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رییس کل بانک مرکزي با بیان اینکه در حال حاضر مي توانیم 
با افتخار اعالم کنیم دیگر موسس��ه غیرمجازي نداریم، گفت: 
از مردم مي خواهم س��رمایه خود را به موسس��اتي که سود باال و 

غیرمنطقي دارند، نسپارند.
ولي اهلل سیف در مراسم روز خبرنگار که توسط پژوهشکده پولي 
و بانکي برگزار ش��د گفت: نرخ باالي س��ود س��پرده هاي بانکي 

یکي از مشکالتي است که نظام بانکي را آزار مي دهد و علیرغم 
کاهش چشمگیر تورم کاهش نیافته است.

وي ادامه داد: در حال حاضر در تورم تک رقمي ش��ده ولي نرخ 
س��ود بانکي حدود 2۰ درصد اس��ت نرخ س��ود بانکي در رقابت 

پذیري محصوالت داخلي نقش مهمي دارد.
س��یف اف��زود: آنچه ب��ه بازار تأثیر منفي مي گذارد، موسس��ات 

غیرمجاز بود و نظام بانکي سعي کرد این چالش را حل کند. با 
کمک دستگاه هاي امنیتي کشور مفتخریم که اعالم کنیم دیگر 
موسسه غیر مجاز نداریم و امروز با صداي بلند از سرمایه گذاران 
میخواهیم که پول هاي خود را در موسس��اتي که وعده س��ود 
ب��اال مي دهن��د و مج��وز ندارند، نگذارند و گول س��ود باالي آن 

را نخورند.

گول سود باالي موسسات را نخوريد

شرکت پرداخت الکترونیک 
سداد حامی انحصاری جشن 

روز خبرنگار
مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد گفت: 
با هدف قدردانی از اصحاب رس��انه اقدام 
به حمایت از جش��ن روز خبرنگار کرده ایم 
ت��ا از نقش مؤثر خبرنگاران در نش��ر اخبار 
ح��وزه بانک��داری و پرداخ��ت الکترونیک 
تش��کر کرده باشیم.مهندس محمدمهدی 
ص��ادق ب��ا تبریک روز خبرن��گار، گفت: با 
هدف قدردانی از اصحاب رس��انه اقدام به 
حمایت از جش��ن روز خبرنگار کرده ایم تا 
به س��هم خ��ود از نقش مؤث��ر خبرنگاران 
در نش��ر اخبار ح��وزه بانکداری و پرداخت 
الکترونیک تشکر کرده باشیم.مدیرعامل 
ش��رکت پرداخت الکترونیک سداد افزود: 
صنع��ت بانک��داری و پرداخت الکترونیک 
ش��اید بیش از هر حوزه دیگری به فضایی 
شفاف و عاری از ابهام محتاج است و به طور 
قطع حضور خبرنگاران شایسته و متعهد در 

این زمینه بسیار با اهمیت است.

برگزاری قرعه کشی 15 
تلفن همراه کاربران 

»سامان یار«
دور پنجم و پایانی قرعه کش��ی جش��نواره 
اپلیکیش��ن »س��امان یار« برگزار و اسامی 
برندگان ۱5 گوش��ی هوش��مند مشخص 
ش��د.به گ��زارش رواب��ط عموم��ی بانک 
س��امان، مدیریت بانک��داری الکترونیک 
اع��الم ک��رد: این قرعه کش��ی میان تمام 
مشتریان بانک که در طول تیر ماه حداقل 
س��ه تراکنش بانکی از طریق اپلیکیش��ن 
»س��امان یار« انجام داده اند صورت گرفته 
است.براس��اس این گزارش، »سامان یار« 
به عن��وان س��امانه هم��راه  بانک س��امان 
خدمات مختلفی همچون اتصال س��پرده 
به ش��ماره تلفن همراه، مدیریت حساب ها، 
کارت ها، ش��ماره های ش��بای پرمراجعه، 
پرداخ��ت قبوض مصرفی، جریمه خودرو، 
ع��وارض ش��هرداری، خرید ش��ارژ تلفن 
هم��راه، انتقال وج��وه داخلی و بین بانکی 
و مشاهده س��وابق تراکنش های پرداخت 
قبض، تماس مس��تقیم با مرکز 24ساعته 
س��امان ارتباط و مش��اهده نقش��ه ش��عب 

سامان، ارایه می دهد.

طرح ارتقای امنیت مشتریان 
بانک قرض الحسنه مهر 

ایران کلید خورد
تفاه��م نامه همکاری های دو جانبه برای 
ارتق��ای امنی��ت اجتماعي می��ان مرتضي 
اکبري مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر 
ایران و سردار سعید منتظر المهدي معاونت 
اجتماع��ي نی��روي انتظام��ي جمه��وري 

اسالمي ایران امضاء شد.
به گزارش اداره روابط عمومی بانک قرض 
الحس��نه مهر ایران، با امضای تفاهم نامه 
همکاری میان بانک قرض الحس��نه مهر 
ای��ران و معاونت اجتماعي نیروي انتظامي 
جمهوري اسالمي، تالش براي پیشگیري 
از ب��روز ج��رم و ارتق��اي احس��اس امنیت 
مش��تریان بانک از طریق آموزش و بهره 
گیري از ظرفیت هاي متقابل سازماني در 
دستور کار قرار گرفت. در روند برقراری » 
امنی��ت« به عنوان یکی از نیازهاي حیاتي 
انساني، عوامل متعددي نقش آفریني مي 
کنند که س��هم همکاري نهادهاي دولتي 
بدون شک در راستاي پیشگیري اجتماعي 
از جرم تاثیرگزار خواهد بود. همچنین، بند 
)د( ردی��ف ۸ تبص��ره 3 ماده 4 قانون ناجا ) 
پیش��گیري از وقوع جرائم( و بند ۱۸ ماده 
4 قان��ون نی��روي انتظامي، هم��کاري با 
وزارتخانه ها، س��ازمان ها، موسس��ه ها و 
شرکت هاي دلتي و وابسته به دولت، بانک 
ها و شهرداري ها در حدود قوانین و مقررات 

مربوطه را مورد تاکید قرار مي دهد.
از این رو نیروی انتظامی جمهوري اسالمي 
ایران در جایگاه سازمان متولي حفظ نظم 
و امنیت عمومي و ش��هروندان، به موجب 
ای��ن تفاه��م نامه در جهت پیش��گیري از 
ج��رم و آس��یب هاي اجتماع��ي و ارتقاي 
احس��اس امنیت م��ردم و خانواده ها اقدام 

مي نمایند.

اخبار

محم�د خادم�ي:  امنی��ت یک��ي از مهم ترین 
نیازهاي سرمایه گذاري در هر منطقه جغرافیایي 
به حس��اب مي آید، وجود امنیت کمک زیادي 
به س��رمایه گذاري داخلي و خارجي مي کند، 
به همین منظور از گذش��ته هاي دور تا کنون 
کشورمان از امنیت خوبي برخوردار بوده است، 
داشتن امنیت 2عامل دارد یک اقتدار و اجراي 
قان��ون از س��وي حاکم��ان و دومین عامل آن 
فرهنگ باالي افراد جامعه ونداش��تن روحیه 
جن��گ طلبانه اس��ت. به طوري ک��ه ایران از 
صده��ا س��ال پیش تا کن��ون از امنیت خوبي 
برخ��وردار بوده اس��ت یکي از نمونه هاي این 
امنیت راه اندازي اولین صندوق امانات جهان 
یا مي توان گفت نخستین بانک تاریخ بشر در 

دل کشورمان است.
ای��ن بنا در روس��تاي کوچکي به نام س��ریزد 
ب��ا جمعی��ت ان��دک در 3۰ کیلومتري جنوب 
ش��هر یزد قرار دارد و روزگاري به واس��طه این 
بن��ا یک��ي از مهم ترین مناطق کش��ورمان به 
حساب مي آمد، روستاي سریزد این روزها به 
قطب گردش��گري تبدیل ش��ده است و روزانه 
صدها گردش��گر داخلي و خارجي براي دیدن 
از قدیمي ترین بانک جهان رهسپار این منطقه 
توریستي مي شوند، در گزارش پیش رو نگاهي 
انداخته ایم به تاریخچه و ویژگیهاي این بناي 

قدیمي که در ادامه مي خوانید: 

 ���17 قرن پيش در ايران بانک بود
بنای��ي قدیمي تری��ن بانک جهان با دیوار بلند 
که طول آن بیش از 4متر اس��ت همچنان پا 
برجاس��ت و دور تا دور آن خندق عمیقي حفر 
شده و براي ورود به آن باید از پل سیاري که 
در مقاب��ل ورودي قلع��ه ق��رار دارد عبور کرد، 
دلی��ل حف��ر خندق در اطراف این قلعه مربوط 
به امنیت آن مي شود به طوري که در صورت 
حمله دزدان یا جنگ ،محافظان بانک بتوانند با 
پرکردن آب یا آتش مانع از ورود بیگانه به داخل 
بانک ش��وند. خندقي به عرض تقریبي ش��ش 

متر و عمق بین س��ه تا چهار متر که نخس��تین 
الیه دفاعي قلعه محسوب مي شود.همچنین 
برج هاي مراقبت که نگهبانان در آن مس��تقر 
مي ش��دند در این بنا س��اخته ش��ده است. این 
بانک 4۶۸ حجره دارد، یعني در گذشته 4۶۸ 
»خانواده« در این قلعه، اش��یاي گران قیمت 

خود را به امانت مي گذاشتند.
قدیمي ترین بانک جهان در سه طبقه ساخته 
ش��ده اس��ت، در حال حاضر قسمتي از این بنا 
ترمیم شده است، اما به دلیل قدیمي بودن آن 
و مصالح خشت و کاه گلي بودن خطر ریزش 

این بنا افزایش یافته است.
در حال حاضر این بنا از سوي بخش خصوصي 
ب��ا هم��کاري میراث فرهنگي اس��تان یزد در 
حال مراقبت و مرمت اس��ت و در س��ال هاي 
گذش��ته افرادي در این بنا زندگي مي کردند و 
آخرین فردي که در آن س��کونت داش��ته یک 

پیر زن بوده است.

��� تالش براي ثبت جهاني 
براي اینکه ازقدیمي ترین بانک جهان بیشتر 
آگاه ش��ویم به سراغ» محسن دیداري« مدیر 
داخلي ارگ س��ر یزد رفته ایم، او مي گوید:» 
این بنا مربوط به دوران حکومت ساس��انیان 
در ایران اس��ت که قدمت آن نزدیک به یک 
هزار و 7۰۰ س��ال پیش یعني حدود ۱7 قرن 

بیش برمي گردد.«
او در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه این 
بنا ثبت جهاني شده است؟ مي گوید:» این بنا 
ثبت ملي شده است و همکارانم در تالشند تا 
آن را به ثبت جهاني یونسکو برسانند، خیلي از 
هموطنان مان اطالعي ندارند که قدیمي ترین 
بانک جهان از سوي ایرانیان ساخته شده است 
و وقتي در قالب توریست به این مکان مي آیند 

بسیار تعجب مي کنند.«
»دیداري« دلیل ساخت این بنا در این منطقه 
در آن دوران را این طور عنوان مي کند:»جاده 

ابریش��م از قس��مت جنوبي روس��تاي سر یزد 
مي گذرد و به همین دلیل رفت و آمد تاجران 
در این منطقه در هزاران سال پیش زیاد بوده 
است، به همین خاطر براي امنیت تردد تاجران 
این مکان س��اخته ش��ده است، در اطراف این 
قلعه خندقي وجود دارد که این خندق ها به دو 
دلیل س��اخته ش��ده است، یک دلیل ان امنیت 
قلعه بوده و دلیل دیگر مربوط به حفظ ساختار 
بن��اي آن اس��ت به این ش��کل ک��ه این بنا از 
معم��اري خاصي برخوردار بوده اس��ت و این 
خن��دق اج��ازه ورود رطوب��ت را به داخل قلعه 

نمي دهد.

��� توجه بيشتر مسئوالن به اين بنا 
به درس��تي معلوم نیس��ت چه فردي دس��تور 
س��اخت قدیمي ترین بان��ک جهان را در این 
روستا صادرکرده است اما مي توان حدس زد 
ک��ه م��ردم با هم به این نتیجه رس��یده اند که 

یک بنایي بس��ازند و در آنجا از اش��یا نگهداري 
کنند. دکتر »مجید س��ریزدي« مدیر ارش��د 
ارگ س��ریزد درب��اره نخس��تین بانک جهان 
مي گوید:» این بنا با ش��ماره ۱۰۸4ثبت ملي 
شده است و ساخت آن بر مي گردد به قرن 3 
هجري شمس��ي که در آن زمان مردم اقدام 
به ذخیره س��ازي غالت و مواد غذایي و لوازم 
با ارزش شان در این محیط براي نگهداري و 

مراقبت مي کردند.«
او در خصوص ویژگي هاي این بنا به خبرنگار 
ما مي گوید:» این قلعه دو در ورودي دارد که 
یکي از درها متحرک به روي خندق س��اخته 
ش��ده و در دیگر آن به ش��کل ثابت بعد از در 
متح��رک ق��رار دارد، بخش��ي از این بنا مورد 
مرمت و بازس��ازي قرار گرفته اس��ت که این 
مرمت و بازسازي از سوي کارشناسان مربوط و 

با ظرافت خاصي انجام گرفته است.« 
وي ادامه مي دهد:» مهم ترین مصالح به کار 
رفته در این بنا کاه گل اس��ت و کارشناس��ان 
می��راث فرهنگي در ح��ال تحقیق و پژوهش 
درب��اره ای��ن بن��اي ب��ا ارزش هس��تند، البته 
همکاران��م در تالش هس��تند ت��ا این بنا را در 
کتاب گینس به ثبت برس��انند و در حال طي 

کردن مراحل اداري آن هستند.«
به گفته دکتر س��ریزدي در این روس��تا به جز 
قدیمي تری��ن بانک جه��ان بناي دیگر وجود 
دارد ک��ه مرب��وط به همان دوران اس��ت این 
بنا به عنوان نخس��تین بناي کاروان س��راي 
 جهان اس��ت ک��ه باید توجه بیش��تري به آن 

شود.
آن ط��ور که وي مي گوید:» قرار گرفتن جاده 
ابریشم در کنار این روستا موجب شده است که 
کاروان ها که از این جاده تردد مي کردند این 
مکان را براي استراحت انتخاب کنند، به همین 
منظ��ور براي در ام��ان بودن اجناس با ارزش 
کاروان ه��ا تصمی��م به س��اخت قدیمي ترین 
صندوق امانات جهان یا به عبارتي بانک جهان 

از سوي بومیان این منطقه گرفته شد.«

»اخبار بانک« از قديمي ترين بناي بانکي جهان گزارش مي دهد

کشف نخستين بانک دنيا در يزد

بانک ه��اي س��امان، ملت، آینده، پاس��ارگاد، 
شهر، تجارت، ایران زمین، گردشگري، قرض 
الحس��نه مهر ایران و بانک مرکزي رتبه اول 
تا دهم بانک هاي برتر ش��بکه هاي اجتماعي 

را به خود اختصاص دادند.
بی��ش از ۱5 ماه اس��ت ک��ه بانکتاک فعالیت 

بانک هاي ایراني در ش��بکه هاي اجتماعي را 
پایش کرده و هر س��ه ماه یک بار گزارش��ي در 
این زمینه ارائه مي دهد. در این آنالیز، صفحات 
رس��مي بانک ها و مؤسسات مالي در تلگرام و 
اینس��تاگرام، دو رس��انه اجتماعي که در ایران 
بیش��تر مورد اقبال عمومي بوده، بررسي شده 

اس��ت. فعالیت بانک ها در هر دوره س��ه ماهه 
فارغ از فعالیت ش��ان در دوره هاي قبل مورد 
ارزیابي قرار مي گیرد. س��پس با مقایسه نتایج 
ای��ن دوره ب��ا دوره س��ه ماهه قبل که گزارش 
آن موجود اس��ت، تغییرات صورت گرفته نیز 
گزارش مي گردد. تعداد فالوئر، کیفیت محتوا، 

تعام��ل با مخاط��ب، کیفیت مدیریت صفحه، 
محبوبیت محتوا و متوس��ط پس��ت در ماه به 
عنوان ۶ شاخصي است که در این ارزیابي ها 
م��ورد توج��ه ق��رار گرفته و بر اس��اس آن در 
حوزه اینس��تاگرام بانک هاي س��امان، ملت، 
آینده، پاس��ارگاد، شهر، تجارت، ایران زمین، 

گردشگري، قرض الحسنه مهر ایران و بانک 
مرکزي رتبه اول تا دهم را به خود اختصاص 
دادند. ش��ایان ذکر اس��ت، ب��راي رتبه بندي 
بانکها از دو تکنیک رتبه بندي »تاپس��یس« 
و »همساني« یا »مشابهت« استفاده شد که 

هردو نتایج مشابهي داشتند.

توسط دپارتمان آناليز شبکه هاي اجتماعي بانکتاک انجام شد

۱۰بانک برتر شبکه هاي اجتماعي معرفي شدند

مدی��رکل اعتب��ارات بانک مرکزي با 
بیان اینکه س��ود وام  ازدواج 4 درصد 
است،گفت: اقساط 3۶ ماهه براي وام 

ازدواج در نظر گرفته شده است.
علي اصغر میرمحمدصادقي با اش��اره 
ب��ه مهل��ت باقیمانده براي اس��تفاده 
متقاضیان دریافت وام ازدواج به مهر 
گفت: نظام بانکي کشور اکنون آماده 
پرداخت وام قرض الحس��نه ازدواج با 

س��هل ترین ش��رایط ب��ه متقاضیان 
اس��ت و به همین دلیل یک فرصت 
مناس��ب پی��ش روي زوج هاي جوان 
ق��رار گرفت��ه ت��ا در کمتری��ن زمان 
ممکن و با ش��رایط مناس��ب، هر یک 
ده میلی��ون تومان از ش��بکه بانکي، 
وام ازدواج دریاف��ت نمایند. مدیرکل 
اعتبارات بانک مرکزي با بیان اینکه 
اجراي این طرح تا پایان ش��هریورماه 

ادامه خواهد داش��ت، افزود: بر اساس 
آمارهاي رسمي هر یک از بانک هاي 
مش��ارکت کننده در این طرح، اکنون 
شرایط خوبي براي پرداخت تسهیالت 
مهیا است و آمارهاي نظام بانکي نیز 
گویاي آن است که بالغ بر ۱2۰ هزار 
فقره تسهیالت ازدواج در همین مدت 

زمان کوتاه پرداخت شده است.
وي با بیان اینکه س��ود این وام ها 4 

درصد است، تصریح کرد: اقساط 3۶ 
ماهه در نظر گرفته مي شود و با توجه 
به اینکه تا پیش از اجراي طرح، 5۰۰ 
هزار نفر در صف تقاضا قرار داش��تند، 
تالش ش��ده تا در قال��ب اجراي این 
ط��رح، صف متقاضیان از بین برود و 

پرونده ها به روز بررسي شود.
به گفت��ه میرمحمدصادقي، چنانچه 
زوج ه��ا توامان در بانکهاي مش��ابه 

ثبت نام داشته باشند، مي توانند با ارایه 
تنها یک ضامن و حتي پش��توانه قرار 
دادن یارانه نقدي حس��اب سرپرست 
خانوار به عنوان ضامن، از تسهیالت 
بیس��ت میلیون توماني زوجین بهره 

مند شوند.
وي ب��ا بیان اینک��ه اجراي این طرح 
از ابتداي مردادماه ش��روع ش��ده و تا 
انته��اي ش��هریورماه در قالب طرح 

ضربت��ي ادام��ه دارد، اظهار داش��ت: 
ب��ه نظر مي رس��د بهتری��ن فرصت 
ب��راي دریاف��ت وام ازدواج از س��وي 
متقاضیان فراهم ش��ده و افرادي که 
صاح��ب صالحیت براي دریافت این 
وام هس��تند، باید هر چه زودتر از این 
فرص��ت اس��تفاده کرده و با ش��رایط 
مناس��ب، وام خود را از ش��بکه بانکي 

دریافت کنند.

فراخوان دوباره بانک مرکزي از متقاضيان وام ازدواج

عضو هیات مدیره بانک سپه از تعیین 
شعب کلیه 5۱ هزار ثبت نام کننده وام 
قرضه الحسنه در بانک سپه و پرداخت 
۱۰ ه��زار فق��ره وام ازدواج در کمتر ده 
روز کاري در طرح ضربتي وام ازدواج 

توسط این بانک خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��اني بانک 

سپه مصطفي پرتوافکنان عضو هیات 
مدی��ره ای��ن بانک ضم��ن تبریک به 
زوج ه��اي جوان با بی��ان اینکه بانک 
س��په بنا بر مس��ولیت اجتماعي خود 
داوطلبانه با اختصاص بیش از ۶ هزار 
میلی��ارد ری��ال از منابع بانک در طرح 
ضربتي وام ازدواج شرکت کرده, اظهار 

داشت: پس از اعالم شروع طرح توسط 
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران 
بانک سپه با بسیج تمام امکانات خود 
و تشکیل کمیسیون اعتباري ویژه در 
استانها , بصورت روزانه بر پرداخت وام 
ازدواج به زوج هاي جوان نظارت دقیق 
دارد. وي اف��زود: بانک س��په با تدابیر 

اتخاذ ش��ده و منابع کافي تخصیص 
داده شده, در کلیه استانها براي اجراي 
هر چه بهتر طرح ضربتي اعطاي وام 

ازدواج هیچ مشکلي ندارد.
عضو هیات مدیره بانک س��په اظهار 
داشت: به منظور اجراي به موقع طرح 
ضربتي وام ازدواج , از طریق پیامک به 

زوج هاي جوان اطالع رساني شد تا هر 
چه سریع تر نسبت به تکمیل اطالعات 
و مدارک خود نزد شعب این بانک اقدام 
کنن��د. پرتوافکنان حضور داوطلبانه و 
اقدامات گسترده در طرح ضربتي وام 
ازدواج را در راستاي اهمیت بانک سپه 
ب��ه وظایف اجتماعي خود عنوان کرد 

و اظهار داشت:این بانک همواره طي 
نه دهه حیات پر برکت خود در انجام 
پروژه ه��اي اس��تراتژیک و ملي کنار 
دولت ها و یار و یاور آنها بوده و از این 
پس نیز به همت مسولین و همکاران 
خود پر توانتر از گذشته در کنار دولت 

دوازدهم خواهد بود .

تعيين شعبه 5۱ هزار نفر از ثبت نام کنندگان وام ازدواج در بانک سپه


