
در نشست بانکداران خبره آسيب شناسي شد؛

چالش های بزرگ نظام بانکي ايران
تريبون

هفته انمه  اقتصادي

 شنبه 21مرداد ماه 1396 سال پنجم 
شمـــاره 187  12صــفحه   1000 تومان

نتای��ج ی��ک پژوه��ش به ارائه مدلی برای شناس��ایی تقلب 
مش��تریان کارت های اعتباری بانک ه��ا می پردازد. بر این 
اساس، در این پژوهش تالش شده است با استفاده از روش 
داده کاوی، روشی نوین در کشف تقلب در کارت های بانکی 
ارائه شود. در واقع این پژوهش دو هدف را پیگیری می کند: 

هدف اول، شناسایی تقلب در سیستم بانکی به...
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امنی��ت یک��ي از مهم ترین نیازهاي س��رمایه گذاري در هر 
منطق��ه جغرافیایي به حس��اب مي آید، وجود امنیت کمک 
زیادي به سرمایه گذاري داخلي و خارجي مي کند، به همین 
منظور از گذشته هاي دور تا کنون کشورمان از امنیت خوبي 
برخوردار بوده است، داشتن امنیت 2عامل دارد یک اقتدار و 

اجراي قانون از سوي حاکمان و دومین عامل...
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خبرنگاران راستين، 
وجدان بيدار جامعه 

و تصويرگر زمان 
خويشند
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 اهداف کرباسيان 
براي بازار سرمايه

iranian  banker  news  journal مدیرعام��ل بان��ک صنعت و مع��دن با بیان 
اینکه بانک صنعت و معدن 2۱ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت در طرح رونق پرداخت کرد 
از بهره مندي ۱۶۰۰ متقاضي از تس��هیالت 
رون��ق تولید بانک صنع��ت و معدن خبر داد. 
علي اشرف افخمي  در جلسه ستاد راهبردي 
و مدیریت اقتصاد مقاومتي استان مرکزي با 
اش��اره به س��اختار بانک ها اظهار داشت: این 
روز ها کار بانک ها به لحاظ ساختار مالي و بر 
اثر فشار هایي که به نظام بانکي وارد مي  شد 
در وضعی��ت خوب��ي نبود این در حالي اس��ت 
ک��ه بانک ه��ا از مجموعه اقتصادي کش��ور 
خارج نیس��تند و بخش تفکیک ناچذیر نظام 

اقتصادي کش��ور محس��وب مي شوند. وي 
افزود: نرخ رسمي سود بانک ها ۱5 درصد است 
ولي عزم ما در شوراي هماهنگي بانک هاي 
دولتي با پش��تیباني دولت این اس��ت که تمام 
هدف ها را به س��مت ۱5 درصد پیش ببریم 
و در حد توان و بر اس��اس هماهنگي دولت 
بتوانیم نرخ تسهیالت را کاهش دهیم. مدیر 
عام��ل و رئیس هیئ��ت مدیره بانک صنعت 
و معدن تصریح کرد: یکي از ش��اخص هاي 
استان مرکزي این است که 73۰ میلیون دالر 
صادرات در اس��تان انجام ش��ده ولي این رقم 
اصال رضایت بخش و راضي کننده نیست و 
مقایس��ه خوبي با استان هاي هم تراز نیست. 

افخمي ادام��ه داد: ش��ما عمال به یکس��ري 
طرخ ه��اي نوآورانه روي آورده اید که تجربه 
خوبي در این مورد در کشور هاي دیگر وجود 
دارد و مي توان از این تجربیات استفاده کرد. 
وي بی��ان ک��رد: در بحث واحد هاي کوچک 
متوسط از سال 93 مطالعه در این زمینه شروع 
شد و در سال 94 اجرایي شد و به جاي تاسیس 
بانک یک واحد واحد بانکداري صنایع کوچک 
در بانک صنعت و معدن شروع و در سال 94 
به صورت پایلوت اجرا شد و همچنین بانک 
ما در این زمینه بسیار پیشتاز بود و از بسیاري 
بانک هاي صاحب نام جلوتر بودیم و رتبه سوم 

را در این زمینه کسب کردیم.

بانک صنعت و معدن 21 هزار ميليارد تومان تسهيالت رونق پرداخت کرد 

روش های تقلب 
در کارت های بانکی

کشف نخستين 
بانک دنيا در يزد
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سلفون و يووي  و ماشين آالت جلد سازي مي باشد.

عبور بيمه شخص 
ثالث از بحران 

زيان دهي

توجه ويژه 
بيمه دانا به وصول 

مطالبات معوق

گول سود باالي 
موسسات را 

نخوريد

 طي روزهاي اخیر خبرهاي مبني بر بس��ته ش��دن حس��اب 
ایرانیان در چند بانک چیني منتشر شد. نخستین بار برنامه 
پایش هفته گذش��ته به موضوع بستن حساب هاي ایرانیان 
در سه بانک چین پرداخت. در این برنامه عنوان شد که طي 

اطالعاتي که از کارآفرین ها به دست رسیده...
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چنبره اژدهاي سرخ 
روي پول هاي ايراني

صفحه3

 هشدار؛ 
مراقب ظهور دوباره 

غيرمجازها باشيد
 کارش��ناس ارش��د بانکي درباره ظهور دوباره 
مؤسسات مالي موسوم به غیرمجاز هشدار داد. 
حیدر مس��تخدمین حسیني، کارشناس مسائل 
بانکي گفت: مؤسساتي که امروزه تحت عنوان 
مؤسس��ات مالي و اعتب��اري غیرمجاز معرفي 
مي ش��وند همگي بر اس��اس قوانیني خارج از 
نظام بانکي کشور شکل گرفته اند که هنوز هم 
پابرجا هستند؛ مثاًل تعاوني هاي اعتبار با مجوز 
وزارت تعاون و زیر لواي قانون تعاون ش��کل 

گرفته اند و از سوي دیگرم صندوق هاي...
صفحه9 


