.س��پرده هاي متقاضيان پس از ثبت نهايي 
 در س��ايت به صورت يكپارچه و سيس��تمي در ش��عبه س��يما افتتاح 

مي گردد.
س��پس متقاضيان )مش��تريان جديد(به منظور دريافت خدمات بانكي 
در شعب بانك انصار )كاربر سيما( حضور يافته و خدمات بانكي براي 
ايش��ان فع��ال مي گردد. اين گ��زارش مي افزايد،اين قابليت به منظور 
جذب مش��تريان جديد براي بانك بوده و مش��تريان فعلي بانك براي 
افتتاح حساب مي بايست از خدمات الكترونيك بانك)اينترنت بانك( 
اس��تفاده كرده و يا به صورت حضوري به ش��عب بانك مراجعه كنند.با 
راه اندازي اين امكان جديد كه براي اولين بار در شبكه بانكي توسط 
بانك انصار ايجاد ش��ده اس��ت،بخش اعظمي از فرآيند مراجعه اوليه به 
شعبه و تشريفات افتتاح حساب تسهيل شده ومتقاضيان مي توانند به 
راحتي از طريق بستر اينترنت ، در بانك انصار افتتاح حساب كنند.اين 
قابليت مي تواند حجم ورودي مشتريان جديد را به بانك افزايش داده و 
با مديريت صحيح و مشتري مداري همكاران گرامي در شعب،مشتريان 
جديد با ساير محصوالت و خدمات بانك آشنا شده و از خدمات مطلوب 

بانك انصار استفاده كنند.

پيشخوان

بانک و بيمه
مدي��ركل اعتب��ارات بانك مركزي بر اس��تفاده هرچه س��ريعتر 
زوجهاي جوان از فرصت اس��تثنايي و بس��يج نظام بانكي كشور 
براي وام ازدواج تاكيد كرد و گفت: متقاضيان دريافت وام ازدواج 

هرچه زودتر تشكل پرونده دهند.
علي اصغر ميرمحمدصادقي در گفتگو با خبرگزاري مهر با اشاره 
به مهلت باقيمانده براي استفاده متقاضيان دريافت وام ازدواج 
گفت: نظام بانكي كشور اكنون آماده پرداخت وام قرض الحسنه 
ازدواج با سهل ترين شرايط به متقاضيان است و به همين دليل 
يك فرصت مناسب پيش روي زوج هاي جوان قرار گرفته تا در 
كمترين زمان ممكن و با ش��رايط مناس��ب، هر يك ده ميليون 

تومان از شبكه بانكي، وام ازدواج دريافت نمايند.
مديركل اعتبارات بانك مركزي با بيان اينكه اجراي اين طرح تا 
پايان شهريورماه ادامه خواهد داشت، افزود: بر اساس آمارهاي 
رسمي هر يك از بانك هاي مشاركت كننده در اين طرح، اكنون 
ش��رايط خوبي براي پرداخت تس��هيالت مهيا است و آمارهاي 
نظ��ام بانك��ي نيز گوياي آن اس��ت كه بالغ ب��ر 120 هزار فقره 
تس��هيالت ازدواج در همين مدت زمان كوتاه پرداخت ش��ده 

است.

وي ب��ا بي��ان اينكه س��ود اي��ن وام ها ۴ درصد اس��ت، تصريح 
ك��رد: اقس��اط 3٦ ماه��ه در نظ��ر گرفته مي ش��ود و با توجه به 
اينك��ه ت��ا پي��ش از اجراي طرح، 500 ه��زار نفر در صف تقاضا 
ق��رار داش��تند، ت��الش ش��ده ت��ا در قال��ب اجراي اي��ن طرح، 
 ص��ف متقاضي��ان از بي��ن ب��رود و پرونده ه��ا به روز بررس��ي

 شود.
ب��ه گفت��ه ميرمحمدصادقي، چنانچه زوج ها توامان در بانكهاي 
مشابه ثبت نام داشته باشند، مي توانند با ارايه تنها يك ضامن 
و حتي پشتوانه قرار دادن يارانه نقدي حساب سرپرست خانوار 
به عنوان ضامن، از تس��هيالت بيس��ت ميليون توماني زوجين 

بهره مند شوند.
وي ب��ا بي��ان اينكه اجراي اين طرح از ابتداي مردادماه ش��روع 
ش��ده و تا انتهاي ش��هريورماه در قالب طرح ضربتي ادامه دارد، 
اظهار داشت: به نظر مي رسد بهترين فرصت براي دريافت وام 
ازدواج از س��وي متقاضيان فراهم ش��ده و افرادي كه صاحب 
صالحيت براي دريافت اين وام هس��تند، بايد هر چه زودتر از 
اين فرصت اس��تفاده كرده و با ش��رايط مناس��ب، وام خود را از 

شبكه بانكي دريافت كنند.

مديرکل اعتبارات بانک مرکزي  اعالم کرد؛

فراخوان دوباره متقاضيان وام ازدواج


