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با نزدیکی دالر به مرز 5000 تومان رخ داد

افزایش نگرانی از تاثیر منفی قیمت دالر بر تورم
تفاهم- گروه گزارش؛ دالر و س��که در ادامه 
مسیر صعودی ش��ان همچنان تخت گاز می روند؛ به 
گونه ای ک��ه دالر به ۵۰۰۰ تومان نزدیک ش��ده و 
س��که هم ۴۰ هزار تومان افزایش قیمت دارد. دالر 
آمریکا که در هفته قبل تا حدودی افزایش قیمتش 
متوقف ش��ده ب��ود، مجددا در دو - س��ه روز اخیر 
صعودی شده و روز گذشته با افزایش ۱۰۰ تومانی 
به ۴۹۵۰ تومان رس��ید. بقیه ارزها هم دس��ت کمی 
از دالر ندارن��د. به گونه ای ک��ه یورو در کنار دالر، 
بیش��ترین جهش قیمتی را داشته و پس از آن پوند 
انگلستان و درهم امارات قرار دارند. اما نکته قابل 
تامل در بازار دیروز  وضعیت س��که اس��ت که در 
فاصله یک روز ۴۰ ه��زار تومان افزایش قیمت را 
تجرب��ه ک��رد و به یک میلی��ون و ۵۹۰ هزار تومان 
رس��ید؛ افزایش قیمتی که حداقل در ماه های اخیر 
بی سابقه اس��ت. با وجود اینکه به نظر می رسد پس 
از پیش فروش س��که توسط بانک مرکزی وضعیت 
بازار متعادل تر ش��ود اما عم��ا برعکس آن اتفاق 
افتاد.در این روزها طای ۱۸ عیار هم رکوردشکنی 
کرده و با ادامه مس��یر افزایشی روز گذشته به ۱۵۴ 
هزار تومان رسیده است که باالترین قیمت را تجربه 
می کند. ه��ر اونس طا هم وضعیت مش��ابه طای 
داخلی پیدا کرده و به مسیر افزایشی خود ادامه داده 
اس��ت.این رکورد درحالی برای نرخ دالر ثبت شده 
که س��خنگوی دولت به مردم توصیه کرده بود برای 

خرید ارز هول نزنند.
*تشدید مالیات از معامله گران بازار ارز 

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز در این 
باره گفت: با اتخ��اذ روش های نظارت و مدیریت 
ب��ازار ارز فرار مالیاتی برای دالالن ارز س��خت تر 
خواهد ش��د. محمدعلی کریمی درباره اقدام بانک 
مرکزی در معرفی خریداران اصلی ارز به سازمان 
ام��ور مالیاتی گف��ت: هدف اصلی این بخش��نامه، 
حرکت به س��مت ایجاد ش��فافیت بیشتر در حوزه 
اقتصاد کشور و مدیریت بازار ارز است.وی افزود: 
دول��ت و بانک مرکزی در س��ال های اخیر تاش 
کردند بیش��تر به سمت این شفافیت حرکت کنند و 
نتیجه آن پیش بینی پذیرتر ش��دن اقتصاد ماست.

وی اضاف��ه کرد: بانک ب��رای مدیریت بازار ارز و 
در پی توافقی که با س��ازمان امور مالیاتی داشت و 
تکالیف قانونی که بر عهده او گذاشته شده موظف 
اس��ت که این ش��فافیت را ایجاد کند از این جهت 
برای این هدف و جلوگیری از اقدامات سوداگرانه، 
دالل��ی و یا قاچ��اق ارز، با توجه ب��ه اطاعات و 
گزارش هایی که برگرفته از س��امانه نظارت ارزی 
)س��نا( است گزارشی را به س��ازمان امور مالیاتی 

تقدیم کرد.
کریم��ی افزود: بازار ارز از ابتدای امس��ال تا 
۱۷ دی ۱۳۹۶ رصد ش��ده است و تعداد محدودی 
از معامله گران ش��امل اش��خاص حقیقی و برخی 
اش��خاص حقوقی حجم باالی��ی از معامات دالر 
را انج��ام دادن��د و این دالرها خریداری ش��ده و 
بعضًا به چرخه بازار برنگش��ته اس��ت.مدیر روابط 
عمومی بانک مرکزی ادامه داد: الزم است سازمان 
امور مالیاتی این ها را بررس��ی کند و در صورتی 
که اطاع��ات و مدارک مثبت��ه ای وجود دارد در 
خصوص مس��ائل مالیاتی تصمیم بگیرد.کریمی در 
پاس��خ به این پرس��ش که معیار بان��ک مرکزی از 
خریدار عمده ارز چیس��ت؟ گفت: نیاز عرفی دالر 

از جمله ب��رای هزینه های درمان یا دانش��جویی 
برای افراد، مش��خص است و بانک مرکزی در این 
زمین��ه ورود نمی کند اما معی��ار، عدد غیرمتعارفی 
است که در بازار، خرید و فروش می شود کسی که 
حجم عمده را خرید می کند باید ببینیم او بازرگان 

است یا تاجر و یا صراف؟
 *پیش بینی نرخ تورم در سال آینده 

با افزایش نرخ ارز
عض��و هیئت علمی گ��روه اقتصاد دانش��گاه 
بوعلی س��ینا نیز در این راس��تا گفت: افزایش نرخ 
ارز انتظارات تورمی را تش��دید کرده است و باید 
انتظار افزایش تورم در س��ال آینده داش��ته باشیم. 
دکتر علی اکب��ر قلی زاده با بیان اینکه نرخ ارز یک 
متغیر بس��یار مهم در اقتصاد کش��ور اس��ت، اظهار 
ک��رد: وقتی ن��رخ ارز باال رود انتظ��ارات تورمی 
تشدید ش��ده و تمام هزینه هایی که کشور در طول 
۴ س��ال گذش��ته تحمل کرده، از بین می رود.  وی 
ب��ا تأکید براینکه نرخ ارز ب��رروی کاال و خدمات 
تأثی��ر باالیی دارد، بی��ان کرد: کش��ش صادرات 
نس��بت به نرخ ارز در ایران پایین است که در این 
حالت اتفاقات منفی گس��ترده می  شود.قلی زاده با 

بی��ان اینکه با افزایش ن��رخ ارز، هزینه های تولید 
افزایش می یابد، افزود: نهاده های داخلی ما ارزی 
اس��ت به طوریکه قیمت ماش��ین آالت و مواد اولیه 
تولید و کاالهای اساس��ی وابس��ته ب��ه ارز بوده و 
ب��ا افزای��ش ارز، افزای��ش می یاب��د.وی نرخ ارز 
را مهمترین ش��اخص اقتصادی ب��رای خارجی ها 
دانست و خاطرنش��ان کرد: خارجی ها با نرخ ارز 
توان اقتصادی، ثبات و امنیت اقتصادی را ارزیابی 
می کنن��د به طوریکه کش��وری که ن��رخ ارز باال و 
یا نوس��ان داشته باشد، درجه اعتماد خارجی ها به 

اقتصاد این کشور آسیب پذیرتر می شود.
قل��ی زاده ب��ا بیان اینکه نوس��ان ن��رخ ارز 
نشان دهنده این است که کشور مدیران اقتصادی 
خوب و توانمندی ندارد، افزود: نوسان نرخ ارز 
تمام برنامه بنگاه های اقتصادی که با ارز سروکار 
دارن��د را بهم می ری��زد و در صورتی که از حدی 
خارج شود دولت و بانک مرکزی هم قادر نیست 
ای��ن نوس��ان را از بین ببرد.عض��و هیئت علمی 
دانش��گاه بوعلی س��ینا با اش��اره به اینکه اثرات 
نرخ ارز به دو صورت مستقیم بر روی کاالهای 
وابسته به نرخ ارز و غیرمستقیم که همان افزایش 
نرخ تورم است، نمایان می شود، تصریح کرد: اگر 
در بانک مرکزی منابع ارزی وجود داش��ته باشد 
و بتواند به طور مس��تمر وارد بازار کند، می تواند 
در کنت��رل بازار ارز مؤثر واقع ش��ود.وی با بیان 
اینک��ه با افزایش نرخ ارز بازار س��رمایه، پول و 
بورس به س��مت ارز می رود، تأکید کرد: افزایش 
ارز باعث خروج پول از بانک ها ش��ده و سمت 
خری��د دالر م��ی رود که در این ص��ورت بانک 
ق��درت وام دهی ن��دارد و درآم��دی هم نخواهد 
داشت.قلی زاده بیان کرد: بانک مرکزی می تواند 
ب��ه دو روش کنترل تقاضا و عرضه ارز نرخ ارز 
را کنترل کند اما در ش��رایط فعلی که نرخ ارز دو 
نرخی اس��ت، بانک مرکزی به قدری تقاضاها را 
محدود کرده اس��ت که نمی تواند تقاضا را کنترل 
کند و از طرفی زمانی که نرخ ارز در سراش��یبی 
قرار بگیرد هر چه دالر وارد بازار ش��ود باز هم 

مؤثر واقع نمی شود.

معاون سیاسی وامنیتي و اجتماعي استانداري 
خراس��ان رضوي در دیدار با عدالتي مدیر ش��عب 
بانک قرض الحس��نه مهرایران در این اس��تان بیان 
داشت: اجراي طرح بانوان مهرایران، بهترین کمک 
ب��ه فعالیت ه��اي محرومیت زدایي و در راس��تاي 

تحکیم خانواده است.
به گزارش تفاهم، حس��ینی - معاون سیاسي، 
امنیت��ي، اجتماعي و فرش��ته س��لجوقي- مدیرکل 
امورزنان اس��تانداري خراس��ان رضوي به منظور 
آش��نایي وتبیین راهبرد ط��رح اندوخته بانوان مهر 
ای��ران در جمع پارلمان زنان این اس��تان در محل 
سالن شوراي اداري استانداري از خدمات گسترده 
و حضور بانک قرض الحس��نه مهرایران در تمامي 

سطوح جامعه تقدیر وتشکر کردند.حسینی در این 
مراسم اظهارداشت: بانک قرض الحسنه مهرایران در 
 راس��تاي اهداف و رسالت هاي اجتماعي گام هاي 
موثري برداش��ته اس��ت.وی افزود: طرح اندوخته 
 بان��وان مهرای��ران یک��ی از بهتری��ن فرصت هاي 
اس��ت که توس��ط بانک قرض الحس��نه مهرایران 

و بص��ورت واق��ع بینانه طراحي ش��ده و مي تواند 
کمک رسان دولت در بخش بانوان باشد.در ادامه، 
س��لجوقی نیز بیان داش��ت: ما با هماهنگی مجمع 
خیرین اش��تغال استان بدنبال توانمند سازي بانوان 
سرپرس��ت خانوار هس��تیم و بانک قرض الحسنه 
مهرایران در این میان مي تواند به عنوان بزرگترین 

حامي دولت در راس��تاي اهداف و رسالت هاي 
اجتماع��ي عمل کن��د.وی تصریح ک��رد: به منظور 
عملیاتی ش��دن این طرح بزرگ دپارتمان زنان در 
خراس��ان رضوي تمام توان وقدرت خود را براي 
بهتری��ن عملکرد ق��رار خواه��د داد.در این دیدار، 
عدالتی با تشریح طرح اندوخته بانوان مهر ایران بیان 
داش��ت: بانک قرض الحس��نه مهرایران در راستاي 
ماموریت ه��اي اجتماعي خود به دنبال آن اس��ت 
که با ایجاد اشتغال براي بانوان سرپرست خانوار به 
بهبود شرایط مطلوب در جامعه کمک کند.وی ادامه 
داد: با توانمند کردن بانوان سرپرست خانوار، به آنها 
ق��درت می دهیم در زمینه هایي ک��ه توانایي دارند 
وارد شوند و بتوانند با ایجاد کسب و کار خرد هزینه 

هاي زندگي خویش را تامین کنند.

بانک قرض الحسنه مهرایران

 هشدار نسبت به ریزش مجدد 
بازارهای مالی جهانی

 مدی��ر یک��ی از معتبرتری��ن ش��رکت های 
س��رمایه گذاری معتقد اس��ت احتمال یک ریزش 
دیگر در بازارهای جهانی چندان بعید نیس��ت.به 
گزارش ایس��نا به نقل از بلومبرگ، نادر نعیمی که 
مدیر شرکت س��رمایه گذاری " ای. ام. پی کپیتال 
اینوسترز" است این هشدار را مطرح کرده است. به 
گفته آقای نعیمی که شرکتش مدیریت سرمایه ای به 
ارزش بیش از ۱۲۰ میلیارد دالر را بر عهده دارد، 
پس از ریزش اولیه، بازارهای سهام معموال پیش 
از آغاز ی��ک دوره فروش ممتد، بهبود مایمی را 
تجربه می کنند. نعیمی که سال گذشته بیش از ۳۰ 
درصد دارایی های خود را به وجه نقد تبدیل کرده 
است منتظر دومین ریزش بازارها پیش از جهش 
مجدد اس��ت. وی در مصاحبه با بلومبرگ گفت: 
برنامه این است که در دومین ریزش سهام ها اقدام 
به خرید کنیم، معموال بهترین کار این است منتظر 
ایج��اد پایگاهی در بازارها پیش از اقدام به خرید 
س��نگین باشیم. در حالی که به اجاس مهم بانک 
مرکزی آمریکا در نهم مارس نزدیک می ش��ویم، 
فکر می کنم پتانسیل بیشتری برای تضعیف بالقوه 

نوسان قیمت ها وجود خواهد داشت. 

 صدور مجوز افزایش سقف برداشت
از خودپردازها در ایام پایانی سال

 تفاه��م - گروه بانک و بیمه: بانک مرکزی 
در بخش��نامه ای به بانک ها و موسسات اعتباری 
عضو شتاب، مجوز افزایش سقف برداشت نقدی 
خودپردازها به صورت درون بانکی به پنج میلیون 
ریال در ایام پایانی س��ال و ن��وروز را صادر کرد.

بر اس��اس این بخش��نامه و طبق روال س��ال های 
گذش��ته با هدف خدمات رسانی بهتر در روزهای 
پایانی س��ال، بانک ها و موسسات اعتباری عضو 
ش��بکه ش��تاب از روز جمعه ۲۵ اس��فندماه سال 
جاری لغای��ت روز چهارش��نبه ۱۵ فروردین ماه 
س��ال آتی می توانند سقف مبلغ برداشت نقدی از 
خودپردازها را به صورت درون بانکی )غیرشتابی( 
به پنج میلیون ریال افزایش دهند.گفتنی است؛ در 
بخش��نامه اباغی بانک مرکزی تاکید شده است، 
بانک ها و موسس��ات اعتباری پس از تاریخ یاد 
شده، ملزمند سقف مبلغ برداشت نقدی را به مبلغ 

دو میلیون ریال اصاح کنند.

 راه اندازی نیروگاه »سیکل ترکیبی تابان« 
یزد با تسهیالت بانک صادرات 

نیروگاه یک هزار مگاواتی »س��یکل ترکیبی 
تابان« یزد با تسهیات ۲۳۰ میلیون یورویی )۱۰ هزار 
میلیارد ریالی( بانک صادرات ایران توس��ط معاون 
 اول ریی��س جمهور در دهه مبارک فجر راه اندازی 
ش��د که برگ زرین دیگری از افتخارات این بانک 
محس��وب می ش��ود. به گزارش تفاهم، در ایام ا... 
ده��ه مبارک فج��ر نی��روگاه یک ه��زار مگاواتی 
»س��یکل ترکیب��ی تابان« یزد با تامی��ن مالی ۲۳۰ 
میلی��ون یورو )۱۰ ه��زار میلیارد ری��ال( از محل 
صندوق توس��عه ملی و مش��ارکت ش��رکت انرژی 
گستر جم و با عاملیت بانک صادرات ایران توسط 
اس��حاق جهانگیری -مع��اون اول رییس جمهور، 
راه اندازی ش��د و این پروژه مل��ی، برگی دیگر از 
دفتر افتخارات بانک ص��ادرات ایران در کمک به 
اقتصاد ملی و توس��عه زیرساخت های صنایع مادر 

در کشور ورق خورد.

مشارکت بانک رفاه در اجرای پروژه 
دانش بنیان 500 میلیارد ریالی کیش

تفاه��م -  گروه بان��ک و بیمه : بانک رفاه 
در راستای حمایت از اشتغال و تولید و همراستا 
با شعار محوری س��ال ۱۳۹۶، در اجرای پروژه 
دانش بنیان ۵۰۰ میلیارد ریالی کیش مش��ارکت 
کرد.در مراس��م افتتاح و بهره برداری از کارخانه 
تولید پروتزهای اندام��ی در جراحی ارتوپدی و 
مغز و اعصاب که به مناسبت ایام ا... دهه مبارک 
فجر و با حضور ستاری- معان علمی و فناوری 
رئیس جمهور و مسئوالن این بانک برگزار شد، 
از مشارکت و حضور بانک رفاه در این طرح ملی 
قدردانی شد. ستاری در آیین افتتاحیه این پروژه، 
طی سخنانی اظهار داشت: حرکت مناطق آزاد به 
سمت اجرای طرح های زیرساختی، دانش بنیان 
و دارای ظرفیت صادراتی، هدف مهمی است که 
باید بیش از پیش به آن توجه ش��ود. مناطق آزاد 
بس��تر بسیار مفیدی برای صادرات فراهم ساخته 
و الزم اس��ت مدیران مناطق آزاد هم به آن توجه 

داشته باشند.

اعالم جزئیات پرداخت تسهیالت ازدواج 
بانک مسکن در استان ها

بانک مس��کن طی ۳۲۲ روز س��پری شده 
از ابتدای امس��ال تا نیمه بهمن م��اه، ۴۵ هزار و 
۴۷۶ فقره تس��هیات قرض  الحس��نه ازدواج به 
زوج های متقاض��ی پرداخت ک��رد. به گزارش 
تفاهم، در میان ۳۱ استان کشور رکورد بیشترین 
تسهیات ازدواج پرداختی توسط بانک مسکن 
به اس��تان خراسان رضوی تعلق دارد. بر اساس 
گزارش ه��ای رس��می، ط��ی بی��ش از ۱۰ ماه 
س��پری شده از س��ال جاری مجموعا پنج هزار 
و ۸۶۷ فقره تسهیات قرض  الحسنه ازدواج به 
زوج های جوان پرداخت کرده اس��ت.رتبه دوم 
پس از این اس��تان به خوزس��تان تعلق دارد که 
در مدت س��پری شده از سال جاری چهار هزار 
و ۴۲۱ فق��ره تس��هیات ازدواج پرداخت کرده 
اس��ت. همچنین رتبه س��وم در این رتبه بندی به 
اس��تان فارس با پرداخت سه هزار و ۱۶۲ فقره 
تس��هیات ازدواج در سال جاری تعلق گرفته و 
ب��ه این ترتیب رتبه تهران در میان اس��تان هایی 
که بیشترین تسهیات ازدواج را در سال جاری 
پرداخت کرده اند، با اعطای دو هزار و ۹۵۷ فقره 

تسهیات، چهارم است.

خبرنامه

 دیدار" کی روش"  
با مشتریان بانک سامان در مشهد

کارل��وس کی روش، س��فیر برند س��امان، 
با حضور در دو ش��عبه بانک س��امان در مش��هد 
مق��دس، با مش��تریان و کارکنان ش��عبه دیدار و 
گفت وگ��و کرد. به گ��زارش تفاهم، بس��یاری از 
مش��تریان بانک س��امان که با اط��اع از حضور 
کارل��وس کی روش در مش��هد، از س��اعت های 
ابتدایی روز، در دو شعبه احمدآباد و سجاد مشهد 
تجمع کرده بودند، با حضور وی در دو ش��عبه به 
ابراز احساسات پرداختند.براساس این گزارش، 
کارکنان و مش��تریان بانک در دیدار صمیمانه با 
سفیر برند س��امان، ضمن گفت وگوی مستقیم با 
کی روش، اق��دام به گرفتن امض��ا و عکس های 
یادگاری کردند.همچنین دومین همایش علمی-

آموزشی انتقال تجارب »کارلوس کی روش« در 
حوزه رهبری س��رمایه انسانی در هتل درویشی 
مش��هد با حضور قائم مق��ام مدیرعامل و معاون 
بانک��ی و بازاریابی به همراه جمع��ی از مدیران، 
کارکنان و مشتریان شرکت های عضو گروه مالی 

سامان برگزار شد. 

قدردانی مدیرعامل نیروگاه خورشیدی 
10 مگاواتی نور از بانک صنعت و معدن

تفاهم - گروه بانک و بیمه: سید احمد امام 
جمع��ه زاده - مدیرعام��ل و عضو هی��ات مدیره 
نی��روگاه خورش��یدی ۱۰ مگاواتی ن��ور واقع در 
استان یزد از بانک صنعت و معدن قدرداني کرد.در 
نامه مدیرعامل این نیروگاه خطاب به علی اشرف 
افخم��ی- مدیرعامل بانک صنع��ت و معدن آمده 
است:نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی نور در دهه 
مبارک فجر توسط جناب آقای دکتر جهانگیری- 
معاون اول رییس جمهور و آقای دکتر اردکانیان- 
وزیر محترم نیرو به طور رس��می افتتاح ش��د. از 
آنجاییک��ه در س��اخت ای��ن نی��روگاه، مجموعه 
کارکن��ان بانک صنعت و مع��دن مهمترین نقش را 
ایف��ا کردند، بر خود الزم می دانم از همه کارکنان 
بان��ک صنعت و معدن و به خصوص جنابعالی که 
همیشه با حمایت های خود این طرح ملی را پیش 

برده اید، نهایت سپاسگزاری را بنمایم.

آغاز فروش سپرده سرمایه گذاری 
بانک ایران زمین با نرخ 16 درصد

س��پرده  گواه��ی  اوراق  ف��روش  دوم  دور 
س��رمایه گذاری بان��ک ایران زمی��ن از دیروز ۲۴ 
بهم��ن ۱۳۹۶ آغ��از و تا پایان روز یکش��نبه ۲۹ 
بهمن ادامه خواهد داش��ت.به گزارش تفاهم، نرخ 
سود علی الحس��اب این اوراق ۱۶ درصد ساالنه 
به صورت روز ش��مار، پرداخت س��ود به صورت 
ماهانه و نرخ بازخرید این اوراق قبل از سررس��ید 
۱۴ درصد اس��ت.عرضه ای��ن اوراق در واحد های 
۱میلی��ون ریالی و از تاری��خ ۲۴ لغایت ۲۹ بهمن 
 م��اه به مدت ۵ روز کاری خواهد بود.عاقه مندان، 
می توانند؛ جهت کس��ب اطاعات بیشتر و خرید 
اوراق به شعب بانک ایران زمین، در سراسر کشور 
مراجعه کنند.شایان ذکر است این اوراق یکساله، با 
پرداخت س��ود بصورت ماهانه، معاف از مالیات و 
بی نام عرضه خواهد شد.ضمنا دارندگان این اوراق 
می توانند از آن به عنوان تضمین تسهیات در بانک 

ایران زمین، استفاده کنند.

افتتاح اولین مرکز گردشگری سالمت قم 
با مشارکت بانک گردشگری

تفاه��م - گ��روه بانک و بیم��ه: اولین مرکز 
گردش��گری سامت استان قم، در ایام دهه فجر و 
در آستانه بزرگداشت پیروزی انقاب اسامی، در 
شهرس��تان قم افتتاح شد. »مرکز اقامتی- سامت 
الوند«، ش��امل هتل، مجموعه ورزش��ی، کلینیک 
توان بخشی، اس��تخر آب درمانی و مراکز خدماتی 
ب��ا مش��ارکت اعتب��اری این بانک در مس��احتی 
بال��غ بر ۶۶۰ متر مرب��ع و در چهار طبقه با هدف 
گس��ترش ظرفیت های گردش��گری س��امت با 
حضور نمایندگان بانک، جمعی از مسئولین استانی 
و فعاالن بخش س��امت در کشور به بهره برداری 
رس��ید.با افتتاح این مرکز از محل اعتبارات بانک 
گردشگری، انتظار می رود عاوه بر حل بخشی از 
مشکات مردم شهر مقدس قم در حوزه درمانی، 
امکان پذیرش مسافرین نیازمند به اقدامات درمانی 
مرتبط نیز فراهم شود. دراین مرکز، خدماتی مانند 
توان بخشی و باز توانایی برای بیماران حرکتی و 
همچنین خدمات پوس��ت و زیبایی به گردشگران 
ارائه می ش��ود.گفتنی اس��ت؛ بانک گردش��گری 
ب��ه عنوان بان��ک عامل صندوق توس��عه ملی در 
حوزه گردشگری، تأمین اعتبار پروژه های بخش 

گردشگری را همواره در دستور کار داشته است.

 اعطای کمک هزینه سفر به روسیه
به مشتریان بیمه دانا  

تفاهم- گروه بانک و بیمه: شرکت بیمه دانا 
با هدف توس��عه فرهنگ بیمه در جامعه و تکریم 
مش��تریان، با اج��رای طرح"دانایی جای��زه دارد" 
در سراس��ر کش��ور، به بیمه گزاران خوش شانس 
 خود کمک هزینه سفر به جام جهانی روسیه اهدا 
می کند.در این طرح که با توجه به در پیش بودن 
جام جهانی فوتبال به مدت محدود در دستور کار 
قرار گرفته اس��ت، هر م��اه پنج جایزه ۵۰ میلیون 
 ریال��ی از طریق قرعه کش��ی به برن��دگان تقدیم 
 می شود.عاقه مندان می توانند با خرید بیمه نامه های 
عمر و پس انداز، اتومبیل)ثالث،بدنه(،آتش سوزی 
 و حوادث انفرادی و ارس��ال ش��ماره بیمه نامه ها

به ش��ماره پیامک��ی ۳۰۰۰۱۴۳۰۰۰، با افزایش 
امتیاز شانس خود را برای برنده شدن بیشتر کنند.

بر اس��اس این گزارش، در ط��رح " دانایی جایزه 
دارد"، مشتریان بیمه دانا با تهیه بیمه نامه های عمر 
و پ��س انداز انفرادی، بیمه بدنه خودرو، ش��خص 
ثالث، آتش س��وزی  و حوادث انفرادی می توانند 

در قرعه کشی ماهانه شرکت کنند.

خبرنامه

طرح بانوان مهر 
برنامه ای مناسب برای 

محرومیت زدایي و 
تحکیم بنیان خانواده 

مدیرعامل بانک اقتصادنوین:

  اعتماد مشتریان 
 بزرگترین سرمایه 

بانک اقتصاد نوین است

تفاه��م - گ��روه بان��ک و بیم��ه: مدیرعام��ل بانک 
اقتصادنوی��ن گف��ت: اعتماد مش��تریان بزرگترین س��رمایه 
بانک اقتصادنوین اس��ت. علیرضا بلگ��وري - مدیرعامل 
بان��ک اقتصادنوین در جمع کارکنان سرپرس��تي و ش��عب 
منطقه س��ه تهران گفت: با هدف تس��ریع در ارایه خدمات 
و افزایش ضریب رضایت مندي مش��تریان تقویت و توسعه 
سرپرس��تي هاي مناطق در دس��تور کار قرار دارد.بلگوري، 
افزود: با اجراي این طرح اختیارات سرپرس��تي هاي شعب 
تهران و استان ها افزایش خواهد یافت که این مهم در نهایت 
به چابک س��ازي فرآیندها و تس��ریع در تصمیم گیري هاي 

بانک منجر خواهد شد.
وي ممارس��ت و پیگیري امور توس��ط شعب را از جمله 
عوامل موفقی��ت بانک توصیف کرد و گف��ت: همکاران نباید 
ب��راي پیگیري ام��ور مربوط به مش��تریان ب��ه مکاتبات کلي 
بس��نده کنند، بلکه الزم اس��ت با پیگیري هاي مس��تمر زمینه 
حص��ول نتیجه نهایي را فراه��م کنند. وي با اش��اره به اینکه 
بانک اقتصادنوین به عنوان نخس��تین بانک خصوصي کش��ور 
توانس��ته در س��ال هاي فعالیت خود اعتماد مشتریان را جلب 
کند، گفت: اعتماد مش��تریان سرمایه ارزشمندي است که همه 
ارکان بان��ک باید براي حفط این س��رمایه بکوش��ند.بلگوري 
گفت: بانک اقتصادنوین در طول س��ال هاي گذشته همواره بر 
پیاده سازي دقیق دستورالعمل ها و آیین نامه هاي صادره توسط 
نهادهاي نظارتي و ذي صاح تاکید داشته و این موضوع براي 
همه مش��تریان الزم االج��را بوده اس��ت.وي همچنین به نقش 
تعیین کننده همکاران ش��عب در معرفي خدمات و محصوالت 
جدید اش��اره و تاکید ک��رد: همکاران پیش��نهادهاي خود در 
خصوص محصوالت و خدمات جدید منطبق بر نیاز مشتریان 

را ارائه کنند.

افشای دالیل عدم راه اندازی 
صندوق ارزی در بورس

 عض��و س��ابق هیات مدیره س��ازمان بورس عل��ت اصلی توقف 
راه اندازی صندوق های ارزی در بورس را افش��ا کرد.به گزارش ایبِنا، 
علی سعیدی درباره آخرین تصمیمات برای راه اندازی صندوق ارزی 
در بورس و علت طوالنی ش��دن روند راه اندازی آن گفت: س��ازمان 
ب��ورس مقررات صندوق ارزی را با همکاری و نظارت معاونت ارزی 
بانک مرکزی تدوین کرده اس��ت.عضو س��ابق هیات مدیره س��ازمان 
بورس درباره عدم راه اندازی صندوق ارزی در بورس اظهار داش��ت: 
در رون��د راه اندازی صندوق ارزی مش��کات متعددی وجود دارد که 
ارتباطی با موضوع ارز ندارد. یکی از این موارد این است که در ماده 
۱۴ برنامه شش��م توس��عه برای راه اندازی صن��دوق ارزی در بورس 
شرطی گذاشته شده مبنی بر این که شرکت هایی که بانک در آنها سهم 
۵۰ درصدی دارند یا این که امکان نفوذ در هیات مدیره آنها را داشته 
باش��ند، برای اینکه بخواهند در صندوق ها نقشی داشته باشند باید از 
بان��ک مرکزی مجوز دریافت کنند.وی ادامه داد: متقاضیان راه اندازی 
صندوق های ارزی هم ش��رکت های تامین سرمایه هستند که بانک ها 
در این شرکت ها حضور دارند. در این مدت برای راه اندازی صندوق 
ارزی با چنین مش��کلی مواجه ش��دیم و به شرکت ها اعام کردیم که 
ب��رای راه ان��دازی آن و حضور در این صندوق ه��ا باید مجوز بانک 
مرکزی را دریافت کنند البته س��ازمان هم با بانک مرکزی در این باره 
مکاتبات بسیار زیادی داش��ته است. تنها راهکار راه اندازی صندوق 
ارزی این اس��ت که بانک مرکزی به ش��رکت های تامین سرمایه که از 

زیرمجموعه بانک ها هستند مجوز ارائه دهد.
عضو س��ابق هیات مدیره سازمان بورس با اشاره به مزیت های 
راه ان��دازی صندوق ارزی گفت: زمانی که با نوس��انات ارز در بازار 
مواجه هس��تیم، ع��ده ای نگران افت ارزش دارایی  ها هس��تند از این 
رو اق��دام به خرید فیزیک اس��کناس ارز از ب��ازار می کنند، بنابراین 
ب��ا کاهش اس��کناس مواجه می ش��ویم در ب��ازار ارز افزایش تقاضا 
 و کاه��ش عرضه به الته��اب بازار دام��ن می زند.س��عیدی افزود: با 
راه ان��دازی صن��دوق ارزی ب��ه ج��ای اینک��ه افراد فیزی��ک ارز را 
خری��داری کنند، واحد صن��دوق ارزی را خریداری می کنند و همان 
نوسانات ارز را خواهند داشت اما مدیر صندوق، پولی را که از افراد 
 به ازای فروش واحد ارزی گرفته را در بانک س��پرده گذاری می کند

بنابراین موجودی فیزیکی اس��کناس ارز در بازار حفظ می شود و با 
کمبود ارز مواجه نخواهیم ش��د. از س��وی دیگر به افراد سپرده گذار، 

ارز و نرخ سود ۷ درصدی ارائه می شود.
به طور قطع راه اندازی صندوق ارزی به ثبات بازار ارز می تواند 
کمک کند.وی با اشاره به میزان حداقل سرمایه برای ورود شرکت ها به 
تاسیس صندوق ارزی گفت:  برای شرکت های سبدگردان اگر دارایی 
صندوق بیش��تر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد، میزان سرمایه گذاری آن 
ش��رکت بای��د حداقل ۱۰ میلیارد تومان و در غیر این صورت س��ایر 
شرکت های سبدگردان با س��رمایه ۲ میلیارد تومان می توانند اقدام به 

تاسیس صندوق ارزی کنند.

مدیر عامل بانک شهر:

بانک شهر، متعلق به تمامی 
شهروندان است

تفاه��م – گروه بانک و بیمه : مدیر عامل بانک ش��هر 
با تاکید بر اینکه در طی س��ال های گذشته هیچگاه از نقش 
خود در توس��عه و آبادانی ش��هرها و بخصوص ش��هرهای 
کوچک کشورمان غافل نبوده ایم، گفت: بانک شهر، متعلق 
به تمامی ش��هروندان است.حسین محمد پورزرندی ارتقای 
س��طح کیفی زندگی ش��هروندان ش��هرهای کوچک و کان 
ش��هرها را ، ماموریت اصلی بانک شهر عنوان کرد و گفت: 
خوشبختانه برای تحقق این امر ، از همه توان خود استفاده 
کرده و خواهی��م کرد.مدیر عامل بانک ش��هر با بیان اینکه 
طی چند س��ال اخیر، ۳۰هزار میلی��ارد تومان در خصوص 
توس��عه شهری س��رمایه گذاری کرده ایم، خاطرنشان کرد : 
نیمی از این رقم در راس��تای توسعه حمل و نقل عمومی و 
نیمی دیگر در پروژه های زیرساختی شهرها سرمایه گذاری 

شده است.
پورزرن��دی ادامه داد: امروز  بی��ش از ۷۰ درصد مردم 
کش��وردر ش��هرها زندگی می کنند که این موضوع مسئولیت 
شهرداری ها و بانک شهر را برای آبادانی شهرها و ایجاد رفاه 
ش��هروندان سنگین تر می کند.مدیرعامل بانک شهر نسبت به 
عملکرد بانک ش��هر در خصوص اش��تغالزایی گفت: با توجه 
به نقش بانک ش��هر در کمک به اجرا و تکمیل خطوط شش، 
هفت و هشت مترو تهران ، سایر کان شهرها و ادامه بزرگراه 
ش��هید همت ، بای��د گفت با کمک این بان��ک درحال حاضر  
بالغ بر ۵۰ هزار نفر مش��غول به کار ش��ده اند؛ شاید اگر تامین 
منابع از س��وی این بانک صورت نمی گرفت، چنین شرایطی 
نیز محقق نمی ش��د.پورزرندی در ادامه به توجه بانک ش��هر 
به موض��وع بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین 
وجوه تمایز این بانک با دیگر بانک های کش��ور اشاره کرد و 
اظهار داشت: بانک شهر تاش کرده است اقدامات گسترده ای 
در زمینه هوشمندسازی شهرها انجام دهد که نمود این اتفاق 
را در ش��هرهای تبریز، همدان و شیراز در حوزه حمل و نقل 

عمومی شاهد هستیم.

    

    

    

    

    

    

    

    


