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ثبات نسبی در بازار سکه و ارز
در بازار یکشنبه دالر آمریکا با شیب کند کاهشی شده و سکه تمام طرح جدید با ثبات قیمت همراه شده است .به گزارش ایسنا ،در بازار سکه ،سکه تمام طرح جدید یک میلیون و  ۳۹۶هزار
تومان فروخته میشود .همچنین نیم سکه  ۶۹۳هزار تومان و ربع سکه  ۳۹۷هزار تومان فروخته میشود .در میان انواع ارز ،یورو  ۵۰۲۰تومان ،دالر آمریکا  ۴۱۸۷تومان ،پوند انگلستان ۵۷۱۶
تومان ،لیر ترکیه  ۱۱۲۲تومان و درهم امارات  ۱۱۶۰تومان عرضه میشود .همچنین دالر مبادلهای از سوی بانک مرکزی  ۳۵۹۰تومان قیمت گذاری شده است.
در بازار طال ،هر گرم طالی  ۱۸عیار  ۱۲۹هزار و  ۴۹۲تومان ،مثقال طال  ۵۶۱هزار تومان و اونس طال در بازار جهانی  ۱۲۷۴دالر و  ۹۷سنت داد و ستد میشود.

« ابتکار» وضعیت مسئولیت اجتماعی در بنگاه ها را بررسی کرد

گزاره نوظهور اقتصادی در خدمت کودکان کار
.
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صبح روز گذشته ،مسعود خوانساری در جلسه شورای
شهر تهران ،از سوی اتاق بازرگانی تهران اعالم آمادگی
کرد که میتواند با تکیه به قوای تجار و فعاالن بخش
خصوصی و همچنین وارد کردن سرمایه خارجی ،در بخش
مدیریت شهری و نظم دادن به کودکان کار به شهرداری
کمک کند .رئیس اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد که این
کار در جهت مسئولیت اجتماعی بنگاه هاست و توافقاتی
نیز با کمیته امداد انجام شده است.
مسئولیت اجتماعی ،مقولهای اخالقی در حوزه حاکمیت
شرکتی است و هرچند موضوع جدیدی در حوزه کسب و
کارهاست ،اما در سطح بینالملل به اندازهای پیشرفت کردهاست
که استراتژیهای خاص مسئولیت اجتماعی در شرکتها برقرار
میشود .مسئولیت اجتماعی در دنیا ابتدا از طرف شرکتهای
نفتی ایجاد شد .شرکتهایی که محیط زیست را آلوده میکردند،
مقید شدند برای این آلودگیها مقداری از هزینه سالمسازی را
بپردازند .پس از آن بحث مسئولیت اجتماعی برای کارخانجاتی
که آلودگیهای زیستمحیطی داشتند ،مطرح شد.
بعد از آن این موضوع جا افتاد که فقط آلودگیهای خود آن
کارخانه مدنظر نباشد ،بلکه از بین بردن آلودگیهایی که دیگران
ایجاد میکنند هم در ایفای نقش مسئولیت اجتماعی تعریف شد.
کمک گرفتن از تجربه خارجیها برای ساماندهی کودکان کار
مسعود بنابیان ،رئیس کمیسون مسئولیت اجتماعی اتاق
بازرگانی تهران در گفت و گو با «ابتکار» گفت :مسئولیت اجتماعی
در ادبیات کسب و کار ،مفهومی جدید است و شمولیتی از
نظام مندی وضع کودکان کار تا کمک به حل مشکالت زیست
محیطی را در بر میگیرد .این مفهوم لزوما به معنای خیرات و
دادن صدقه نیست ،اما گاهی این مقوله را هم در بر میگیرد .در
ایران به دلیل شرایط قوانین مالیاتی امتیازاتی در حوزه مسئولیت
اجتماعی بنگاهها در نظر گرفته نشدهاست ،اما اگر این معضل حل
شود و یا حتی بهبود پیدا کند ،به طوری که پرداخت مالیات ،تنها
عمل به مسئولیت اجتماعی شرکتها نباشد ،این مفهوم نوظهور
در شرکتهای ایرانی ،نمود بیشتری پیدا میکند.

بنابیان در ادامه به وضعیت ساماندهی کودکان کار از طریق
بنگاههای اقتصادی اشاره کرد و گفت :کار کردن کودکان ،یک
آسیب اجتماعی تلخ و نادرست است .شرکتها برای حل نسبی
این موضوع میتوانند آموزش مهارت به کودکان بی سرپرست یا
بدسرپرست را در دستور کار خود قرار دهند.
او افزود :اعضای اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادی در سفرهایی که
به خارج از کشور برای فعالیتهای تجاری خود دارند ،میتوانند از
تجربه خارجی کمک های مشورتی و حتی فنی بگیرند .زیرا حوزه
مسئولیت اجتماعی شرکتها محدود به مرزها نیست ،بلکه تمام
انسان ها را در بر می گیرد .به همین منظور از شرکتهایی که
در حوزه ساماندهی کودکان کار ،فعالیت میکنند دعوت کرد که
در ایران نیز به کمک بیایند تا بتوان این معضل مدیریت شهری
را حل کرد.
مسئولیت اجتماعی در ایران و جهان
شرکتها بزرگ بینالمللی ،در حوزه عمل به مسئولیت
اجتماعی خود در حوزههای مختلف و یا به صورت حرفهای

در یک حوزه خاص فعالیت میکنند .اما این فعالیت ،صرفا
فعالیتی به منظور نمایش تبلیغاتی نیست .هرچند منافع
تبلیغاتی برندها و شرکتها نیز تامین میشود ،اما مسئولیتی
که شرکت قبول میکند ،حتی ممکن است در حوزه کاری
خودش نباشد ،به صورت کامل و جامع انجام میشود .به طور
مثال یک شرکت تولیدی لوازم الکترونیکی که برند بینالمللی
دارد ،عملیات آب رسانی به چندین شهر و روستای بزرگ
در ژاپن را بر عهده گرفتهاست .گاهی نیز شرکتها در حل
مشکالت زیست محیطی مناطق وارد عمل می شوند و یا حتی
چندین مسئولیت را بر عهده میگیرند .این کار باعث می شود
که حس انسان دوستی مخاطبان و مشتریان آنها تحریک
شده و فروش بیشتری داشتهباشند ،در تبلیغات بتوانند از آن
استفاده کنند و یا حتی بازار هدف خود و یا محیطی که در
آن مشغول به فعالیت هستند را تبدیل به محیط بهتر و یا
بازار بهتری می کند.
در ایران نیز هرچند این گزاره نوظهور است و هنوز مورد

استقبال جامع بنگاه های اقتصادی قرار نگرفته ،اما فعالیت های
گاه گداری که عمدتا از سوی شرکت های بزرگ ،دولتی ها و
بانک ها انجام می شود ،نشان از رسوخ این خرده فرهنگ ،در
فرهنگ کسب و کار دارد.
از جمله اقداماتی که در این حوزه در ایران مرسومتر است،
مدرسه سازی ،کمک به رفع اعتیاد با کمک و خیرات ،کمک
به زلزله زدگان و بیماران است .از دیرباز مردم این سرزمین به
دگردوستی و دردمنددوستی اعتنا میکردند .در جایجای این
کشور مکانهایی شبیه کاروانسرا ،آبانبار ،یتیمخانه و نوانخانه
دیده میشود که همه اینها به علت یک تفکر مردمدوستی و
نوعدوستی به وجود آمدهاند .مسلماً تمام افرادی که این مراکز را
میساختند بازاریان و تجار بودند اما این افراد به طور جداگانه عمل
میکردند و سیستماتیک نبودند .هر کس برای خودش راهی برای
کمک به دردمندان جامعه در پیش میگرفت .البته این افراد به
دو دلیل میخواستند شناخته نشوند .اولین دلیلشان نگرانی از
افزایش باج و خراج دولتی بود .بسیاری از این افراد ممکن بود
متمکن هم نباشند و غذای سفره خود را به همسایهشان ببخشند،
اما جامعه اینگونه برخورد میکرد که هرگاه فردی به کسی کمک
میکرد میگفتند این فرد متمکن است و انتظارات عوارض دولتی
زیاد میشد.
دلیل دوم این بود که تقاضا زیاد نشود .زیرا همیشه در شهرها
تقاضا زیاد بوده و افراد محتاج کمک به محض دیدن درهای باز
هجوم میآوردند که گاه افراد غیرمستحق هم داخلشان میشدند.
نظیر این اتفاق بسیار زیاد رخ داده است و در اشلهای بزرگتر در
قالب بیمارستان و درمانگاه هم به وجود آمده اما هیچگاه به صورت
سیستماتیکنبودهاند.
به هر حال در دنیای امروز که رقابتپذیری ،تنها راه زنده ماندن
شرکت هاست ،صاحبان مشاغل دریافتند که برای بهرهور بودن،
رقابتپذیر بودن و توانایی پاسخگویی به تغییرات سریع جهانی
باید مسئوالنه عمل کنند .جهانیشدن ،مرزهای جغرافیایی ملی را
کمرنگ کرده و فنآوری ،فاصلهها و زمان را از میان برداشتهاست.
با این حجم وسیع از تغییرات محیطی ،شرکتها تمایل به افزایش
توان خود برای مدیریت بر سود و ریسک داشته و از حسن شهرت
و برند خود حمایت کنند .همچنین جهانیشدن ،رقابت تنگاتنگی
برای جذب و نگهداشت نیروی کار ماهر ،سرمایهگذاران و
مشتریان وفادار به همراه داشتهاست .چگونگی پاسخگویی شرکت
به نیازهای کارکنان ،بازار و مشتریان در گرو پایداری کسبوکار
است.
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اخبار
معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر اعالم کرد

ارتقای شاخص های مالی و بانکداری الکترونیک
بانک شهر
منابع بانک شهر در سال  ۹۳تنها  ۱۱هزار میلیارد تومان بوده است و با
اقدامات صورت گرفته در چند سال اخیر هم اکنون منابع بانک شهر به بیش
از  55هزار میلیارد تومان رسیده است.
محمد کیایی ،معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر با بیان اینکه در چند سال
گذشته شاهد روند رو به رشد منابع و همچنین افزایش صدور ضمانتنامههای بانکی
و فعالیتهای ارزی چشمگیری در بانک شهر بوده ایم ،افزود :بسیاری از پروژههای
عمرانی در شهرها با حمایت بانک شهر و از طریق فروش اوراق مشارکت اجرایی شده
و این بانک باالترین فروش اوراق را در سال  ۱۳۹۵داشته است.

تمدید مهلت ارسال مقاالت چهارمین همایش
مدیریت ریسک
مهلت ارسال مقاالت چهارمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد
ی شود تا هشتم دیماه
ریسکهای مالی که توسط شرکت بیمهکوثر برگزار م 
ل 96تمدید شد.
سا 
به گزارش روابطعمومی و اعالم دبیر همایش ،عالقهمندان میتوانند مقاله خود را
به رایانامه دبیرخانه همایش بهنشانی  hamayesh@kins.irارسال کنند .زینب
حمیدیفر یادآورشد :عالقهمندان با مراجعه به سایت شرکت بهنشانیwww.kins.
 irو کلیک بر روی بنر همایش میتوانند از عناوین و نحوه نگارش مقاله مطلع شوند.

کسب افتخارات اخیر ،نشان از شکوفایی و بالندگی دارد
مشاورین ارشد مدیرعامل در جلسه شورای مدیران معارفه شدند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی ،قربانی مدیر عامل بانک در این جلسه ضمن
اشاره به موفقیت های اخیر بانک دی از جمله دریافت لوح تقدیر سومین کنفرانس
ملی کارآفرینی ،کسب رتبه دوم المپیاد بانکی در بین چهارده بانک خصوصی و موسسه
اعتباری ،انتخاب مدیر برتر روابط عمومی کشور از این بانک ،انتخاب پژوهشگر برتر
نظام بانکی از بانک دی و همچنین درخشش روابط عمومی بانک دی در سیزدهمین
سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی و دریافت نشان ویژه خط کش طالیی نشان از
رشد و شکوفایی و حرکت به سوی بالندگی بانک دارد.
مدیر عامل بانک با اشاره به اقدامات اخیر هیئت مدیره از جمله اصالح ساختار و
تبدیل آن به ساختار چابک و فعال ،ایجاد کمیته ها و کارگروه های فعال درراستای
وصول مطالبات ،تشکیل کمیته های حسابرسی  ،ریسک ،تطبیق و سایر کمیته ،
تاکید و توجه به رعایت بهداشت اعتباری  ،جذب منابع ارزان قیمت و اصالح ترکیب
سپرده ها گفت :این اقدامات پیامدهای بسیار خوبی برای بانک به همراه داشته است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد

اپراتور بیجا میکند اطالعات مشتریان را در اختیار دیگران بگذارد
وزیر ارتباطات با تاکید بر ضرورت حفظ اطالعات شخصی کاربران توسط
اپراتورها گفت :اپراتور بیجا میکند اطالعات مشتریانش را در اختیار دیگران
میگذارد؛ حتی خودشان هم نباید از این اطالعات استفاده کنند.
به گزارش ایسنا ،محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در
همایش سراسری مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و شرکتهای تابعه با
تجلیل از مدیران این وزارتخانه در دوره چهار ساله دولت یازدهم اظهار کرد :در این دوره
شاخصهای فناوری اطالعات و ارتباطات رشد بینظیری در حوزههای پهن باند ،ایجاد
اشتغال ،تسهیل مقررات ،تثبیت ساختار وزارت ارتباطات داشتند که توسط مدیران
توانمند این وزارت رقم خورد.
او با بیان اینکه هر زمانی ضرورتهای خود را دارد گفت :در چهار سال دولت دوم تیم
جدیدی برای توسعه حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات الزم بود و نیازمندیم تا در این
عرصه مدیرپروری انجام شود تا در دوره بعدی کار را به جوانان بسپاریم.
وی ادامه داد :بنا داریم که از معاونان و مدیران مجموعه وزارت ارتباطات برای انجام
امور استفاده کنیم .همچنین استفاده از ظرفیت جوانان و بانوان را در برنامه داریم.
آذری جهرمی با انتقاد از برخی اقدامات اپراتورها در زمینه در اختیار گذاشتن اطالعات
کاربران در اختیار شرکتهای تبلیغاتی گفت :اپراتور بیجا می کند اطالعات مشتریانش
را در اختیار دیگران می گذارد .حتی خودشان هم نباید از این اطالعات استفاده کنند.
ن در عرصه ارتباطات
آذری جهرمی با اشاره به ضرورت حفظ حقوق مصرفکنندگا 
و فناوری اطالعات ،اظهار کرد :باید به خواستههای مردم توجه شود .مردم دسترسی
ارزان ،پرسرعت و امن را نیاز دارند که ما موظفیم کیفیت آن را تضمین کنیم .اولین ابزار
ما برای تضمین کیفیت افکار عمومی است.
وی همچنین با بیان اینکه حقالناس برگردن ماست ،گفت :به رییس سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی دستور دادم ،سرشمارههای اصلی یک اپراتور را که برای
مردم از طریق ارسال پیامکهای زیاد ایجاد مزاحمت میکرد متوقف کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به قضیه لو رفتن دیتابیس یک اپراتور
و اینکه قضایا را گردن همدیگر میانداختند ،گفت :اگر در هر کجای دنیا این اتفاق

میافتاد ،مطمئنا به تبع آن اتفاقات بدی برای مسئوالن مربوطه میافتاد .ما در عرصه
حریم خصوصی مردم شرعا و قانونا مدیونیم .در این حوزه هیچ گذشت و کوتاهی قابل
قبول نیست.
آذری جهرمی با بیان اینکه در برخورد با تخلفات ،قوه قضاییه هم همراهی میکند،
اظهار کرد :چرا نباید وقتی یک اپراتور تخلف میکند ،پروندهشان را به قوه قضائیه
ارجاع دهیم.
وی همچنین با بیان اینکه ما میخواهیم تا برنامه ششم به اهدافی که تعیین کردهایم
برسیم ،ادامه داد :اینکه هر کسی از شبکه ملی اطالعات تفسیری داشته باشد ،برای ما
قابل قبول نیست ،چرا که در این حوزه قوه مجریه اهدافی را با عنوان سند تبیین الزامات
شبکه ملی اطالعات تدوین و تعیین کرده است که ما طبق این سند پیش میرویم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان این که شبکه ملی اطالعات زیرساخت
اقتصاد دیجیتال و ایجاد اشتغال خواهد بود ،گفت که زیربنای توسعه آینده صنعت ICT
در کشور همچنین شبکه ملی اطالعات خواهد بود.
وی افزود :تالش سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این است که تا پایان دهه فجر تمام
شهرهای ما به نسل سه و چهار اینترنت متصل بشوند .نیاز مردم از ارتباط به اتصال
تبدیل شده است که این نیاز برای همه مردم یکسان است.
آذری جهرمی با اشاره به مدل خصوصی توسعه ارتباطات در مناطق روستایی که
توسط وزارت ارتباطات پیگیری شده است ،بیان کرد :مردم از این خدمات رضایت ندارند
و ما مکلفیم بنابر برنامه ششم توسعه برای روستاهای باالی  20خانوار ،چهار سرویس
اساسی از جمله سالمت و دولت الکترونیکی را فراهم کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه مدیران  ICTاز این به بعد نماینده
وزیر در استانها هستند ،گفت :مدیران ما در استانها باید پاسخگوی مردم باشند .این
که مخابرات خصوصی شده و دیگر در اختیار دولت نیست ،نباید اینگونه تلقی شود که
ما ابزارهای نظارتی و قانونی را برای کنترل آن نداریم .اینها باید امکانات را برای مردم
فراهم کنند .مخابرات استانها موظفند با مدیران  ICTبه عنوان ارشدشان هماهنگی
الزم را داشته باشند.

وی با اشاره به طرح مشترکی با وزارت کار برای ایجاد اشتغال در استانها ،اظهار
کرد :در طرح تکاپو در دو عرصه پارک فناوری سجاد و کریدوری جدید در منطقه ویژه
اقتصادی پیام فعالیتهایی را در دست انجام داریم .مدیران استانی باید جوانان نخبه این
حوزه را دریابند و حمایت کنند.
آذری جهرمی اضافه کرد :ما در حوزه کسبوکارهای نوپا باید مراکز حمایت از
کسبوکارها را در همه استانها ایجاد کنیم و مشاوره حقوقی و کسبوکاری به آنها
بدهیم تا بتوانیم اتصال سرمایهگذاران و خالقیتها را به وجود بیاوریم.
در ادامه این مراسم که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار میشد از
مسئوالن و مدیران پیشین این وزارتخانه تقدیر و تشکر به عمل آمد و احکام مسئوالن
جدید در حوزههای مختلف مدیریتی و معاونتی این وزارت ارائه شد.

حدود هشت بانک مطرح هستند که عمده آنها مشمول اصل ،۴۴
بانکهای دولتی و دو مورد هم بانک خصوصی هستند ،بنابراین
برای سایر بانکها اضافه برداشت به خط اعتباری تبدیل نشده و

عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران با تاکید بر
اینکه مبارزه با پولشویی عین مشتری مداری است ،گفت :مبارزه با پولشویی و
تامین مالی تروریسم جزو فرهنگ الینفک بانکداری در بانک ملی ایران است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،اولین دوره آموزشی تکمیلی مبارزه با
پولشویی امروز با حضور غالمرضا پناهی عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین
الملل بانک ملی ایران ،حسین بارانی معاون منابع انسانی بانک ،سیدرضا انواری رییس
اداره کل مبارزه با پولشویی بانک ،داوود ملک نیا رئیس اداره کل آموزش بانک و جمعی
از پایوران بانک به صورت همزمان در سراسر کشور به مدت سه روز آغاز شد .در این
مراسم غالمرضا پناهی با تاکید بر اینکه بحث مبارزه با پولشویی از پیش شرط های
فعالیت بانکداری است ،اظهار کرد :بانکداری جز مدیریت ریسک نیست و حتی در
ادبیات بانکداری نیز این واژه با مدیریت ریسک تعریف می شود .وی با بیان اینکه باید به
سمت و سوی انجام فرایندها بر پایه مدیریت ریسک پیش رویم ،افزود :امروز مدیرعامل
و هیات مدیره بانک توجه ویژه ای به مدیریت ریسک دارند و از مهم ترین ریسک ها
نیز ریسک شهرت و اعتبار است.

عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن:

بدهی  ۱۱۲هزار میلیاردی  ۳گروه بانکی
هرچند که از سرعت رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی
کاسته شده ،اما همچنان میزان آن افزایشی بوده و تا  ۱۱۲هزار
میلیارد تومان پیش رفته است .بانکهای خصوصی رکوردار
این بدهی هستند.
به گزارش ایسنا ،بانکها طی سالهای اخیر و تحت شرایطی
برداشت از بانک مرکزی را افزایش دادند ،بهطوری که طی دو سال
گذشته و از مهرماه سال  ۱۳۹۴تا مهرماه سال جاری این رقم از
 ۸۵هزار میلیارد به  ۱۱۲هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که
نشان دهنده رشد  ۲۷هزار میلیاردی برداشت از بانک مرکزی است.
در این بین تنگنای اعتباری بانکها ،تسهیالت تکلیفی و الزام برای
پرداخت در پروژههایی که در آن مشارکت دارند از عوامل رشد این
بدهی به شمار می رود که البته در این بین برخی بانکها بیانضباطی
بیشتری دارند.
جزئیات بدهی بانکها به بانک مرکزی نشان میدهد که از بدهی
حدود  ۱۱۲هزار میلیاردی موجود بیش از  ۱۱هزار میلیارد تومان به
بانکهای تجاری ۴۸ ،هزار میلیارد تومان به بانکهای تخصصی وبالغ
بر  ۵۲هزار میلیارد تومان به بانکهای خصوصی اختصاص دارد .در
بین مجموعه بانکها این بانکهای خصوصی هستند که در حال
حاضر بیشترین میزان بدهی را داشته و با افزایش قابل توجهی همراه
هستند ،به طوری که بدهی آنها از حدود  ۱۳هزار میلیارد تومان در
مهرماه سال  ۱۳۹۴به  ۵۲هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش

سامانه پاسخگویی بیمه مرکزی با شماره  ۲۳۴۲رونمایی شد.
سامانه پاسخگویی بیمه مرکزی با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی
رونمایی شد .در این سامانه بیمهگذاران میتوانند با شماره  ٢٣٤٢تماس بگیرند و امکان طرح
موضوعات مرتبط با خسارت های بیمه ای ،فروش بیمه نامه ،کارگزاران و نمایندگان ،پذیرش
موسسات بیمه ای و سایر موارد را پیگیری کرده و پاسخ سواالت خود را از کارشناسان دریافت
کنند .تمامی مکالمات در این سامانه ثبت و ضبط می شود و قابل پیگیری است و ارائه
گزارشات دوره ای سه و شش ماهه برای مدیران بیمه مرکزی امکان پذیر است.

مبارزه با پولشویی جزو فرهنگ الینفک بانکداری
در بانک ملی ایران است

جزئیات اضافه برداشت از بانک مرکزی

یافته است .این بدهی در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته
تا  ۱۳۵درصد رشد دارد .این در حالی است که در سال گذشته
نسبت به سال  ۱۳۹۴رشد  ۶۵درصدی ثبت شده بود که در مجموع
نشاندهنده افزایش سرعت رشد بدهکاری بانکهای خصوصی به
بانک مرکزی است.با این وجود از سرعت رشد بدهی بانکها در مدت
اخیر تا حدی کاسته شده است به گونهای که مقایسه روند رشد از این
حکایت دارد که بدهی بانکهای تجاری در مهرماه  ۱۳۹۵نسبت به
مهرماه سال  ۱۳۹۴رشد  ۱۱.۸درصدی داشته ،ولی در سال جاری در
مهرماه در مقایسه با همین ماه در سال قبل تا  ۳۷درصد کمتر شده
است .در مورد بدهی بانکهای تخصصی نیز باید گفت که در مهرماه
امسال به همین ماه در سال قبل  ۱۶درصد کاهش دارد ،در حالی
که در همین مقایسه در سال گذشته رشد  ۴.۴درصدی داشته است.
اما با توجه به این که بدهی بانکها رو به افزایش رفته و به آن
جریمه  ۳۴درصدی تعلق میگیرد در سال جاری بانک مرکزی در
جریان ساماندهی سود بانکی تصمیم به نظم بخشی به اضافه برداشت
بانکها کرد و تصمیم گرفت بدهی آنها را به خط اعتباری تبدیل
کرده و طبق شرایطی با سود  ۱۸درصد تسویه کند .حتی قرار شد
بانکهایی که وثیقه قرار میدهند سود تعلق گرفته به آنها حدود
 ۱۶درصد باشد.
آن طور که میرمحمد صادقی ،مدیرکل اداره اطالعات بانک
مرکزی اعالم کرده است در ساماندهی اضافه برداشت بانکها

سامانه پاسخگویی بیمه مرکزی رونمایی شد

باید همان جریمه  ۳۴درصدی را پرداخت کنند که عمده آنها
بانکهایی هستند که هیچ تکلیفی را برعهده نگرفته ولی با این
حال به بانک مرکزی بدهکارند.

تزریق  1500میلیارد تومان به  6طرح بزرگ صنعتی ایالم
عضو هیات مدیر ه بانک صنعت و معدن از افزایش مانده تسهیالت در مناطق
کمتر توسعهیافتهی کشور مخصوصا استان های مرزی خبر داد و گفت :منابع
ریالی که در واحدهای تولیدی استان ايالم هزینه شده بیش از  ۱۵۰۰میلیارد
تومان است.
حسين عسگری اظهار کرد :بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک توسعهای در
بخش صنعت و معدن کشور که  ۱۰۰درصد سهام آن متعلق به دولت است ،بر اساس
سیاستهایی که مجمع این بانک برآن تاکید می کند ساالنه سیاستی را برای ارکان
اعتباری خود پیشبینی می کند و یکی از این سیاستها این است که حتما مانده
تسهیالت در مناطق کمتر توسعهیافت ه کشور مخصوصا استان های مرزی افزایش بدهد.

تاکید مدیرعامل بانک ملی ایران بر لزوم توسعه
خدمات الکترونیکی و اینترنتی بانک
مدیرعامل بانک ملی ایران در بازدید از شرکت داده ورزی سداد بر لزوم
توسعه خدمات الکترونیکی و اینترنتی بانک تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،دکتر محمد رضا حسین زاده با بیان این
که بانک ملی ایران پوست اندازی کرده و به یکی از بانک های پیشرو در حوزه خدمات
غیرحضوری تبدیل شده است ،گفت :خدماتی که اکنون بر روی سامانه «بام» ارائه
می شود ،در مواردی منحصر به فرد و در بسیاری موارد کم نظیر است.

