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تریبون

طرح اصالح نظام بانکی؛ در دستور کار

رئیس کل بانک مرکزی در پس��ت جدید خود در اینستاگرام اعالم کرد:
طرح اصالح نظام بانکی با دقت نظر و بررسی همه جانبه در جریان است که
در صورت آماده شدن عملیاتی خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،در پس��ت جدید اینستاگرامی همتی رئیس کل بانک
مرکزی آمده است :شورای پول و اعتبار دو سازو کار مهم در خصوص ارز را
به تصویب رساند  .اولی مقررات مربوط به " راه اندازی بازار متشکل معامالت
ارزی" و دومی نیز "دستورالعمل سپرده ریالی مبتی بر ارز" .از اعضای محترم
ش��ورای پول و اعتبار و نیز همکاران عزیزم که طی سه ماه تالش و کوشش
و با کس��ب نظر صاحبنظران پولی و ارزی و فعالین و مسوولین بازار سرمایه
نسبت به آمادهسازی این طرح ها اقدام کردند تشکر میکنم.
طرح اصالحی نظام بانکی و برنامهریزی برای استفاده از عملیات بازار باز
در اعمال سیاستهای پولی نیز با دقت نظر و بررسی همه جانبه در جریان
است که در صورت آماده شدن عملیاتی خواهد شد.
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شماره  6025سال بیست و یکم

جدیدترین پیشبینی بانک جهانی از رشد
اقتصاد ایران

افزایش حق مسکن کارگران؛ دستورجلسه
ی عالی کار
نشست هفته آینده شورا 

معاون وزیر کار در امور روابط کار از بررسی افزایش حق مسکن کارکنان
مشمول قانون کار در نشست هفته آینده شورای عالی کار خبر داد.
حاتم ش��اکرمی در گفتوگو با مهر ،با اشاره به برگزاری نشست شورای
عالی کار طی هفته آینده اظهار داشت :در جلسه هفته آینده موضوع بررسی
افزایش حق مس��کن کارگران و همچنین اصالح آیین دادرس��ی در دستور
کار قرار دارد.
وی ب��ا بیان اینکه میزان افزایش حق مس��کن کارگ��ران باید با حضور
ش��رکای اجتماعی مورد بحث و بررس��ی قرار گیرد ،افزود :حق مسکن طی
حدود دو سال گذشته  ۴۰هزار تومان بوده و افزایش آن در دستور کار قرار
گرفته و باید با تصویب ش��ورای عالی کار نهای��ی و با تصویب هیأت وزیران
اجرایی شود.
مع��اون وزیر تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعی ،همچنین درب��اره راهبرد و
برنامههای این وزارتخانه در افزایش س��طح معیش��ت کارگ��ران گفت :برای
افزایش دس��تمزد س��االنه در ش��ورای عالی کار دو پارامتر م��اده  ۴۱قانون
کار یعن��ی «میزان افزایش تورم» و «معیش��ت» مدنظر قرار دارد که یکی از
پارامترهای موثر در افزایش تورم نیز مسکن است و باید مورد توجه باشد.
ش��اکرمی گفت :افزایش حق مسکن به عنوان یکی از پارامترهای فیش
حقوقی هر چند ناچیز است ،اما در افزایش مزد می تواند موثر باشد.
افزایش حق مس��کن کارگران از  ۲۰هزار تومان ب��ه  ۴۰هزار تومان در
اس��فندماه سال  ۱۳۹۳در ش��ورای عالی کار به تصویب رسید اما با توجه به
اینک��ه اجرای این مصوب��ه نیازمند تایید و تصویب هیأت وزیران اس��ت ،در
نهایت با تاخیر حدود دو ساله ،از اواخر سال  ۹۵اعمال شد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی :

قانونی برای تعدیل کارکنان دولت نداریم

رئیس س��ازمان امور اداری و اس��تخدامی با تاکید بر اینکه قانونی برای
تعدی��ل کارکنان دولت نداریم ،گفت :محدود کردن ورود نیروهای جدید ،به
معنی تعدیل کارکنان دولت نیست.
به گزارش ایرنا« ،جمش��ید انصاری» در حاشیه نشست هیات دولت در
جم��ع خبرنگاران افزود :در طول فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم براس��اس
قانون مدیریت خدمات کش��وری ،یک سوم تعداد بازنشستگان هر سال ،نیرو
جذب کرده ایم.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا،
درباره صدور احکام کارکنان دولت ،گفت :زمانی که مصوبه مربوط به افزایش
حقوق نهایی می ش��ود چون صدور احکام مکانیزه ش��ده بالفاصله ابالغ می
شود.
وی افزود :معموال این احکام در اردیبهش��ت ماه صادر می شود .امسال
ب��ا توجه ب��ه اینکه اختالف نظر ب��رای افزایش حقوق بی��ن دولت و مجلس
شورای اس�لامی پیش آمد و اصالحیه و استفساریه دادند ،این احکام دیرتر
صادر شد.
وزیر ارتباطات:

کسری گوشی تلفن همراه در بازار

وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :آمارهای این وزارتخانه نش��ان
می دهد ،اکنون با کسری گوشی تلفن همراه در سطح بازار روبرو هستیم که
روند تسهیل واردات آن به وزارت صنعت ،معدن و تجارت مربوط است.
به گزارش ایرنا« ،محمدجواد آذری جهرمی» در حاش��یه جلس��ه هیات
وزیران در جمع خبرنگاران درباره وضعیت گوش��ی تلفن همراه وکسری آن
در بازار افزود :گزارش های صنفی نیز حاکی از کمبود گوشی در سطح بازار
است و کارگروهی که برای این امر تشکیل شده بود ،درحال پیگیری است.
وی اظهارداش��ت :تسهیل ش��رایط واردات گوش��ی تلفن همراه برعهده
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تجارت اس��ت و ای��ن موضوع ب��ا جدیت پیگیری
می ش��ود تا مشکالت ثبت س��فارش ،تخصیص و ترخیص گوشی ها هرچه
سریعتر برطرف شود.
در حاشیه جلسه هیات دولت مطرح کرد؛

دستور رییسجمهور به وزرای صنعت و کشاورزی
برای رسیدگی به دغدغههای معیشتی مردم

رییس دفتر رییسجمهور گفت :رییسجمهور دس��تور دادند که همین
کنترلی که االن در بازار ارز به وجود آمده اس��ت و آرامش��ی که حاکم شده
حتما ب��ا همکاری نزدی��ک وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت و وزارت جهاد
کشاورزی ادامه پیدا کند و یک آرامش در قیمت کاال به وجود بیاید که مردم
در آس��تانه  ۲۲بهمن و چهل سالگی انقالب و عید نوروز دغدغه ای راجع به
اینگونه مسائل نداشته باشند.
به گزارش ایلنا ،محمود واعظی در پایان جلس��ه هیات دولت و در جمع
خبرن��گاران در خصوص مصوبات هیات دولت گفت :رییسجمهور بحثهای
زیادی را مطرح کردند .یکی از مباحث مساله اشتغال بود که سازمان برنامه
و بودجه با همکاری دستگاههای مختلف یک برنامهای را برای اشتغال جدی
برای جوانان و اشتغال سال آینده در نظر بگیرند.
وی ادام��ه داد :موضوع بعدی بحث معیش��ت بود که مجددا مورد تاکید
قرار گرفت و آقای رییسجمهور دس��تور دادند ک��ه همین کنترلی که االن
در بازار ارز به وجود آمده اس��ت و آرامش��ی که حاکم شده حتما با همکاری
نزدیک وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت جهاد کش��اورزی ادامه پیدا
کن��د و یک آرامش در قیم��ت کاال به وجود بیاید که مردم در آس��تانه ۲۲
بهمن و چهل س��الگی انقالب و عید نوروز دغدغهای راجع به اینگونه مسائل
نداشته باشند.
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نهادهای مالی
عملکرد مطلوب بانک ملی در تخصیص منابع
صندوق توسعه ملی

بانک ملی  -صندوق توسعه ملی گزارشی درباره نحوه عملکرد بانک های
عامل منتشر کرده که نشان دهنده عملکرد مطلوب بانک ملی ایران در این
حوزه است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی  ،میزان قراردادهای عاملیت پرداخت
تس��هیالت ارزی دارای اعتبار در نیمه اول امسال منعقد شده میان صندوق
توسعه ملی و بانک ملی ایران یک میلیارد دالر بوده است.
س��هم بانک ملی ایران از توزیع بانکی و بخش��ی طرح های اعالم وصول
ش��ده در همین دوره زمانی  369میلیون دالر و س��هم آن از توزیع بانکی و
بخشی طرح های مسدود شده  675میلیون دالر اعالم شده است.
س��هم بانک ملی ایران از طرح های اعالم وصول شده و مسدود شده از
محل منابع صندوق توس��عه ملی از ابتدای تاسیس آن تا پایان شهریور سال
ج��اری  960میلی��ون دالر بوده که تا کنون  937میلیون دالر آن مس��دود
شده است.
همچنین از س��ال  1390تا پایان نیمه اول امسال ،بیش از  8.5میلیارد
دالر قرارداد عاملیت ارزی میان بانک ملی ایران و صندوق توسعه ملی منعقد
شده است.

رشد  31درصدی منابع بانک کشاورزی

بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال  ۲۰۱۸را
منفی  ۱.۵برآورد و پیش بینی کرد اقتصاد ایران در سال
 ۲۰۱۹رشد منفی  ۳.۶درصدی را تجربه کند.
به گ��زارش تس��نیم ،بانک جهان��ی در جدیدترین
گزارش خود موسوم به دورنمای اقتصادی جهان برآورد
خود از رش��د اقتصادی ایران در س��ال ه��ای  2018و
 2019را کاهش داد.

وزیر صنعت:

پرونده قضایی برخی

واردکنندگان خودرو

در حال رسیدگی است

این نه��اد بین المللی که در گ��زارش ژوئن 2018
پیش بینی کرده بود اقتصاد ایران در س��ال  2018بالغ
بر  4.1درصد رشد کند در گزارشی که منتشر شد رشد
اقتصاد ایران طی سال  2018را منفی  1.5درصد برآورد
کرده است.
بان��ک جهان��ی همچنین پیش بینی خود از رش��د
اقتص��ادی ایران در س��ال  2019را کاهش داده اس��ت.

بر اس��اس پیش بینی این نهاد بین المللی اقتصاد ایران
در س��ال جاری میالدی رش��د منف��ی  3.6درصدی را
تجربه خواهد کرد .در گزارش ژوئن این رقم  4.1درصد
پیش بینی شده بود.
بانک جهانی پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در
س��ال  2020از رکود خارج شود و رشد  1.1درصدی را
در این سال تجربه کند.

وزی��ر صنع��ت ،معدم و تجارت در مورد برخی تخلفات خودروهای وارداتی گف��ت :خریداران در این موضوع تعیین تکلیف
شدهاند و پرونده قضایی واردکنندگان نیز در حال رسیدگی است.
به گزارش ایلنا ،رضا رحمانی در پایان جلسه هیات دولت در مورد قیمت خودروهای موجود در بازار گفت :اینکه قیمت در
بازار باال یا پایین باشد جای بحث دارد اما ما به دنبال افزایش تولید هستیم تا تیراژ تولید افزایش یابد و در این مورد برنامه از
خودروسازان گرفتهایم االن خوشبختانه تولید بهبود یافته و در روزهای آینده هم افزایش خواهد یافت.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره تعهدات خودروسازان به خریداران گفت :خودروسازان موظف هستند
که  ۸۰درصد تولید خود را برای تعهدات خود در نظر بگیرند و  ۲۰درصد را با شرایط جدید به بازار عرضه کنند .ما نسبت به این
تعهدات حساس هستیم و بنده نسبت به آن تاکید کردم .شاید خودروسازان بگویند که شرایط تغییر کرده است و فورسماژور
است اما باید نسبت به تعهدات خود پایبند باشیم.
وی در مورد برخی تخلفات خودروهای وارداتی گفت :البته بخشی از آنها قب ً
ال به دست مردم رسیده است و به نوعی خریدار
در این موضوع تخلفی نکرده اس��ت چون تخلفها پس از خرید مش��خص شده است .بنابراین خریداران در این موضوع تعیین
تکلیف شدهاند و پرونده قضایی واردکنندگان نیز در حال رسیدگی است.
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{Z/¨» Y Êf¼/« Z/Ë ¹Z/¼e ÉY/mY Ä/¯ ÉÂ/vÀ] |/ÌÅ|] {Â/y Ê/ËYY{ Y «YÁ ¥Ôy cÂ
/] ÃÁÔ/ -4 .|/ |/ÌÅYÂy ¹Â°v» ÃZ» 6 Ze Á 61 Y ^u cYZn» Ä] |Z]  f¼ÆÌWYmY
»Á Ê¿|/» ¹Z/°uY ÉY/mY ½Â¿Z« Ä] |Z^Ì» Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY 34 Ã{Z» Y Êf¼« Ä¯ ÓZ] {YÂ
«ÉZ/Å dÌ»Â°v» ÉYmY ÃÂv¿ ½Â¿Z« {Z¨» ¾ÌÀr¼Å Á 79/1/21 [Â» Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z
».|ÌËZ¼¿ ÄmÂe 1377 ½Z]M 10 [Â» Ê·Z
-3666/¦·Y.¹4229
«ZËÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 3 ÃÂu ÊZ

d¯ ½ZËY ÌÆne ½Z¼Ìa d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M
Ê¸» ÄZÀ Á 49818 d^i ÃZ¼ Ä] Zy Ê»ZÆ
10380662928

]wÂ/» Ã{Z/ ·Y ©Â/§ Â/] É{Z/ Ê»Â¼ ¼n» Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
ÀË§M Zf¿ÓY Ìj¯ Ä»Z¿Á : | }ZzeY ¶Ë} cZ¼Ì¼e 1397/04/26
.| [Zzf¿Y d¯ ÉZÅ ÊÆ³M ¿ dÆm
ÉÂ ½ZYy ½ZfY Ô»Y Á {ZÀY d^i ¶¯ ÃY{Y
-3677
(343645) |Æ» ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i ÃY{Y
Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M

¼Â/Â» - Z/a É{Z/] Z/^ :Ã|¿YÂy -½Z¨¸m{ZË ZbÆÆ·Y :½ZÅYÂy - 845/8/97:Ã|¿Áa ÃZ
Â/u ¶/v» - 15 dZ/ 97 µZ/ 11 ÃZ/» 30 Á:Ê³|Ì/ ½Z» – Äf¨ Ä^·Z»:Ã|¿Áa
ÃÂ/u ¹Á{ Ä¬^-ÉY{Y Æ ÉY|f]Y { «YÁ ZËÆ ½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ½Z¼fyZ
ºf/Å ÃÂ/u ¥Ôf/yY ¶u ÉYÂ Ä] Ê³|Ì dÆm Ä¯ Ê¼Ë|¬e dYÂy{Y{ Ä] ÄmÂeZ] ºfÅ
ËÂne Ä] Á ½ZÅYÂy dYÂy{ Á Ã|¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] Á Ã|Ë{³ ZmY ZËÆ
»Y Ê/°Ë { d/]Â¿ ®/Ë \eY» Ê¿|» Â»Y { Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 73 Ã{Z
ÃÂ/u Ä/] ½M {Z/¨» Y ÔY Á ÊÆ³M ¿ Y a Ã|¿YÂy Ze {Â Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓY Ìj¯ |ËYm
dYÂy{Y{ ºËZ¼ dËÁ Á {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY» ZËÆ ¥ÔfyY ¶u ºfÅ
{ ».{{³Zu Ê³|Ì Ä¸m { ¬» |Â
ZËÆ ¥ÔfyY ¶u ºfÅ ÃÂu ÌW
-3667/¦·Y.¹4230

{Ä»Z¿{Y

½Zf/Æ ÊfÆ] |ÌÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ¼fn» Ê«Â¬u 32 Ä^  9609988603200255 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
¯»Z/] ¹/¯ Ê/¸ |¿§ Ê¿Z»{Z ÊfyÁM ÉZ«M :½ZÅYÂy ,9709978603200751 ÃZ¼ ÊËZÆ¿ ºÌ¼e ÃZ¿Z
218 ÉÂ/¯ ^/¿ Ä/»Z¿~³ ÉY|/f]Y ¾¼Æ] 22 – ÃZ¿Z»¯ :Ê¿Z¿ Ä] c|« |¿§ ÊWYy É|Æ» ÉZ«M d·Z¯Á
^¬ÊmZ/¿¯ Æ/ – ÃZ/¿Z»¯ Ê¿Z¿ Ä] Ê¸ |¿§ ÊÀÌ»Y ½Á|Ë§ ÉZ«M .1 :½Z³|¿YÂy – 93 Ôa ¹Á{ Ä
¯ÊÆ·Y|/^  Ì·Á Éf» 24 – ¹ÔËY :Ê¿Z¿ Ä] |¼v» |¿§ É{¼¿YÂm Ä]Y{Â º¿Zy .2 ¹Á{ ½Z¯{ 105 ÄqÂ
Ã{Z ·Y ©Â§ d«Á { 97/9/14 xËZe Ä] – Á{Ây |À ºÌÀe Ä] ¹Y·Y :ÄfYÂy – Ê¿Zy{Y» ÄqÂ¯ Ê]ÂÀm Âa
Ä/uÔ» ¶Ì°/e ¶/Ë} Ã|/ÀÀ¯ LZ/»Y É|/e Ä] ÃZ¿Z»¯ ½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 32 Ä^  Ä¸m
»Ã{Â/¼¿ Ä^ / d/^i /Ì] {Â/» Á{Ây Ê¼ |À ºÌÀe Ä] ¹Y·Y ½YÂÀ dve ÊfYÂy{Y{ ½ZÅYÂy .{{´Ì
¸Ã{Â¼À¿ ÄWYY {Ây Á{Ây Ây { Ê¼ |À Ä¿Â´rÌÅ Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 199 ¹ ZyY º£Ì
¾¼/ Ã|/¿Áa cZ/ËÂfv» Á ©YÁY Ä] ÄmÂe Z] YÂ ÊZ« .|Àf§ZÌ¿ Âu Ê³|Ì Ä¸m { Ì¿ ½Z³|¿YÂy
ÉY Á|/ Á ºÌ¼/e }Z/zeY Ä/] c{Z/^» µZ f» |¿ÁY|y Y d¿Z fY Z] ¶Ë} s Ä] Ê³|Ì ºfy ¹ÔY
».|ËZ¼ÀÌ

YÂ ÊZ« ÉY

{ Ä]Y{Â/ Ã|/¿YÂy dÌ§ Ä] ÊWYy É|Æ» ÉZ«M d·Z¯Á Z] Ê¿Z»{Z ÊfyÁM ½ZÅYÂy dYÂy{Y{ Ây
ÃÂ/v¿ /] ÊÀ^» É|À ½ZÅYÂy ÓÁY ÄfYÂy ÂÂ» { »Y dÌÅZ» Y ¿ ¥ ÊÀÌ»Y ½Á|Ë§ Á É{¼¿YÂm
Ä/] ¹Y/·Y Ä/¯ ½ZÅYÂy ÄfYÂy Ä] ÄmÂe Z] ZÌ¿Zi {Â¼À¿ ÄWYY ´Ë{ Ã|¿YÂy Ä] É{¼¿YÂm º¿Zy Y Á{Ây µZ¬f¿Y
Ê/¼ÌÀe |À ¾ËyM Ä¯ Ã{Â] Ã|ÌÂa Ä^  ¾ËY ] Ä¯ Zn¿M Y dY Ê¼ {ZÀY eZ§{ { Ê¼ |À ºÌÀe
{ {§Z/] Ã{Â/¼À¿ Y/]Y É|À/ Â/y ¾ËY { Ì¿ ½ZÅYÂy Á Ã| {Z Ê¯ Äq ¹Z¿ Ä] Ê¼ {ZÀY eZ
{Â/¼¿ |À ºÌÀe Ä] ¹¸» Ã| {Z »Z¿ Ä] |À ¾ËyM Ä¯ É{§ Y Ì£ Êz ½YÂe Ê¼¿ Ä°ÀËY Ä] ÄmÂe
{YÂ{ { Y« Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 2 Ã{Z» Ä] Y|Àf» Y~· ,ÄfY|¿ Ê¿ÂÀ¯ ¦Á Z] Y Z¼fY dÌ¸]Z« YÂ
/¿ ¿|/Ë|ne Á Y/fY ¶]Z« ¡Ô]Y xËZe Y Á dÌ] c|» ¥ Ã{Z ÉY .{{´Ì» ¹ÔY Á {Z
».|Z] Ê» ÃZ¿Z»¯ ½ZfÆ Ê«Â¬u ¹fv» º¯Zv
«ÃZ¿Z»¯ ½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ÊZ
-3652/¦·Y.¹10269

¹YÆ] |Ì»Y ÃZf Êf À ®ÅM ¼fn» d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M
14005255773 Ê¸» ÄZÀ Á 479759 d^i ÃZ¼ Ä] Zy Ê»ZÆ

]1397/04/19 wÂ/» Ã{Z/ ·Y ©Â/§ Â/] É{Z/ Ê»Â¼ ¼n» Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
½YY|]Zu) dÅ dËË|» cZ»|yÁ Ê]Zu ÄÂ» - : | }ZzeY ¶Ë} cZ¼Ì¼e
¼Ä/] ) Â¸nËZ/ ÄÌ/M Á Ê¸/Y Z] ½YÂÀ ] 10100196786Ê¸» ÄZÀ Z] (Ê
¼[Zzf¿Y Ê·Z» µZ°Ë c|» ÉY] µ|^·Y Ê¸ Z] ½YÂÀ ] ( 0083441591Ê¸» ÃZ
.|¿|Ë{³
{-2495
Â¯ Ô»Y Á {ZÀY d^i ½Z»Z

(344493) ½YÆe ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i ÃY{Y

ÃZ¼ Ä] Zy Ê»ZÆ {Y{Ây É¿Y dËË|» d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M
14006186952 Ê¸» ÄZÀ Á 498704 d^i

]1397/07/16 wÂ/» Ã{Z/ ·Y ©Â/§ Â/] É{Z/ Ê»Â¼ ¼n» Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
½YY|]Z/u) d/Å dËË|» cZ»|yÁ Ê]Zu ÄÂ» : | }ZzeY ¶Ë} cZ¼Ì¼e
¼Ê/¸ ¾Ì/u ÉZ/«MÁ Ê¸/Y Z/] ½YÂ/À ] 10100196786Ê¸» ÄZÀ Z] ( Ê
Ê·Z/» µZ/°Ë c|/» Ä/] µ|/^·Y Ê¸ Z] ½YÂÀ ]0322608031 Ê¸» |¯ Z] Ê¼Ìu
.|¿|Ë{³ [Zzf¿Y
{-2496
Â¯ Ô»Y Á {ZÀY d^i ½Z»Z

(344494) ½YÆe ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i ÃY{Y

بانک کش�اورزی  -تامی��ن و تجهیز منابع برای پرداخت تس��هیالت
ب��ه کش��اورزان و فعاالن بخش کش��اورزی ،ماموریت و رس��الت اصلی بانک
کش��اورزی اس��ت و رش��د  31درصدی منابع بانک در  9ماهه سال جاری،
یک��ی از بهترین را ه ه��ای ارزیابی عملکرد بان��ک و نویدبخش ارتقای توان
بانک در حمایت از تولید ،اش��تغال و رونق اقتصادی در بخش کش��اورزی و
صنایع وابسته است.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک کش��اورزی ،روح ال��ه خدارحمی رئیس
هی��ات مدیره و مدیرعامل ای��ن بانک با بیان مطلب فوق اف��زود :مانده کل
س��پرده های بانک کش��اورزی در مقطع پایان آذر سال جاری و مقایسه آن
با دوره مش��ابه سال قبل نش��ان می دهد منابع بانک تا پایان آذر ماه 1397
بیش از  201هزار میلیارد ریال معادل  31درصد رش��د داشته است که این
رقم نزدیک به  60هزار میلیارد ریال بیشتر از رشد  9ماهه اول سال 1396
بوده است.
وی اظهار داش��ت :مطالعه سایر شاخص های تجهیزمنابع نشان می دهد
که بانک کشاورزی در مقطع پایان آذر سال  ، 1396رشدی  31درصدی در
س��رانه سپرده شعب و  36درصد رشد در سرانه سپرده کارکنان داشته است.
ش��ایان ذکر است مانده کل سپرده های بانک کشاورزی در پایان آذر 1397
رقمی بالغ بر  849هزار میلیارد ریال اس��ت و مدیریت بانک در اس��تان های
هم��دان ،آذربایج��ان غربی ،هرمزگان و کردس��تان در این مقطع ،به ترتیب
باالترین میزان تحقق برنامه در جذب سپرده های مردمی را داشته اند.

الزامات بودجه ریزی عملیاتی در بانک مسکن

بانک مس�کن  -محمد علی دهقان دهنوی در پنل تخصصی سازمان
برنام��ه و بودجه بودجه ریزی با عنوان «بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد» در
نهمین کنفرانس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد که در دانشگاه الزهرا برگزار
شد ،گفت :پیچیدگی ها و تفاوت هایی در نظام بودجه ریزی بانک ها نسبت
به س��ایر دس��تگاه ها و نهادهای اجرایی کش��ور وجود دارد که باید به این
موضوعات توجه ویژه داشت.
به گزارش پایگاه خبری بانک مس��کن -هیبنا،وی با اش��اره به خدمات
متنوع در شبکه بانکی کشور،افزود :در بانک ها به دلیل تنوع خدمات ،بودجه
ریزی عملیاتی را متفاوت و متمایز از سایر دستگاهها می کند.
عضو هیأت مدیره بانک مسکن افزود« :ریسک اعتباری» بانکها به دلیل
ماهیت فعالیت های مالی و تسهیالتی ،قطعا در بانک ریسک اعتباری ایجاد
می کند و معوقات بانکی یکی از مهمترین این ریس��کها است که باید این
ریسکها در نظام بودجه ریزی عملیاتی در نظر گرفته شود .بنابراین مجموع
پیچیدگیها به این منتج می شود که نظام بودجه ریزی عملیاتی در بانک ها
تفاوت هایی با بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های دیگر دارد.
دهقان دهنوی با تاکید بر اینکه نیازمند مدل هایی برای تس��هیل نظام
بودجه ریزی در ش��بکه بانکی به دلیل مواجهه با ریسک های اعتباری پیش
رو هستیم ،گفت :به عنوان مثال در بانک نمی توانیم از افتتاح سپرده کوتاه
مدت که هزینه آن برای بانک باال است ،صرفه نظر کنیم و فقط به مشتری
خدمات سپرده بلند مدت داده شود.

دیدارمدیر شعب استان اصفهان بانک تجارت با
اسقف اعظم ارامنه مرکز و جنوب

بانک تجارت  -رضا کیا در دیدار با اسقف اعظم ارامنه مرکز و جنوب
ایران سال نومیالدی را به هموطنان ارمنی تبریک گفت.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک تجارت ،رضا کیا مدیر ش��عب اس��تان
اصفه��ان این بانک با حضور در کلیس��ای دیر آمنا پرگی��چ مقدس اصفهان
(کلیس��ای وانک) ضمن دیدار با اس��قف اعظم ارامنه مرک��ز و جنوب ایران
س��یپان کاشجیان و چند تن از شورای خلیفه گری و اعضای هیأت مذهبی
ارامن��ه اصفه��ان ،میالد حضرت مس��یح (ع) و آغاز س��ال نو می�لادی را به
هموطن��ان ارمنی تبریک گفت و از آمادگی بانک تجارت برای ارائه خدمات
بانکی مطلوب به ارامنه خبر داد.
کیا در این دیدار با اشاره به اینکه حضرت محمد ( ص ) و حضرت مسیح (ع)
از پیامبران اولوالعزم درگاه الهی و پیام آوران صلح  ،محبت و دوستی بوده اند،
افزود :مطمئنا یکی از دالیل اصلی زندگی مسالمت آمیز پیروان آنها در کنار
هم سرلوحه قرار دادن صفات یاد شده در عملکرد خود است.
س��یپان کاش��جیان پیش��وای مذهبی ارامنه مرکز و جنوب ایران ضمن
تقدیر از حضور کیا و همکارانش در کلیسای وانک و تبریک سال نو میالدی
از سوی ایشان ،از حسن برخورد مدیریت شعب و پرسنل شعب بانک تجارت
مستقر در محله های ارامنه نشین اصفهان کمال تشکر را کرد.

برندگان خوش شانس مسابقه پیش بینی
فوتبال بانک رفاه مشخص شدند

بانک رفاه  -مراسم قرعه کشی پیش بینی نتایج فوتبال جام ملت های
آسیا برگزار و برندگان خوش شانس نخستین مسابقه مشخص شدند.
بهگزارشروابطعمومیبانکرفاهکارگران،درنخستینمراسمقرعهکشی پیش
بینی نتایج مس��ابقات فوتبال جام ملت های آس��یا که  18دی ماه سالجاری
در محل سالن کنفرانس بانک و به صورت زنده از صفحه اختصاصی بانک در
شبکه اجتماعی اینستاگرام برگزار شد 5 ،نفر از دنبال کنندگان صفحه بانک
که نتیجه بازی ایران و یمن را به درس��تی پیش بینی کرده بودند مش��خص
ش��دند.در این طرح که همزمان با برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت های
آس��یا برگزار می ش��ود ،دنبال کنندگان صفحه اجتماعی بانک با شرکت در
پیش بینی نتایج مسابقات ایران با رقبا می توانند از شانس برنده شدن جایزه
نقدی  5میلیون ریالی بهره مند شوند.

