اخبار  ویژه
پیشتازی بانک ملی ایران در
خروج از بنگاه داری

تقدیر دکتر الریجانی از
مدیرعامل بانک سپه

دکتر الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی
در مراسم جشن دســتیابی به تولید  40هزار
تن ظرفیت نامی شــرکت فوالد غرب آســیا،
از مدیرعامل بانک ســپه به دلیل مشارکت و
سرمایهگذاری بانک سپه ،در این پروژه تقدیر
کرد .همزمان با عید ســعید غدیر خم ،جشن
دســتیابی به تولید  40هزار تــن ورق فوالد
در ماه در کارخانه فوالد غرب آســیا و افتتاح
طرحهای توســعهای کارخانه اعم از تســویه
خانه پساب صنعتی کارخانه و تولید هیدروژن
با حضور دکتر علــی الریجانی رئیس مجلس
شورای اســامی ،مهندس صادقی استاندار
قم ،محمدکاظم چقــازردی مدیرعامل بانک
سپه و جمعی از مســئوالن استان برگزار شد.
رئیس مجلس شورای اسالمی در این مراسم
اظهار داشــت :تا چندی پیش ایــن کارخانه
وضعیت نامرتبی داشــت ،میزان تولیدات آن
کاهش پیداکرده بود ولی با تشکیل یک ستاد،
همتی شــد که کارها را پیگیری کنند و امروز
تالش آنها به نتیجه رسیده است .دکتر علی
الریجانی افزود :پیش از مذاکرات هســتهای
بانک سپه تحریم بود ولی پس از انجام مذاکرات
و رفع تحریمها فضا بازتر شده و مراودات بانکی
انجام شــد .وی ادامه داد :گزارش بانک سپه
در خصوص فعالیت شــرکت فوالد غرب آسیا
نشان داد که رویکرد این شرکت مثبت است و
بانک نیز تمایل به سرمایهگذاری دارد .نماینده
مردم قم در مجلس شــورای اســامی اظهار
داشت :یکی از کارهای مهم شرکت این است
که زنجیــره نیاز کارخانه را خودشــان تأمین
کردهاند و قطعات موردنیاز کارخانه را نیز تولید
میکنند و اقدامات سامانیافته مهندسی انجام
میدهند ،همچنین تولیدات این شرکت صادر
میشود .الریجانی گفت :خودروسازیها باید
از ورقهای تولیدی شــرکت فوالد غرب آسیا
استفاده کنند و ترســی برای استفاده از تولید
داخل نداشته باشــند ،همچنین که این اقدام
زنجیرههای تولید داخل را به یکدیگر متصل
میکند .وی افزود :برای پساب این کارخانه نیز
تدبیر شده تا هم مشکل زیستمحیطی ایجاد
نشود و هم از آب تصفیهشده آن استفاده کنند.
برای بخشهای تحقیق و توسعه این کارخانه
کمکهــای الزم انجام میشــود ،همچنین
اســتاندار قم نیز جلســاتی را برگزار میکند
تا کمکهای الزم ارائه شــود .رئیس مجلس
شورای اسالمی گفت :باید برای تولید داخلی
سرمایهگذاری کنیم و اکنون با توجه به شرایط
ارزی کشــور اضطرار این دوره گذار میتواند
حجم ســرمایهگذاری داخلی را افزایش دهد
که منجر به اشــتغالزایی و افزایش توان ملی
میشود .دکتر الریجانی افزود :باید پروژههای
نیمهکاره دولتی با در نظر گرفتن تشویقهای
الزم به مردم واگذار شــود در این مســیر به
بخشهــای خصوصی کــه وارد ایــن عرصه
شوند  10سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته
میشود ،همچنین نیاز نیســت که بالفاصله
منابع اولیه را پرداخت کننــد عالوه بر اینها
کمکهایی نیز به این بخش ارائه میشــود ،با
اجرای این طرح اشــتغالزایی فراوانی ایجاد
میشود.

بانکپاسارگاد در راستای افزایش رفاه حال مشتریان و توسعه خدمات بانکداریالکترونیک ،امکانات جدیدی را به سامانه بانکداری مجازی خود
افزود .از این پس در سامانه جدید بانکداری مجازی بانکپاسارگاد خدماتی مانند امکان پرداخت قبض همراه اول مستمر در منوی خدمات قبض،
امکان اخذ موجودی کارتهای پاسارگاد ،امکان دریافت گزارش آخرین آیپیهای ورود مشتری و امکان پرداخت اقساط آنالین تسهیالت سایر
مشتریانارائهمیشود.همچنینمشتریانمیتوانندازطریقمنویاستعالمهایبانکیدرسامانهجدیدبانکداریمجازیبانکپاسارگاد،نسبتبه
تبدیل سپرده به شبا ،شبا به سپرده ،کارت به شبا ،کارت به سپرده و استعالم شبای بین بانکی اقدام کنند .خرید شارژ اپراتور تلفنهمراه و جانمایی
سپردهپیشفرضدردفترچهازدیگرامکاناتاینسامان هجدیداست.پیشازایننیزانواعخدماتبانکیدربخشهایمختلفسپرده،کارت،کارت
اعتباری ،تسهیالت ،چک و خدمات ارزی از طریق بانکداریمجازی بانکپاسارگاد ارائه میشد.

افتتاح مدرسه در قرقان زنجان با مشارکت بانک ملی ایران مدرسه قرقان از توابع بخش انگوران استان زنجان با مشارکت بانک ملی ایران به
بهرهبرداریرسید.رئیسادارهامورشعباستانزنجانبانکدرمراسمافتتاحاینمدرسهکهباحضورنمایندهماهنشانوایجروددرمجلس
ومسئوالناستانیبرگزارشد،باتاکیدبراینکهبانکملیایرانبا 90سالقدمتعالوهبررسالتاقتصادیخودهموارهدرکناراقشارمختلف
مردم حضور دارد .سید احمد طاهری میزان مشارکت بانک در احداث مدرسه قرقان را دو میلیارد ریال عنوان و ابراز امیدواری کرد که احداث
این مدرسه آغازی برای احداث پروژههای دیگر در سایر مناطق استان زنجان باشد .وی اظهار کرد :بانک ملی ایران در راستای مسئولیت
اجتماعیخود،هموارهدرطرحهایعامالمنفعهمانندآزادسازیزندانیانجرائمغیرعمد،احداثمراکزنگهداریایتاموکودکانبیسرپرست
و معلوالن ذهنی ،بازسازی شیرخوارگاه ،احداث مدرسه ،درمانگاه و ...نیز مشارکت داشته است.
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کوتاه از بانک
 مهلت تعویض دسته چکهای
قدیم ،دو ماه تمدید شد

Bank

مرتضی نصری رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان:

اینراه   90سالهرا   با  هم  پیمودهایم

نسل فردا  :چندی پیش و به مناسبت هفته قراردادهاندبهمنظورحمایتازتولیدکنندگان
بانکداری و سالگرد تاسیس بانک ملی ایران شرایطیرابرایامهالوتقسیطفراهمکردهایم
گفت و گویی داشتیم با مرتضی نصری رئیس و نهایت مســاعدت را در این زمینه خواهیم
اداره امور شــعب بانک ملی استان اصفهان   .داشت.
دیدگاههایروشنوشفافاینمدیربرتراستان
از محصوالت جدید بانک ملی
در حوزه های مختلــف بانکداری و اقتصادی
ایرانبرایخدمترسانیبهتربه
بهانهای شــد برای یک گفت و گوی مفصل
و خواندنی .آنچه در پی می آید مشــروح این مشتریانومردمچهخبر؟
تمامی تالش بانک در سالهای اخیر معطوف
مصاحبهاست.
به گســترش دامنه خدمات نوین بانکی به
ضمن تبریک هفته بانکداری و خصوص خدمات الکترونیکی جهت تسهیل
سالگردتاسیسبانکملیایران امور مشــتریان بوده و سعی کردیم همواره با
دلیلاقبالمردمبهبانکملیایرانرابعد معرفیخدماتجدیدکهموجباتصرفهجویی
در هزینه و زمان آنها جهت امور بانکی را دارد
 9دههدرچهمیدانید؟
قطعا سخن گفتن در این مورد مجال و زمانی رضایتمندی هر چه بیشتر مشتریان را کسب
فراتر را میطلبد؛ اما به هر حال ضمن تقدیر از کنیم؛ لذا ارائه بهترین خدمات همواره مد نظر
ابراز محبت شما شاید بتوان به طور خالصه بودهوتالششدهخدماتیمتناسببابانکداری
مردمی بودن بانک ملی ایران را دلیل اصلی این روزجهانیارائهشود.راهاندازیسامان هاینترنتی
موضوع دانست .بانک ملی ایران یک خواست بام،پیامرسانبلهکهقابلیتانجاماموربانکیرا
ملی در زمان تاسیس و قبل از آن بود استثمار نیزداراست،همچنینطرحویژهمسکن،بانک
عرصههای گوناگون اقتصادی کشور توسط آفیسر و  .....از جمله خدمات جدید بانک ملی
بیگانگان نیــاز به وجود چنیــن بانکی را که ایران در بستر بانکداری الکترونیک است که
میتوانست زمینه ساز دستیابی به استقالل قطعا مردم عزیز با مراجعه به شعب یا از طریق
سیاسی باشد هر روز در بین مردم و دلسوزان ســایت بانک ملی ایران میتوانند اطالعات
کشور مطرح میکرد .پیشنهاد تاسیس بانک دقیقتریرادر اینخصوصکسبکنند.
ملی ایران برای نخســتین بار در سال 1258
توضیحاتی در خصوص طرح
شمسی مطرح شدکه با اعمال نفوذ بیگانگان
بانک آفیسر که این روزها در سطح
عملی نشد .تالشها دراین زمینه ادامه یافت تا
باالخره در 20شهریور 1307با همت ایرانیان شعب بانک ملی از آن صحبت به میان میآید
و جانفشانی و استقالل طلبی و گذشت و ایثار بفرمایید؟ شــاید این ایده که شــما در خانه
آنان درقالب یک نهضت به ثمر نشست .ایجاد بنشینیدویکنفردرشعبهکارهایبانکیشما
بانکمرکزی،بانککشاورزی،بانککارگشایی ،را انجام بدهد خیلی رویایی به نظر برسد؛ اما
صندوق پس انداز ،نخستین مجله اقتصادی بانک ملی ایــران این ایده را بــا طرح «بانک
کشور ،مدیریت چاپ و نشر اسکناس کشور آفیسر»کامالعملیاتیکردهاست.بارهاشنیده
برای سالها ،بازوی توانمند دولت در تمامی شــده که در نظامهای بانکی پیشرفته دنیا،
دوران و امین بی بدیل ایرانیان از بدو تاسیس مشتریانبهحضوردرشعببانکنیازیندارند
تاکنون تنها گوشهای از افتخارات این بانک یا نیازهای بانکی آنها به صورت غیرحضوری
و بخشی از دالیل اقبال عمومی مردم فهیم و برآورده میشود .اکانت آفیسر" ویژه مشتری
رابط میان شعبه و مشتری بوده و موظف است
شریف این سرزمینبهبانکملی ایراناست.
تمام نیازهای مشتری از مشــاوره گرفته تا
از اقدامات بانک ملی استان به رسیدگی به انجام امور بانکی را انجام دهند.
ویژه در زمینــه تامین مالی همچنین بانک آفیسر موظف است اطالعات و
اشخاصحقیقیوحقوقیدرسالجاری کمکهایالزمرانیزدراختیارمشتریبگذارد.
ارتباطمیانمشتریانو«بانکآفیسر»ازطریق
برایمانبگویید.
راهبردها و سیاســتهای بانــک ملی ایران پیام رسان «بله» انجام میشود .در پایان هر بار
در ســطح کالن همچنین اداره امور شعب ارتباط ،نیــز مشــتری میتواند بــه نحوه
اســتان اصفهان همواره در جهت کمک به خدمترسانی«اکانتآفیسر»امتیازبدهد.
شاید تسهیالت ویژه مسکن
تولید کاالهای ایرانــی همچنین حمایت از
برای بســیاری از خوانندگان
اقشار آســیب پذیر بوده و خواهد بود .بهطور
مثال از ابتدای ســال جاری پرداخت تعداد جذاب باشد .در این خصوص توضیحی
 7144فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج دارید؟
و 5477فقره تسهیالت رفع نیازهای ضروری طرح ویژه مسکن بانک ملی ایران با در اختیار
ازآن جمله اســت همچنین پرداخت بالغ بر قرار دادن همزمان دو مزیت دریافت ســود
 460میلیارد ریال تســهیالت به بنگاههای سپرده و نیز بهره مندی از تسهیالت خرید و
اقتصادی زود بازده و صدور بالغ بر 4200فقره ساخت مسکن به مشتریان ،فرصتی مناسب
ضمانتنامه در جهت تحقق هر چه بهتر شعار برای خانه دار شدن در بازار مسکن است.
سال از اولویتهای برنامههای امسال این بانک همچنینطرحویژهمسکنبانکملیایراندر
است .در کنار تامین مالی واحدهای تولیدی به شرایطیکهمشتریاننیازبهتامینمالیفوری
دلیلشرایطخاصاقتصادیوچالشهاییکه برای خرید مسکن نداشته باشند ،شرایطی
دشمنان در جنگ اقتصادی پیش روی جامعه بسیار جذاب محسوب میشود .از دیگر مزایای

عکس :نسل فردا

نســل فردا :افزایش ســرعت گردش پول،
افزایش دارایی نقدی ،افزایش قدرت تسهیالت
دهی ،خروج از مدیریــت بخشهای نامرتبط
و تمرکز بر فعالیت بانکداری ،تنها بخشــی از
نتایج فروش اموال مازاد و خروج از بنگاه داری
است و از این روســت که بانک ملی ایران تنها
در پنج ماه نخست امســال بیش از دو هزار و
 303میلیارد ریال از ســهام شرکتهای زیر
مجموعه و بیش از  891میلیارد ریال از اموال
تملیکی خود را واگذار کرده است .در سالهای
اخیر با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری،
رئیس جمهور و بانک مرکزی مبنی بر کاهش
بنگاه داری بانکها ،فروش شرکتها و امالک
مازاد ملکی و تملیکی مــورد توجه ویژه بانک
ملی ایران قرار گرفته؛ به طوری که این فرآیند
همواره روندی صعودی طی کرده اســت .در
پنج ماه ابتدای امســال  157مــورد از اموال
تملیکی بانک از طریق مزایده ،مذاکره و اقاله
تعیین تکلیف شده اســت که ارزش ریالی آن
به  891میلیارد و  343میلیون ریال میرسد.
این در حالی است که طی چهار سال گذشته
نیز فروش امالک مازاد ملکــی و تملیکی در
اولویتهای اصلی بانک قرار داشــته و در این
مدت تعداد  785مورد از این امالک به فروش
رفته است .همچنین طی ســه سال ،1394
 1395و  1396نیز تعــداد  661مورد از این
امــاک از طریق  512مزایده فروخته شــده
است که ارزش آن به پنج هزار و  609میلیارد
و  903میلیون ریال میرسد .بانک ملی ایران
در جهت کاهش بنگاه داری بانکها همواره بر
روان سازی مسیر واگذاری شرکتها و امالک
مازاد تاکید دارد؛ به طوری که تنها در ســال
جاری بیش از دو هزار و  303میلیارد ریال از
سهام شرکتهای سرمایه گذاری توسعه ملی
(وتوسم) ،ســرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(وبانک) از شرکتهای زیرمجموعه بانک ملی
ایران واگذار شده است.

افزودن امکانات جدید در سامانه بانکداری مجازی بانکپاسارگاد

افتتاح مدرسه در قرقان زنجان با مشارکت بانک ملی ایران

منحصر به فرد طرح مسکن بانک ملی ایران،
عدم محاســبه سن ســاختمان در دریافت
تسهیالت بانکی است .نداشتن شرط سنی
برای استفاده از تسهیالت مسکن بانک ملی
ایران ،یکی دیگر از مزیتهای این طرح است.
با گســترش خدمات نوین
بانکداری یکی از دغدغههای
کاربران در خصوص کاله برداریهای
اینترنتی و امنیتی است .آیا در بانک
ملی ایران تدبیــری در این خصوص
اندیشیدهشدهاست؟
در این زمینه اصل آموزش همواره مد نظر
بوده و بروشورهایی برای مشتریان در سطح
شعب توزیع میشود .اخیرا نیز خدمتی با
عنواناپلیکیشن 60جهتحفظامنیترمز
کارت راه اندازی شده که با نصب اپلیکیشن
« »60رمز یک بار مصرف برای کارت تولید
می شودو مشتری نیازی به محرمانه بودن
رمز کارت نداشته و ضریب امنیت آن را به
طور چشــمگیری افزایش میدهد .با این
خدمت میتوان در هر لحظه رمز جدیداول
و دوم برای کارت دریافت کرد.
با توجه به تاکید مسئوالن
نظام و باالخص مقام معظم
رهبری در خصوص عدم بنگاه داری
بانکها اقدامات بانک ملی ایران را در
اینزمینهبفرمایید؟
همانطور که مدیر عامل محترم بانک ملی
ایران اشــاره کردند واگذاری شرکتها و
امالکمازاددرراستایتأکیداتمقاممعظم
رهبری و رئیس جمهور محترم و ابالغیه
قانون کاهــش  33درصدی بنــگاهداری
بانکها بــه صورت جدی در دســتور کار
بانک ملی ایران قرار دارد و بر همین اساس
از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه تعداد
 124مورد از امالک مازاد ملکی و تملیکی
بانک به ارزش 817میلیارد و 445میلیون
ریال در  65مزایده به فروش رسیده است
با توجه به اینکه سالهای گذشته وضعیت
بازار مسکن و ملک موجب شد که بانکها
نتوانندبهراحتیبخشیازاموالخودبهویژه
دربخشمسکنوساختمانراواگذارکنندبا

بانک مسکن

انصراف  ۵۲هزار نفر از دریافت وام یکم
اقتصادنیوز :مدیرعامل بانک مســکن گفت:
تعداد کل حسابهای صندوق مسکن یکم که تا
تاریخ ۶شهریور افتتاح شده ۴۹۶هزار فقره بوده
که  ۵۲هزار فقره از دریافت تسهیالت منصرف و
 ۸۵هزار فقره منجر به اخذ تسهیالت شده است.
ابوالقاسمرحیمیانارکیدرنشستخبریاظهار
داشت:مسکنطیچندینسالدررکودشدیدی
بهسرمیبردوطیسالهایگذشتهفعالیتقابل
توجهی در بانک انجام شد تا به کمک تامین مالی
بخشمسکن،موفقشویممسکنراازرکودخارج
کنیم .وی با اشاره به اقدامات انجام شده بانک در این راستا تصریح کرد :افزایش سقفهای تسهیالتی در بانک مسکن
انجام شد ،این در حالی است که در دولتهای نهم و دهم افزایش سقف تسهیالت صورت نگرفت و ۲۰میلیون تومان
باقیماند؛امادرایندولتسقفوامبرایزوجیندرصندوقیکمبه ۱۶۰میلیونودراوراق ۱۲۰میلیونافزایشیافت.
رحیمی انارکی افزود :با این اقدام نسبت تسهیالت به ارزش واحدهای مسکونی در تهران ۴۰درصد و در برخی شهرها
تا ۷۰درصدافزایشیافت.ویازاعطایتسهیالتدرقالبهایمختلفترکیبیوتجمیعی،افزایشسقفتسهیالت
جعاله به ۲۰میلیون تومان ،راهاندازی صندوق مسکن یکم ،کاهش نرخ سود مسکن یکم از ۱۴درصد در خرداد ۹۴به
 ۶درصد در بافت فرسوده و ۸درصد در سایر بافتها  به عنوان دیگر اقدامات انجام شده یاد کرد.

این حال بانک ملــی ایران عملکرد خوبی
در فروش امالک مازاد داشــته؛ بهطوری
که تعداد و ارزش امالک به فروش رسیده
در سال  96نســبت به مدت مشابه سال
قبل از آن از رشــد قابل توجهی برخوردار
بوده و این بانک رتبه نخست فروش امالک
مازاد را در نظام بانکــی به خود اختصاص
داده است.
باتوجهبهاینکهدبیریشورای
هماهنگی بانکهای استان
اصفهــان و نیــز دبیری شــورای
دســتگاههای اقتصادی استان را نیز
عهده دار هستید ،اولویتهای اصلی
شبکهبانکیواقتصادیاستانراتشریح
فرمایید.
دراینکه اقتصاد کشور ما بانک محور است
شکیوجودنداردازاینروحضورشبک هبانکی
در بخشهای گوناگــون اقتصادی از جمله
تولید ،صنعت ،کشاورزی ،بازرگانی و خدمات
غیر قابل اجتناب است و همواره در جلسات
داخلی شبکه بانکی بر تقویت تعامالت بین
بخشهاییادشدهتاکیدوبهویژهبرایتحقق
شعار سال با دقت و وسواس خاصی مباحث
مربوطه دنبال میگردد .حضور در شورای
گفت وگوی بخش خصوصی و دولت ،ارتباط
با ارکان دولتی و خصوصی به منظور تسریع
در خدمت رسانی از جمله این اقدامات است.
در کنار آن همواره با دوستان گروه اقتصادی
استان از ویژگیهای ورود به بازار سرمایه به
عنوانیکفرصتمناسببرایاقتصاداستان
و کشــور یاد شده .شــبکه بانکی در استان
نیز با بالغ بر شعبه فعال که نزدیک به %15
آن مربوط به شعب بانک ملی استان آماده
خدمت رسانی به مردم استان است.
اکنون که بر قله نود سالگی
ایســتاده اید برای ارتباط با
کودکانوجوانان چهبرنامهایدارید؟
بانک ملی ایران از چند ســال قبل اقدام به
راهاندازیسایتیباعنوانکانونجوانههاکرده
که کودکان و نوجوانان میتوانند از طریق این
سایتودرقالبهایمختلفازطریقداستان،
مسابقه،بازیوسرگرمیو.....بامفاهیمپولیو

بانکیآشناشوند.هدفاصلیبانکملیازاین
اقدام آموزش بوده و مزیت آن داشتن کارت
آرزوبرایکودکانونوجوانانزیر 18سالسن
است .اخیرا نیز جشنوارهای با عنوان بیست تا
بیست توسط بانک ملی ایران راه اندازی شده
که هدفش تشویق دارندگان کارت آرزو به
استفادهازکارتوآشناییبیشتربااموربانکی
است در این جشنواره دارندگان کارت آرزو
که در فاصله زمانی  20مرداد تا  20مهر ماه
حداقل  5تراکنش با ملی کارت آرزو داشته
باشند در جشنواره شرکت و جوایز ارزندهای
به قید قرعه به عزیران اهدا خواهد شد.
یکی از مباحث اصلی در بخش
بانکداریشفافیتونیزمبارزه
با پولشویی اســت .در این زمینه اگر
اقدامیانجامشدهبفرمایید؟
بانکملیباشعارشفافیتواعتمادهموارهبر
مبنای اصول و قوانین مربوطه حرکت کرده
و در این راستا از ســالها قبل در مرکز اداره
کل مبارزه با پولشویی تشکیل شده است و
یکی از وظایف اصلی واحدهای نظارتی بانک
در استانها رصد و بررســی این موضوع در
سطح شعب بانک است؛ همچنین این نوید
را میدهیم در آینده  نزدیک نیز با استقرار
طرح جامع اطالعات بانــک ملی ایران گام
مهمی در راســتای جلوگیــری از هرگونه
سوءاستفاده ،پولشویی در حوزه پولی و بانکی
انجام خواهد شد.
در پایان اگــر مطلبی برای
خوانندگانداریدبفرمایید؟
ضمن تقدیر از اصحاب رسانه و قلم به ویژه
شما بزرگواران مجددا سالگرد تاسیس بانک
ملی ایران را که متعلق به مردم آزادی خواه
و استقالل طلب ایران است و با جاننثاری
و گذشت پیشینیان به دست آمده است به
ویژه به مشــتریان ارجمند بانک ملی ایران
تبریک عرض کرده ،ضمــن اعالم آمادگی
برای ارائه متنوعترین خدمات ریالی ،ارزی و
نوین بانکداری که شرح مفصل آن در سایت
بانکملی ایرانآمدهاستونیز تعهدبهایفای
مسئولیتهایاجتماعی،امیدوارمماکارکنان
بانک ملی ایران بتوانیــم دین خودمان را به
مردم شریف ایران و به ویژه استان اصفهان و
فعاالن اقتصادی اداکنیم.

بانک صادرات
مهمترین برنامههای در حال اجرا در بانک صادرات ایران
عضو هیئت مدیــره بانــک صــادرات ایران
مهمترین محورهــای طرحهــا و برنامههای
در دســت اجرا در این بانک را اعــام کرد .رضا
صدیق استفاده از فناوریهای جدید اطالعاتی
در انجام فعالیتها ،ارائه خدمات و محصوالت
نوین ،تغییر رویکرد به عملکرد محوری ،پایش
مستمر نحوه خدمترسانی به مشتریان ،کنترل
هزینهها و توجه آموزش نیروی انسانی بر اساس
استانداردهای بین المللی را از جمله برنامههای
مهم در دست اقدام بانک صادرات ایران عنوان
کرد و گفت :در حال حاضر با توجه به اهمیت و نقش فناوری اطالعات در انجام فعالیتها در بانک صادرات ایران،
بخش عمده روشهای انجام کار بر مبنای استفاده از فناوریهای روز طراحی و تدوین شده و بهبود مستمر بسترهای
بانکداری الکترونیک در بانک صادرات ایران با جدیت دنبال میشود .وی گفت :برنامهها و سیاستهای بانک صادرات
ایرانبهعنوانبزرگترینبانکخصوصیوتاثیرگذاردربازارسرمایهکهدارایسهامدارانبسیارزیادیاست،بارویکرد
سودآوری و حفظ منافع ذینفعان اجرایی میشوند و در این راستا در نظر داریم با ارائه محصوالت و خدمات متنوع
و نوین ،مدیریت منضبط مصارف ،منابع ،نقدینگی و وصول مطالبات و تغییر رویکرد شعب از بانک منابع محوری به
عملکرد محوری ،درآمدهای مشاع و غیر مشاع را افزایش داده و شرایط سودآوری را در آینده نزدیک تسریع کند.

نسل فردا :پیشــتر ،زمان واگــذاری چکهای
غیرصیادی (طرح قدیم) تا روز  30مردادماه سال
 ،1397اعالم شده بود که بر اساس تصمیم جدید
و اعالم بانک مرکزی ج.ا.ایران ،این مهلت تا ششم
آبانماه سال جاری ،تمدید شده است .در همین
راستا؛بانکآینده،باقدردانیازمشتریانیکهنسبت
به تعویض دسته چکهای خود و دریافت دسته
چک جدید صیـادی اقدام کرده ،اعالم کرد :بـه
منظور همراهی با مشتریان بانکها و مردم ،اجرای
نهایی طرح صیاد به تاریخ 6آبانماه ،1397موکول
شد .ضروری است؛ آن دسته از مشتریان محترمی
که هنوز چک صیادی دریافت نکردهاند؛ طی این
مدت نســبت به دریافت دسته چکهای جدید،
اقدام کنند .بر همین اســاس؛ پذیرش و پردازش
چکهایباطرحقدیم(غیرصیادی)بهصورتبین
بانکی در سامانه چکاوک ،از تاریخ 6آبانماه،1397
ممنوعبودهووجهاینقبیلچکهاصِ رفاًبامراجعه
حضوری مشتری به بانک صادرکننده چک ،قابل
پرداخت خواهد بود .با توجه به تمدید مهلت زمانی
اجرای طرح تعویض دسته چکهای قدیم ،تأکید
شده است که بانک نسبت به کارسازی چکهای
غیرصیادیبهصورتبینبانکیدرسامانهچکاوک
پس از ششم آبان ماه ،هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
ضمناً بانک مرکزی ج.ا.ایران ،خاطرنشــان کرده
است :فرصت تعیین شده ،نهایی و قطعی بوده و به
هیچعنوانتمدیدنخواهدشد.
یک مقام مسئول بانکی:

پرداخت وام مسکن  ۴۳درصد
رشد کرد

بانک عامل حوزه مسکن با بیان اینکه در پنج ماه
ابتدای امســال پرداخت وام مســکن  ۴۳درصد
رشد داشته است ،گفت :در مدت مذکور  ۸۳هزار
میلیارد ریال وام پرداخت شده که  ۹۰درصد آن
وام مسکن بوده است .رحیمی انارکی در نشستی
خبری با اشاره به فعالیتهای پنج ماه نخست سال
جاری بانک عامل حوزه مسکن اظهار کرد۱۱۱ :
هزار میلیارد ریال تجهیز منابع داشتیم که بیش
از  ۲۰هزار میلیارد ریال از محل افزایش سپرده و
 ۹۰هزار میلیارد ریال از محل وصول مطالبات بوده
است .وی با بیان اینکه این بانک طی یک سال و نیم
گذشته وارد بازی رقابت نرخ سود با سایر بانکها
نشده است ،افزود :طی ۵ماه اخیر ۸۳هزار میلیارد
ریال وام پرداخت کردیم کــه  ۹۵درصد در حوزه
مسکن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل
 ۴۳درصد رشد داشته اســت .وی ادامه داد۲۰۶ :
هزارقراردادمنعقدکردیمکهنسبتبهمدتمشابه
سال قبل  ۴۳درصد رشــد داشته است .انارکی با
اشاره به صندوق پس انداز مسکن یکم ،گفت :طی
 ۵ماه اخیر بالغ بر ۱۰۳هزار فقره حساب جدید در
این صندوق افتتاح شد .وی افزود ۱۶ :هزار و ۵۵۴
میلیارد ریال تسهیالت جهت خرید و ساخت ۲۱
هزار و  ۴۴۰واحد از محل صندوق پرداختیم که
 ۱۰درصد در حوزه بافت فرسوده بوده است .انارکی
تصریح کرد :در مجموع تعداد کل حســابهای
صندوق تا ششــم شــهریورماه ســال جاری،
 ۴۹۶هزار فقره اســت که  ۵۲هزار فقره انصراف
دادنــد و ۸۵هزار فقره منجر به اخذ تســهیالت
دریافت کردهاند از این رو حسابهای باقی مانده
 ۳۵۹هزار فقره است که آماده دریافت تسهیالت
هستند .وی در ادامه با اشاره به مسکن مهر گفت:
امسال برای  ۲۴هزار واحد را تقسیط انجام دادیم.
همچنین  ۳هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال تسهیالت
مشــارکت مدنی بــه ۴۷۰۰واحد مســکونی
پرداخت کردیم .مدیرعامل بانــک عامل حوزه
مسکن تاکید کرد :به هرحال پروژه مسکن مهر
به هسته سخت رســیده و به کندی واحدهای
باقی مانده آن تقسیطی میشــود .وی با اشاره به
حوزه مشــارکت مدنی ،اظهار کرد :سال گذشته
پرداخت ما به التفاوت تســهیالت مسکن مهر تا
ســقف  ۴۰میلیون تومان بود؛ اما امسال قسمت
عمدهای که برای این حوزه اختصاص دادیم فقط
برای احداث بود .انارکی به بخش تسهیالت خرید
در حوزه مشارکت مدنی اشاره کرد و گفت :سال
گذشته در این حوزه به  ۵۳هزار واحد تسهیالت
خرید دادیم؛ در حالی که امسال به  ۹۰هزار واحد
تسهیالت خرید پرداخت شد .وی افزود :به طور
کلی در حوزه مشارکت مدنی سال گذشته ۱۵۴
هزار واحــد را تأمین مالی کردیــم؛ در حالی که
امسال این عدد به  ۲۱۸هزار واحد رسید که نشان
از رشــد  ۴۱درصدی دارد .انارکی همچنین در
خصوص ارائه تسهیالت به زوجین از محل اوراق
حق تقدم ،گفت :تسهیالت اعطایی به زوجین از
محلاوراقحقتقدمدرتهران ۱۲۰میلیونتومان،
در مراکز استانها و شهرهای باالی  ۲۰۰هزار نفر
 ۱۰۰میلیون تومان و ســایر شهرها  ۸۰میلیون
تومان است.

