شنبه  4آذر1396

www.Afarinesh-daily.com

تریبون

info@afarinesh-daily.com

شماره  5707سال بیستم

بر اساس نامه خزانهداری کل کشور؛

بافتهای فرسوده ،دغدغ ه مدیران
حوزه های شهری

مش��کالت و چش��م انداز بافتهای فرسوده در ش��هرهای بزرگ وکالن
ش��هرها همواره به عنوان یکی از دغدغههای مدیران حوزه های ش��هری و
بومیان این اماکن مورد توجه بوده اس��ت .صرف نظر از بناهای ارزش��مند و
معماری تاریخی س��اختمان ها که به عنوان دستاوردی از اعصار گذشته به
یادگار مانده اس��ت ،مرمت و بازسازی این بناها از اهمیت شایانی برخوردار
اس��ت .در این راستا نهادهای دولتی و ش��هری در صدد ایمن سازی موازی
ب��ا نوس��ازی این بافت ها طرح ه��ا و الیحه هایی را به تصویب رس��انده اند.
ب��ه گزارش آفرینش ،داری��وش حافظی در این باره گفت :امکان دسترس��ی
به یک برنامه مدون و دانش محور با اس��تفاده از مصالح استاندارد می تواند
نقش موثری در س��اخت و ساز وطوالنی نمودن دوره عمر مفید بناها داشته
باش��د .این کارشناس س��اختمان افزود :در حال حاضر کناف به عنوان یکی
از تولیدکنن��دگان محص��ول با کیفیت ،ایمن و مقاوم در برابر آس��یب های
احتمالی ناشی از بالیا و حوادث طبیعی این امکان را به سازندگان می دهد
عالوه بر موارد ذکر شده  ،بتوانند عمر مفید بنا را به حداکثر برسانند.
وی در خصوص موضوع ارائه راه کارهای تخصصی ساخت و ساز که به
عنوان مبحث جدید در این حوزه اخیرا مورد بررسی قرار گرفته است گفت،
ما در صدد این هستیم تا با ارائه راه کارهای اجرایی و عملیاتی از طراحی تا
اجرا  ،عالوه بر محصول ،مش��اوره متناس��ب با فضا  ،بودجه و سایر متعلقات
وابسته را ارائه دهیم .
وی در پایان خاطر نش��ان کرد ،اگر این تفکر را بتوانیم به صورت یک
فرهنگ پیاده س��ازی کنیم که اس��تفاده از راه کار ه��ای تخصصی و دانش
محور قبل از آغاز پروژه به اندازه استفاده از مصالح مناسب تاثیر گذار است،
گام بزرگی در راس��تای بهینه س��ازی و ایمن سازی س��اخت و ساز داخلی
برداشته ایم .

افزایش قیمت نان از دوشنبه در کشور
اجرایی می شود

رئیس اتحادیه نانوایان گفت:افزایش قیمت از امروز در تهران و حدود دو
روز بعد از آن ،در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
به گزارش مهر ،قاس��م زراعتکار در مراسم افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه
بین المللی صنعت آرد و نان در جمع خبرنگاران گفت :اجرایی ش��دن طرح
افزایش قیمت نان در تهران به اتاق اصناف ایران واگذار شده و براین اساس
این طرح از شنبه در تهران اجرایی می شود.
وی اضاف��ه کرد :همچنین افزایش قیمت در اس��تانها با یک الی دو روز
تاخیر و با اعالم به استانداران و فرمانداران اجرایی می شود.
زراعتکار افزود :براین اساس قیمت جدید نان بربری  ٧٥٠تومان ،سنگگ
 ٩٢٠تومان و تافتون  ٤٦٠تومان است.
مداخله دولت در حوزه گندم و نان کمتر می شود
وزی��ر صنعت ،از کاهش مداخل��ه دولت در صنعت گندم ،آرد و نان خبر
داد و گفت :وزارت جهاد کش��اورزی در تولید محصوالت اس��تراتژیک ،باید
قیمت ها را به نرخ های جهانی نزدیک کند.
محمد شریعتمداری در افتتاحیه مراسم یازدهمین نمایشگاه بین المللی
صنع��ت آرد و نان در جمع خبرنگاران گف��ت :یکی از مهمترین مواد غذایی
بش��ر نان اس��ت و این محصول در انرژی زایی و تامین پروتئین یک عنصر
بی بدیل به شمار می آید.
وزیر صنعت با بیان اینکه در چهار س��ال گذشته و نیز در ماه های اخیر
دولت دوازدهم تالش کردیم یک حرکت جدید در توس��عه گندم ،آرد و نان
داشته باشیم ،گفت :تالش ما این بوده که میزان مداخله دولت در این امر را
کاهش دهیم و فراهم کنیم.
ش��ریعتمداری اضافه کرد :ه��ر چند که نان یک عنص��ر مغذی و مورد
استفاده عامه مردم است و بخشی از آن باید حتما به قیمت های مناسب در
اختیار طبقه ای از جامعه ما قرار بگیرد که با محدودیت هایی مواجه هستند،
اما مجموعه تولید نان باید به سمت تولید انبوه ،تولید صنعتی و تولیدی که
ب��ا حداقل قیمت در اختیار مردم قرار بگیرد ،حرکت کنند ،بنابراین این امر
نیازمند کاهش مداخله دولت در موضوع گندم ،آرد و نان است.
وی تصری��ح کرد :زمین��ه های ای��ن کار از دولت یازدهم آغاز ش��ده و
تصمیم گیری در حوزه مسائل مربوط به گندم ،آرد و نان تا جایی که مقدور
بود از سوی دولت به فرمانداری ها و اتحادیه های صنفی ذیربط در هر استان
واگذار شد تا اختیارات بیشتری برای تصمیم گیری در زمینه مسائل مربوط
به این صنعت داش��ته باش��ند و من فکر می کنم این حرکت راه حلی برای
توسعه همه جانبه صنعت مذکور خواهد بود.
وزیر راه:

بازسازی مناطق زلزلهزده کرمانشاه ازامروز
شروع میشود

وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به ش��روع پرداخت کمکهای بالعوض
جهت اس��کان موقت و نیز پرداخت تس��هیالت به زلزلهزدگان از چهارم آذر،
گفت :از امروزعمال کار بازسازی مناطق زلزلهزده شروع میشود.
به گزارش ایس��نا ،عباس آخوندی در جلسه ستاد مدیریت بحران استان
که در شهرستان ثالث باباجانی برگزار شد ،با اشاره به زلزله اخیر در استان،
گفت :قدرت زلزله اخیر در اس��تان کرمانشاه  7.3ریشتر بوده که عدد بسیار
بزرگی است و در سایر استانها نیز زلزله احساس شده است.
وی به خرابی  30هزار و  500واحد مس��کونی در این زلزله اشاره کرد و
افزود :این رقم بزرگی اس��ت و باید همه برای بازسازی این واحدها کار کرده
و پیش برویم.

دریافت کارمزد بانک ها از حسابهای
دولتی،غیرقانونی است

بر اس��اس نامه معاونت نظارت مالی
و خزانهداری کل کشور ،دریافت هرگونه
کارم��زد خدمات بانکی از حس��ابهای
دولت��ی (قاب��ل برداش��ت و غی��ر قابل
برداش��ت) توسط ش��بکه بانکی کشور،
فاقد وجاهت قانونی است.
ب��ه گ��زارش مه��ر ،بر اس��اس نامه

پیامکبانکهادربارهحسابهایراکد

ب��ا اجرایی ش��دن مصوب��ه تعیین
تکلیف حس��ابهای راکد در بانکها از
اول آذرم��اه س��الجاری ،برخی بانکها
اطالع رس��انی به مش��تریان خ��ود را از
طریق ارسال پیامک آغاز کردهاند.
ب��ه گ��زارش پژوهش��کده پول��ی و
بانک��ی؛  ۱۷مردادماه امس��ال ش��ورای
پول و اعتبار تعیین تکلیف حساب های
راکد بانکی را تصویب و ابالغ کرد .بانک
مرک��زی در خصوص ای��ن مصوبه اعالم
ک��رده بود :طی س��الیان متمادی تعداد
حس��ابهای س��پرده افتتاح ش��ده نزد
بانکها و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی
با افزایش نامتعارفی مواجه ش��ده است.
در ای��ن میان ،حجم قابل توجهی از این
حسابها به عللی چون کاهش ارزش در
مانده موجودی ناش��ی از تورم و افزایش
س��طح عموم��ی قیمته��ا ،فراموش��ی
صاحبان س��پرده ،فوت آنها ،عدم اطالع
وراث و قائممقام قانونی س��پردهگذاران
یا عدم شناس��ایی و مراجع��ه آنها ،راکد
و بدون تراکنش مانده است.
ای��ن موض��وع ،مش��کالتی از قبیل
تحمیل هزینههای دفترداری و نگهداری
اطالعات و آمار اینگونه حس��ابها برای
بانکها و افزایش احتمال وقوع تخلفات
و جرائ��م را در پی داش��ته اس��ت .البته
این مس��ئله در خصوص برخی از اقالم
بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری
غیربانکی که تحت سرفصل بستانکاران
موق��ت ثب��ت میش��وند و باب��ت آنه��ا
قراردادی منعـقد نش��ده و یا اس��ناد و
اوراق بهاداری تنظیم نگردیده نیز صدق
میکند.
ع�لاوه بر این ،حس��ابهای راکد و
غیرفعال هم��واره از چالشهای فراروی
نظام بانکی کشور در سالهای متمادی
بوده ،لیکن تاکنون ضوابط و سازوکاری
جامع در خص��وص چگونگی برخورد با

این وجوه و حس��اب ها که تمامی ابعاد
موض��وع را ب��ه ص��ورت جامعاالطراف
مدنظر قرار دهد ،وجود نداشته است.
از ای��ن رو ،بانک مرک��زی با توجه
به اهمی��ت موضوع و با ه��دف صیانت
از حق��وق صاحب��ان وج��وه ،کاه��ش
احتمال س��وء اس��تفاد ه از ای��ن وجوه،
ارتق��ای ش��فافیتهای مال��ی بانکها،
ایجاد روی ه واحد حس��ابداری در ثبت و
نگه��داری این وجوه در بانکها و امکان
و بهب��ود قابلیت مقایس��ه ارقام مندرج
در س��رفصل حس��ابهای موج��ود در
بانکها ،دستورالعمل اجرایی شناسایی
و تعیینتکلیف حسابهای مطالبهنشده
و مازاد ریالی را تدوین کرد.
در عین ح��ال ،برای بان��ک ها نیز
از روز اول آذر ماه با ارس��ال پیامکی به
مش��تریان خود اعالم کرده اند :مشتری
گرامی؛ در راستای دستور بانک مرکزی
ج .ا .ا و با عنایت به عدم کارکرد حساب
جنابعال��ی در بانک قرض الحس��نه مهر
ایران به مدت بیش از  ۲س��ال ،ضرورت
دارد به منظور بهره مندی از تس��هیالت

و خدمات جدید بانک ،نس��بت به فعال
سازی حساب مذکور اقدام فرمایید.
پی��ش از ای��ن ،عبدالمه��دی
ارجمندنژاد؛ مدیر کل مقررات ،مجوزهای
بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
اع�لام کرده بود :دس��تورالعمل بس��تن
حس��اب های راکد در بانک ه��ا از اول
آذر اجرای��ی می ش��ود .وی افزود :مبلغ
حس��اب های راکد در کل شبکه بانکی
 ۸هزار میلیارد ریال اس��ت که البته در
برخی از بانک ه��ا صفر و در برخی هم
حساب های راکد زیاد است.
وی ادام��ه داد :حس��اب راک��د ب��ه
حساب سپرده ای گفته می شود که نزد
یکی از بانک ها یا موسس��ات حدود دو
سال بدون گردش باقی مانده و مبلغ آن
دو میلیون تومان یا کمتر اس��ت .مدیر
کل مق��ررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه
با پولش��ویی بانک مرکزی گفت :خارج
کردن این مبالغ از ش��بکه بانکی ،خارج
کردن آنها از بالتکلیفی اس��ت چون این
وجوه منشاء پرسش های زیادی است و
امکان بروز فس��اد یا ضایع شدن حقوق

افراد یا پولشویی وجود دارد.
این مقام مس��ئول در بانک مرکزی
ادام��ه داد  :بان��ک مرکزی ب��ا ابالغ این
دس��تورالعمل ت�لاش ک��رده ع�لاوه بر
اینکه حس��اب ها را از بالتکلیفی خارج
م��ی کن��د ،وح��دت رویه ای نی��ز بین
بانک ها برق��رار کند .ارجمندنژاد افزود:
نگهداری این حس��اب ه��ای راکد برای
بانک ها هزینه دارد و بانک نمی داند این
پ��ول ه��ا را تحت چ��ه عناوین��ی باید
نگهداری کند.
مدیرکل مقررات ،مجوزهای بانکی
و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه
داد :ای��ن اق��دام برای ارتقای ش��فافیت
در بانکهاس��ت که  ۱۷مرداد در شورای
پ��ول و اعتب��ار تصوی��ب و  ۳۰مرداد به
بانک ه��ا اب�لاغ ش��ده و از اول آذر در
بانک ها اجرایی می شود و هیچ مشکلی
برای مردم ایجاد نمی کند.
وی افزود :طبق این دس��تورالعمل
هر ش��عبه باید هر ش��ش م��اه یک بار
حساب های سپرده راکد را گزارش دهد
که ش��امل حساب سپرده قرض الحسنه
پ��س ان��داز راکد با موج��ودی  ۱۰هزار
تومان ،حساب قرض الحسنه جاری راکد
ب��ا موجودی  ۴۰هزار تومان و حس��اب
س��پرده س��رمایه گذاری کوت��اه مدت
راکد با موجودی  ۲۰هزار تومان اس��ت
و بر اس��اس ضوابط در این دستورالعمل
بانک ها موظف اند بعد از شناسایی این
حس��اب های راکد به صاحب حساب از
طریق تلفن ،پیامک یا هر وس��یله دیگر
اط�لاع دهند تا حس��اب ه��ای خود را
تعیین تکلیف کند.
ارجمندن��ژاد تاکید ک��رد :اگر فرد
م��ورد نظ��ر ب��ه بان��ک مراجع��ه نکند
وج��وه او ب��ه س��رفصل وج��وه تعیین
تکلی��ف نش��ده ی��ا بالتکلی��ف منتقل
می شود.

برای تشریح مشکالت برخی موسسات مالی:

سیف به مجلس می رود

مذاکره با عراقیها برای بازگرداندن تعرفه
صادرات لبنیات ادامه دارد

معاون وزیر جهاد کش��اورزی اعالم کرد ک��ه مذاکرات با عراقی ها برای
بازگرداندن تعرفه صادرات محصوالت لبنی ایرانی به حالت س��ابق همچنان
ادامه دارد اما اگر به هر دلیلی این مذاکرات به نتیجه نرس��د باید کش��ورها
و مش��تریان دیگر را هم دریابیم و بازار خود را در آن کش��ورها نیز توس��عه
دهیم.
حسن رکنی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :در زمینه صادرات لبنیات
و انواع محصوالت لبنی که رش��د خوبی طی س��ال های اخیر داشته ایم ،به
هیچ وجه نباید در مذاکرات خود با کشوری مانند عراق که یکی از بزرگترین
مشتریان این محصوالت به شمار میرود ،ناامید شویم و عقبنشینی کنیم.
وی ب��ا بیان اینکه در مذاکرات با طرف عراقی باید بر مزیتهای نس��بی
خود تاکید کنیم تا بتوانیم حرف خود را به کرس��ی بنش��انیم ،افزود :انتفاع
ای��ران در این اس��ت که ارتباط خ��ود با عراق را حفظ کن��د اما در هر حال
نباید همه تخم مرغ های خود را در یک س��بد بچینیم و باید با کش��ورهای
دیگ��ر نیز چنین تعامالت��ی برقرار کنیم که اگر احیاناً نتوانس��تیم بازار خود
را در ع��راق حفظ کنیم یا گس��ترش دهیم ،کش��ورهای دیگ��ر را جایگزین
کنیم.

معاونت نظارت مال��ی و خزانهداری کل
کش��ور ،دریافت هرگونه کارمزد خدمات
بانک��ی از حس��ابهای دولت��ی (قاب��ل
برداش��ت و غیر قابل برداش��ت) توسط
شبکه بانکی کشور ،فاقد وجاهت قانونی
است.
در نام��ه معاون��ت نظ��ارت مالی و

خزانه داری کل کشور به جعفر مهرجو،
مدی��رکل دفتر نوس��ازی و تحول اداری
آمده است:
بازگش��ت ب��ه نام��ه ش��ماره
.۲۴۱.۱۰۵۰۱ص م��ورخ  ۵.۷.۱۳۹۶در
خصوص اخذ کارم��زد خدمات بانکی از
حس��ابهای دولتی توس��ط بانک های

عام��ل ،هم��ان گونه که قب�ل ً
ا طی نامه
ش��ماره  ۵۵.۴۰۲۹۸م��ورخ ۱۳۹۶.۳.۶
(تصوی��ر پیوس��ت) ب��ه معاون توس��عه
مدیری��ت و مناب��ع آن س��ازمان اع�لام
گردید؛ در اجرای مقررات قانونی مربوط
ب��ه نمایندگی بانکه��ای عامل از طرف
بان��ک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران
موضوع بند (الف) ماده ( )۱۲قانون پولی
و بانکی کش��ور ،کارمزد هرگونه خدمات
بانکی ارائه ش��ده توس��ط بانکهای یاد
شده ،میبایست از بانک مرکزی دریافت
گردد.
از طرفی ب��ا توجه به تهیه و تدوین
دس��تورالعمل موضوع ماده ( )۱۷قانون
برنامه پنجس��اله ششم توسعه جمهوری
اسالمی ایران و ماده ( )۲۰قانون احکام
دایمی برنامههای توسعه کشور ،مادهای
تحت عنوان (تعیین نرخ ،نحوه محاسبه
و پرداخت کارمزد خدمات بانکی مربوط
ب��ه حس��ابهای دولتی و حس��ابهای
بانک��ی نزد بانک مرک��زی برعهده بانک
مزب��ور خواه��د ب��ود؛ در پیشنوی��س
دس��تورالعمل ی��اد ش��ده پیشبین��ی
گردی��ده ک��ه در ص��ورت تصوی��ب در
ش��ورای محترم پول و اعتبار به تمامی
دس��تگاههای اجرای��ی اب�لاغ خواه��د
شد.

ول��ی اهلل س��یف ریی��س کل بانک
مرک��زی ب��رای ارائ��ه گ��زارش در مورد
مسائل و مشکالت برخی موسسات مالی
و اعتباری هفته آینده در مجلس شورای
اسالمی حضور می یابد.
ب��ه گ��زارش ایرنا ،مجلس ش��ورای
اس�لامی هفته آینده روزهای یکشنبه و
چهارشنبه جلسه علنی دارد.
ول��ی اهلل س��یف ریی��س کل بانک
مرکزی قرار اس��ت در یکی از جلس��ات
هفته آین��ده مجلس گزارش��ی در مورد
مس��ائل و مش��کالت مربوط ب��ه برخی
موسس��ات مالی و اعتباری به نمایندگان
مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
تعیین تکلیف س�پرده های یک

میلیارد ریالی افضل توس
بان��ک آین��ده روز جمع��ه در
اطالعی��ه ای اعالم ک��رد :تعیین تکلیف
سپرده های تعاونی منحله افضل توس تا
س��قف یک میلیارد ریال چهارم آذر در
شعب این تعاونی آغاز می شود.
در ای��ن اطالعیه آمده اس��ت :پیرو
ی این بان��ک در باره
اطالعی�� ه ه��ای قبل 
مصوبه شورای پول و اعتبار و ابالغ بانک
مرکزی جمهوری اس�لامی ای��ران برای
واگ��ذاری مدیریت داراییها و بدهیهای
تعاون��ی اعتب��ار افض��ل ت��وس (درحال
تس��ویه) به بانک آینده ،بدینوسیله ،به
ش گفته
اطال ع سپردهگذاران تعاونی پی 
میرساند؛ حسب تصمیم سران سه قوه،

مجوز پرداخت س��پرده های اش��خاصی
ک��ه مجموع مانده س��پرده های صاحب
حس��اب ،بیش از مبلغ  30میلیون ریال
تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال است ،از
سوی مراجع ذی صالح ابالغ شده است.
از این گروه از سپردهگذاران دعوت
ن بندی بههمراه
میشود طبق برنامه زما 
اصل شناسنامه ،کارت ملی و دفترچه یا
گواهی س��پرده ،به ش��عب افتتاحکننده
حس��اب خود مراجعه کنند.بانک آینده
تاکی��د کرده اس��ت؛ پس از شناس��ایی،
ارزیاب��ی و انتق��ال مابق��ی دارایی های
تعاون��ی مذکور و دریافت مجوزهای الزم
ازمراجع ذیص�لاح ،درباره نحوه تعیین
تکلیف موجودی س��ایر س��پرده گذاران،

اطال ع رسانی الزم صورت می گیرد.
ش��ورای پ��ول و اعتبار م��رداد ماه
امس��ال ،مدیریت دارای��ی و بدهی های
تعاون��ی منحله افضل ت��وس را به بانک
آین��ده محول ک��رد .این بان��ک مهر ماه
گذشته از محل منابع خود حساب هایی
با موج��ودی کمتر از  30میلیون ریال را
تعیین تکلیف کرده بود.به دنبال تشکیل
جلسه سران سه قوه در آبان ماه و تعیین
کمیته ویژه برای تسریع در تعیین تکلیف
سپرده گذاران موسسات غیرمجاز ،اکنون
مجوزه��ای الزم از س��وی نهادهای ذی
صالح برای تعیین تکلیف حس��اب هایی
با موجودی کمتر از یک میلیارد ریال در
تعاونی افضل توس فراهم شده است.
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نهادهای مالی

در دیدار مدیر عامل بانک شهر و استاندار کرمانشاه تاکید شد:

تسریع در رسیدگی به مشکالت مناطق زلزلهزده
با حمایت بانکها

در دیدار مدیرعامل بانک ش��هر با اس��تاندار کرمانش��اه ک��ه طی بازدید
وی به نمایندگی از ش��بکه بانکی ،از مناطق زلزله زده غرب کش��ور صورت
گرفت ،نقش بانکها در رس��یدگی به مش��کالت این مناطق و تسریع در روند
آن مورد بررس��ی قرار گرفت.به گ��زارش آفرینش به نقل ازمرکز ارتباطات و
روابط عمومی بانک شهر ،حسین محمد پورزرندی در این دیدار ،با بیان این
مطلب گفت :در جلس��های که با مدیران سیس��تم بانکی انجام شده ،در نظر
است ضمن تشکیل کمیتهای ،برنامههای بانک ها یکپارچه شده و با اولویت
ساخت مدارس و مراکز بهداشتی و درمانی اقدام گسترده و منسجم از سوی
سیس��تم بانکی محقق شود.وی با اش��اره به اقدامات صورت گرفته از سوی
برخی بانک ها در خصوص کمک به حل مشکالت مردم در مناطق زلزله زده
تصری��ح کرد :در کنار این موارد اقدامات دیگری نیز از س��وی بانکها مانند
حذف انتشار تقویم و سالنامه های پایان سال و یا اختصاص بخشی از حقوق
کارکنان و مدیران نیز به این موضوع ،پیش بینی شده است.

پرداخت نخستین مرحله از تسهیالت
کنسرسیوم بانکی با عاملیت بانک صادرات

نخس��تین مرحله اعطای تسهیالت ریالی کنسرس��یوم بانکها به پروژه
"پدیده شاندیز مشهد" با عاملیت بانک صادرات ایران پرداخت شد.
ب��ه گزارش آفرین��ش به نقل ازرواب��ط عمومی بانک ص��ادرات ایران ،با
ت�لاش های ب��ی وقفه مدیریت و کارکنان بانک و پس از برگزاری جلس��ات
متعدد کنسرسیومی و هماهنگی های الزم با سازمان ها و نهادهای مرتبط،
چرخه بزرگ صنعتی و اقتصادی "ش��اندیز" با محوریت این بانک به حرکت
درآمد که ضمن ایجاد دلگرمی برای س��هامداران این مجموعه ،صدها نفر را
از بیکاری نجات داد.

روابط عمومی بانک کشاورزی «برتر» شد

لوح س��پاس «روابط عمومی برتر» در رش��ته «اطالع رسانی» به روابط
عمومی بانک کش��اورزی اهدا شد.به گزارش آفرینش به نقل ازروابط عمومی
بانک کشاورزی ،در سیزدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی و
بر اس��اس رای هیات داوران چهاردهمین دوره جشنواره برترین های روابط
عمومی ایران  ،روابط عمومی بانک کش��اورزی به دلیل رعایت استانداردهای
حرفه ای ،خالقیت در کار و داش��تن کیفیت و کمیت مناس��ب فعالیت ها،
موفق به کسب رتبه برترشد.

هموطنی که جایزه یک میلیاردی بانک سپه را به
ایتام زلزله زده کرمانشاه اهدا کرد

هموطن شهر اوز از استان فارس جایزه یک میلیارد ریالی قرض الحسنه
بانک س��په خود را برای بازس��ازی خانه ایتام زلزله زده استان کرمانشاه اهدا
کرد.به گزارش آفرینش به نقل ازپایگاه اطالع رسانی بانک سپه ،محمد علی
کمالی اوزی یکی از مش��تریان قدیمی بانک سپه یک حساب قرض الحسنه
عابر بانک در آذر ماه س��ال  1389نزد شعبه اوز استان فارس افتتاح کرده و
در سی و نهمین مرحله قرعه کشی حساب های قرض الحسنه این بانک در
سال جاری برنده جایزه یک میلیارد ریالی شد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات:

اگزیم بانک ایران درکانون عزم ملی برای
حمایت ازصادرات غیرنفتی است

مدیرعامل بانک توس��عه ص��ادرات اعالم کرد :ج��ذب منابع از صندوق
توس��عه مل��ی و خطوط اعتباری بیانگ��ر عزم ملی برای حمای��ت ازصادرات
غیرنفتی است که در کانون آن اگزیم بانک ایران قرار دارد.
به گزارش آفرینش به نقل از،دکتر علی صالح آبادی درهمایش سراسری
مدیران ،افزود :سیاس��ت های در پیش گرفته شده در سالهای اخیر به عالوه
جذب منابع از خطوط اعتباری و صندوق توس��عه ملی ،توان تسهیالت دهی
بانک رابرای کمک به صادرات غیرنفتی افزایش داده است.
وی بااش��اره به روند رش��د نقدینگی بانک از سال  93تا  96افزود :منابع
ریالی وارزی بانک توس��عه صادرات در طول این سالها هر سال بهتر از سال
گذشته بوده و پیش بینی این است که سال آینده نیز نسبت به امسال بهتر
باشد.مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت :در دوهفته گذشته در مجموع در
قالب دو قرارداد شش هزار میلیارد ریال ازصندوق توسعه ملی دریافت کرده
ای��م و در آینده نزدیک مبلغ پنج هزار میلی��ارد ریال در قالب خط اعتباری
جدید ،دریافت می شود.

آغازحراج سکه بهار آزادی در بانک کارگشایی

مدیرعامل بانک کارگشایی از حراج سکه های تمام بهار و نیم بهار آزادی
در این بانک ،از روز ش��نبه چهارم آذرماه خبر داد.س��لیمانی در گفت و گو با
روابط عمومی بانک ملی ایران با بیان اینکه این حراج بر حسب دستور بانک
مرکزی و برای جلوگیری از حبابی شدن بازار سکه از طریق بانک کارگشایی
انجام می شود ،گفت :سکه ها در بسته های  ۲۰تایی و بدون محدودیت خرید
به متقاضیان عرضه خواهد شد .وی با تاکید بر اینکه در مرحله نخست عرضه،
ربع سکه بهار آزادی حراج نمی شود ،افزود :حراج سکه های نیم و تمام بهار
آزادی تا زمان اعالم بانک مرکزی ادامه خواهد داشت و در مرحله بعدی عرضه
نیز ،سکه ربع بهار آزادی به حراج اضافه می شود.

تقدیر از تیم بانک پارسیان در آیین تجلیل از
برگزیدگان نخستین المپیاد بین بانکی

در مراس��می که در س��الن اجتماع��ات بانک مرکزی ،ب��ا حضور دکتر
س��یف ،مدیر کل بان��ک مرکزی ،دکتر پرویزیان مدیر عامل بانک پارس��یان
و رییس کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی ،دکتر جمش��یدی،
دبیر کل کانون بانک ها،همچنین جمعی از مقامات بانکی و دانشگاهی و نیز
تیم های منتخب برگزار ش��د  ،از اعضای تیم بانک پارس��یان ،تقدیر شد.به
گزارش آفرینش به نقل از روابط عمومی بانک پارس��یان ،در این گردهمایی،
نخست دکتر جمشیدی ،دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی
ضم��ن ایراد گزارش��ی در خصوص ش��یوه برگزاری این المپی��اد گفت :این
المپیاد پس از تش��کیل شدن جلسات و کارگروه های متعدد مردادماه سال
جاری  ،برگزار ش��دو از میان  ۱۸بانک خصوصی ۱۴۰ ،نفردر قالب تیم های
 12نفره در این رویداد علمی شرکت کردند که در نهایت موسسه اعتباری
کوث��ر رتب��ه اول  ،بانک دی رتبه دوم ،بانک های انصار و پارس��یان به طور
مشترک رتبه سوم را از آن خود کردند .وی ابراز امیدواری کرد ،زمینه های
ارتقای شغلی برگزیدگان این دوره ،در بانک ها فراهم آید.

