خبر
برخورد مناسب با مشتريان ،آينده
بانک را تضمين ميکند

جلسه هم انديشي روساي شعب بانک
دي با حضور مدير عامل ،اعضاء هيئت
مديــره ،معاونين  ،مديران و روســاي
شعب برگزار شد .به گزارش اداره روابط
عموميبانــک دي ،محمد رضا قرباني
مدير عامل بانک با اشاره به سياستهاي
قبلي نظــام بانکي در راســتاي رقابت
درجذب منابع با ابزار افزايش نرخ سود
سپردهها که منجر به افزايش نرخ تمام
شده پول شد گفت :در عرصه رقابت نا
صحيح در نرخ سود سپردهها اتفاقهايي
افتاده که باعث شــده هزينه تمام شده
پول باال برود اما از شــهريور ماه امسال
بانک مرکزي بنا به درخواست بانکها
مبني بر کاهش نرخ ســود ســپردهها
به ايــن رقابت غير اصولــي پايان داد.
مديرعامل بانک دي با اشــاره به اينکه
تمام بانکها نرخهاي اعالمياز ســوي
بانک مرکزي را رعايت کردند و شرايط
يکســاني با هم دارند افزود :بر اساس
اعالم بانک مرکزي ،بازرسي دقيقي از
پنج هزار شــعبه انجام شده که گزارش
آن حاکي از رعايت نرخ سودســپرده در
تماميشعب بوده و بيانگر اين است که
تمام بانکها به رعايت نرخ سود پايبند
هستند .قرباني در ادامه با اشاره به اينکه
بايد از فرصت ايجاد شده دراختالف بين
نرخ سپردهها و تسهيالت استفاده کنيم
و بــا جذب منابــع ارزان قيمت تالش
کنيم به سود آوري برسيم گفت :فرصت
طاليي که نصيب نظام بانکي شــده را
بايد قدر بدانيم چرا کــه دنباله روي از
سياستهاي اشــتباه قبلي موجب زيان
بانکها ميشود .
مدير عامل بانک دي افزود :با توجه به
نظارتهاي انجام شــده از سوي بانک
مرکزي هيچ بانکي مزيــت رقابتي در
حــوزه نرخ ايجاد نکــرده و اين رقابت
نادرست از بين رفته است و همه موارد
و داليلي که منجر به اين ميشــد که
منابــع از يک بانک بــه بانک ديگري
منتقل شــود از بين رفته اســت .وي با
اشــاره به برنامههاي منســجم هيات
مديــره بانــک و اقدامات انجام شــده
طي  6ماه گذشــته افزود :مديران ارشد
و مديران مياني در بانک مستقر شدند،
کارگروههاي تخصصي متعددي تشکيل
شده و اقدامات بسيار ارزشمندي انجام
شده و فضاي آرامش به بانک بازگشته و
با اصالح ترکيب سپردهها طي اين مدت
 2درصد کاهش نرخ در قيمت تمام شده
پول بانک داشته ايم که اتفاقي بزرگ و
نويد بخش سود آوري است .مدير عامل
بانک دي در بخش ديگري از سخنانش
با تاکيد بر اين که اگر قرار اســت اتفاق
بزرگي در بانک بيفتد با رعايت بهداشت
اعتباري،اعتبار ســنجي دقيق ،شناخت
بهتر در حوزه اعطاي تسهيالت ،جذب
منابــع ارزان قيمت ،اصــاح ترکيب
سپردهها و در نتيجه کاهش قيمت تمام
شــده پول ،و همچنين وصول مطالبات
ممکن خواهد بود خاطر نشان کرد :نياز
به تالش بيشتر دراليه روساي شعب به
عنوان ســکانداران شعبه و اهتمام تمام
همکاران صف و ســتاد مرکزي داريم
تا با ارائه خدمات مناســب و متناســب
به مشــتريان ،عمليات بانکي ما به سود
دهي منجر شود .قرباني با اعالم اينکه
شعب ،دروازه ورود و خروج پول در بانک
هستند گفت :دارا بودن دانش تخصصي،
برخورد مناســب با مشــتريان ،اخالق
خــوش و رفتار حرفه اي ،آينده بانک را
تضمين ميکند وي افزود :اگر روساي
شــعب و همکاران به مشتري مداري
اهتمام بورزند آينده روشــني در انتظار
بانــک خواهد بود .مديــر عامل بانک
دي در پايان ســخنانش با بيان اينکه
انتظار ميرود درســه ماهه پاياني سال
ســهم قابل توجهي از بازار پولي کشور
به خود اختصــاص بدهيم تا بتوانيم در
اقتصاد کشور نقش آفرين باشيم گفت:
همکاران در ستاد مرکزي بانک با برنامه
ريزي منسجم و پيگيري مداوم و لحظه
به لحظه بــه دنبال رســيدن به نقطه
آرماني و مورد نظر هستند و بي شک با
همت روساي شعب و تالش همکاران
به اهداف مورد نظر دست خواهيم يافت.
در ادامه اين نشست ناصر شريعتي مدير
کل امور شــعب و بازاريابي بانک دي با
يــادآوري اين که بانکهــا با دو مقوله
تجهيز منابع و تخصيص صحيح منابع
مواجه هســتند گفت :بايــد بتوانيم به
درستي با بازاريابي مناسب ،منابع ارزان
قيمــت جمع کنيم و به طرز مناســبي
منابع جذب شــده را مصرف کنيم تا به
سودآوري برسيم .مدير کل امور شعب
و بازاريابي بانک دي همچنين با اعالم
اينکه درجه بندي فعلي شــعب در حال
اصالح است از رتبه بندي هفتگي شعب
خبــر داد و گفت  :رتبــه بندي هفتگي
شعب بر اساس شاخصهاي مورد نظر
در اهداف تعيين شــده انجام شده و بر
اساس وزن هر يک از شاخصها رتبهها
مشــخص ميشود و به صورت هفتگي
تماميشــعب بر اســاس شاخصهاي
انجام شــده رتبه بندي ميشوند و اين
رتبه بنديها اعالم خواهد شد.

انتخاب رييس مرکز مطالعات و نوآوري بانک انصار به عنوان پژوهشگر برتر بانکي
هفتميــن مراســم بزرگداشــت
هفتــه پژوهشوفنــاوري باحضــور
رييسکلبانکمرکــزي ،مديــران
شبکهبانکي ،دکترابراهيميمديرعامل
بانک انصار ،رييس پژوهشکده پولي و
بانکي ،اساتيد و محققان اين حوزه روز
سهشنبه  ۲۱آذرماه سالجاري در محل
بانک مرکزي برگزار و به پژوهشگران
برگزيده جوايزي به رســم يادبود اهدا

شد .به گزارش روزنامه عصرايرانيان به
نقل از ادارهکل روابطعموميوتبليغات،
در ابتــداي ايــن مراســم ،دکترعلي
ديوانــدري رييس پژوهشــکده پولي
و بانکــي بــا ارايه گــزارش عملکرد
پژوهشکده ،به نقش پژوهش در تدوين
سياستهاي اقتصادي ،مالي و پولي و
تأثير آنها بر تصميمگيري مسئوالن
اشــاره و بيان کرد :نظام بانکي کشور

جز از طرق علميوپژوهشي قابل اداره
و اصالح نيســت و بــا توجه به عدم
تعادل کنوني نظام بانکي ،پژوهشکده
پولي و بانکي ميکوشد تا با اتکاي به
يافتههاي پژوهشي و کمک مسئوالن
بانکي ،به اصــاح حرکت اقتصادي
کشور کمک کند .در ادامه اين مراسم،
دکتر ولياهلل ســيف رييس کل بانک
مرکــزي طــي ســخناني ،تمرکز بر

پژوهشهــاي کاربــردي را يک نياز
اساســي نظام بانکي دانست و گفت:
بايد از ظرفيتهاي علميوپژوهشــي
کشــور و صاحبنظران عرصه پولي
وبانکي براي اصالح روندهاي کنوني
حداکثر اســتفاده را کرد .وي در ادامه
اختصاص بودجه نيم درصدي از توليد
ناخالص ملي به امر پژوهش را بسيار
ناکافي دانســت و تصريــح کرد :بايد
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بودجه تحقيق و پژوهش کشــور را تا
سال  ۱۴۰۴به  4درصد توليد ناخالص
ملي رســاند تا اين مطالبه ملي مورد
تأکيد مقام معظــم رهبري را محقق
کرد.

بررسی ريسکهاي اسناد باال دستي توسط مدیرعامل بیمه آسیا

دکتر ابراهيم کاردگر ،نايــب رييس هيات مديره و
مديرعامل بيمه آسيا جزو معدود مديران صنعت بيمه
است که کار بيمه گري را از ابتداييترين جايگاه آن
يعني کارشناس شعبه در شهرستان کوچک استان
شمالي کشور آغاز کرد .او مدرس دانشگاه است و اين
موضوع در مصاحبههاي خبري او به خوبي پيداست.
هر سوالي را با ادله علميپاسخ ميدهد .همين نگاه
علمياو به مسايل موجب شد تا به سرعت پلههاي
ترقــي را طي کند و در پايتخت ،مديريت عاملي دو
شرکت بزرگ بيمه دانا درچند سال قبل و امروز بيمه
آســيا را در کارنامه خود داشته باشد .کاردگر در باره
ريسکهاي بيمه گري  ،ريسک اسناد باال دستي را
مهمترين آنها دانست زيرا تصميماتي که در مقررهها
و آيين نامهها اتخاذ ميشــود بر تمــام اليههاي
عملياتي شــرکت تاثيرگذاراســت .وي گفت:يک
سري ريســکها نشأتگرفته از اســناد باالدستي
است .اسناد باالدستي ،منظور مقررهها و قاعدههايي
است که در کشــور براي فعاليت شرکتهاي بيمه
و کار در صنعت بيمه تدوين و حاکم ميشــود .به
عنوان مثــال در زمان تنظيم و تصويب قانون بيمه
شخص ثالث ،ريســکهايي بر عمليات بيم ه گري
لحاظ ميشــود .يا آييننامههايي که شوراي عالي
بيمه تنظيم ميکند يا مقررههايي که در شــوراي
پــول و اعتبــار در حوزه نرخ ســود ،نرخ ســپرده

سرمايهگذاري و سپردههاي بانکي تنظيم ميشود،
همه ميتواند ريسکهايي را بر شرکت بيمه حاکم
کند .از نظر من اين مقررهها «ريســکهاي اسناد
باالدستي» اســت که ضمن الزم االجرا بودن جزو
ريسکهاي برونزا يا  Exogenous riskاست
و دســت خود شرکتهاي بيمه نيست که بخواهند
روي آن تصميم مســتقل بگيرند .ريسک ناشي از
اين اســناد باال دستي بيشــتر به عدم هماهنگي
دســتگاهها برميگردد .يک بار هم قبال پيشــنهاد
داده بودم .ميتوان با راهاندازي «دفتر مشــورتي يا
شوراي هماهنگي نظارت بر بازارهاي مالي» بخش

عمدهاي از آثار اين ريسکها را کاهش داد و کنترل
کرد .وقتي نماينده صنعت بيمه در اين نهاد باشــد
و آثار تصميمســازي در بخشهاي ديگر بازارهاي
مالي را بســنجد و بتواند با ارايه راهکاري ،اين آثار
تضعيف کننده را مطرح کنــد ،ميتوان اميدوار بود
که دســتگاهها با هماهنگي و همزيستي با يکديگر
فعاليت کنند .سنديکاي بيمهگران هم بايد تيميبراي
رصد مقررهها داشته باشد .توجه داشته باشيد بحث
«تطبيق مقررات» در حاکميت شرکتي هم ديده شده
است Compliance .ها يا تطبيق مقررات آمده؛
مقررهاي که دارد بر اين شرکت حاکم ميشود ،يک

جايي بيايد اين را تطبيق بدهد و چنانچه الزم است،
تعديلش کند که کمترين ريســک را براي شرکت
ايجاد کند .هميشه ريسک تقلب و تخلف وجود دارد؛
اما اندازه آن درمقابل بخش عمده خســارات اندک
است .بله اينها هم ريسکها هستند که صنعت بيمه
متاســفانه با آن روبهروست .چند سال پيش شنيده
شد  ۱۸درصد خسارات ناشي از تقلبهاي بيمهاي
اســت که رقم زيادي است ؛اما شرکتها با تجهيز
به شبکههاي يکپارچه و کنترل بيشتر توانستند اين
ريسک را کنترل کنند .بخش عمدهاي از اين تقلبها
ناشــي از عدمهماهنگي نهادها است  .بسياري از
مشکالت ما نبود فرهنگ بيمه است .متاسفانه مردم
ما به بيمه به چشم بنگاه خيريه نگاه ميکنند و اصال
اين موضوع که شــرکت بيمه يک بنگاه اقتصادي
است ،سهامدار دارد و بايد پاسخگوي بيمهگذارانش
باشــد ،برايشان مهم نيســت .بله همه چيز از اين
نگاههاي احساســي شروع ميشود و فرهنگ بيمه
چيزي است که در جامعه داريم .اين نگاه بايد عوض
شــود .قبل ازبررسي ريســکهاي نوظهور به اين
موضوع توجه کنيد ،آيا تمام ريسکهايي که وجود
دارد بيمهپذيرند؟ البته که نه .ما براي هر ريســکي
نميتوانيم پوشــش بيمهاي داشته باشيم .بعضي از
ريسکها اصال بيمهپذير نيستند .ريسکي بيمهپذير
هست که قابلاندازهگيري باشد.

در  8ماهه سال  96رقم خورد

رشد 60درصدي فروش بيمهکوثر بدون احتساب ثالث و درمان

فروش بيمهکوثر بدون احتساب رشتههاي ثالث و
درمان در هشت ماهه سال60 ،96درصد رشد کرد.
به گزارش روزنامه عصرايرانيان روابطعموميو اعالم
مدير برنامهريزي توسعه و پايش عملکرد بيمهکوثر؛
حقبيمه توليدي شرکت بيمهکوثر در هشت ماهه
سال  96با ادامه روند رو به رشد خود نسبتبه مدت
مشابه سال گذشته و تغيير مناسب در ترکيب پرتفو،
بالغ بر 750ميليارد تومان شــد .ابوالفضل آقادادي
افزود :در راســتاي اجراي سياستهاي شرکت در

سال 96و با رويکرد اصالح ترکيب پرتفو ،با کاهش
137ميليارد توماني حقبيمه رشــته شخص ثالث
نسبتبه مدت مشابه سال گذشته توانسته با جذب
بازار ساير رشتهها به اهداف خود در توليد حقبيمه
دســت يابد .در طي اين مدت سهم رشته ثالث و
سرنشين 42درصد ،سهم بيمههاي زندگي 22درصد
و سهم رشته درمان 20درصد از کل حقبيمههاي
توليدي را تشکيل دادهاند .وي گفت :در هشت ماه
سالجاري حقبيمه توليدي در رشتههاي مهندسي،

تقدیرستاد اجرایی فرمان امام (ره)
از حضور بانک پارسیان در طرح های اشتغال زا

دکتر محمد مخبر ،رییس ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام خمینــی(ره) از همکاری بانک
پارسیان در حمایت از طرح های اشتغال زایی،
عمرانی و حوزه مســوولیت هــای اجتماعی
کشور تقدیر و تشکر کرد
به گــزارش روابط عمومی بانک پارســیان،
مخبر روز ســه شــنبه  28آذر  96در مراسم
افتتاح و بهره برداری از یک هزارمین مدرسه
بنیاد برکت و امضای تفاهم نامه که با حضور
رییــس دفتر مقــام معظم رهبــری ،رییس
ســتاد فرمان حضرت امــام (ره) ،مدیرعامل
بنیاد برکت ،رییس ســازمان توسعه و تجهیز
مــدارس کشــور و دیگر شــخصیت های
سیاسی ،برگزار شد ،ضمن تقدیر از مشارکت

بهکارگیریظرفيتهايبانکرفاه
براي رونق اقتصادی

فعال بانک پارســیان در حمایت از طرح های
اشــتغال زا و عمرانی دولــت و به خصوص
در حوزه مســوولیت های اجتماعی کشور ،با
اشاره به تالش های مدیران و کارکنان بانک
پارسیان از تالش های دکتر کورش پرویزیان
مدیرعامل این بانک تشکر کرد.

معاون شعب و توسعه بازاريابي بانک شهر با تاکيد بر
اينکه منابع اين بانک شهر در سال  ۹۳تنها  ۱۱هزار
ميليارد تومان بوده است ،گفت :با اقدامات صورت
گرفته در چند سال اخير ،هم اکنون منابع بانک شهر
به بيش از  55هزار ميليارد تومان رســيده است .به
گزارش مرکز ارتباطات و روابط عموميبانک شهر
 ،محمد کيايي با بيان اينکه در چند ســال گذشته
شــاهد روند رو به رشــد منابع و همچنين افزايش
صدور ضمانتنامههــاي بانکي و فعاليتهاي ارزي
چشمگيري در بانک شهر بوده ايم ،افزود :بسياري
از پروژههاي عمراني در شــهرها با حمايت بانک

مســئوليت و بيمههاي زندگي بهترتيب  65 ،91و
 76درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته
داشتهاند که حاصل برنامه محور بودن ،توانمندسازي
شبکه فروش و تالش و مشارکت همه حوزههاي
ستادي و استاني است .مدير برنامهريزي توسعه و
پايش عملکرد شــرکت با بيان اينکه در مدت ياد
شده ،شرکت بيمهکوثر 433ميليارد تومان خسارت و سرنشين 52درصد ،سهم بيمه درمان 20درصد،
به بيمهگذران پرداخت کرده است ،خاطرنشانکرد :سهم بيمههاي زندگي 13درصد و نسبت خسارت
از کل خسارت پرداختي ،سهم رشته شخص ثالث شرکت در اين مدت 58درصد بوده است.

« بانک رفاه همراســتا با نظام بانکــي در طرح رونق
اقتصــادي حضــور چشــمگير دارد و در تأمين اعتبار
بــراي بنگاههاي خــرد ،کوچک و متوســط از تمام
ظرفيتهاي خود استفاده ميکند ».به گزارش روزنامه
عصرايرانيان،دکتر ســهماني مدير عامل بانک رفاه با
اعالم اين مطلب گفت « :طرح توســعه اشتغال يکي
از مهمترين طرحهاي دولت است که ارتباط ويژهاي با
رسالت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي دارد .در اين
طرح قرار است  200هزار ميليارد ريال تسهيالت توسط
نظام بانکي تخصيص يابد و بانک رفاه هم بايد برنامه
ريزيهاي الزم را داشته باشد ».وي افزود « :حوزههاي
اعتباري و اجرايي الزم است با هماهنگي و همسويي
نقش خود را در توسعه اشتغال به نحو مطلوب ايفا کنند».
دکتر سهماني با بيان اينکه سياستهاي اعتباري بانک

معاون شعب و توسعه بازاريابي بانک شهر اعالم کرد

ارتقاي شاخصهاي مالي و بانکداري الکترونيک بانک شهر

شهر و از طريق فروش اوراق مشارکت اجرايي شده
و اين بانک باالترين فروش اوراق را در سال ۱۳۹۵
داشته است .وي با بيان اينکه يک از داليل افزايش
منابع بانک شــهر جلب اعتماد هموطنان در طي ۳
سال گذشته بوده است،عنوان کرد :هم اکنون بيش
از  ۹۴درصد منابع بانک شهر از سوي شهروندان و
 ۶درصد آن توسط شهرداريها تامين شده است.
معاون شعب و توســعه بازاريابي بانک شهر افزود:
اقدامات صورت گرفته در چند ســال گذشته مانند

خدمات نوآورانه ،راه اندازي پيشخوانهاي شهرنت،
تبليغات مناســب و هوشمندانه  ،تســريع در ارائه
خدمات بانکي به شــهروندان و  ...از داليل اقبال
عمومينسبت به اين بانک اســت که ارزش برند
اين بانک را ارتقا داده اســت .کيايي با بيان اينکه
بانک شــهر يکي از کم ريســکترين بانکهاي
کشور است ،خاطر نشان کرد :منابع اين بانک اغلب
در قالب مشــارکت در پروژههاي شــهري است و
برخالف آنکه امروز ،ريسک اصلي بانکها ناشي از

مدير کل بنياد شهيد استان قزوين از بانک صادرات ايران به دليل پرداخت٢٠٠
فقره تسهيالت حمايتي اقشار ويژه با اهداي لوح تقدير تشکر کرد .به گزارش
روابط عموميبانک صادرات ايران ،حقايق پور مدير کل بنياد شــهيد استان
قزوين طي مراسميبا حضور جمعي از مديران دستگاههاي اجرايي ،مديران
شعب بانکها ،مسئولين و نمايندگان مجلس با اهداي لوح تقدير از کامران
غالمي ،مديريت شعب بانک صادرات در اين استان ،به جهت پرداخت ٢٠٠
فقره تسهيالت اقشار ويژه (خانوادههاي معظم شهدا ،جانبازان و ايثارگران)
تجليل و از حمايتها و خدمات ارزنده بانک صادرات ايران قدرداني کرد .بنا بر
اين گزارش ،شعب بانک صادرات استان قزوين طي  ٨ماه سال جاري با عمل

رفاه همراستا با سياستهاي اعتباري بانک مرکزي و در
جهت تحقق اهداف کالن اقتصادي دولت است ،اظهار
داشت « :مجموعه سياستهاي اعتباري بانک ،کارايي
و اثر بخشــي الزم را در برآورده ساختن انتظارات ذي
نفعان و اجراي برنامههاي اعتباري بانک داراست و اين
سياستها به خوبي ميتواند بانک را هدايت کند» .
تعويق و عدم وصول مطالبات آنهاست ،بانک شهر
به دليل سرمايه گذاري در پروژههاي شهري از اين
جهت با ريســک پايين تري مواجه اســت ،چراکه
به واســطه طرف بودن با شهرداريها وصول آنها
قطعي و بالشک اســت و از سويي شهروندان نيز
نتيجه سرمايه گذاري خود در اين بانک را در عمران
و آباداني شهرهاي خود شاهد هستند.
معاون شــعب و توســعه بازاريابي بانک شهر در
ادامه در خصوص تعيين گروه کارشناسي از سوي
مديريت شهري به منظور بررسي وضعيت بانک و
تعيين نمره عملکرد آن اعالم آمادگي کرد.

امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي،
از سياســتهاي اين بانک در استان
قزوين بــوده که در قالب برنامههاي
اقتصاد مقاومتي ١٧١،فقره تسهيالت
به بنگاههاي توليــدي بالغ بر ١٩٠٥
ميليارد ريال و  ٢٧١فقره تسهيالت به
معرفي شدگان سازمانهاي حمايتي
به ميزان بيــش از  ٤٠ميليارد ريال
پرداخت شده است.

نصب خودپرداز طاليي در شعبه مرکزي بانک سرمايه

ده هزارميــن دســتگاه خودپــرداز
ســالني  GRGدر شــعبه مرکزي
بانک ســرمايه واقع در خيابان شهيد
ســپهبد قرني نصب شد .به گزارش
روزنامه عصرايرانيان به نقل از روابط

عموميبانک سرمايه ،طي مراسميبا
حضــور امجد خضــري ،نايب رئيس
هيات مديــره و معاونين مديرعامل و
روســاي ادارت بانک سرمايه ،آفتابي،
مديرعامل شــرکت ايران ارقام ،آدام
لــي ،مديرعامــل و ليندا لــو ،معاون
شرکت  GRG Bankingچين و
عادل هژبر ســاداتي ،نماينده GRG
در ايــران ،خودپرداز ســالني GRG
معــروف به  GRG Goldدر محل
اين شعبه نصب شــد .در اين مراسم

نايب رئيس هيات مديره بانک سرمايه
طي ســخناني گفت :در دنياي امروز
خلق پول از ناحيه جذب پول و پرداخت
تسهيالت منسوخ شده است و بايد با
حرکت در مسير بانکداري الکترونيک
و با ارائه خدمات مبتني بر کارمزدهاي
خدمات الکترونيک و ديگر زمينههاي
بکر و نويافته ،مسير درآمدهاي پايدار
را براي بانک و مشتريان هموار کنيم.
خضري افزود :تا نتوانيم خودمان را به
بازارهاي جهاني بانک و سرمايه وصل

www.asre-iranian.ir

اخبار
شرکتهاي زيرمجموعه بانک صنعت
و معدن واگذار ميشود

ابوالفضــل نجارزاده گفت :در راســتاي
اجرايي شدن سياستهاي دولت و تاكيد
وزير محترم امور اقتصادي و دارايي كليه
شــركتهاي زيرمجموعه بانك صنعت
و معدن در يــك برنامه ريزي مدون به
بخش خصوصي واگذار ميشود.
به گــزارش پايگاه اطالعرســاني بانك
صنعــت و معــدن  ،وي با بيــان اين
مطلــب تصريح كرد :ايــن بانك آماده
است تا شركتهاي يادشده را به بخش
خصوصي كارآمد و داراي توان بالقوه در
چارچوب قوانين و مقررات واگذار نمايد.
مدير امور مجامع و شــركتهاي گروه
بانك صنعت و معدن افزود :اين تصميم
بر اســاس جلسه كميته واگذاري دارايي
مازاد بانكها كه در وزارت امور اقتصادي
و دارايي برگزار شد اتخاذ گرديده است.
صورتهاي مالي بانک توسعه تعاون
تصويب شد

در مجـــــــمع
عمو ميعــا د ي
ســاليانه بانــک
توســعه تعاون که
با موافقــت بانک
مرکــزي جمهوري اســاميايران و با
حضور اعضــاي مجمع و بازرس قانوني
و به رياســت وزير محترم تعاون ،کار و
رفاه اجتماعي برگزار گرديد صورتهاي
مالي اين بانک در سال  95مورد تصويب
قرار گرفت.
به گزارش روزنامه عصرايرانيان،حجت
اله مهديــان مديرعامل بانک توســعه
تعاون در اين جلســه با اشــاره به اهم
اقدامــات صورت گرفته در ســال  95و
برنامههاي اين بانک در سال  96به ارائه
گزارش عملکرد ايــن بانک پرداخت و
پس از قرائت گزارش هيات مديره بانک
مجمع راهکارهاي ارائه خدمات بانکي به
بخش تعاون و مشتريان خرد مورد تاکيد
قرار گرفــت و از خدمات کليه کارکنان
بانک توسعه تعاون قدرداني گرديد.
در ادامه جلســه پس از بيــان تکاليف
قانوني بانک توسط بازرس ،موارد تعيين
تکليف گرديد و بر اين اساس صورتهاي
مالي بانک مورد تصويب قرار گرفت.
مجامع عمومی عادی
بیمه سرمد لغو شد

بنياد شهيد استان قزوين از بانک صادرات ايران تجليل کرد
به  ١٠٠درصد تعهدات خود در پرداخت تسهيالت اقشار ويژه ،باالترين سهم را
به خود اختصاص داده و با فاصله آماري قابل توجه در مقايسه با ساير بانکهاي
اســتان نسبت به جذب و پرداخت تسهيالت مذکور به معرفي شدگان اين
بنياد اقدام نموده است .عالوه بر اين ،بانک صادرات ايران در راستاي تحقق
برنامههاي اقتصاد مقاومتي ،رونق توليد و اشتغالزايي ،طي  ٦ماهه اول سال
 ٩٦در استان قزوين ،با اعطاي  ٤٤٢فقره تسهيالت به ارزش بيش از ١٩٤٥
ميليارد ريال ،براي  ٤٨٢٧نفر به صورت مستقيم و غير مستقيم اشتغال ايجاد
کرد .حمايت از بنگاههاي توليدي و اشتغالزايي ،با اعطاي سرمايههاي ثابت و در
گردش و همچنين اعطاي تسهيالت به معرفي شدگان کميته امداد حضرت
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بانک و بیمه

کنيم آن اتفاق بــزرگ مورد نظر رخ
نخواهد داد و رونمايي از ده هزارمين
دســتگاه خودپرداز سالني  GRGکه
توسط شرکت ايران ارقام و با طراحي
شــرکت  GRG Bankingچين
ميتواند شروع خوبي براي حرکت در
مسير بانکداري الکترونيک و رسيدن
به بازارهاي جهاني ســرمايه و کسب
و کار باشــد .در ادامه مراسم آدام لي
نيز ضمن اظهار خوشــحالي و تبريک
رونمايــي از اين خودپــرداز طاليي،

اظهار داشت :از اين که در اين مراسم
حضــور دارم خرســندم و اميدوارم با
توسعه همکاريهاي في مابين بتوانيم
خدمات بيشــتر و بهتري به مشتريان
ايراني خودمان ارائه کنيم.
مهندس آفتابي نيز عنوان داشــت که
بانک سرمايه براي ما نه يک مشتري
که يک ســرمايه ارزشــمند اســت
وشرکت ايران ارقام ميتواند گامهاي
بهتر و موثرتري براي بانک سرمايه و
مشتريان خوب آن بردارد.

به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل
از روابط عموميبيمه
ســرمد ،به اطالع
کليــه صاحبــان
سهام شــرکت بيمه سرمد (سهاميعام)
ميرســاند مجامع عموميعادي به طور
فوقالعاده انتخاب اعضاي هيات مديره
و عموميفوقالعاده افزايش سرمايه اين
شــرکت در تاريخ  1396/09/28برگزار
نميگــردد و تصميمگيري در خصوص
دستور جلسات ذيل به مجامع بعدي که
تاريخ آن متعاقبا اعالم ميگردد ،موکول
گرديد.
نگهداري داراييهاي مازاد برخالف
بخشنامههاي بانک مرکزي است

معاون پشتيباني و مهندسي بانک مهر
اقتصاد در همايش مشترک روساي دواير
پشتيباني و مهندســي و مالي اداره امور
شعب استانها گفت :نگهداري داراييهاي
مازاد خالف بخشنامههاي بانک مرکزي
بوده و بانک را دچار چالشــهاي متعدد
ميکند.به گــزارش روابط عموميبانک
مهــر اقتصاد؛ محمد اکبــري _ معاون
پشــتيباني و مهندســي بانک_ در اين
نشســت ضمــن تاکيد بــر همراهي و
هم افزايي مديران اســتانها در راستاي
پيشــبرد اهداف بانــک ،اقدامات آنها را
در پااليش فعاليتهاي بانک و نظم دهي
به امور ســتود.وي اظهار داشت :بانک
داراي ســاختار ســازماني و معاونتهاي
مستقل و مجزاست اما بايد به اين نکته
نيز توجه داشــته باشــيم که بانک مهر
اقتصاد ســازماني يکپارچه است که در
بــازار رقابتي و پرهياهوي فعلي در حال
فعاليت ميباشــد لذا همه بايد با همدلي
و هم افزايي تالش کنيم تا اين سازمان
از عهده مســئوليتهاي پيچيده و سخت
خود سربلند بيرون آيد تا به ياري خداوند
متعال انتظارات ذي نفعان برآورده شود.
معاون پشــتيباني و مهندسي در بخش
ديگــري از ســخنان خود بــا تقدير از
همــکاران معاونت مالي آنها را افرادي
پاکدســت ،ســاعي و پر تالش عنوان
کرد و ابراز داشت :همفکري و همراهي
مديران و کارشناسان معاونتهاي مالي و
پشتيباني در مقطع حساس کنوني موجب
ميشود تا وظايف محوله و مشترک بين
اين دو معاونت به نحو احسن انجام شود.

