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اخبار
جايگاه موثر بانک صنعت و معدن
مورد توجه قرار گيرد

محمدرض��ا پورابراهيميرئي��س کميسيون
اقتص��ادي مجلس ش��وراي اسالميگفت:
بانكهاي توسع��هاي و بويژه بانك صنعت
و معدن جايگاه موثري در اقتصاد كشورمان
دارند و اين جايگاه بايد مورد توجه بيشتر قرار
گيرد .به گ��زارش پايگاه اطالعرساني بانك
صنعت و معدن ،وي كه در نشست اعضاي
كميسيوناقتصاديمجلسشوراياسالميبا
مديران و اعضاي هيات مديره اين بانك در
محل بانك ياد شده سخن ميگفت با بيان
اين مطل��ب افزود  :بانك صنعت و معدن با
تامين مالي طرحهاي صنعتي و تقويت بخش
توليد نقش موثر و مهميدر ايجاد اشتغال و
توسعه اقتصادي كشور دارد .وي تصريح كرد
 :به بهره برداري رسيدن طرحهاي فوالي ،
پتروشيمي ،سيمان  ،نيروگاه و  ...با تسهيالت
اين بانك در استانهاي مختلف كشور  ،نشان
دهنده نقش ويژهاي است كه در فرايند توسعه
پايدار دارد .وي ادامه داد  :عالوه بر توجه به
افزايش سرمايه بانکها ،بايد به مسائلي مانند
تعيين تکليف اموال و امالک مازاد بانکها
رسيدگ��ي شود  .نماينده مردم کرمان و راور
در مجل��س شوراي اسالميتصريح کرد  :از
اقدامات بانکي ک��ه در راستاي تامين مالي
پروژههاي بزرگ اقتصادي و توليدي کشور
است حماي��ت ميشود .رئي��س کميسيون
اقتصادي مجلس شوراي اسالمييادآور شد :
تغيير ماموريت صندوق توسعه ملي با رويکرد
ايجاد بانک توسعه در اقتصاد بايد مورد بررسي
قرار گيرد و كميسيون اقتصادي اين مسئله را
به جد مورد توجه و پيگي��ري قرار ميدهد.
گفتني است در اين جلسه مديرعامل بانک
صنعت و مع��دن و ديگر مديران اين بانک،
گزارشي از عملکرد ،برنامهها و پيشنهادهاي
بانک ي��اد شده براي نمايندگ��ان حاضر در
جلسه ارائه کردند.
صورتهاي مالي بانک رفاه کارگران
تائيد شد

جلسه مجمع عموميع��ادي ساالنه بانک
رفاه کارگران با حضور مديران سازمان تامين
اجتماعي به عنوان سهام��دار و مديران اين
بانک  14آبان ماه سالج��اري برگزار شد.به
گ��زارش روزنام��ه عصرايرانيان ب��ه نقل از
رواب��ط عموميبانک رفاه کارگ��ران ،در اين
جلسه پ��س از استماع گ��زارش حسابرس
مستقل و بازرس قانوني بانک رفاه کارگران،
صورتهاي مالي منتهي ب��ه 1396.12.28
اين بان��ک به تاييد و تصويب مجمع رسيد.
در ادامه جلسه و پس از ارائه راهکارهايي در
خصوص بنده��اي صورتهاي مالي توسط
مدي��ر عامل و اعضاي هيات مديره سازمان
تامين اجتماعي ،تکاليف مجمع بعدي بانک
تعيين و قابل پيگيري اعالم شد
فراخوان بيمه «ما» براي افزايش
سرمايه بيمه بدنه خودرو بيمه گذاران

شرک��ت بيم��ه «م��ا» ط��ي فراخوان��ي از
بيمهگذاران خ��ود درخواست کرد نسبت به
افزايش سرمايه بيمه بدنه اتومبيل خود سريعا
اقدام کنند.به گزارشروزنامه عصرايرانيان به
نقل از روابط عموميبيمه «ما» ،پيرو اطالعيه
بيمه مرکزي جمهوري اسالميايران با توجه
به نوسانات اخير قيمت وسائل نقليه زميني
اعم از خودروه��اي وارداتي و ساخت داخل،
اين شرکت به منظور حمايت ازحقوق بيمه
گذاران  ،خواستار افزايش سرمايه مورد بيمه
آنها در بيمه بدنه شد.بر اساس اين گزارش،
بيمه «ما» از مشتري��ان و بيمه گذاران خود
درخواست کرد بر اساس شرايط عموميبيمه
نام��ه بدن��ه اتومبيل ،با مراجع��ه به شعب و
نمايندگيهاي بيمه «ما» در سراسر کشور در
اسرع وقت ،نسبت به افزايش سرمايه بيمه
نام��ه بدنه خودرو خود اق��دام کنند تا از بروز
هرگونه ض��رر و زيان احتمالي ناشي از ماده
 10قانون بيمه(قاعده نسبي) در هنگام وقوع
خسارت جلوگيري شود.
عملکرد کامال مطلوب بانک ايران زمين
در رعايت استاندارد محصوالت کارتي

براساس اعالم اداره نظامهاي پرداخت بانک
مرکزي جمهوري اسالميايران ،بانک ايران
زمين با رتب��ه کامال مطلوب جزو بانکهايي
بوده که از ابتداي سال  1397استانداردهاي
الزم در محص��والت کارتي را رعايت کرده
است .به گ��زارش روابط عموميبانک ايران
زمي��ن ،به نقل از بان��ک مرکزي جمهوري
اسالميايران ،براس��اس بررسيهاي انجام
شده و در خص��وص کد محصوالت کارتي
بانکه��ا ،عملکرد بانک اي��ران زمين کامال
مطلوب ارزيابي شده است .طبق اين گزارش
اين رتب��ه بندي براساس مي��زان مغايريت
محصوالت کارتي انجام شده است.

اخبار

تعاونیها محور اصلي فعاليتهاي بانک توسعه تعاون هستند

فتاحي عضو هيئتمدي��ره بانک توسعه
تع��اون گفت :رسال��ت و مح��ور اصلي
فعاليته��اي بانک توسع��ه تعاون طبق
اساسنامه توسعه تعاونيهاست.به گزارش
روزنام��ه عصرايرانيان،فتاح��ي عض��و
هيئتمدي��ره در جلسهاي ک��ه با حضور
برخي فعالين اقتصادي برگزار شد بابيان
اين مطلب خاطرنشان کرد :بانک توسعه
تعاون بهعن��وان تنه��ا بانک تخصصي
بخش تعاون  70درصد تسهيالت خود را

به بخش تعاون و  30درصد را به خارج از
اين بخش پرداخت ميکند.وي بابيان اين
مطلب ک��ه تأسيس بانکهاي توسعهاي
توسط دولتها با اهدافي حمايتي صورت
ميگيرد اف��زود :اين نگاه حمايتي عالوه
برتأسي��س ،در دوران فعالي��ت بانکه��ا
ني��ز بايد ادام��هدار باشد تا آنه��ا بتوانند
درمسيرتوسعهاي خ��ود باقي بمانند و به
سمت تجاري شدن حرکت نکند.فتاحي
با تأکيد ب��ر اينکه بانکهاي توسعهاي با

رويکرد برکيفي س��ازي ،عهدهدار نقش
و مسئوليته��اي دول��ت در بخش و يا
موضوع خاص هستن��د گفت :هر جا که
دول��ت بهعنوان سياستگ��ذار بر اساس
نيازسنجي و استرات��ژي کالن ضرورت
تکمي��ل خألهاي کيف��ي و توسعهاي را
پيشبيني مينمايد در قالب برنامه ابالغي
و ب��ا استفاده از تعريف ظرفيت و سازوکار
مناسب و تزريق منابع کافي اين ظرفيت را
فراهم ميسازد و در همين راستا بر اساس

ابالغي��ه اصل  ،44بان��ک توسعه تعاون
نقش توسع��هاي و کيفي بخش تعاون را
عهدهدار شده است.وي بابيان اين مطلب
که فلسفه وجودي بانکها بهعنوان يک
بنگاه اقتصادي انتفاعي و سودآوري است
خاطرنشان ک��رد :بهطورکلي بانکهاي
توسعهاي در فضاي��ي بين کسب سود و
حمايت از بخش باقيماندهاند و اين فاصله
و شکاف را دولتها با افزايش سرمايه اين
بانکهاترميممينمايند.عضوهيئتمديره

برگزاري جلسه پدافند غيرعامل
امور ايمني و مديريت بحران بانک ملی

بابيان اين مطلب که بانک توسعه تعاون
از ابتداي تأسي��س تاکنون ميزان اندکي
افزاي��ش سرمايه داشته است خاطرنشان
ک��رد :اين بانک دولتي باهدف حمايت از
بخش تخصصي تع��اون تأسيس گرديد
ام��ا متأسفانه افزايش سرمايه بانک هنوز
صورت نگرفته است .

وزير ارتباطات:

دانش دفع حمالت پيچيده سايبري را به کشورهاي دوست ارائه ميکنيم

وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات با اشاره به دفع
حمالت سايبري دشمنان شرور که قصد ضربه زدن
به زندگي و آرامش مردم داشتند ،گفت :دانشي که از
دفاع سايبري در مقابله با اين دشمنان کسب کرديم
را به کشورهاي دوست و همسايه منتقل ميکنيم تا
توان دفاع در برابر حمالت اينچنيني را داشته باشند.
به گزارش مرکز روابط عموميو اطالعرساني وزارت
ارتباطات و فن��اوري اطالع��ات ،محمدجواد آذري
جهرميوزير ارتباطات و فناوري اطالعات امروز (سه
شنبه) در همايش بزرگداشت هفته پدافند غيرعامل،
يکي از دستاوردهاي مهم وزارت ارتباطات را تکميل
شبکه سيگنالرساني زميني صدا وسيما اعالم کرد
و گف��ت :صداوسيما همواره در مع��رض تحريم يا
تهديد به تحريم ق��رار داشته و در مقاطعي به دليل
وابستگ��ي پخش برنامهها به شبکههاي ماهوارهاي
بخش زيادي از شهروندان بخصوص مردم مناطق
مح��روم نميتوانستند از پوشش صداوسيما استفاده
کنند .وي افزود :همچني��ن در رخدادهاي مختلفي
چون پخش مسابقات فوتب��ال ،صداوسيما به دليل
قان��ون حفاظت از حق پخش خريداري شده امکان
پخش ماهوارهاي آنها را نداشت و مناطقي از کشور
مح��روم از درياف��ت اين برنامهها بودن��د که پروژه
سيگنالرسان��ي زميني به صداوسيم��ا با همکاري
شرکت ارتباط��ات زيرساخت ظرف يکسال گذشته
تکمي��ل شد و در ايام برگ��زاري جام جهاني نيز زير
ب��ار رفت و امروز آم��اده خدماترساني است .آذري
جهرميبا اشاره به حوادث مترقبه سال گذشته چون
زلزلههاي کرمان و کرمانشاه و همچنين قطعي برق
در اه��واز ،اظهار کرد :در اي��ن رخدادها ارتباطات به
عنوان ضرورت اصلي مديريت بحران دچار اختالل
ش��ده بود که براي رفع آنها چند اقدام اساسي انجام
ش��د که نخست رسيدگي به مشک�لات اپراتورها و
برخي از سايتهاي اصل��ي تلفن همراه بود .وي با
بيان اينکه در طي يک سال گذشته سازمان تنظيم
مقررات و ارتباطات راديويي و اپراتورها اقدام به رده
بندي سايتها از نظر باطريهاي نگهداري و تامين
منبع تغذيه کردند ،توضيح داد :در اتفاقهاي گذشته
باط��ري برخي از سايتها به دلي��ل عدم نگهداري

مناس��ب ،امکان پاي��داري در ط��ول  48ساعت را
نداشتن��د و در زمان وقوع زلزلهها به دليل قطع برق
شاهد قطع ارتباطات بوديم که در بازنگريهايي که
انجام شد ضمن شناختن مشکالت و رفع آنها ،رده
بندي نيز از اين بابت ص��ورت گرفت .عضو کابينه
دول��ت تدبي��ر و اميد ب��ه راه ان��دازي شبکه خاص
ارتباطي در مواقع بحران اش��اره کرد و ادامه داد :از
طري��ق اين شبکه که امروز به به��ره برداري رسيد
امکان ارس��ال پيامک ،ص��وت و مکالمه تصويري
ب��راي امدادرساني در مواقع بحران در سراسر کشور
ايجاد شده است.
وي از ديگ��ر اقدام��ات انجام ش��ده در حوزه پدافند
غيرعامل را راه اندازي رينگ ارتباطات شهر تهران
در کنار شبکه فيبرنوري پايتخت در يکسال گذشته
خواند و افزود :اگرچه توسعههاي مناسبي بخصوص
در يکس��ال گذشته انجام ش��ده اما سازمان فناوري
اطالعات و شرکت ارتباطات زيرساخت بايد اقدام به
توزيع بيشتر ترافيک در شبکه کنند چرا که به داليل
اقتصادي با تراکم ترافيک در تهران مواجه هستيم
که ب��راي افزايش پايداري و کيفيت شبکه بايد اين
کار را انجام داد.
وزير ارتباطات با ض��رورت دانستن ارايه شاخصها
در مورد وضعيت کنوني و ميزان رشدي که حاصل
شده ،گفت :امروز در برابر بحرانها ،شبکه ارتباطي

کش��ور پايدارت��ر شده اس��ت و ب��ا درس گرفتن از
زلزلهه��اي کرم��ان و کرمانش��اه شاه��د بوديم در
اتفاقهاي اينچنيني که بعدا رخ داد ،شبکه وضعيت
قابل قبول تري پيدا ک��رده است .آذري جهرميدر
ادام��ه ب��ه رونمايي و بهره ب��رداري از «ضد بدافزار
پادووي��ش» در س��ال گذشت��ه و در هفت��ه پدافند
غيرعام��ل اشاره ک��رد و توضيح داد :ب��ا حمايت و
الزاميک��ه در بکارگي��ري ضدبداف��زار پادوويش در
دستگاهه��اي دولتي وجود دارد ب��ا استفاده از دانش
بوميام��روز اليه دفاع��ي در برابر حمالت دشمنان
محکم تر شده اس��ت و گزارشات آن از حفاظت در
براب��ر حمالت به بخشه��اي مختلف امنيت چون
مرکز ماهر ارسال ميشود.
وي ب��ا اش��اره به سن��د تبيين الزام��ات شبکه ملي
اطالع��ات و سند مرک��ز ملي فضاي مج��ازي در
روش��ن شدن تکليف دستگاهه��ا و نهادهاي دولتي
ب��راي حفظ امني��ت ،اظهار کرد :ب��ر همين اساس
ماموريته��ا تقسيم شده تا نيروهاي مسلح مسوول
دف��اع سايبري ،وزارت اطالعات مسوول حفاظت از
مراکز حساس ،وزارت ارتباطات مسوول حفظ امنيت
دستگاهه��اي دولتي و پليس فت��ا نيز مسوول حفظ
امنيت کسب و کارها و بخش خصوصي با مسووليت
هماهنگ��ي در مرکز ملي فض��اي مجازي شده اند.
عضو کابينه دولت دوازده��م شئونات زندگي مردم

را مرتبط با فضاي مج��ازي دانست و تصريح کرد:
ام��روز در دنيا با يکسري ش��رور مواجه هستيم که
ب��راي از کار انداختن زندگي مردم از هيچ اقدام ضد
انساني دريغ نميکنند و ب��ه اقداماتشان در گذشته
نيز افتخار ميکنند و در مقابل ميگويند ايران ما را
تهديد سايبري کرده است.
وي ب��ا بيان اينکه تيمهاي دف��اع سايبري از مدتي
قبل تحرکات و اقدامات اينها را براي نفوذ به شبکه
زيرساخت ارتباطي کشور رصد کرده بودند ،افزود :آنها
نفوذ را انجام داده بودند تا در روز مبادا عمليات خود
را شروع کنند که متخصصان ما با مشاهده تحرکات
و احساس آماده شدن آنها براي تحرک نهايي ،اقدام
به مقابله و جلوگي��ري کردند که مستندات آنها نيز
جمع آوري شده و براي پيگيري حقوقي در مجامع
بين المللي ارسال ميشود .وزير ارتباطات اقدام اخير
آنها را وقاحت آميز دانست چراکه حمالت با آدرس
 IPمستقي��م آنها صورت گرفته ب��ود و خاطرنشان
کرد :آنها بايد بدانند که مرزهاي سايبري ما بي دفاع
و بي صاحب نيس��ت و مدافعين و جوانان خوبي در
کش��ور داريم که توانمن��دي و دانش قابلي توجهي
براي دفاع از کشور دارند.
آذري جهرميب��ا بيان اينکه در چنين شرايطي همه
دستگاهها بايد هم افزايي داشته باشند ،گفت :مردم
نگراني نداشت��ه باشند ،زيرساخ��ت شبکه ارتباطي
کشور پايدار است و از دسترس خارج نميشود.
وي ب��ا بيان اينک��ه جوامع بين الملل��ي نيز نسبت
به چني��ن اقداماتي حساسي��ت دارد ،افزود :تصميم
گرفتيم تا دانشي که از شرارت آنها بدست آورده ايم
را با کشورهاي دوس��ت و همسايه خود به اشتراک
بگذاري��م تا دشمن خ��ود را بشناسند و توان دفاع از
خود را داشته باشند .عضو کابينه دولت دوازدهم اين
راه را سخ��ت و دشوار توصي��ف کرد که نياز به هم
افزايي و هماهنگي بيشتر دستگاهها و مراکز دارد و
خاطر نشان کرد :امروز اگر گزارشي از آسيب پذيري
دستگاهها ،مراکز و يا اپراتورها منتشر ميشود نبايد
نادي��ده گرفته ش��ود و براي افزاي��ش امنيت و رفع
مشک�لات بايد ب��ه گزارش دهن��ده اين مشکالت
جايزه نيز پرداخت شود.

مدير امور طرح و برنامه بانک مسکن تشريح کرد :

کاهش هزينه امتياز تسهيالت مسکن براي متقاضيان وام

مدي��ر امور طرح و برنامه بان��ک مسکن از کاهش
هزين��ه امتياز دريافت تسهيالت بدون سپرده خريد
مسکن خبر داد.
محمد حس��ن مرادي،مديرامور طرح و برنامه بانک
مسکن در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري بانک
مسکن-هيبنا ،اعالم ک��رد :طي نيمه اول آبان ماه
سال جاري بنا بر دو علت عمده هزينه خريد امتياز
تسهي�لات بدون سپرده مسکن از محل اوراق حق
تقدم تسهيالت کاهش يافته است که اين موضوع
منجر به کاهش هزينه دريافت اين نوع تسهيالت
براي متقاضيان بازار مسکن شده است.
مرادي با بيان اينکه هم اکنون عمده تسهيالتي که
در بخش مسکن به متقاضيان براي خريد واحدهاي
مسکون��ي پرداخت ميشود از مح��ل اوراق گواهي
ح��ق تقدم تسهي�لات مسکن پرداخ��ت ميشود،
افزود:کاه��ش هزينه خري��د اوراق براي متقاضيان
در شراي��ط فعلي که قيم��ت واحدهاي مسکوني با
جهش مواجه شده است در نهايت به نفع متقاضيان
استفاده از اين تسهيالت براي خريد آپارتمان است؛
چرا که همزمان با افت قيمت هر فقره اوراق در بازار
معامالت اوراق،هزينه کل دريافت تسهيالت براي
متقاضيان کاهش يافته و در مجموع مبلغ کمتري را
از بابت دريافت امتياز تسهيالت پرداخت ميکنند.

وي افزاي��ش مانده حساب ممت��از بانک مسکن را
از عوامل موثر در کاه��ش قيمت اوراق تسهيالت
مسکن عنوان کرد و گفت :موجودي و مانده حساب
ممت��از بانک مسکن از ابتداي امسال افزايش يافته
است؛ اين حساب پشتوانه ص��دور اوراق حق تقدم
دريافت تسهيالت مسکن است و افزايش موجودي
و مانده آن منجر ب��ه افزايش عرضه اوراق به بازار
مب��ادالت اوراق و در نتيجه تعديل و کاهش قيمت
اوراق ميشود.
مرادي تصريح کرد :هم اکنون حجم عرضه اوراق
ح��ق تقدم دريافت تسهيالت مسکن افزايش يافته
اس��ت و ميتوان گفت عرض��ه موجود به سهولت،
پاسخگ��وي نياز متقاضي��ان براي استف��اده از اين
تسهي�لات در ب��ازار مسکن است؛ چ��را که تعادل
عرض��ه و تقاض��اي اوراق و پيش��ي گرفتن عرضه
اوراق ب��ر تقاضاي آن يکي از مهمترين داليل افت
قيمت آن در مقاط��ع زماني مختلف از جمله زمان
حال حاضر است.
وي افزاي��ش شدي��د قيمت مسکن ط��ي ماههاي
گذشته را نيز از ديگ��ر داليل کاهش قيمت اوراق
تسهيالت مسکن عنوان کرد.
مرادي در اين باره به هيبنا گفت :طي ماههاي اخير
در نتيجه جهشه��اي متوالي قيمت مسکن تقاضا

ب��راي خريد اوراق به منظ��ور استفاده از تسهيالت
براي خري��د آپارتمان کاهش يافت��ه و بنابراين در
نتيجه افزايش عرض��ه و کاهش تقاضا براي خريد
اوراق،متوس��ط قيمت هر فق��ره اوراق در نيمه اول
آب��ان ماه به کمتر از  60ه��زار تومان رسيد که اين
مي��زان را ميتوان طي چند سال گذشته بي سابقه
دانست.
وي تصريح کرد :هم اکنون به دليل افزايش شديد
قيمت واحدهاي مسکوني بسياري از متقاضيان که
قصد خريد مسکن با استف��اده از تسهيالت بانکي
مسکن داشتند قادر به ورود به بازار مسکن و خريد
واحدهاي مسکوني نيستن��د و همين موضوع بازار
معامالت اوراق را ني��ز به لحاظ قيمتي تحت تاثير
قرار داده است.
مدير امور ط��رح و برنامه بان��ک مسکن نوسانات
قيمت��ي بازار مسک��ن را از مهمتري��ن عوامل موثر
بر نوسانات قيم��ت اوراق تسهيالت مسکن عنوان
ک��رد .وي همچني��ن با بيان اينکه ب��ازار معامالت
اوراق حق تق��دم دريافت تسهيالت مسکن بازاري
مصرفي است،گفت:مقابله با سفته بازي و سوداگري
در اين بازار ب��ه منظور حمايت از تقاضاي مصرفي
طي سالهاي اخير منجر شده است هم اکنون اين
بازار محل امني براي سفته بازان و سوداگران نباشد

و همين موضوع نيز از عوامل موثر در تعديل قيمت
اوراق محسوب ميشود؛ ه��م اکنون بازار اوراق به
طور نسب��ي بازاري کامال مصرفي اس��ت و از اين
جهت نوسانات شديد قيمتي تحت تاثير فعاليتهاي
سفته بازانه به آن راه ندارد.
مرادي تاکيد کرد :هم اکنون تغييرات قيمت اوراق
مسکن تحت تاثير اعمال تدابير مقابله با سفته بازي
و سوداگري در بازار اوراق تنها به شرايط بازارمسکن
و حج��م عرضه و تقاضا براي خري��د اوراق وابسته
است.مدي��ر ام��ور ط��رح و برنامه بان��ک مسکن
همچنين اع�لام کرد:پيشبيني ميشود بازار اوراق
تسهيالت مسکن دست کم تا پايان سال جاري در
محدوده قيمتي فعلي-م��رز  60هزار تومان -باقي
بمان��د و هيچ نوع انتظ��اري از بابت افت شديد و يا
نوسان قابل توجه در قيمت اوراق وجود ندارد.
به گ��زارش هيبنا ،ميانگين قيمت ه��ر فقره اوراق
دريافت تسهيالت مسکن طي روزهاي سپري شده
از آبان ماه به کمتر از  60هزار تومان رسيده است.

برگزاري اولين نشست کرسيهاي بررسي راهبردي در حوزه پول و بانک

ي
پژوهشک��ده پولي و بانکي در نظ��ر دارد با برگ��زاري کرسيهاي بررس 
راهب��ردي در حوزه پول و بانک ،زمينه اجماع و مفاهمه در سطوح مختلف
کارشناسي ،تصميمسازي و سياستگذاري اقتصادي در کشور را فراهم آورد
ه��دف از برگزاري اين کرسيها ،ارتق��اي تفکر راهبردي و توسعه ظرفيت
ي اقتصادي کش��ور است به گزارش
راهب��ردي در حوزهه��اي تصميمساز 
روزنامه عصرايرانيان به نقل ازروابط عموميپژوهشکده پولي و بانکي ،اولين
ي بررسيهاي راهبردي در حوزه پول و بانک با تأکيد
نشست از سلسله کرس 
بر«اهميت و نقش تفکر راهبردي در حل چالشهاي پيشروي نظام مالي
کشور» با حضور دکتر سيد علي حسيني تاش معاون دبيرخانه شوراي عالي
امنيت ملي ،دکتر علي ديواندري رئيس پژوهشکده پولي و بانکي و جمعي
از صاحبنظران پولي و بانکي از جمله دکتر پرويز عقيلي کرماني (مديرعامل
بانک خاورميانه) ،دکتر علي صالح آبادي (مديرعامل بانک توسعه صادرات)،
دکتر تيمور رحماني (عضو هيئت علميدانشکده اقتصاد دانشگاه تهران) ،دکتر
فياضي (پژوهشگر امنيت ملي)،حسن معتمدي (صاحبنظر پولي و بانکي)،
اميرحسي��ن امين آزاد (صاحبنظر پولي و بانکي) ،تيرداد احمدي (صاحبنظر
مالي) ،دکتر مسعود حجاريان (صاحبنظر مالي) ،دکتر کامران ندري (مديرگروه
بانک��داري اسالميپژوهشک��ده پولي و بانکي) ،دکت��ر سپهوند (مديرگروه
بانکداري پژوهشکده پولي و بانکي) ،دکتر حميد زمانزاده (معاون پژوهشي
پژوهشکده پولي و بانکي) و دکتر مريم همتي (مدير پژوهشي پژوهشکده
پولي و بانکي) در محل پژوهشکده پولي و بانکي برگزار شد.
در ابت��داي اين نشست دکتر عل��ي ديواندري بر تالش پژوهشکده پولي و
بانکي به عنوان بازوي تحقيقاتي بانک مرکزي براي فراهم آوردن محفلي
مناسب براي تعامل بين سياستگذاران و متخصصان کشور در حوزههاي پول

و بانک تأکيد کرد و افزود :به دليل پتانسيلهاي موجود و حضور اقتصاددانان
جوان در اين مؤسسه و همچنين ارتباط تنگاتنگ پژوهشکده با صاحبنظران
پولي و بانکي مقرر شده است اين مؤسسه تحقيقاتي و مطالعاتي مسئوليت
برگزاري کرسيهاي مرتبط با حوزه پول و بانک را بر عهده گيرد.
رئي��س پژوهشکده پولي و بانکي در بخشي ديگري از سخنان خود به اين
موض��وع اشاره کرد که بخش مالي اقتصاد اي��ران بانکمحور است ليکن
متأسفان��ه بعض ًا به سبب اتخاد برخ��ي سياستها و همچنين در اثر ضعف
مقررات و اختيارات بازدارنده طي دهههاي گذشته ،سالمت و ثبات صنعت
بانکداري کشور و در نتيجه آن رشد ساير بخشهاي اقتصادي با چالشهايي
مواج��ه شده است .از اين منظ��ر ،ترديدي نيست ک��ه بررسي چالشها و
مشکالت پيشروي نظام پولي و بانکي در برنامه کرسيهاي بررسيهاي
راهبردي قرار گيرد .پژوهشکده پولي و بانکي اميدوار است بر اساس نظرات

کارشناسي و نتايج مستخرج از اين کرسيها ،بتواند بستري را براي تدوين
و پيادهسازي اقدامات و سياستهاي پيشگيرانه و تبادل نظر و تضارب آرا در
اين حيطه فراهم آورد.
در ادامه اين نشست ،دکتر حسيني تاش معاون دبيرخانه شوراي عالي امنيت
ملي عنوان کرد :در سالهاي گذشته برنامه کرسيهاي راهبردي با انگيزه
فراهم آوردن زمينههاي الزم و فعال شدن مراکز مطالعاتي و تحقيقاتي در
حوزه مسايل و مباحث راهبردي مبتالبه کشور طراحي شده است .از اين رو،
دبيرخانه از مراکز تحقيقاتي براي ايجاد و شکلگيري اين کرسيها دعوت و
درخواست مشارکت نموده است .اين کرسيها با هدف ارتقاي تفکر راهبردي
و به منظور توسعه ظرفيت راهبردي در حوزههاي تصميمسازيهاي کالن
کش��ور شروع به ک��ار کردهاند .در حال حاضر ،اين کرسيه��ا در  40حوزه
تشکيل شده و فعاليتهاي خود را آغاز کردهاند .به طوري که ،تأثيرات نتايج
آنه��ا بر تصميمات سياستگذاران در حوزهه��اي مرتبط قابلمشاهده است.
وي اف��زود :يکي از مسايل عم��ده در حکمراني کشور ،بيتوجهي به نقش
و اهمي��ت تفکر راهبردي ب��وده است .پيامد نبود چنين تفکري اين بود که
اغلب تصميمات و سياستها در زمان وقوع بحران اتخاذ ميشدند و در اغلب
مواق��ع ،سياستها به صورت پيشگيرانه تدوين و پيادهسازي نميشدند؛ به
طوري که تجربيات نشان ميدهد تصميمات سياستي از ثبات الزم برخوردار
نبودند .لذا با تشکيل اين نهادهاي تفکر و کاهش شکاف بين تصميمگيران
و نخبگان ،کرسيهاي بررسيهاي راهبردي شکل گرفت.
دکت��ر حسيني تاش تاکيد کرد :تجربه برگزاري اين کرسيها در اين مدت
زمان کوتاه نشان داده است که با مسأله شناسي و آناليزهاي راهبردي از روند
متغيرها و وضعيت موجود ،ميتوان تحليلهاي کارشناسي را ارتقاء داد.

بهمناسبتهفتهبزرگداشتپدافندغيرعامل،
جلسه کميته پدافند غيرعامل ،امور ايمني و
مديريت بح��ران بانک ملي ايران با حضور
عباس شفيعي معاون پشتيباني و رئيس اين
کميته و تني چند از مسئوالن بانک برگزار
ش��د .به گزارش رواب��ط عموميبانک ملّي
ايران در اي��ن جلسه عباس شفيعي معاون
پشتيباني و رئيس کميته پدافند غيرعامل،
ام��ور ايمني و مديريت بحران بانک ضمن
تقدير از عملکرد همکاران بانک ملّي ايران
در ارائه خدمات بانکي در راهپيمايي باشکوه
اربعين حسين��ي ،اهداف پدافند غيرعامل را
مورد اشاره قرار داد و به تبيين اقدامات انجام
شده در بانک در اين خصوص پرداخت.
در ادام��ه حسين صابري رئي��س اداره کل
حفاظت فيزيکي و فني و دبير کميته پدافند
غيرعامل بانک ضمن بررسي عملکرد يک
ساله کارگروه و اقدامات ارزشمند انجام شده
اين کميته اظهار داش��ت :انشااهلل اعضاي
کارگروه اصلي و فرعي بتوانند با پيشبيني و
شناسايي تهديدها و آسيبهاي آتي فراروي
بانک و اتخاذ تصميمات پيشگيرانه قبل از
وق��وع هرگونه مخاط��ره و تهديد ،از بانک
صيانت کنند که تحقق اين مهم اصليترين
رسالت پدافن��د غير عامل است .در پايان از
عملکرد اعضاي کارگ��روه آسيب شناسي
و برنامه ري��زي و از اداره امور شعب استان
خراسان رضوي به عنوان کميته فرعي برتر
در کش��ور قدرداني شد .شايان ذکر است به
همين مناسبت جلسه کميته پدافند غيرعامل
همزمان در ساير استانها نيز برگزار شد.
تغييرسقفعموميتراکنشهاي
شتابي و غير شتابي در سامانههاي
غيرحضوري بانک ملت

پيرو بخشنام��ه بانک مرکزي درباره تعيين
سق��ف جديد ب��راي انتقال وج��ه از طريق
کارتهايبانکي،سقفعموميتراکنشهاي
شتابي و غير شتاب��ي کارتهاي بانکي در
سامانهه��اي غيرحضوري بانک ملت تغيير
کرد .به گ��زارش روابط عموميبانک ملت،
از اين پس سق��ف عموميتراکنش انتقال
وج��ه شتاب��ي و غيرشتابي کارت��ي براي
سامانههاي خودپ��رداز ،بانکدارياينترنتي و
همراه بانک ملت براي هر فقره کارت در هر
شبانه روز مبلغ  ۳۰ميليون ريال خواهد بود.
همچنين سقف عموميتراکنش خريد کارت
از طري��ق پايانهه��اي فروشگاهي()POS
و درگ��اه پرداخت اينترنتي()VPOSبانک
مل��ت براي هر فقره کارت در هر شبانه روز
مبلغ  ۵۰۰ميليون ريال تعيين شده است .با
وجود اين تغييرات ،سقف عموميتراکنش
انتق��ال وجه شتاب��ي و غيرشتاب��ي کارتي
براي پايانه ک��ارت خوان شعبهاي براي هر
فقره کارت در هر شبانه روز همچنان ،مبلغ
 ۱۵۰ميلي��ون ريال خواهد بود .اين گزارش
حاکي است ،کارشناسان مرکز ارتباط ملت
با شماره  ۱۵۵۶در ته��ران و ۰۲۱-۸۲۴۸۸
در شهرستانها آماده پاسخگويي به سواالت
هموطنان در اين زمينه هستند.
سايت مهر کوين هيچگونه ارتباطي
با بانک مهر اقتصاد ندارد

رواب��ط عموميبان��ک مه��ر اقتص��اد طي
اطالعي��هاي اعالم ک��رد :هيچگونه ارتباط
و همکاري تج��اري  -اقتصادي ميان اين
بانک ب��ا وب سايت مهر کوين وجود ندارد.
به گزارش روابط عموميبانک مهر اقتصاد،
اخيراً وب سايتي با نام مهر کوين به آدرس:
 mehrecoin.comبا سوء استفاده از نام
و نشان تجاري بانک مهر اقتصاد به منظور
فروش ارز الکترونيک( )bitcoinراه اندازي
شده است .گردانندگان وب سايت مذکور با
تبليغات گسترده در شبکههاي اجتماعي اقدام
به تشويق متقاضيان خريد ارزهاي ديجيتال
براي گشايش حساب در بانک مهر اقتصاد
نمودهان��د و دريافت هر گونه امتياز يا خريد
بيشت��ر را تنها منوط به انجام تراکنش مالي
در اي��ن بانک دانسته اس��ت .بر اين اساس،
وب سايت مذکور ضم��ن داد و ستد نوعي
ارز ديجيت��ال موسوم به بي��ت کوين ،سوء
استفاده مشه��ودي از نام و نشان تجاري و
اعتب��ار بانک مهر اقتصاد در فضاي مجازي
نم��وده که اين موض��وع از طرف اين بانک
در مراجع انتظاميو قضايي در حال پيگيري
ميباشد .رواب��ط عموميبانک مهر اقتصاد
ضمن اعالم اين خبر به اطالع مشتريان و
عموم هموطنان عزيز ميرساند که اين بانک
ضمن اعالم عدم ارتباط و همکاري با سايت
مهر کوين ،هيچگونه فعاليتي در زمينه خريد
و فروش ارزهاي ديجيتال در فضاي مجازي
ندارد لذا مشتريان و هموطنان عزيز مراقب
عواقب ناشي از داد و ستد اين ارز ديجيتالي
از وب سايت مهر کوين باشند.
برگزاري دوره آموزشي نمايندگان
استان گيالن بيمه سرمد

دوره آموزشي نمايندگان استان گيالن بيمه
سرمد از دهم تا دوازدهم آبان ماه سال جاري
در شهر رشت برگزار شد.به گزارش روزنامه
عصرايراني��ان به نقل از روابط عموميبيمه
سرمد ،در اين دوره آموزشي رشتههاي پايه
کاربري نرم افزار فناوران ،حوادث انفرادي،
مال��ي و گزارش��ات آن ،ص��دور بيمههاي
خودرو (ثالث و بدنه) و گزارشات آن ،صدور
بيمههاي آتش س��وزي و گزارشات آن در
سيستم فناوران براي نمايندگان تشريح شد.

