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تسهیالت

طرح «همیاران مهر» صف انتظار نیازمندان
برای دریافت تسهيالت را دور مي زند
ضعیف شدن سرمایههای اجتماعی از خطرات طوالني
شدن بحران هاي اقتصادي است .در شرايط نامناسب اقتصادي
ديد وبازديدها کم ميشود؛ مردم کمتر براي هم هديه ميخرند و
از مهمانيهاي غيرضروري پرهيز ميکنند .از طرفي وضعيت بد
اقتصادي و بازار راکد ميتواند اعصاب مردم را ضعيفتر كند و به
خشونت و بيحوصلگي در سطحي گسترده دامن بزند .رقابت
براي كاالهاي رايگان و عمومي يا كاالهاي ارزانقيمت و يارانهاي
از ديگر ويژگيهاي اين دوران است.
به گزارش اقتصاد سرآمد،کمک به دیگران برای تامین مایحتاج
ضروري آنان و تالش براي برون رفت اقشار ضعيف از بحران هاي
اقتصادي ،ميتواند باعث تقويت روحيه همدلي و جلب اعتماد
اجتماعي شود.
بررسیهای علمی نشــان داده اســت که کار خیر ،شرکت در
فعاليتهاي داوطلبانه و بخشندگي باعث افزايش نشاط و بهبود
روحيه فردي ميشود .اين درســت همان چيزي است که يك
جامعه به آن نياز دارد.
طبیعیاستکهباکمکیکیادونفرنميشودمشكالتاقتصادي
در ابعاد ملي را ريشهكن كرد؛ از اين رو به احياي فرهنگ همدلي و
مودتدرابعادملينيازداريم .فرهنگيكهرگوريشههايآنهنوز
در دل مردم وجود دارد .براي اين منظور الزم است كه حجم كمك
ها آنقدر زياد باشد تا در سرعت گردش پول تغييري محسوس
ايجاد كند.
از طرف دیگر ،وقتی این کمک ها به صــورت صدقه یا انفاق در
جامعه ارائه شــود ،با يک بار مصرف از بين خواهد رفت و فردي
که از اين پول براي رفع نيازهاي خود استفاده كرده است ،شانس
ديگري براي تامين مالي بعدي به منظور تهيه ساير نيازمندي
هاي خود ندارد .بر اين اســاس ،پول هايي كه به شكل صدقه و
انفاق جمع آوري مي شود تنها يك بار مي تواند مشكالت مالي
فرد نيازمند را رفع كند و در نتيجه اثرات آن كوتاه مدت خواهد بود
و پس از گذشت زمان كمي مجددا مشكالت عديده مالي رجوع
خواهند كرد.
همچنین معموال حجم پول های جذب و تجمیع شده ،پاسخ
نیازهاي خيل زيادي از نيازمندان را نخواهد داد و عالوه بر عمال
محدوديت هايي در توزيع کمک هاي نقدي خيرين ،صف هاي
طوالني براي پاسخگويي به تقاضاهاي اين قشر از جامعه به وجود
خواهد آمد که نيازمند مديريت است.
برای پاسخگویی به این نيازها و تقويت توان مالي براي پوشش
تقاضاهاي موجود ،آن هم به شکل مطلوب ،بايد راهکارهايي را در
نظر گرفت تا عالوه بر تقويت نقدينگي ،سرعت گردش آن نيز باال
برود ،تا از اين طريق هم به نياز افراد بيشتري پاسخ مناسب داده
شود و هم اصل پول براي پوشش نيازهاي جديد و يا پرداخت به
نيازمندان جديد باز گردد.
در این راستا ،بانک قـرض الحسنه مهـر ایـران به منظور توسعه
وگسترش فرهنگ قرضالحسنه و همسو با نیات خیرخواهانه
هموطنان عزيز ،اقدام به تأمين مالي جمعي ،به منظور حمايت از
نيازمندان تحت عنوان «طرح همياران مهر» نموده است.
طرحیکهدردلخود،نوعدوستیوحرکتیبه سمت آیندهسازي
دارد؛ روحيهاي که شايد امروز بيش از گذشته نيازمند ترويج آن
هستيم .در اين طرح ،متقاضيان مبلغ مورد نظر خـود را در قـالب
عقــد صــلح و به صــورت بالعــوض در حســابي تعريـف
شده ،نـزد بانــک قرض الحسنه مهر ايران واريز ميكنند .بانك
نيز متعهد مي شود مبالغ اهدا شده از سوي خيرين را ،به پرداخت
تسهيالت به اقشار نيازمند جامعه در زمينههاي اشتغال ،تأمين
معيشت جوانان ،بانوان سرپرســت خانوار ،درمان ،تحصيل و
همچنين بازسازي و توسعهي روســتاها و مناطق محروم و ...
تخصيص دهد .كارمزد وام ها در طرح همياران مهر بين صفر تا
 ۲در صد مي باشد.
این طرح می تواند به خارج شدن نیازمندان واقعی از صف انتظار
برايدريافتتسهيالتقرضالحسنهکمککندوباپوششتعداد
بيشتري از افراد واجد شرايط اين صف را کوتاه تر كند .از طرف
ديگر ،اصل پول نيز براي اعطاي مجدد تسهيالت به متقاضيان
جديدوياپرداختتسهيالتبهمنظورتامينسايرنيازمنديهاي
اين افراد به چرخه اوليه باز مي گردد.
تصور کنید ،فردی خدایی ناکرده يکي از عزيزانش در بيمارستان
به سر مي برد و براي انجام يک عمل پر هزينه بستري مي باشد.
خانواده او با تالش هاي بسياري بخشي از اين هزينه را تامين كرده
اندوبرايتهيهمابقيهزينههانيازمنددريافتوامهستند؛امابراي
دريافت وام با توجه به تقاضاي باال براي دريافت تسهيالت قرض
الحسنه بايد در صف متقاضيان قرار بگيرند .اين در حالي است كه
بيمار نيازمند عمل فوري مي باشد و نبايد درنگ كرد.
طرح «همیاران مهر» بانک قرض الحسنه مهرایران با کمک و
مشارکت خیرین موجب شده است تا اين دسته از نيازمندان از
صف انتظار خارج شــوند و بدون نوبت بتوانند تسهيالت قرض
الحسنه آن هم با كارمزد صفر تا ۲درصد دريافت كنند.
کمک به توســعه مناطق محروم از طریق پرداخت تسهیالت
قرض الحسنه ،کمک به رشد شــاخصهای بهداشت ،درمان،
آموزش و  ...در سراسر كشور ،ارتقای فرهنگ نوعدوستي و قرض
الحسنه ،فرهنگ سازيِ خير ابدي و در گردش براي نيازمندان،
هدفمندسازي كمكهاي خيرين به منظور تبديل كمك هاي
موقت و كوتاه مدت به كمك هاي دائمي و در گردش ،از جمله
اهداف «طرح همياران مهر» بانك قرض الحسنه مهرايران است.
این طرح هم برای اهداکنندگان و هم برای دریافتکنندگان وام
مزايايي مانند بهره مندي از اجر معنوي ،کاهش ناهنجاريهاي
اجتماعي ،تسريع در روند کاهش فاصلهي طبقاتي ،تقويت حس
نوعدوستي و ...دارد .شما با مشــاركت در طرحي خيرخواهانه،
«هميار مهر» خواهيد بود و به گسترش مهرباني در جامعه كمك
خواهيد كرد.
بانک قرض الحسنه مهر ایران در طرح «همیاران مهر» با همراهی
شما ،برای بانوان سرپرست خانوار تسهيالت فراهم ميکند ،به
اشتغال زندانيان جرائم غيرعمد کمک ميكند و در بهداشت و
درمان نيازمندان مشاركت خواهد نمود.
برای همراهی با این طرح ،میتوانيد از صفحه همياران مهر در وب
سايتبانکاستفادهکنيدويابهيکياز ۵۳۰شعبهبانکدرسراسر
كشور مراجعه و مبالغ مد نظر خود را واريز كنيد.
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پرداختبیشاز8/9هزارمیلیاردریالتسهیالتدرراستایاجرایقانونحمایتازاشتغا لروستایی

دکتر فرحی مدیرعامل پست بانک ایران گفت :این بانک در اجرای قانون حمایت از ایجاد اشتغال روستائی ،طی سال جاری بیش از  8/9هزار میلیارد ریال برای بیش
از  9600طرح تأمین مالی کرده است.
وی افزود :این تسهیالت برای تأمین مالی طرحهای آب و کشــاورزی ،فناوری اطالعات ،صنایع دستی و گردشگری ،دامداری و صنایع تبدیلی در قالب قانون حمایت
از توسعه اشتغال پایدار درمناطق روستائی و عشایری و در راستای ایجاد یا سرمایه درگردش این طرحها پرداخت نموده است .فرحی تصریح کرد :پست بانک ایران با
پرداخت این میزان تسهیالت توانسته است بیش از 76هزار شغل در روستاها و جمعیت عشایری کشور ایجاد نماید.
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دریچه

مدیرعامل شرکت دادهورزی سداد مطرح کرد:

تجربه یکپارچگی خدمات بانکی با BTM
بانک ملی

بانک ملی ایران با همکاری شــرکت
دادهورزی سداد بهتازگی محصولی به نام «»BTM
را رونمایی کرده که می توان هدف اصلی آن را ارائه
خدمات بانکی هوشمند و یکپارچه به مشتریان از
طریق کانالهای مختلف موجود دانست به شکلی
که تجربه مشــتریان بانکی از دریافت ســرویس
از کانالهای مختلف بانکی از جملــه خودپرداز،
موبایل و اینترنت به یک تجربه واحد و خوشایند
تبدیلشود.
به گزارش اقتصاد ســرآمد،به نقل از راه پرداخت،
حمیدرضا مختاریان مدیرعامل شرکت دادهورزی
سداد معتقد است با توســعه و فراگیر شدن این
راهکار در یک سال آینده در تمام پایانههای بانکی

بانکملیایران،مشتریانتعریفجدیدیازدریافت
سرویسهای بانکی خواهند داشت و دیگر بانکها
برای حفظ مشتریان فعلی خودشان ،راهی جز قدم
گذاشتن در این مسیری که بانک ملی ایران آغاز
کرده ،نخواهند داشت.
آیا دوران بانکهای بزرگ تمام شده است؟
با مطرح شدن فینتکها در پاسخ به رفع سریع و
بهترنیازهایپولیومالیمشتریان،فرضیهایمطرح
شد که بانکهای بزرگ دیگر نمیتوانند پیشرو و
چابک باشند و محصوالت نوآورانه و درعینحال
همسو با خواســتهها و نیازهای مشتریانشان ارائه
دهند و عم ًال راهی جز همراهی با فینتکها ندارند.
بانکملیایرانهمدراینمسیرباحمایتوهمراهی

با استارتآپهایی و نگاه توسعه نوآوری ها کارهای
متفاوتیراشروعکرد.درعینحال،اینبانکباکمک
ی خود در
شرکت دادهورزی ســداد ،در تجربه قبل 
سامانه بام نشان داد این فرضیه که دیگر بانکهای
بزرگ نمیتوانند نوآور باشــند ،نقض می شود .بر
همیناساسنیازینیستبهعنواننویسندهبگویم
که بام بانک ملی ایران از چه سطحی از پذیرش و
رضایت نسبت به سرویسهای مشــابه در دیگر
بانکها برخوردار است و فقط کافی است چرخی در
عامه مردم بزنید و سؤال کنید.
حاال بانک ملی ایران و شــرکت دادهورزی سداد با
یک ادعای تازه و بزرگتر بازگشتهاند تا یک بار دیگر
خودشــان را ثابت کنند و برچسب «اتفاقی بودن

مهم با استقبال بســیار خوب جوانان و عالقمندان و
ارسال آثار به دبیرخانه تقویت شد .مشاور مدیرعامل
بانکپاسارگاد در ادامه تصریح کرد :در سومین دوره از
جشنواره نیز از وجود هیأت داوران خبره و عالقمند،
برای بررســی دقیق آثار بهره خواهیم برد و امیدوار
هستیم در این دوره نیز اهداف جشنواره محقق شود.
وی ادامه داد :همانطور که اشــاره شد این جشنواره
در محورهای مسئولیتهای اجتماعی در زمینههای
تکریم خانواده ،حفظ منابع طبیعی و محیطزیســت
و اهدای عضو ،حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد
مقاومتی و همچنین یک بخــش جنبی با محوریت
ایدههایی که در هر بخش امکان ســاخت نیافتهاند،
برگزار خواهد شد .فراخوان ارســال آثار نیز تا پایان
سال جاری منتشر خواهد شد.
گفتنــی اســت دبیرخانــه فیلــم 180
ثانیــهای بانکپاســارگاد بــه شــماره -31
 82893030و ســایت جشــنواره بــه آدرس
 www.pasargadfilmfest.irآمــاده
پاسخگویی به سؤاالت عالقمندان خواهد بود.

طبق اعالم دبیرخانه جشنواره؛

برگزار ی سومین جشنواره فیلم  180ثانیهای بانک پاسارگاد

با توجه به استقبال بسیار خوب عالقمندان،
بانکپاسارگاد سومین جشــنواره فیلم  180ثانیهای
بانکپاسارگاد را برگزار خواهد کرد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،خسرو رفیعی دبیر اجرایی
جشــنواره ضمن اعالم ایــن خبر گفت :جشــنواره

موفقیت چشمگیر بام» را از پیش روی خودشان
بردارند .بهاندازه کافی بهانه بــرای حرف زدن در
خصوص این محصول وجود داشــت تا به ســراغ
حمیدرضا مختاریان ،مدیرعامل شرکت دادهورزی
سداد برویم و با او درباره این موضوع صحبت کنیم.
انجامکارهایغیرممکن
مدیرعامل شرکت دادهورزی سداد با اشاره به اینکه
بیش از دو ســال از آغاز این پروژه در این مجموعه
گذشتهاست،گفت«:تقریباًبههرکدامازمتخصصان
صنعت میگفتیم به دنبال پیادهســازی چنین
چیزی هستیم ،با لبخندی گوشه لبشان مستقیم
یا غیرمستقیم این پیام را به ما منتقل میکردند که
«واقعاً اگر فکر میکردید چنین چیزی شدنی بود،
قبلیهابهفکرشاننمیرسید؟»
ولی ما کار را شــروع کردیم و در این مسیر دو بار
به شکل سنگین شکست خوردیم و اصطالحاً به
بنبست رسیدیم و آن لبخندبهلبها بیشتر به ما
تحمیلمیکردندکهشدنینیستونکتهبدتراینکه
این تجربه تقریباً در دنیا هم نمونهای ندارد و ایجاد
این اعتماد به نفس در تیم که ما قرار است کاری را
انجام دهیم که حتی در دنیــا هم نمونه ندارد ،کار
خیلی دشوارتری بود و با وجود بنبستهای قبلی
در این پروژه ،باالخره توانستیم آن را انجام دهیم».
توجه به مفاهیم روز دنیا در ارائهBTM
به گفته مختاریان BTM ،یک پلتفرم یا محصول
نرمافزاری مبتنی بر بام است که روی انواع کانالهای
بانکی ازجمله کیوسک ،خودپرداز ،اینترنت بانک،
همراه بانک ،موبایلوب و دیگر بسترها اجرا میشود
و تجربه یکپارچــهای را در تمام این بســترها به
مشتریان ارائه میکند.
وی گفت« :درواقع ما در مجموعه سداد و بانک ملی
ایران به جای بهبه و چهچه کردن درباره روندهای روز
دنیا ،سعی میکنیم آنها را به حیطه عمل بکشانیم
و برای این کار هم الزم است خودمان به بروزترین
ابزارها ،تکنولوژیهــا و دانش مجهز کنیم و بعد با
استفاده از آنها راهکارهایی عملیاتی برای نیازهای
واقعی روزمان طراحی و ارائــه کنیم BTM .هم
با همین نگاه و با توجه به پتانســیلهای مفهوم
آمنیچنل ( )Omnichannelارائه شده است.
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مسئولیتهای اجتماعی در زمینههای تکریم خانواده،
حفظ منابع طبیعی و محیطزیســت و اهدای عضو
و همچنین حمایــت از تولید ملی در بســتر اقتصاد
مقاومتی ،بــا دعوت از جوانــان و عالقمندان به هنر
فیلمسازی که دغدغهی مسائل اجتماعی و فرهنگی
را نیز دارند ،برگــزار خواهد شــد .وی ادامه داد :در
دو جشــنواره برگزار شده ،آثار بســیار ارزشمندی
از عالقمندان به ایــن حوزه به دبیرخانه رســید که
ماحصل آن مجموعهای فاخــر از فیلمهای کوتاهی
شد که بهمنظور به تصویر کشیدن دغدغههای جامعه
در محورهای یادشــده ،ساخته شــده و به نمایش
درآمدند .مدیر روابطعمومی بانکپاسارگاد افزود :در
کنار پرداختن به چالشهای موجود ،این جشــنواره
فرصتی بود تا اســتعدادهای نهفتهای که به هر دلیل
فرصت بروز و ظهور نمییافتند ،شــکوفا شوند .این

تسهیالت بر اساس سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک(جدول شماره)1

آغاز پرداخت تسهیالت با نرخ سود  4درصدی
در بانک ایران زمین
دریافت تسهیالت با نرخ سود  4درصدی از بانک ایران
زمین در قالب «طرح کارســاز ایــران زمیــن  1و  »2از امروز
عملیاتی شد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،این بانک در راستای تأمین نیازهای
ضروری متقاضیان بخشــهای خدماتی ،طرحــی را اجرا نموده
است که بر اساس آن مشــتریان و عموم مردم اعم از مشتریان
حقیقی و حقوقی می توانند معادل  85درصد میانگین مانده در
حســاب جاری خود ،مطابق مفاد جدول ذیل را با نرخ  4درصد
ســاالنه تا ســقف  500میلیون ریال در قالب عقــد جعاله رفع
احتیاجات ضروری تسهیالت دریافت نمایند .جدول 1
 طرح تسهیالتی کارساز  :2مشــتریان و عموم مردم می تواننداعم از مشــتریان حقیقی و حقوقی می توانند در قبال حســاب
توثیق سپرده ،ضمن دریافت سود  5درصدی ،معادل  80درصد
مبلغ سپرده را با نرخ  4درصد ساالنه تا ســقف  3میلیارد ریال
در قالب عقد جعاله رفع احتیاجات ضروری مطابق جدول ذیل،
تسهیالت دریافت نمایند.جدول 2
از مشــتریان گرامی دعوت می شــود جهت دریافت تسهیالت
و کسب اطالعات بیشتر به شــعب بانک ایران زمین در سراسر
کشــور مراجعه و یــا با شــماره  021- 24809مرکــز ارتباط
مشتریان ،تماس حاصل فرمایند.
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بانک مسکن به شعب ابالغ کرد

لزوم هویت سنجی مشتریان
در صدور دسته چک

بانک مسکن در یک بخشنامه
جدید مکانیزم هویت سنجی مشتریان
و استعالم شناسه شهاب را در فرآیند
صدور دسته چک تشریح کرد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،بانک مسکن
بخشــنامه جدید در خصــوص بهره
گیری از ســامانه نظام هویت سنجی
الکترونیکــی بانکی در صدور دســته
چک را ابالغ کرد .در این بخشــنامه
تاکید شــده اســت که یکی از ارکان
مدیریت مبارزه با پولشــویی و تأمین
مالی تروریسم ،شناسایی مشتری بوده
و در این راستا ،بانک مرکزی در اجرای
ماده ( )20آییننامــه اجرایی قانون
مبارزه با پولشویی و قوانین و مصوبات
مختلف از جمله بندهای (الف) و )ب)
ماده ( )18قانون برنامه پنج ساله ششم
توســعه ،اقدام به راهاندازی ســامانه
نظام هویتسنجی الکترونیکی بانکی
موسوم به نهاب کرده است.
این بخشــنامه در خصوص ســامانه
مذکور تصریح می کنــد :نهاب پایگاه
جامــع و یکپارچه اطالعــات هویتی
مشتریان مؤسسات اعتباری به شمار
میآید که شناسایی کامل مشتریان و
ایجاد کنترلهای الزم بر نحوه عملکرد
آنها در شبکه بانکی کشور را تسهیل و
تسریع میکند .این پایگاه داده ،به هر
یک از مشتریان شــبکه بانکی کشور،
شناسه منحصر به فردی به نام شهاب
تخصیص میدهد که الزمه بهرهمندی
از خدمــات بانکــی ،برخــورداری از
شناسه مذکور است.
بخش دیگری از این بخشنامه آورده
شده که در قانون اصالح قانون صدور
چک مصوب مورخ  13آبان ماه سال
جاری مجلس شــورای اسالمی نیز
بر لــزوم اســتعالم و احــراز صحت
مشــخصات متقاضیان دســته چک
از سامانه نهاب تأکید شده است .در
نتیجه با توجه به موارد ذکر شــده،
بانک مرکزی در تاریــخ  27آذر ماه
ســال جاری ضمن اعالم را هاندازی
این سیســتم و امکان اخذ شــماره
شهاب از این سامانه مقرر کرد از این
پس ،بانکها قبل از اعطای دســته
چک به متقاضیــان ،هویت متقاضی
را از طریق اســتعالم از سامانه نهاب
احراز کند.
در این بخشــنامه عنوان شده که با
توجه به این توضیحــات باید عالوه
بر ارسال راهنمای کاربری استعالم
کــد شــهاب از بانک مرکــزی ،دو
گام نیز در دســتور کار شعب بانک
قرار گیرد .نخســت این که شــعب
در زمــان دریافت تقاضای دســته
چک از مشــتریان و قبل از ارســال
درخواست وی به سامانه صیاد باید
نسبت به اســتعالم کد شهاب اقدام
کنند .بدیهی اســت در حسا بهای
اشــخاص حقیقی و حقوقــی اعم از
انفرادی و مشــترک ،اخذ کد شهاب
برای صاحب یا صاحبان حساب ،نام
شــرکت ،امضاداران ،اعضای هیات
مدیــره ،وکیــل و نماینــدگان آنها
نیز الزامی اســت .همچنین موضوع
دیگر این که در استعالم کد شهاب،
چنانچه درخواســت کد شــهاب از
ســوی بانک مرکزی پذیرفته نشده
باشــد ،الزم اســت پــس از اصالح
مشخصات مشتری در  CIFمجدد ا ً
کد شهاب استعالم شود.

