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 بازدید مدیرعامل بانک سرمایه 
از شعبه اسدآبادي

مدیرعامل بانک سرمایه به صورت سرزده 
از ش��عبه اس��دآبادي بازدید و با همکاران 
ب��ه گفت و گ��و پرداخت. به گزارش روابط 
عمومي بانک سرمایه، علیرضا پویان شاد، 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره این بانک 
در دیداري سرزده و صمیمي، ضمن گفت 
و گو با همکاران شعبه اسدآبادي، از نزدیک 
در جریان مس��ائل و موضوعات شعبه قرار 
گرف��ت. در ای��ن دیدار پویان ش��اد ضمن 
گوش سپردن به سخنان همکاران هر دو 
شعبه در خصوص نقطه نظرات، مشکالت 
و پیش��نهادات آنها پیرامون مسائل شعبه، 
رهنمودهای��ي در خصوص بهبود عملکرد 
ش��عبه در زمینه وص��ول مطالبات و جذب 
منابع به همکاران بیان نمود. ش��ایان ذکر 
اس��ت سلسله دیدارهاي مدیرعامل بانک 
سرمایه به منظور آشنایي بیشتر با همکاران 
و همچنین بررسي روند انجام امور در شعب 

صورت مي پذیرد.

قدرداني وزیر کار از مدیرعامل 
بانک صادرات

در اولین کنگره مجمع عالي بازنشستگان 
کش��وري، دکتر ربیع��ي وزیر تعاون، کار و 
رف��اه اجتماعي از عملکرد مطلوب زراعتي 
مدیرعام��ل بانک صادرات ایران در زمینه 
تامی��ن رف��اه و ارایه خدمات و تس��هیالت 
ارزنده به بازنشس��تگان کشوري قدرداني 
نم��ود. به گ��زارش رواب��ط عمومي بانک 
ص��ادرات ایران، در اولی��ن کنگره مجمع 
عالي بازنشستگان کشوري که صبح امروز 
در هتل المپیک تهران برگزار ش��د، دکتر 
ربیع��ي وزی��ر تع��اون، کار و رفاه اجتماعي 
ضمن با اهمیت خواندن ارائه انواع خدمات 
به قشر بازنشستگان کشور، از تالشهاي بي 
وقفه و دلس��وزانه بانک صادرات ایران به 
منظور ارتقاء رفاه و معیش��ت بازنشستگان 

قدرداني نمود. 

کارکنان بانک اقتصادنوین خون 
اهدا کردند

همزم��ان ب��ا روز اهداي خ��ون کارکنان 
بان��ک اقتصادنوی��ن خون اه��دا کردنددر 
راس��تاي ایفاي مسئولیت اجتماعي و نوع 
دوستي به هموطنان عزیز کارکنان بانک 
اقتصادنوی��ن خون اهدا کردند. به گزارش 
روابط عمومي بانک اقتصادنوین، همزمان 
با 9 مرداد، روز اهداي خون، هماهنگي هاي 
الزم براي استقرار پایگاه سیار انتقال خون 
در محل ساختمان مرکزي بانک این بانک 
صورت گرفت و کارکنان این بانک همانند 
س��ال هاي گذشته با شعار »با اهداي خون 
زندگي را به اشتراک بگذاریم« به این امر 

خداپسندانه اقدام کردند. 

شماره جدید »ماهنامه شمیم 
کوثر« منتشر شد

چهاردهمین ش��ماره ماهنامه ش��میم کوثر 
ب��ا محوریت کوچک س��ازي نظام بانکي و 
مدیریت تغییر در شرایط ادغام منتشر شد.به 
گ��زارش روابط عمومي موسس��ه اعتباري 
کوثر؛ در این ش��ماره ماهنامه ش��میم کوثر 
عالوه بر موضوعاتي با عنوان ادغام شانسي 
براي بانک ش��دن و کوچک س��ازي نظام 
بانکي، مقاله هایي از کارشناسان و گفت وگو 
با صاحب نظران حوزه اقتصادي ارائه ش��ده 
است.گفت وگو با محمود همت آبادي معاون 
پشتیباني و مهندسي، محمود کریمي مدیر 
ش��عب اس��تان لرستان و مصاحبه با قنواتي 
رئی��س ش��عبه کیان پارس اهواز بخش��ي 
ازگفت و گوهاي این ش��ماره شمیم کوثر را 
تش��کیل مي دهد. دیدار با خانواده شهیدان 
حسیني واعظ و آیت اهلل علوي بروجردي، 
حمایت استانداري قم از کوثر کارت ورزش 
و نخستین جلسه از سلسله نشست هاي رشد 
و نوآوري، از دیگر اخبار منعکس ش��ده در 
این ماهنامه است.بخشي از مطالب خواندني 
این ش��ماره ش��میم کوثر، چگونگي نفوذ و 
تاثیر گذاري، خاطرات آزادگان سرافراز دفاع 
مقدس، مش��تري مداري در نهج البالغه و 
نظرات بزرگان فوتبال ایران پیرامون کوثر 

کارت هواداري مي باشد.

مدیرکل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي 
با اش��اره به لزوم تفکیک بدهکاران بانکي، ارزیابي س��المت 

بانک ها را بسیار حایز اهمیت دانست.
عباس کمره اي با اشاره به رابطه سالمت بانک ها و ثبات مالي در 
کشور به ایبنا افزود: ارزیابي ثبات مالي و سالمت بانک ها ابزاري 
است که با هدف پایش و نظارت بر این نظام و ارتقاء نقاط قوت 

و رف��ع ضعف ه��اي احتمالي هر نهاد مالي خصوصا درباره نکول 
تعهدات خود و وضعیت مالي این نهاد انجام مي شود.

مدیرکل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي 
اظهارداشت: با توجه به اینکه بخش زیادي از منابع بانک ها از 
طریق س��پرده هاي مردمي تأمین مي ش��ود و شاید بحث حقوق 
صاحبان س��هام و س��رمایه در آنها به نس��بت منابعي که از محل 

س��پرده ها جذب مي ش��ود و خاصیت اهرمي که بانک ها دارند، 
بحث ارزیابي س��المت بانک ها، بحث بس��یار مهمي است اما در 
خص��وص بانک ه��ا نگاه ویژه اي وجود دارد زیرا در مؤسس��ات 
دیگر بخش��ي از دارایي آنها س��رمایه و بخشي تسهیالتي است 
که دریافت کرده اند، اما در نظام بانکي بخش قابل مالحظه اي 

از دارایي ها سپرده هاي مردمي است.

بدهکاران نظام بانکي تفکيک مي شوند

در س��امانه صیاد امکان اس��تعالم اطالعات 
مرب��وط ب��ه صادرکننده چک فراهم ش��ده و 
دریافت کنن��ده مي توان��د از آخری��ن وضعیت 
اعتب��اري صادرکنن��ده آگاه و در مورد دریافت 

چک از وي تصمیم گیري کند.
طي سال هاي گذشته عمدتا میزان چک هاي 
برگش��تي به دالیل مختلفي در حال افزایش 
بوده اس��ت به طوري که طبق آخرین آمارها 
در پایان خردادماه امسال از حدود 9.۶ میلیون 
فق��ره چک مبادله ش��ده ح��دود ۸.۱ میلیون 
وص��ول ش��ده و نزدیک ب��ه ۱.5 میلیون فقره 
برگش��ت خورده است. چک هاي برگشتي که 
رقمي ح��دود ۱3 هزار میلیارد تومان را در این 
دوره به خود اختصاص داده از نظر تعداد تا 2.7 
درصد و مبلغ تا ۶.۶ درصد رش��د داش��ته است. 
هر چند که عمده دالیل برگش��ت چک ها به 
کسري و یا فقدان موجودي مربوط مي شود، 
اما در مجموع مس��ائل دیگري نیز وجود دارد 

که در برگشت چک بي تاثیر نیست.
این در حالي اس��ت که از مدت ها پیش بانک 
مرکزي وعده راه اندازي س��امانه صیاد را داده 
ت��ا عامل��ي براي ایجاد ش��فافیت اطالعاتي و 
مانعي براي صدور چک هاي بالمحل باش��د. 
هر چند که س��امانه صیاد هنوز اجرایي نش��ده 
و در دس��تور کار قرار دارد اما عملیاتي ش��دن 
آن مي تواند موجب ایجاد شفافیت اطالعاتي 
از طریق برپایي نظام اس��تعالم همگاني شود 
به طوري که در این ش��رایط هش��داري براي 
صادرکنن��دگان چک هاي بالمحل بوده و در 
صورت تخلف و عدم اقدام براي رفع سوء اثر 
س��ابقه چک هاي برگشتي، این اطالعات در 
اختیار دریافت کننده چک قر ار خواهد گرفت و 
عمال سایر برگه هاي چک شخص بالاستفاده 
خواهد بود. به عبارت دیگر این موضوع فعالیت 
اقتصادي متخلفان را با مشکالت جدي مواجه 
خواه��د ک��رد. البته طرح صی��اد عالوه بر این 
ب��راي صیان��ت از برگه چ��ک به عنوان اوراق 
به��ادار، ارتق��اي ضرایب امنیتي با اس��تفاده 
از طراح��ي امنیت��ي و ب��ه کارگیري مرکب و 
کاغ��ذ امنیت��ي و همچنی��ن ب��ا بهره مندي از 
ماشین آالت و نرم افزارهاي پیشرفته و مطابق 
با اس��تانداردهاي روز دنیا در دس��تور کار قرار 
مي گیرد. در حال حاضر نیز این طرح در مرحله 

نهایي بوده و به زودي اجرایي مي شود.
 

داليل اصلي چک هاي برگشتي ���
اما بررسي جریان چک هاي برگشتي و دالیل 

آن و همچنی��ن آنچ��ه که بانک مرکزي براي 
رفع این مش��کل در دس��تور کار خود قرار داده 
موضوعي است که علي نصیري- مدیر اداره 
نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباري بانک 
مرک��زي- ب��ه بیان توضیحاتي در رابطه با آن 

به ایسنا پرداخته است.
ب��ه گفت��ه وي بخش عم��ده اي از چک هاي 
برگش��تي به دلیل عدم رعایت ماده )۱4( که 
به تحویل دسته چک جدید و همچنین ماده) 
۱۶( دس��تورالعمل حساب جاري که به صدور 
دسته چک مربوط مي شود، بر مي گردد. البته 
بان��ک مرک��زي در تیرماه این موارد را مجددا 

به بانک ها ابالغ کرده است.
نصی��ري ب��ا بی��ان اینکه بانک ه��ا به موجب 
م��اده) 3 (آیی��ن نام��ه عملی��ات بانکي بدون 
ربا مي توانند نس��بت به افتتاح س��پرده قرض 
الحس��نه جاري اقدام کند، توضیح داد: از این 
رو بانک مرکزي در س��ال هاي گذش��ته اقدام 
به تدوین دس��تورالعمل حس��اب جاري کرده 
بود که در نهایت این دس��تورالعمل در س��ال 
۱39۱ به تایید ش��وراي پول و اعتبار رس��ید و 
در خردادماه همان سال به نظام بانکي ابالغ 

و براي تمام بانک ها الزم االجرا شد.
وي در توضیحات خود گفت اما بررس��ي ها و 
بازرسي هاي میداني بانک مرکزي حاکي از آن 
بود که بخش عمده اي از چک هاي برگشتي 
به عدم رعایت ماده )۱4 و ۱۶( دس��تورالعمل 
حس��اب جاري برمي گردد بر این اس��اس این 
موارد را اصالح و به بانک ها ابالغ کرده ایم و 

بانک ها ملزم به رعایت آن ش��ده اند. در عین 
ح��ال ک��ه به صراحت به آنه��ا تاکید کرده ایم 
که مس��ئولیت اجراي این مواد با هیات مدیره 

بانک ها خواهد بود.
وي ادام��ه داد: البت��ه پی��ش از ای��ن و در ماده 
)3۰( دستورالعمل سال جاري تاکید کرده ایم 
ک��ه تمهی��دات و تدابی��ر الزم ب��راي حصول 
اطمین��ان از حس��ن اجراي این مه��م باید از 
س��وي بانک ها اتخاذ ش��ود و در صورتي که 
کوتاهي و قصوري وجود داش��ته باش��د، بانک 
مرکزي مي تواند اعمال ماده ) 44( قانون پولي 
و بانکي را در دستور کار قرار داده و برخوردهاي 

الزم را انجام دهد.
ای��ن مقام مس��ئول بان��ک مرکزي همچنین 
اجراي ماده ) ۱۰( دس��تورالعمل حس��اب هاي 
جاري را براي بانک ها قابل اهمیت دانست و 
گفت: بر اساس این ماده شرایط احراز هویت 
و نیز شناس��ایي مشتري مشخص شده که به 
موجب آن باید شناسایي مشتري با استناد به 
قانون مبارزه با پولشویي انجام شود و بانک ها 

باید آن را مورد توجه قرار دهند.
 

راهکاره�اي بانک مرک�زي براي کاهش  ���
چک هاي برگشتي

این مقام مسئول حوزه نطارت بانک مرکزي 
در ادام��ه با اش��اره ب��ه راهکارهایي که بانک 
مرکزي براي س��اماندهي صدور دس��ته چک 
در نظر گرفته، توضیح داد که براي ساماندهي 
ب��ه نحوه صدور دس��ته  چ��ک، ایجاد رویه اي 

واحد براي انجام اعتبارسنجي کافي و حصول 
اطمینان از بررس��ي اهلیت درخواس��ت کننده 
دس��ته چک در دس��تور کار بانک مرکزي قر 
ار گرفت. به این منظور با ایجاد س��از و کاري 
متمرکز مقرر شد در هنگام درخواست صدور 
دس��ته  چک جدید توس��ط متقاضي، ش��عب 
بانک ها بدون مجوز این بانک نتوانند در این 

رابطه اقدام کنند.
وي افزود: از این رو بررس��ي و س��ابقه عملکرد 
متقاضي بر اس��اس مقررات و بخش��نامه هاي 
مربوط��ه ب��ه »حد چک برگش��تي« توس��ط 
بان��ک مرکزي انجام ش��ده و چنانچه اهلیت 
درخواس��ت کننده با بررسي سوابق عملکردي 
وي محرز ش��د آنگاه صدور دس��ته چک جدید 
براي فرد متقاضي انجام مي شود. در غیر این 
صورت درخواست مورد پذیرش قرار نگرفته و 

دسته چکي تخصیص داده نخواهد شد.
مدیر نظارت بر بانک ها و موسس��ات اعتباري 
بانک مرکزي عملیاتي شدن ماده ) ۱4 و ۱۶( 
دستورالعمل حساب جاري را نیز یکي دیگر از 
زمینه ه��اي کاهش قابل مالحظه چک هاي 
قابل برگش��تي دانس��ت و در این رابطه گفت: 
بر اساس ماده ) ۱4( تحویل دسته چک جدید 
به مش��تریان ش��رایط خاص خود را دارد. در 
صورتي که مش��تري چک برگشتي رفع سوء 
اثر نش��ده و یا بدهي غیرجاري داش��ته باش��د 
و ی��ا مش��مول بن��د )ج( م��اده 7 قانون صدور 
چک داشته باشد، نمي تواند دسته چک جدید 
دریافت کند. همچنین بر اس��اس ماده ) ۱۶( 

نیز صدور دس��ته چک مش��روط به بازگش��ت 
حداقل ۸۰ درصد تعداد برگه هاي آخرین دسته 
چک مش��تري اعم از صادر و یا ابطال ش��ده 
اس��ت و کنترل ه��اي مربوط ب��ه این موضوع 
تنها از طریق س��امانه متمرکز اعالم ش��ده در 

دستورالعمل امکان پذیر خواهد بود.
نصیري با بیان اینکه بر اساس بخشنامه بانک 
مرکزي بانک ها موظفند در دوره هاي ش��ش 
ماهه آمار افرادي را که بیش از 2۰ فقره چک 
برگشتي دارند را به بانک مرکزي اعالم کنند، 
گفت: بر این اس��اس عدم ارس��ال این موارد 
تاکنون بدین معنا نبوده که مسئولیتي متوجه 
بانک ها نبوده اس��ت. با وجود اینکه در سامانه 
اداره »اطالع��ات بانکي« بانک مرکزي آمار 
چک هاي برگشتي و متخلفان وجود دارد، در 
هر حال درخواس��ت این آمار در مقاطع زماني 
شش ماهه به منظور رصد بیشتر هیات مدیره 

بانک ها بوده است.
 

و اما صياد ... ���
وي در ادامه راه اندازي س��امانه صیاد را مورد 
تاکید قرار داد و توضیح داد: در کنار تمامي این 
مسائل ایجاد سامانه صیاد قرار دارد، در طرح 
صی��اد ب��ه منظور ایجاد ش��فافیت حداکثري 
در زمینه کارکرد حس��اب جاري اش��خاص، 
اختصاص »ش��ماره شناسه استعالم« مرتبط 
به س��ریال هر برگ از دس��ته چک متقاضي و 
ثبت و به روز رس��اني بر خط اطالعات مربوط 
به چک هاي برگش��تي انجام مي شود. در این 
حال��ت گیرندگان چک مي توانند با اس��تعالم 
این شناسه ها از سامانه مربوطه اطالعاتي در 
خصوص صحت نام صاحب حس��اب و سابقه 
چک برگشتي وي دریافت و نسبت به پذیرش 

یا عدم پذیرش آن تصمیم گیري کنند.
نصی��ري ی��اد آور ش��د که با ص��دور متمرکز 
دس��ته چ��ک فق��ط از طریق س��امانه صیاد و 
دریافت از س��امانه هاي چکاوک و اطالعات 
موج��ود از چک هاي مفقودي ابطال ش��ده و 
درون بانک��ي و همچنی��ن ایجاد انبار داده در 
سامانه استعالمات این بانک وضعیت مربوط 
به تمام برگه هاي چک صادر ش��ده در ش��بکه 
بانکي جمع آوري ش��ده و با اختصاص شماره 
شناسه استعالم از پیش درج شده از سوي نهاد 
ناظ��ر مي ت��وان اطالعات مفید، دقیق و بدون 
دخالت صادرکننده را دریافت کرد که در این 
ش��رایط ذینفعان از آخرین وضعیت اعتباري 

صادرکننده مطلع خواهند شد.

از سوي بانک مرکزي صورت گرفت

هشدار به صادرکنندگان چک برگشتي

بانک مرکزی چاپ و انتش��ار هرگونه 
برگه تبلیغاتی را که تداعی کننده طرح 
واقع��ی اس��کناس و چ��ک پول رایج 

کشور باشد، ممنوع اعالم کرد.
این بانک با هدف پیش��گیری از سوء 

اس��تفاده افراد فرصت طلب در چاپ 
و انتش��ار برگه های تبلیغاتی با طرح 
اسکناس که سرمایه ملی و سند مالی 
است، هرگونه استفاده ابزاری از آن را 

ممنوع و جرم تلقی کرد.

از س��وی دیگ��ر و باتوج��ه ب��ه اینکه 
این س��ند نمایانگ��ر هویت ملی یک 
کش��ور است، هرگونه بهره برداری و 
اس��تفاده از آن تبعات جبران ناپذیری 
را در پ��ی دارد. از ای��ن رو و باتوج��ه 

به وظیفه ش��رعی و ملی همگان در 
حفظ و نگهداری صحیح از اسکناس 
ب��ه عنوان اب��زار معامالت روزمره، از 
ش��هروندان تقاضا می شود از انتشار 
و توزی��ع ای��ن اوراق تبلیغاتی اجتناب 

کنند.
گفتنی اس��ت، چاپ و توزیع تبلیغات 
موسسات بر روی برگه های با تصاویر 
اسکناس رایج کشور منقش به امضای 
ریی��س کل بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران ممنوع است.
قاب��ل تأکید اس��ت که بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران، این گونه 
م��وارد را در ص��ورت تکرار از طریق 

مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد.

استفاده تبليغاتی از طرح اسکناس ممنوع است

تالش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران برای 
تکمیل س��امانه موبایل پیمنت* )پرداخت از 
طری��ق تلفن همراه( افق نوینی برابر همگان 
قرار می دهد و سرنوشت شعبه های فیزیکی 

بانک ها را در هاله ای از ابهام فرو می برد.
با وجود راه اندازی دس��تگاه های خودپرداز و 
س��امانه ه��ای الکترونیکی بانکی هنوز مردم 
برای انجام بس��یاری از امور مالی ناگزیرند به 

شعب های بانک مراجعه کنند.
در برخی بانک ها مردم برای پرداخت اقساط 
تس��هیالت باید فقط به یک ش��عبه مشخص 
مراجعه کنند. دریافت تسهیالت هر چند خرد 

و جزی��ی نی��ز رفت و آمدهای ویژه خود را می 
طلب��د تا هویت ف��رد متقاضی و ضامنان وی 
تایید و پس از آن، دریافت مدارک الزم برای 

پرداخت تسهیالت آغاز شود.
حت��ی اکنون مردم برای نقد کردن وجه چک 
باید به شعبه فیزیکی مراجعه کرده تا پول خود 
را حضوری دریافت کنند یا آن را به حس��ابی 

دیگر واریز کنند.
روزگار نظ��ام بانک��ی همچنان ب��ر این روند 
م��ی گذرد؛ البت��ه وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات درصدد اس��ت ب��ا راه اندازی دولت 
الکترونیک، دولت همراه و موبایل پیمنت در 
فضای ایمن شبکه ملی اطالعات، تغییری در 

روش های سنتی نظام اداری کشور ایجاد کند. 
گرچه با راه اندازی دس��تگاه های خود پرداز 
بانکی کمی از حجم مراجعه حضوری به بانک 
ها کاس��ته شده اس��ت اما هنوز ردیفی از امور 
وجود دارد که فقط با حضور شخص در شعبه 
فیزیکی حل و فصل می ش��ود و حتی وکیل 

وی نمی تواند از پس آنها برآید.
در چنی��ن فضای��ی، بتازگ��ی وزیر ارتباطات و 
فن��اوری اطالع��ات در یکی از ش��بکه های 
اجتماع��ی ب��ه دیدار خود ب��ا رییس کل بانک 
مرکزی اش��اره کرد و خبر داد: دوس��تان بانک 
مرکزی قول داده اند هر چه زودتر نس��بت به 
تکمی��ل پرداخ��ت از طریق تلفن همراه اقدام 

کنند. »محمود واعظی« در صفحه اینستاگرام 
خود نوش��ت: در روزهای اخیر جلس��ه بس��یار 
خوبی با »ولی اهلل س��یف« رییس کل بانک 
مرک��زی، برای افزای��ش همکاری، ترغیب و 
تس��ریع پرداخت های الکترونیک روی تلفن 
همراه داش��تم. وی افزود: تحقق بس��یاری از 
خدمات دولت الکترونیک و دولت همراه منوط 
به اجرای این موضوع است. »با توجه به اینکه 
امروز مردم بیش��تر امور خود را با تلفن همراه 
انجام می دهند، ایجاد و راه اندازی دولت همراه 
مورد نظر اس��ت و انش��اءاهلل با همکاری همه 
بخ��ش های دولت بزودی ش��اهد راه اندازی 

مرحله نخست آن خواهیم بود«.

در وهله نخس��ت این پرس��ش به ذهن متبادر 
می ش��ود که آیا با راه اندازی کامل پرداخت 
های الکترونیک روی تلفن همراه باید شاهد 
کاهش شمار شعبه های فیزیکی بانک ها در 

کشور باشیم؟
اکنون فناوری های نوین ارتباطی بس��یاری 
از روند های گذش��ته کش��ور را دس��تخوش 
تغییرهای اساس��ی کرده اس��ت و شاید شعبه 
های فیزیکی بانک ها و نظام بانکی در آینده 
سرنوشتی همانند تاکسی داری سنتی داشته 
باشد که با ورود کسب و کارهای نوین مبتنی بر 
زیرساخت تلفن همراه میدان رقابت را واگذار 

کرده است.

پوست اندازی شعبه های بانکی در دنيای ديجيتالی

اخبار


