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خبرنامه
پرداخت  ۳۱۱۳میلیارد ریال تسهیالت
به شرکتهای دانشبنیان
شبکه بانکی در مهرماه  ۱۳۹۶به  ۱۲۲شرکت
دانش بنیان معادل  ۳۱۱۳میلیارد ریال تسهیالت
(به طور متوس��ط به هر واحد  ۲۵.۵میلیارد ریال)
پرداخت کرده اس��ت.به گزارش تفاهم ،در مهرماه
 ۱۳۹۶بان��ک های دولت��ی  ۲۷۵.۱میلیارد ریال،
بانک های خصوصی شده  ۲۱۴۹.۵میلیارد ریال و
بانک های خصوصی و موسسات اعتباری ۶۸۸.۴
میلیارد ریال به شرکتهای دانش بنیان تسهیالت
پرداخ��ت کردهاند.بان��ک های مل��ت وصادرات
ب��ه ترتی��ب ب��ا  ۱۴۲۱.۱و  ۶۴۶.۵میلیارد ریال
باالترین پرداخت تس��هیالت را در مهر ماه ۱۳۹۶
به شرکت های دانش بنیان داشتهاند .بر اساس این
گزارش ،تسهیالت پرداختی شبکه بانکی از اسفند
 ۱۳۹۵لغایت مهر  ۱۳۹۶است.بر اساس اطالعات
استخراج شده ،تسهیالت پرداختی از اسفند ۱۳۹۵
تا مهرماه  ۱۳۹۶مع��ادل  ۲۰۶۰۲.۹میلیارد ریال
بوده است.
انتفاع بانک ها از سپرده
 ۷۰۰۰میلیاردی صندوق توسعه ملی
بر اساس گزارش عملکرد تسهیالت صندوق
توسعهملی،تنها ۷۹۰۰میلیاردتومانازسپردهگذاری
 ۱۵هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه در بانک ها،
به مردم تخصیص یافته است.به گزارش تسنیم ،بر
اساس گزارش عملکرد تسهیالت ارزی و ریالی از
محل منابع صندوق توسعه ملی ،تا پایان 6ماه نخست
س��ال جاری تنها  52درصد از منابع سپرده گذاری
شده از سوی صندوق توسعه در بانک ها به مردم
تخصیص داده شده اس��ت.بر این مبنا در حالی که
مجموع مبالغ قراردادهای سپرده گذاری منعقده در
نیمه نخس��ت سال بیش از  15هزار میلیارد تومان
ب��وده ،مجموع مبالغ تخصی��ص یافته به متقاضیان
توسط بانک ها کمتر از  8هزار میلیارد تومان بوده
است .گفتنی است ،در س��ال  96تعداد بانک های
عامل صندوق توس��عه ملی  22بانک بوده اس��ت.
بر اس��اس این گزارش ،تنها نیمی از منابع سرمایه
گذاری ش��ده صندوق توس��عه ملی در بانک ها به
دست بخشهای تولیدی رسیده و مابقی مبالغ صرفا
موجب انتفاع بانک ها شده است.
پرداخت تسهیالت از خط اعتباری
قرارداد ایران و ایتالیا
مع��اون اداره تامی��ن اعتب��ارات ارزی بانک
مرک��زی درباره ق��رارداد تامین مال��ی  ۵میلیارد
یورویی ایران و ایتالیا گفت :از این محل تسهیالت
پرداخت می شود.به گزارش ایبِنا؛ حمید قنبری با
بیان اینکه ،ش��رایط دریافت تسهیالت از این خط
اعتباری بهتر از صندوق توسعه ملی است ،افزود:
بخ��ش دولتی ،خصوصی و عموم��ی میتوانند از
این خط اعتباری اس��تفاده کنند و این تس��هیالت
ب��ه صنع��ت خاصی نیز تعل��ق ن��دارد.وی گفت:
متقاضی��ان میتوانند به بانکهای عامل صنعت و
معدن وخاورمیانه برای اس��تفاده از این تسهیالت
مراجعه کنن��د.وی اضافه کرد :بانکهای دیگر نیز
ب��ه زودی وارد چرخ��ه پرداخت این تس��هیالت
میشوند.قنبری افزود :بخش دولتی برای استفاده
از این خط اعتباری نیازمند مجوز شورای اقتصاد
و بخش خصوصی براساس اولویت طرح نیازمند
تایید وزارتخانه مربوط است.وی گفت :متقاضیان
دریافت این تس��هیالت با بانکه��ای ایران طرف
هستند و وثایق خود را در اختیار این بانکها قرار
میدهند و بازپرداخت آن به صورت یورو است.
پذیرش اسناد وقفی
به عنوان ضمانت در بانک ها
س��خنگوی کمیس��یون تلفی��ق بودج��ه ۹۷
مجلس از پذیرش اس��ناد ام�لاک وقفی به عنوان
ضمان��ت در محاکم دادگس��تری و بانک ها خبر
داد.به گزارش تفاهم ،علی اصغر یوس��ف نژاد در
تشریح نشست عصر کمیسیون تلفیق بودجه سال
، ۹۷گفت :براساس مصوبه کمیسیون تلفیق اسناد
رس��می منازل مسکونی و امالک اداری و تجاری
در شهرها و روستاهایی که وقف هستند و زیر نظر
س��ازمان اوقاف و امور کل خیریه کش��ور هستند
همانند سندهای معمولی مورد پذیرش بانک ها و
موسسات و شرکت ها جهت اعطای تسهیالت و به
عنوان ضمانت بانکی و ضمانت محاکم دادگستری
مورد قبول واقع می شوند.
حجم و ارزش معامالت بورس منفی شد
آمار خرید و فروش س��هام در بورس برای
دوره « ۹ماه��ه منته��ی ب��ه آذر ماه  » ۹۶نش��ان
می دهد ک��ه حجم و ارزش معامالت نس��بت به
دوره مشابه س��ال قبل « ۹ماهه منتهی به آذر ماه
 »۹۵با کاهش مواجه ش��ده است.به گزارش ایبنا،
آمار خرید و فروش سهام در بورس برای دوره ۹
ماهه منتهی به آذر ماه  ۹۶نشان می دهد که حجم
معامالت نرمال با رس��یدن ب��ه  ۱۳۴.۱۵۰میلیون
س��هم نسبت به دوره مشابه سال قبل با  ۱۲درصد
کاهش مواجه شده اس��ت.بر اساس این گزارش،
ارزش معامالت نرمال از ابتدای سال تا پایان آذر
ماه س��ال جاری در مقایسه با دوره منتهی به آذر
ماه سال  ۹۵نیز با رس��یدن به  ۳۱۶.۳۹۱میلیارد
ریال همانند حج��م معامالت با  ۱۷درصد افت و
ک��م رونق بودن تاالر شیش��ه ای را تایید می کند.
در عین حال جمع کل حجم داد و س��تدهای بازار
اول و دوم ب��ورس در ای��ن دوره مالی با رس��یدن
به  ۱۵۸.۵۱۵میلیون س��هم و ارزش معامالت نیز
با رس��یدن به  ۳۵۷.۵۶۲میلیارد ریال به ترتیب با
۱۱.۷درصد و  ۱۰درصد کاهش نس��بت به دوره
 ۹ماهه منتهی به  ۳۰آذر ماه  ۹۵روبرو ش��ده اند
که به روشنی در عین حال که شاهد رشدهای بی
سابقه شاخص در بورس هستیم ،نشان می دهد که
اوضاع درونی بورس ب��ر خالف ظاهر آن خیلی
مساعد و قابل قبول نیست.
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امضای قرارداد فاینانس  ۵میلیارد یورویی ایران و ایتالیا

پیام فاینانس ها؛ اطمینان از ثبات مالی ایران
تفاه��م  -گ��روه بان��ک و بیم��ه :ق��رارداد
خ��ط اعتب��اری فاینان��س  ۵میلی��ارد یورویی بین
بانک های ایرانی و موسسه Invitalia Global
 Investmentب��ه منظور تامی��ن مالی پروژههای
عمرانی و تولیدی کش��ور امضا ش��د.بر اساس این
ق��رارداد ک��ه دو بان��ک ایرانی صنع��ت و معدن و
خاورمیان��ه آن را امض��اء کردهان��د و امکان الحاق
سایر بانک های ایرانی به آن وجود دارد ،پروژههای
عمرانی و تولیدی کش��ور که با استفاده تکنولوژی،
ماشینآالت یا خدمات فنی و مهندسی کشور ایتالیا
اجرا میش��وند ،میتوانند از این تسهیالت استفاده
کنند.استفاده از این خط اعتباری ،با رعایت قوانین
و مق��ررات داخل��ی ،خصوص ًا الزام��ات مندرج در
قانون برنامه شش��م توس��عه ،قوانین بودجه سنواتی
و آییننامهه��ا و دس��تورالعملهای مرتبط میس��ر
خواهد بود.همچنین تم��ام پروژههای بخش دولتی
و غیردولت��ی که اولویت آنها به تأیید دس��تگاههای
ذیربط رس��یده و مجوزهای مربوط��ه را اخذ کرده
باش��ند ،میتوانند از این تس��هیالت اس��تفاده کنند.
پ��س از انعقاد ق��رارداد با کش��ورهای هند ،چین،
کره جنوبی ،دانمارک ،اتریش و روس��یه در ماههای
اخی��ر ،ایتالیا هفتمین کش��وری اس��ت ک��ه قرارداد
فاینان��س با آن منعقد میش��ود و بدین ترتیب ،گام
دیگری در راستای تنوعبخشی به خطوط اعتباری
فاینانس قابل دریافت برای تأمین مالی پروژههای
کشور برداشته شده است.
رییس کل بانک مرکزی در یادداش��تی درباره
ارزش و پیام های این قرارداد در صفحه تلگرامی اش
نوشت؛پنج ش��نبه قرارداد خط اعتباری فاینانس به
ارزش  ۵میلیارد یورو بین ایران و ایتالیا منعقد شد.
انعقاد این قرارداد ،گامی دیگر در مس��یری است که
نظام بانکی ایران پ��س از برجام در رابطه با فراهم

ک��ردن امکان تأمی��ن مالی پروژه ه��ای عمرانی و
تولیدی کش��ور آغاز کرده است .راهی که در آغاز،
پیم��ودن آن دش��وار به نظر می رس��ید اما مداومت
و اس��تمرار ت�لاش همکاران��م در ش��بکه بانکی و
هم��کاری سایردس��تگاه ها از جمل��ه وزارت امور
اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه به تدریج
به نتیجه مطلوب رسید و ثمرات تالش هایی که در
س��ال ها و ماه های گذش��ته انجام شد ،اکنون یکی
از پس از دیگری مش��اهده می شود.در سال هایی
که تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشور وضع
شده بود ،نه تنها دریافت فاینانس برای تأمین مالی
ال متوقف ش��ده ب��ود ،بلکه
پروژه های کش��ور عم ً
حت��ی بازپرداخت فاینانس های س��ابق نیز به دلیل ِ
نبود کانال بازپرداخت ،با مش��کل مواجه ش��ده بود
ِ
بدهکاران
و متأس��فانه با بانک های ایرانی همچون
بدحساب رفتار می ش��د .پس از رفع تحریم ها به
موجب برجام ،اولین گامی که باید برداشته می شد،
تس��ویه تعهدات معوق بود که خوشبختانه در مدت

درخواست بانک های
پاسارگاد ،پارسیان و سامان
برای افتتاح شعبه در هند

بانک مرکزی هند اعالم کرد :در حال بررسی در خواست  ۳بانک
ایرانی برای افتتاح شعبه در این کشور هستیم.به گزارش خبرگزاری مهر،
رزرو بانک هند اعالم کرد که حداقل  ۱۴بانک خارجی در طول یکسال
اخیر ،درخواس��ت افتتاح شعبه در این کشور را داده اند .این بانک های
درخواست دهنده ،شامل  ۳بانک ایرانی ۴ ،بانک از کره جنوبی ۲ ،بانک
از چی��ن ۲ ،بان��ک از هلند ،یک بانک از جمهوری چک ،یک بانک از
س��ریالنکا و یک بانک از مالزی بوده که خواهان تاسیس شرکت های
تابع هم هس��تند.منابع دولتی اعالم کردند که رزرو بانک هند ،در حال
بررسی این درخواست ها است .رزور بانک اعالم کرد که انتظار می رود
در سال جاری میالدی ،شاهد افزایش افتتاح شعب بانک های خارجی
در این کشور باشد؛ این در حالی است که در سال گذشته میالدی ،تعداد
آنه��ا به طرز قابل توجهی به یکباره کاهش پیدا کرد.آمار بانک مرکزی
هند نشان می دهد که تعداد شعب بانک های خارجی در هند ،در سال
 ۲۰۱۶و  ۲۰۱۷به  ۲۸۸ش��عبه کاهش پی��دا کرد؛ در حالی که این رقم
برای س��ال  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶میالدی رقم  ۳۱۷بانک ثبت ش��ده است.
همچین بانک های ایرانی ،درخواست دهنده افتتاح شعبه در هند شامل
بانک پاس��ارگاد ،پارسیان و بانک سامان اس��ت .البته هند مقدار قابل
توجهی نفت از ایران وارد می کند و متعهد شده که سرمایه گذاری ۵۰۰
میلیون دالری برای توسعه بندر چابهار انجام دهد.بر پایه این گزارش،
بعداز رفع تحریم ها از ایران ،جمهوری اسالمی ایران تالش می کند تا با
ایجاد کانال هایی از هند پرداخت ها را دریافت کند .در زمان تحریم ها
هند پرداخت ها را برای خرید نفت از طریق بانک دولتی «یو سی او»
انجام می داد .البته انتظار می رود بعداز اینکه بانک های ایرانی در هند
حاضر شوند ،وضعیت تراکنش های مالی بین دو کشور تغییر پیدا کند.

کوتاهی و با در نظر داش��تن کلیه مالحظات و منافع
کش��ور انجام ش��د.این اقدام ،اثر خ��ود را در مدت
کوتاهی بر بهبود رتبه اعتباری کش��ور نش��ان داد و
متعاقب آن بانک ها و تأمین کنندگان منابع مالی در
کشورهای مختلف ،اعالم آمادگی کردند تا خطوط
اعتباری جدیدی را به نظام بانکی کشور ارائه دهند.
بر این اساس ،مذاکرات با بانک ها و موسسات
مالی معتبر در کشورهای مختلف انجام و قراردادهای
مختلفی با کش��ورهای چین ،ک��ره جنوبی ،اتریش،
دانمارک ،روس��یه و ایتالیا منعقد شد که ارزش آنها
در ح��ال حاضر ،به بیش از معادل  ۴۰میلیارد دالر
می رس��د .قرارداد اخیر با ایتالیا ،بزرگترین قرارداد
وامی اس��ت که تاکنون با ی��ک وام دهنده اروپایی
منعقد ش��ده و به ص��ورت خط عموم��ی فاینانس
در نظر گرفته ش��ده اس��ت که پروژه های بخشها و
صنایع مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی می توانند
از آن اس��تفاده نمایند.اس��تفاده از اینگون��ه خطوط
اعتباری ،م��ی تواند برخی خالءه��ای تأمین مالی

امکان پرداخت وام اشتغال
روستایی بدون وثیقه

همزمان با ثبت نام وام اش��تغال روستایی ،ثبت نام برای صدور
ضمانت نامه ب��رای طرح های دارای توجیه اقتصادی که فاقد وثیقه
هستند ،آغاز شد.به گزارش تفاهم از صندوق ضمانت سرمایه گذاری
تعاون ،ثبت نام برخط متقاضی��ان دریافت ضمانت نامه اعتباری در
شورای اداری صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون رونمایی شد.در
این جلسه حسین نژاد -مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری
تعاون گفت :در حمایت از سیاس��ت های دولت و وزارت تعاون کار
و رفاه اجتماعی ،صندوق ضمانت س��رمایه گذاری تعاون بستر های
الزم را جه��ت تأمین وثیقه مورد نیاز طرح های کار آفرین و تعاون
برای بهره مندی از تس��هیالت در نظر گرفته ش��ده برای روستاییان
کشور آماده کرده است.وی ادامه داد :مجریان طرح ها و کارآفرینان
روستایی ،همزمان ضمن انجام مراحل اداری در وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی می توانند در سایت صندوق ،ثبت نام و حد اعتباری
شرکت خود را دریافت و به بانک عامل ارائه کنند.حسین نژاد افزود:
تمامی بانک های عامل طرح اشتغال روستایی طرف قرارداد صندوق
ضمانت سرمایه گذاری تعاون بوده و مجریان طرح های کارآفرین که
طرح آنان دارای توجیه اقتصادی باشد ،نگران تأمین وثیقه نباشند.وی
در ادامه مالک واگذاری ضمانت نامه به متقاضیان را اعتبار س��نجی
اعالم کرد و گفت :مالک اعتبار سنجی شاخص هایی نظیر صالحیت
فنی ،ش��اخص های مالی و اقتصادی ،ش��اخص ه��ای اجتماعی و
ش��اخص فرآیند کارآفرینی هس��تند.مدیر عامل صن��دوق ضمانت
س��رمایه گذاری تعاون گف��ت :وثایق دریافت��ی از مجریان طرح ها
حداکثر یک سوم وثایق دریافتی بانک ها بوده و کارمزد آن کمتر از
یک درصد است.حس��ین نژاد ،سقف ضمانت نامه های صادره برای
طرح های روستایی را  ۱۲میلیارد تومان و کل اعتبار در نظر گرفته
را حدود هزار میلیارد تومان اعالم کرد.

در کش��ور را مرتفع کند و خصوص ًا در پروژه هایی
ک��ه به دانش فنی ی��ا تجهیزات پیش��رفته و به روز
از کش��ورهای پیش��رو صنعتی نیاز دارن��د ،اعم از
پروژه های بخش دولتی و خصوصی مورد استفاده
ق��رار گیرند.عالوه بر قراردادهای ف��وق ،مذاکرات
تأمین مالی با کش��ورهای فرانس��ه ،ژاپن ،آلمان و
اتریش در جریان است تا خطوط اعتباری دیگری
نیز برای صنایع مختلف کش��ور فراهم ش��ود ،انعقاد
این گونه قرارداده��ای فاینانس ،از دو جهت حائز
اهمیت اس��ت .نخست از جهت مالی و فراهم کردن
امکان اج��رای پروژه های عمران��ی که هر یک به
نوبه خود می تواند س��هم مهمی در ایجاد اش��تغال
و افزایش رفاه مردم داش��ته باش��د و دوم از جهت
سیاس��ی که نش��ان دهنده اعتماد و اطمینان جامعه
بین الملل نسبت به ثبات و امنیت بلند مدت اقتصادی
در ایران اس�لامی اس��ت.انعقاد این گونه قراردادها
نش��انگر این است که کش��ورهای مختلف ،از ثبات
اقتص��ادی و توانایی مالی ش��رکت ها و بانک های
ایرانی در بلند مدت اطمینان کافی دارند و به همین
دلیل ،حاضر به اعطای خطوط اعتباری و انعقاد چنین
توافق��ات بلند مدتی با بانک های ایرانی ش��ده اند.
قراردادهایی که امروز توس��ط نظام بانکی کش��ور
منعقد می ش��ود ،هر یک مانند بذری اس��ت که در
زمینی کاش��ته می ش��ود و ثمرات آن ب��ه تدریج و
یکی پس از دیگری آشکار خواهد شد.پروژه هایی
ک��ه با اس��تفاده از منابع مالی خارج��ی تأمین مالی
می ش��وند ،عالوه بر اینکه در دوره س��اخت صدها
و ه��زاران ش��غل را برای جوانان عزی��ز این مرز و
ب��وم ایجاد خواهند ک��رد ،در دوره بهره برداری نیز
منابع درآمد پایدار و سرشاری را برای کشور فراهم
خواهن��د ک��رد و اثر آنها بر افزای��ش درآمد و رفاه
عمومی ،غیر قابل انکار خواهد بود.

مذاکره با بانک مرکزی
برای پرداخت الکترونیکی
در پیامرسانها

یک مقام مس��ئول بانکی ،حمایت از مذاکره با بانک مرکزی برای
حضور پیام رس��ان بانکی در شبکه های اجتماعی گفت :پرداخت های
الکترونیکی وارد ش��بکه های پیام رسان ش��د .به گزارش مهر ،مسعود
خاتونی در نشس��ت خبری با خبرنگاران از صدور مجوز بانک مرکزی
برای پرداخت های الکترونیکی در شبکه های پیام رسان خبر داد و گفت:
البته بانک مرکزی بررسی زیادی بر روی پرداخت های الکترونیکی در
شبکه های پیام رسان صورت داد و اکنون این مجوز صادر شده است.وی
افزود :در حال حاضر فضا باز شده تا شبکه بانکی بر روی این پیام رسان
فعال شوند و بنابراین اکنون این فضا باز شده و جدای از اینکه کسب و
کارهای متنوعی در آن شکل می گیرند ،سرویس های خاص نیز راه اندازی
شده است.به گفته خاتونی ،با توجه به شکل گیری این فضا و بین ده تا
دوازده هزار یوزر در روز از این خدمت استفاده می کنند ولی در مجموع
 ٦٠٠هزار نفر آنرا مورد اس��تفاده قرار می گیرد .این در حالی اس��ت که
ش��بکه های مجازی کس��ب و کارها را تحت الش��عاع قرار داده و از دو
تا س��ه س��ال اخیر نظام بانکی هم بر این نقطه متمرکز شده است .بر این
اساس بانک ملی نیز در سال های اخیر در راستای اجرای سیاست های
اقتصاد مقاومتی ،از کس��ب و کارهای نوین حمایت کرده و در دو سال
اخیر افراد نخبه را حمایت کرده و تالش دارد از افراد خالق پشتیبانی کند.
وی از امکان پذیرشدن کارت به کارت کردن پول از سوی این پیام رسان
خبر داد و گفت :دریافت تراکنش های حساب و خرید شارژ و پرداخت
قب��وض ،خالفی خودرو و عوارض خروج از کش��ور اکنون امکان پذیر
است و سقف کارت به کارت هم سه میلیون تومان است و امنیت کامل هم
برقرار است و رمزنگاری صورت گرفته است.وی ادامه داد :سیزده بانک
اکنون در این مسیر وارد شده اند و سایر بانک ها نیز محدودیتی ندارند.

پرونده تجمیع کارت های بانکی روی میز بانک مرکزی

مدی��ر اداره نظامه��ای پرداخت بانک مرکزی ب��ا بیان اینکه،
پرونده تجمیع کارت های بانکی روی میز بانک مرکزی است ،گفت:
بانک ها در حال آماده س��ازی برای صدور کارت های هوش��مند
هس��تند.به گزارش تفاهم از ستاد خبری هفتمین همایش بانکداری
الکترونی��ک و نظام های پرداخت ،داود محمد بیگی با اش��اره به
برگزاری جلسات مشترک بانک مرکزی با بانک ها ،گفت :یکی از
موضوعاتی که هم اکنون در حال بررسی و اجرایی شدن آن هستیم،
بحث آماده سازی بانک ها برای پیاده سازی استانداردهای امنیتی
و صدور کارت های هوشمند اس��ت.مدیر اداره نظامهای پرداخت
بانک مرکزی گفت :در کش��ور دو س��ه بار تا کنون به سمت کارت
های هوشمند رفته ایم ولی به دلیل اینکه الزام خاصی از نظر داخلی
برای اس��تفاده از این کارت ها ،وجود نداش��ت ،زیاد از کارت های
هوشمند استفاده نکردیم.
محم��د بیگی ،یکی از چالش های اصلی در حوزه ارتباطات
بین المللی را بهره گیری از کارت های هوش��مند در نظام بانکی
داخلی دانس��ت و تصریح کرد :برای این مه��م باید دو اقدام انجام
ش��ود نخس��ت اینکه زیرس��اخت های بانک ها آماده شود و دوم
اینکه قوانین و مقررات این کارت ها فراهم ش��ود به نحوی که هر

بانکی کارت هوش��مند صادر می کند بتواند در خارج از کشور نیز
مورد استفاده قرار گیرد.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی ،عملیاتی شدن روش
مذک��ور را نیازمند برخی پروتکل ه��ای ارتباطی عنوان کرد و افزود:
پروژه ای را به همین منظور از  ۶ماه گذشته آغاز کرده ایم و امیدواریم
تا تیرماه سال آینده آن را به اتمام برسانیم تا کشور ما استانداردهای
هوشمند سازی کارت ها را رعایت کنند.محمد بیگی ،پرداخت های
خارج از کشور را یکی دیگر از ابزارهای هوشمندسازی کارت های
بانکی برش��مرد و در پاسخ به این س��وال که آیا این کارت ها ارزی
خواهند بود؟ افزود :این کارتها ریالی هس��تند و مش��تری از همین
کارت در خارج از کش��ور استفاده می کند به این صورت که با توجه
به نرخی که با بانک توافق شده ،بانک مبلغ ارز را پرداخت کرده ولی
از حساب مشتری ریال برداشت می کند.مدیر اداره نظامهای پرداخت
بانک مرکزی در همین ارتباط به روابط بانکی ایران و روسیه اشاره کرد
و گفت :با روس��یه هم همین مدل را داریم منتهی این مساله در حوزه
کارت های هوشمند نبوده بلکه در حوزه کارت های مگنت در حال
انجام است.وی با تأکید براینکه حرکت به سمت  EMVحدود -۶۰۰
 ۷۰۰میلیون دالر هزینه صرفا در حوزه کارت خواهد داشت ،تصریح

کرد :اما این هزینه نباید یکباره پرداخت ش��ود بلکه باید به تدریج و
هر زمان که تاریخ کارت ها تمام می ش��ود ،بانک ها آماده باشند که
کارت جدید را با قابلیت هوشمند در اختیار مشتری قرار دهند.محمد
بیگی ادام��ه داد :هزینه صدور این کارت ها با توجه به قابلیت هایی
که دارند احتماال  ۲تا  ۲.۵برابر کارت های مگنت و در محدوده ۱۰
هزار تومان خواهد بود.این مقام مس��ئول در بانک مرکزی تأکید کرد:
معموال این پروژه ها در کوتاه مدت اجرا نمی شوند و سه تا پنج سال
زمان برای اجرای کامل آن نیاز اس��ت .این هم به دو دلیل است ،یک
اینکه زمان صدور کارت ها معموال س��ه س��اله است و دوم هم اینکه
مشتری نباید تغییراتی در این حوزه داشته باشد چراکه مشتری هایی
که کارت های خیلی ساده هم دارند باید بتوانند در این شبکه از خدمات
استفاده کنند.وی گفت :هم اکنون در فاز برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم
کارهایی که بانک ها باید انجام دهند به صورت مشخص و مدون ابالغ
کنیم تا آنها هم بدانند در چه مس��یری حرک��ت خواهند کرد .یادآور
میشود ،هفتمین همایش س��االنه بانکداری الکترونیک و نظام های
پرداخت با موضوع" نوآوری ،بازیگران جدید و کارآیی در کسب و کار
مالی" دوم و س��وم بهمن ماه س��ال جاری توسط پژوهشکده پولی و
بانکی در مرکز همایشهای بینالمللی برج میالد برگزار میشود.

بانکشهر
تفاه��م – گ��روه بانک و بیم��ه  :مدیرعامل
بانک ش��هر از ارائه  70درصد از خدمات بانکی
در پیش��خوانهای ش��هرنت این بانک خبر داد و
گف��ت :در حال حاضر  358دس��تگاه پيش��خوان
شهرنت در  180شهر کشور به فعالیت میپردازد.
حسین محمد پورزرندی با بیان این مطلب گفت:
با توجه به سياس��ت ه��ا و محدوديت هاي بانك
مركزي در خصوص عدم توس��عه فيزيكي ش��عب
و همچنی��ن با توج��ه به فضاي رقابتي ش��ديد و
تماي��ل اقش��ار جامع��ه در اس��تفاده از ابزارهاي
الكترونيك��ي و ارائ��ه خدمات مطل��وب بانكي به
ش��هرداري ها؛ توس��عه بانكداري الكترونيك در
دس��تور كار این بانك قرار گرفت.وی با اشاره به
اهمی��ت این اقدام تصریح کرد :با توجه به نقش��ه

ارائه  70درصد
از خدمات بانکی
در پیشخوانهای
بانک شهر

راه  1400بانك مركزي مبني بر حركت به سمت
بانك��داري الكترونيك و ديجيتال با هدف كاهش
هزينه هاي توسعه فيزيكي شعب در شبكه بانكي؛
بانك شهر ،توسعه پيشخوان هاي شهرنت و ساير
خدمات الكترونيك را براي نخستين بار در ايران
در فضاه��اي عمومي ش��هرها از جمله پارك ها،
ميادين و فرودگاه ها ،توس��عه كارت شهروندي،
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اتوبانک ها و  ...در سطح کشور آغاز کرد.
پورزندی تصریح کرد :در حال حاضر % 70
از خدمات بانكي ارائه ش��ده در ش��عب ،از طريق
پيش��خوانهاي ش��هرنت قابل ارائه اس��ت که این
اق��دام به دلیل تس��هیل در دسترس��ی به خدمات،
رضایتمندی ش��هروندان را به همراه داش��ته است.
مدیر عامل بانک ش��هر در ادامه اف��زود :در حال

حاضر  261ش��عبه بانك در  62ش��هر كش��ور،
خدمات مالي و بانكي به مشتريان ارائه مي دهند،
اما با اتخاذ رويكرد بانكداري الكترونيك و توسعه
شهرنت ها با همراهي و مساعدت هاي شهرداري ها
اين خدمات به  358دس��تگاه پيش��خوان شهرنت
در  180ش��هر افزاي��ش يافته اس��ت .پورزرندی
رضایت و ارتقای س��طح کیفی زندگی شهروندان
را در اولویت فعالیتهای بانک ش��هر دانس��ت و
گفت :درآغاز شروع به فعاليت بانك شهر در سال
 ،1388س��هم منابع ش��هرداري ها  % 90و منابع
مردمي  % 10بوده اس��ت اما در حال حاضر سهم
منابع شهرداري ها  %4و منابع مردمي  % 96است
که بخش مهمی از آن در تامين مالي شهرداري ها
و پروژه هاي مرتبط از طريق جذب منابع مردمي
در شعب اين بانك حاصل شده است.

تقدیر خطیب امام جمعه سمنان
از تطابق عملکرد بانک قرض الحسنه
مهرایران با موازين اسالمي
تفاه��م  -گروه بان��ک و بیمه  :امام جمعه
موقت س��منان در خطبه ه��ای نماز جمعه هفته
گذشته ،در بخش هایي از سخنانش پس از تبيين
عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ايران ،حمايت
از خدمات قرض الحسنه اين بانک در راستاي
تحقق صحيح بانكداري اس�لامي را مورد تاكيد
قرار داد.حجت االس�لام والمس��لمین عبدوس
با اش��اره ب��ه پرداخت وام هاي قرض الحس��نه
ب��ا کارمزد صف��ر تا چهار درص��د ،فعاليت اين
بانک را در حوزه عقد قرض الحس��نه و مطابق
با موازين اس�لامي دانس��ت.وی همچنین ابراز
امیدواري کرد ،بعن��وان يکي از راه هاي خروج
از بح��ران هاي اقتصادي که ش��بكه بانكي ما را
تهديد مي كند ،س��اير بانك ها نيز به اين سمت
حركت كنند.
سود هر سهم «رتاپ»  ۱۹۶ریال
ش��رکت تجارت الکترونیک پارسیان که در
بازار دوم بورس معامالت آن پیگیری می شود،
درآخرین ش��فاف س��ازی خود ،سود هر سهم را
 ۱۹۶ریال در  ۶ماه منتهی  ۳۱ش��هریورماه سال
 ۹۶اعالم کرد .به گزارش تفاهم ،شرکت تجارت
الکترونیک پارس��یان با نماد «رتاپ» بر اساس
صورت های مالی حسابرس��ی شده میاندوره ای
در  ۶م��اه منتهی به  ۳۱ش��هریور ماه س��ال ۹۶
س��ود خالص هر س��هم را  ۱۹۶ریال اعالم کرده
که با کاهش  ۲۸درصدی به نس��بت دوره مشابه
در س��ال قبل مواجه ش��ده اس��ت.بر اساس این
گزارش« ،س��ود (زیان) ناخالص» این ش��رکت
در  ۶ماه اول س��اری جاری مع��ادل ۶۶۸,۱۴۸
میلیون ریال اعالم شده که به نسبت دوره مشابه
در سال گذشته تغییری درآن مشاهده نمی شود.
س��ود (زیان) خالص هر س��هم ش��رکت تجارت
الکترونیک پارسیان با  ۲۸درصد کاهش به نسبت
دوره مش��ابه در سال گذش��ته در  ۶ماه منتهی به
 ۳۱شهریورماه سال  ۹۶به رقم  ۱۹۶ریال رسید.
بر اس��اس این گ��زارش« ،جم��ع دارایی های»
ش��رکت تج��ارت الکترونیک پارس��یان برابر با
 ۹,۱۴۴,۵۶۹میلی��ون ریال که به نس��بت پایان
سال گذش��ته با افزایش  ۷درصدی مواجه شده
است.همچنین «جمع بدهی» های این شرکت به
نسبت پایان سال گذشته با افزایش  ۴درصدی در
 ۶ماه ابتدایی س��ال  ۹۶ب��ه  ۵,۵۴۹,۵۹۶میلیون
ریال رسیده است.
بزرگترین شرکت های
بورسی و فرابورسی
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه
وجوه (سمات) ،اس��امی بزرگترین شرکت های
بورس��ی و فرابورس��ی از نظر تعداد سهامدار را
در پایان آذر س��ال  ۹۶معرف��ی کرد.به گزارش
ایبنا ،س��رمایه گذاری توس��عه صنعت��ی ایران با
 ۲۳۹ه��زار و  ۲۶۷س��هامدار درپایان آذر ۹۶
در صدر بزرگترین شرکت بورسی از نظر تعداد
س��هامدار ایستاد و تامین س��رمایه امید با ۱۵۶
هزار و ۸۵۲س��هامدار ،ایران خ��ودرو با ۱۴۱
هزار و  ۷۹۱س��هامدار در رتبه های دوم و سوم
قرار دارند.همچنین ش��رکت های توسعه معادن
روی ایران ،س��رمایه گذاری نور کوثر ایرانیان،
س��رمایه گ��ذاری صنعت نف��ت ،س��ایپا ،بانک
انصار ،توسعه صنایع بهش��هر و سرمایه گذاری
گروه توس��عه ملی در مکان های س��وم تا دهم
بزرگ ترین ش��رکت های بورسی از نظر تعداد
س��هامدار هستند.بر اساس این گزارش ،موسسه
اعتب��اری کوث��ر مرکزی با  ۴۸۳ه��زار و ۵۸۲
س��هامدار در ص��در بزرگتری��ن ش��رکت های
فرابورس��ی از نظر تعداد س��هامدار قرار دارد و
بانک سرمایه با ۳۰۲هزار و  ۸۱۱سهامدار ،بانک
دی ب��ا  ۱۸۱هزار و  ۵۶س��هامدار در رده های
بع��دی ق��رار گرفتند.بانک مهر اقتص��اد ،بانک
قوامی��ن ،بیمه حکم��ت صبا ،س��رمایه گذاری
توسعه و عمران اس��تان کرمان ،سرمایه گذاری
کش��اورزی ایران ،شرکت اعتباری ثامن و بانک
حکمت ایرانیان نیز در مکان های س��وم تا دهم
فهرست برترین شرکت های فرابورسی از لحاظ
تعداد س��هامدار ایستادند.الزم به ذکر است؛ این
تعداد سهامدار بورسی و فرابورسی بدون در نظر
گرفتن سهام وثیقه گروهی (کارکنان) است.
افزایش تفویض اختیار
به مدیران سرپرستی بیمهکوثر
تفاه��م – گ��روه بانک و بیم��ه  :افزایش
تفویض اختیار به مدیران سرپرس��تی بیمهکوثر
بهمنظور تس��ریع در ارای��ه خدمات به ذینفعان
صورت گرفت.مدیرعامل این شرکت در سفر به
استان همدان و دیدار و گفتوگو با کارشناسان
و نماین��دگان حقیق��ی و حقوق��ی ،ضم��ن بیان
مطل��ب ف��وق ،تصریحکرد :حذف بوروکراس��ی
اداری و س��هولت در ارائ��ه خدم��ات به عموم
افراد و جامعههدف امری ضروری اس��ت.مجید
مش��علچی فیروزآبادی گفت :کنترل ریس��ک و
دقت در عمل س��رلوحه کار معاون��ان ،مدیران
و کارشناس��ان شرکت اس��ت.وی اجرای هسته
دانا و ش��بکه همکاران توانا را راهبرد ش��رکت
دانست و افزود :با تغییر نگرش در شبکه فروش
و افزایش دورههای آموزشی برای همکاران این
امر محقق میش��ود.مدیرعامل شرکت بیمهکوثر
با اش��اره به اینکه بنابر تعالیم دینی و اس�لامی
بزرگداشت مناس��بتها یکی از مصادیق تحول
انس��ان و جامع��ه در مس��یر حرک��ت الهی و از
نش��انههای تقوی الهی اس��ت ،خاطرنشانکرد:
توجه به مس��ایل فرهنگی و مذهبی در ش��رکت
عامل افزایش وحدت و روح مش��ارکتجویی
میان همکاران شده است.

