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ارتقاء امکانات سامانه همراهبانک پاسارگاد

تقدیر رئیس کمیسیون اقتصادی از بانک سپه

جامعهبایدازنقشآفرینیبانکسپهدرعرصهکالناقتصادیمطلعشودجامعهبایدازنقشآفرینیبانکسپهدرعرصهکالناقتصادیمطلعشودرئیسکمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمیبااشارهبهپیشگامبودن
بانک سپه در عرصه بانکداری کشورگفت :بانک سپه در عرصه کالن اقتصادی کارهای بزرگی انجام داده استکههمه باید از آن مطلع شوند .دکتر پور ابراهیمی در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با
مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره بانک سپه اظهار داشت :یکی از عظیمترین پروژههای آبرسانی در کشور که نجاتبخش چند استان است با سهم مشارکت عمده بانک سپه انجام پذیرفته و شایسته است این اقدامات برای
مردم اطالعرسانی شود .وی افزود :در این جلسه اکثر نمایندگان مجلس از اقدامات بانک سپه قدردانی کردند و ما آمادگی داریم برای کمک بهنظام بانکی و بانک سپه از دیدگاهها و پیشنهادهای سازنده مدیرعامل و اعضای
هیئتمدیره بانک سپه استفاده کنیم .در ادامه این جلسه ،اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس سؤاالت و دیدگاههای خود را درباره موضوعهای ارزی ،شرایط تحریم اقتصادی کشور ،بررسی مشکالت نظام بانکی ،جایگاه
شبکه بانکی در نظام سیاستگذاری کشور ،وضعیت بانک سپه در وصول مطالبات و فروش اموال مازاد و پرداخت تسهیالت ازدواج و برداشت از صندوق توسعه ملی با مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره بانک مطرح کردند.

مدیرعامل بانک کارآفرین:

بانکپاســارگاد در راســتای گســترش خدمــات
بانکداریالکترونیک ،امکانات سامانه همراهبانک را ارتقاء داد.
بهگزارش اقتصاد ســرآمد ،مشتریان بانکپاســارگاد از طریق
ک (موبایلبانک) میتوانند از خدمات متنوعی در
سامانه همراهبان 
بخشهای سپرده ،تسهیالت و کارت بهرهمند شوند .این سامانه
ضمن آنکه امکان پشتیبانی از ســاعت هوشمند سیستم عامل
( )Android Wearو امکان ورود با اثر انگشــت را دارد ،از
طریق تشخیص چهره در گوشیهای آیفون نیز قابل دسترسی
است.
بر اســاس این خبر ،در این ســامانه در بخش ســپرده خدمات
مشاهده فهرست و جزئیات ســپردهها ،مشاهده صورتحساب
سپردهها به همراه نمودار گردش سپرده ،امکان یادداشتگذاری
بر روی گردش ســپرده ،انتقال وجه داخلی و بین بانکی (پایا و
ساتنا) ،انتقال وجه مســتمر (دورهای) داخل بانکی و بین بانکی
و پرداخت قبض با ســپرده ارایه میشــوند .همچنین خدماتی
مانند مشاهده فهرست و جزئیات تسهیالت ،مشاهده ریز اقساط
تســهیالت و پرداخت قسط در بخش تســهیالت قابل دریافت
هستند.
دریافت موجودی کارت (کارتهای بانک پاســارگاد) ،دریافت
ده گردش آخر کارت ،پرداخت قبض همراه اول از طریق شماره
موبایل ،انتقال وجه کارت به کارت (شــتابی) ،انتقال وجه کارت
به سپرده (سپردههای بانک پاسارگاد) ،پرداخت قبض (با امکان
اسکن بارکد) ،خرید شارژ تلفن همراه (همراه اول ،ایرانسل ،رایتل
و تالیا) ،تغییر رمز اینترنتی (رمــز دوم) کارت (کارت های بانک
پاســارگاد) و مســدود کردن کارت از دیگر خدمات این سامانه
هستند.
مشتریان گرامی با بهرهمندی از این سامانه میتوانند از خدماتی
مانند پرداخت اقســاط دیگران،نمایش آخرین ورودهای کاربر،
صندوق پیام،افزودن یادآور چک،غیرفعالسازی رمز دوم کارت،
فعالسازی و غیرفعالسازی رمز یکبار مصرف کارت (رمز پویا)،
دریافت رمز یکبار مصرف کارت (خدمات کارت) و نمایش قوانین
انتقال وجه بین بانکی و نمایش نام بیمهشونده (پرداخت قبض
بیمه) نیز استفاده کنند.
مشــتریان با نصب نرمافزار ســامانه همراهبانکپاســارگاد در
تلفنهای همراه خود و دریافت رمز ورود از یکی از شــعبههای
بانکپاسارگاد در سراسر کشور قادر خواهند بود از این خدمات
بهرهمند شوند.
گفتنی است مرکز مشــاوره و اطالعرســانی بانکپاسارگاد به
شماره  82890و ســامانه مدیریت ارتباط با مشتریان در سایت
بانک به آدرس  www.bpi.irآماده پاسخگویی به سؤاالت
هممیهنان هستند.

سود روزشمار حاصل قانونگریزی بانکها
بود

مدیرعامــل بانــک کارآفرین
گفت :اعطای سود روزشمار به سپردهها
به دلیل تخطی بانکهــا از قانون بود و
اقدام اخیر بانک مرکزی برای توقف آن
بازگشــت به قانون و تصمیمی صحیح
است.
به گزارش اقتصاد سرآمد  ،حمید تهرانفر
در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره بخشنامه
جدید بانک مرکزی برای ماهشمار شدن
سود ســپردهها اظهار داشت :در زمانی
که قانون عملیات بانکی بدون ربا اعمال
شد ،قرار بود سود سپردههای کوتاهمدت

به صورت کســر ماه در نظر گرفته شود؛
یعنی به سپردهگذاریهایی که در اواسط
ماه انجام شود برای آن ماه سودی تعلق
نگیرد.
وی افــزود :همچنین تعیین شــده بود
که به حداقــل مانده در طی ماه ســود
تعلق بگیــرد .بنابراین اقدام جدید بانک
مرکزی بازگشت به اجرای قوانین بانکی
به حســاب میآید که تصمیم درستی
است.
تهرانفر یادآور شــد :در مقطعی بانکها
برای جذب سپردهبیشتر برخی از ضوابط

و قواعــد بانکی را مخــدوش کردند که
برای مثال مشارکت مدنی زمانی  ۱۸تا
 ۲۰درصد تســهیالت بانکها را به خود
اختصاص میداد که اکنون به حدود ۸۰
درصد رسیده است.
معاون اسبق نظارت بانک مرکزی ادامه
داد :یکی از قواعدی کــه برخی بانکها
برای ادامه حیات بر هــم زدند ،اعطای
ســود روزشــمار به جای ماهشــمار به
ســپردههای کوتاه مدت بود که بانکها
را در معرض زیان قرار داد و سایر بانکها
نیز برای اینکه از رقابت جذب ســپرده

با حمایت بانک قرض الحسنه مهرایران انجام شد:

برگزاری همایش بزرگ مهر و سالمت در استان مرکزی

تاکید بر تداوم حمایت های بانک شهر از خط6
متروی پایتخت

سرپرست بانک شهر با اشاره به تاثیر گسترده حمایت
های بانک شــهر از توســعه حمل و نقل عمومی و به خصوص
خطوط مترو در کالن شهرهای کشــور،گفت :حمایت های این
بانک از خطوط ریلی پایتخت در صورت عمل به تعهدات از سوی
شهرداری ادامه خواهد یافت.
به گزارش اقتصاد سرآمد  ،در حاشیه بازدید شهردار تهران از خط
 ۶مترو که باحضور احمد درخشنده سرپرست بانک شهر و جمعی
از مدیران ارشد شهرداری پایتخت برگزار شد ،بر نقش این بانک
در توسعه حمل و نقل عمومی در شهر تهران تاکید شد.
احمد درخشنده در حاشیه این بازدید با اشاره به امضاء تفاهمنامه
بانک شهر با شــهرداری تهران برای تکمیل خط  ۶در سال ، ۹۴
گفت :بر اســاس این تفاهمنامه بانک شــهر متعهد شد ۳۶۰۰
میلیارد تومان برای توسعه این خط اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه بانک شهر ،بیش تر از تعهدات خود برای تامین
مالی این خط تالش کرده است ،تصریح کرد :پیمانکاران میتوانند
شهادت دهند که طی این مدت بانک شهر به هیچ عنوان دست
از حمایت نکشیده است.
درخشــنده تصریح کرد :معتقدیم در یــک کار گروهی باید
انتظارات بانک شهر نیز مرتفع شود چرا که عالوه بر تعهداتی
که در ابتدا برای توسعه خط  ۶مترو دادیم ،دو دوره نیز اوراق
مشارکت منتشــر و در یک دوره نیز اوراق از سوی این بانک
تضمین شده است.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد با پایبندی بانک و شهرداری به
تعهدات تعیین و موافقت شــده ،گام های اساسی و محکمی در
جهت سرعت بخشیدن به اجرای برنامه توسعه حمل و نقل درون
شهری و ارتقای رفاه شهروندان برداشته شود.
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با حضور آیت اله دری نجــف آبادی نماینده
ولي فقيه در استان مرکزي ،پدرام رئيس هيات مديره
بانک قرض الحسنه مهر ايران ،فرخي معاون اقتصادي
استانداري مرکزي ،مديران ،مسئولين ،خيرين و عموم
مردم شهرســتان اراک ،همايش بزرگ مهر و سالمت
به منظور كمك به آغاز فاز ســوم بيمارســتان آيت اله
خوانســاري و با حمايت بانك قرض الحسنه مهر ايران

برگزار شد.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،در این همایش که با هدف
کمک به آغاز فاز سوم بيمارستان آيت اله خوانساري،
(ويژه بيماران ســرطاني) و با مشــاركت بانك قرض
الحســنه مهر ايران و مجمع خيرين ســامت استان
مركزي برگزار شد ،بيش از  ۴۰۰تن از خيرين استاني
حضور داشتند.
در این همایش ،آیت اله دری نجف آبادي نماينده ولي
فقيه در استان مرکزي با اشاره به اين که پيشگيري در
حوزه سالمت يک ســرمايه زيربنايي براي کشور است
گفت :هزينه هاي بسيار ســنگين درمان با تقويت امور
پيشگيري قابل كنترل است و نظام سالمت كشور بايد از
درمان محوري به پيشگيري محوري تغيير جهت دهد.
وی افزود :بهره گیری از ظرفیت خيران سالمت به عنوان
يک کار ويژه کليدي مــي تواند نقش مهمي در تکميل
و تجهيز اماكن پزشكي داشته باشد كه بايد مورد توجه
مسئوالن ذيربط قرار گيرد.
پدرام رئیس هیــات مدیره بانک قرض الحســنه مهر
ایران نيز در اين همايش در رابطــه با اقدامات مطلوب
و گام هــاي مؤثر بانک قرض الحســنه مهــر ايران در

در نشست صمیمی مدیرعامل بانک کشاورزی با مدیر شعب این بانک در استان مازندران عنوان شد :

تحقق  94درصدی برنامه سپرده های مردمی استان

در ادامه دیدارهای صمیمانــه مدیرعامل بانک
کشــاورزی با مدیران استانی شــعب این بانک که با هدف
ارتباط مستقیم و بدون واســطه و به منظور بررسی نقاط
قوت و ضعف و حرکت در مسیر بالندگی صورت می گیرد،
روح اله خدارحمی رئیس هیــات مدیره و مدیرعامل بانک
کشاورزی با علی کمندی مدیر شــعب استان مازندران در
محل ساختمان مرکزی بانک کشاورزی در تهران دیدار و
گفت و گو کرد.
به گزارش اقتصاد ســرآمد  ،در این دیدار که روز سه شنبه
چهارم دی ماه در ســاختمان مرکزی این بانک در تهران
برگزار شــد ،کمندی عملکرد مدیریت این بانک در استان
مازندران را در حوزه های تجهیــز منابع،وصول مطالبات و

امالک تملیکی،مدیریت اعتبارات،خدمات نوین و بانکداری
الکترونیک،خدمات ارزی ،و ...در فضایــی صمیمانه برای
مدیرعامل بانک تشریح و رهنمودهای الزم را دریافت کرد.
بر اســاس این گزارش ،تحقق  94درصدی برنامه ســپرده
های مردمی استان ،جذب  80درصدی اعتبار طرح توسعه
اشتغال پایدار روستایی و عشــایری  ،افزایش سرانه مبلغ
ضمانت نامــه های صــادره و تحقق  85درصــدی برنامه
بانکداری مجازی  ،از جمله دســتاوردهای مدیریت بانک
کشاورزی استان مازندران در سال جاری تا کنون بوده است.
این گزارش می افزاید هدف اصلی از برگزاری این سلســله
نشســت ها عالوه بر بررســی نقاط قوت و ضعف و تحلیل
عملکرد ،بیان بی واســطه انتظارات و دیدگاه ها ،همسان
سازی فرهنگ سازمانی در رده های مختلف  ،ترویج الگوی
مناسب ارتباطی برای تمام سطوح سازمانی و افزایش تعهد
سازمانی برای رشد و بالندگی بانک کشاورزی است.
شایان ذکر اســت در این برنامه ،مدیران استان ها پیش از
نشست با مدیرعامل ،در کارگروه تحلیل عملکرد که با حضور
عبداله سلیمانی مدیر امور حوزه مدیریت و روسا و معاونان
اداره کل نظارت بر امور شــعب این بانک برگزار می شود،
حضور می یابند و عملکرد آن ها و نقاط قوت و ضعف استان
در شاخص های کمی مورد تحلیل قرار می گیرد.

عقب نیفتند ،مجبور شــدند این روال را
طی کنند.
وی در پاســخ به این ســوال که امکان
خروج ســپردهها از شبکه بانکی و بر هم
زدن سایر بازارها چون ارز و سکه با این
اقدام وجود دارد یا خیــر؟ تصریح کرد:
اثرگذاری بســیار کمی خواهد داشت؛
چرا که ســپرد ههای کوتا همدت اصو الً
منتظر ورود به یکی از بازارها هســتند و
سپردهگذاران با پارک پول تصمیم به کار
کردن با این پول دارنــد .بنابراین قانون
ابتدایی برای تعلق نگرفتن سود تصمیم
درستی بود ،چرا که این سپردهها عم ً
ال
در اختیار بانکها قرار ندارند.
تهرانفر تاکید کرد :با این سیاست بانک
مرکزی تغییری در این ســپردهها برای
خــروج از بانکها ایجاد نخواهد شــد.
حتی ممکن است اثر معکوس نیز داشته
باشد و سپردههای کوتاهمدت به سمت
بلندمدت میل کند.
بر اســاس این گزارش در یــک هزار و
دویست و شصت و دومین جلسه شورای
پول و اعتبار که در تاریخ بیستم آذرماه
برگزار شد ،مقرر شــد «معیار پرداخت
سود سپرده های ســرمایه گذاری کوتاه
مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر
یابد؛ به گونهای که حداقل مانده حساب
در ماه مبنای محاسبه سود سپردههای
مزبور باشد».
بر این اساس همچنین مقرر شده است
که «یک ماه پــس از تاریخ ابالغ مصوبه
و تمهید مقدمات و زیرساخت های الزم
در شــبکه بانکی کشــور طی آن مقطع
زمانی ،مراتب در بانکها و موسســات
اعتباری غیر بانکی به اجــرا درآید .لذا
بانکها و موسســات اعتباری غیربانکی
موظفند اطالعرسانی الزم را در این رابطه
به سپردهگذاران خود معمول دارند».

زمينه توانمندسازي نيازمندان و کمک به بهبود وضع
اقتصادي كشــور گفت :پرداخت بيــش از  ۴ميليون
تسهيالت قرض الحسنه در كشــور از ابتداي تأسيس
بانك قرض الحســنه مهر ايران تا كنون نشان از عظم
جدي اين بانك در راســتاي توســعه شــاخص هاي
اقتصادي كشور دارد.
وی با اشــاره به یازده ســال فعالیت موفق بانک قرض
الحسنه مهر ایران افزود :بحمداهلل در طول مدت فعاليت
اين بانک ،استقبال بسيار مطلوبي از سوي آحاد مردم
و مسئولين از خدمات ارائه شــده قرض الحسنه بانک
صورت گرفته است.
پدرام نقطه قوت بانک قرض الحسنه مهر ایران را جلب
اعتماد اقشار مختلف مردم باالخص خیرین عنوان کرد
و افزود :بخش عمده ای از منابع بانک قرض الحسنه مهر
ايران را سپرده هاي قرض الحسنه خيرين تشکيل مي
دهد و انتظار مي رود با حمايت مسئولين اين بخش از
منابع بانك بيش از پيش تقويت گردد.
شایان ذکر اســت ،در ادامه این مراسم ،تفاهم نامه ای
مشــترک میان بانک قرض الحسنه مهر ايران و مجمع
خيرين سالمت استان مرکزي منعقد شد.
به گفته عظیم حســین آبادی مدیر شعب بانک قرض
الحسنه مهر ايران در استان مرکزي ،هدف از انعقاد اين
تفاهم نامه کمک و پرداخت تســهيالت قرض الحسنه
درمان به بيماران نيازمند در سطح استان مي باشد.

تجربه در کنار نیروی کارجوان
باعث رشد و توسعه یک سازمان
است

در مراسمی با حضور مدیرامور اســتان ها و مدیر امور منابع
انسانی و آموزش ،از همکاران بازنشســته بانک ایران زمین
استان فارس تقدیر و تشکر به عمل آمد.
به گزارش اقتصاد سرآمد  ،در این مراسم حسینی مدیرامور
شعب استان ها ضمن تقدیر و تشکر از زحمات چندین ساله
همکاران بازنشسته در بانک ایران زمین ،بیان کرد :استفاده
از تجربه در کنار نیروی کار جوان همواره باعث رشد و توسعه
یک سازمان خواهد شد .لذا به پاس قدردانی از تالش و زحمات
این عزیزان لوح یادبودی به آنها اهدا شد.
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دریچه

با اهدای تندیس و لوح تقدیر بانک
توسعه صادرات:

صادرکنندگان نمونه استان
خراسان جنوبی تجلیل شدند

در مراســم تجلیل از صادرکنندگان
نمونه استان خراســان جنوبی با اهدای لوح و
تندیس بانک توسعه صادرات به فعاالن نمونه
و شایســته تقدیر اســتانی در عرصه صادرات
قدردانی شد.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،همایش تجلیل از
صادرکنندگان نمونه استانی و شایسته تقدیر
اســتان خراســان جنوبی ،با حضور مهندس
موفق مشاور وزیر صنعت ،معدن و بازرگانی در
هماهنگی امور استانها ،اســتاندار ،نمایندگان
مجلس و سایر مسئولین استان خراسان جنوبی
برگزارشد.
مهندس شهرکی مدیر کل ســازمان صنعت،
معدن و بازرگانی استان خراســان جنوبی در
این مراسم با اشاره به آمار تسهیالت پرداختی
شــعبه بیرجند به صادرکنندگان ،ضمن تشکر
از خدمات و حمایتهای بانک توسعه صادرات
ایران با اهــداء لــوح ،از آقای رســتگارمقدم
رئیس شــعبه بیرجند به عنوان خــادم نمونه
صادرکنندگان تقدیر بعمل آورد.
از  10صادرکننده نمونه استانی  7صادرکننده
و از  2صادرکننده شایسته تقدیر یک شرکت از
مشتریان شعبه بیرجند هستند.

دیدار مدیر کل بانک قوامین
استان قم با دبیر شورای عالی
حوزه های علمیه و امام جمعه قم

مدیر کل بانک قوامین استان قم
با آیت اهلل حسینی بوشهری دبیر شورای
عالی حــوزه های علمیه ،امــام جمعه قم
و عضو مجلس خبرگان رهبــری دیدار و
گفتگو کرد
به گــزارش اقتصاد ســرآمد  ،در ابتدای
جلسه دبیر شورای عالی حوزه های علمیه
کشور ضمن عرض خیر مقدم به مدیر کل
شعب استان قم  ،ابراز داشتند که خدمت
در شهر کریمه اهل بیت(س) توفیق بسیار
ارزشمندی اســت و بایســتی قدر آن را
دانست .امام جمعه قم درخصوص مسائل
اقتصادی روز ،جنگ روانی که دشمن به راه
انداخته  ،رفتارها و آسیب های اجتماعی
و معیارهای دینــداری توضیحاتی را ارائه
و اظهار داشــت انقالب اســامی انقالب
محکمی است ،که ریشه در اسالم دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن اظهار
رضایــت از عملکرد بانــک قوامین اظهار
داشت خروجی کار بانک بایستی خدمت
به مردم،جامعه و تسهیل کار مردم باشد.
ایــن گــزارش حاکــی اســت مدیرکل
شعب اســتان قم نیز در این دیدار ضمن
ارائه گزارشــی از عملکرد بانــک قوامین
توضیحاتــی را در خصوص جایــگاه این
بانک در استان بین ســایر بانکها ارائه و از
رویکرد این بانک در تقویت اقتصاد خانواده
و کمک به اقتصاد مقاومتی سخن گفتند.
مهرداد علیزاده ،در پایــان ضمن تقدیر از
رهنمودهــای حضرت ایت اهلل حســینی
بوشهری استفاده از مطالب و رهنمودهای
ارائه شده در این جلسه را سرمشقی برای
ادامــه کار در اســتان برای خود و ســایر
همکاران دانست.

