6

شنبه  22 /دی / 1397شماره 4181

www.ebtekarnews.com

اخبار
«تضعیف بانکها؛ هدف
شایعهپردازان»
بانک آینده ،بهعنوان یک بانک خصوصی
ایرانی ،در طول پنج سال گذشته ،همواره با
اتکا و اعتماد به ذینفعان ،به ویژه مشتریان
و دانش و تجربه مدیران و کارکنان خود،
توانسته است؛ عالوه بر کسب افتخارات
ملی ،نظیر :رتبه دهم از نظر فروش در
میان  500شرکت برتر ،کسب عنوان شرکت
پیشرو در اقتصاد ملی در دو سال پیاپی،
نام و اعتباری شایسته در کشور و مجامع
بینالمللی کسب نماید .که از آن جمله
میتوان به :کسب عنوان بانک سال ایران در
سالهای  2017و  2018میالدی توسط نشریه
معتبر ب َنکِر ،بانک تحولساز خاورمیانه در
سال  2017میالدی و بانک برتر سال 2018
میالدی از طرف موسسه وزین یورومانی ،و
سودآورترین و پربازدهترین بانک در اقتصاد
ایران اشاره کرد.
در همین چارچوب ،ارزشآفرینی و
مشتری محوری ،گسترش شعب در
سراسر کشور ،ارائه خدمات بانکداری نوین
و روزآمد به مشتریان و سرمایهگذاری در
لزا و عمل به
پروژههای سودآور و اشتغا 
مسئولیت اجتماعی نظیر :احداث  10مدرسه
در مناطق کم برخوردار 25 ،خانه بهداشت
در مناطق زلزلهزده غرب کشور ،توزیع بیش
از چند میلیون بسته لوازمالتحریر ،در
اقصی نقاط کشور همواره سرلوحه راهبردها
و اقدامات بانک آینده در پنج سال گذشته
بوده است.
از آن جایی که بانک ها در نظام اقتصادی
کشورمان از اهمیت بسیار باالیی برخوردار
هستند؛ در زمان هجمه بیگانگان به
ساختارهای اقتصادی کشور ،بیشتر مورد
هدف قرار میگیرند.
چنانچه در روزهای اخیر ،شاهد
ادعاهای واهی و بیاساس از طرف رسانهای
معلوم الحال و به تبع بازنشر آن در
شبکههای اجتماعی درخصوص عملکرد
بانک بودهایم.
مدعیان و شایعهپراکنان این روزها،
همانهایی هستند که در طول یک سال
گذشته در جنگ اقتصادی ،ابزار عملیات
روانی شدهاند ،آنها مدتی نظام ارزی و
اقتصادی کشور و زمانی بازار محصوالت و
مایحتاج مورد نیاز مردم را مختل کردند و
امروز نیز نام و اعتبار بانکها و کارآفرینان
را مورد حمله قرار میدهند.
بانک آینده ،انتساب هرگونه طرح ادعای
واهی به این بانک که در روزهای اخیر
در فضای مجازی منتشر شده است را
قویا ً مردود دانسته و از مشتریان فهیم،
فرهیخته و وفادار خود دعوت میکند؛
هرگونه اخبار مربوط به بانک را از رسانه
اختصاصی و کانالهای ارتباطی بانک و یا
رسانههای معتبر داخلی و مراجع رسمی
کشور دریافت کنند.
ضمناً ،شعب بانک آینده در سراسر
کشور و مرکز ارتباط بانک آینده با شماره
تماس  021 -27663200آمادگی کامل جهت
پاسخگویی به سواالت مشتریان و رفع ابهام
و شبهههای احتمالی را دارند.

معاون برنامه ریزی و توسعه بازار بیمه
معلم اعالم کرد:

راه اندازی واحد خدمات آنالین
روی میز بیمه معلم

تحقق اهداف بیمه معلم در قالب طراحی
و تدوین یکی از منسجم ترین اسناد
استراتژیک سازمانی میسر شده است،
سندی که با تدوین راهبردهای عملیاتی ،
نیل به اهداف در افق  1400را میسر کرده
است.
کاوه قاضی ،معاونت برنامه ریزی و
توسعه بازار بیمه معلم که نقش قابل
توجهی در تدوین سند استراتژیک سازمانی
داشته ،معتقد است  ،بدون برنامه ریزی
سازمانی و هماهنگی واحدهای مختلف ،به
ثمر رسیدن اهداف با خلل مواجه می شود
در این راستا این معاونت طی سالهای اخیر
با ایجاد کمیته و واحدهای مربوطه تالش
کرده تا در جهت تحقق برنامه های بیمه
معلم میان واحدها و معاونتهای مختلف
یک صدائی و هارمونی ایجاد کند.
واحد مناقصات ،واحد خدمات انالین،
حوزه طرح های ویژه و  ...از جمله حوزه
های کاری جدید این معاونت محسوب می
شود.
معاونت برنامه ریزی و توسعه بازار بیمه
معلم  ،با اشاره به ترکیب سبد پرتفوی بیمه
معلم عنوان داشت :سبد پرتفوی شرکت
بیمه معلم مشتمل بر حدود  50درصد
پرتفوی سهامداری و  50درصد پرتفوی
خارج از سهامداری است که عمدتا پرتفوی
های خرد را شامل می شود و برای توسعه
پرتفوی کالن با ایجاد واحد مناقصات در
شرکت اقدام کردیم.

بازاروسرمایه
اخبار

نگران نباشید ،سپردهها بیم ه هستند

حسین زاده خبر داد :روان سازی
خدمات بانک ملی ایران برای
افزایش رضایت مشتریان

دور جدید شایعه ورشکستگی بانکها
به گزارش مهر ،چند روزی است که دوباره در
فضای مجازی ،برخی دشمنان ایران شایعاتی را مبنی
بر ورشکستگی بانکها به راه انداختهاند که واقعیت
نداشته و هدف آن ،از پا درآوردن نظام بانکی ایران
است .آنگونه که در شایعاتی که در فضای مجازی علیه
بانکها و وضعیت مالی آنها دست به دست میچرخد،
عنوان میشود ،بانکها ورشکستهاند و به زودی تمام
شعب خود را جمع کرده و پول سپردهگذاران را به غارت
میبرند.
فصل جدید شایعات علیه نظام بانکی
البته اعالم شایعات علیه نظام بانکی ایران از سوی
شبکههای تلویزیونی خارجی یا کانالهای تلگرامی
معاند ،پیش از این هم سابقه داشته و منجر به بروز
مشکالتی برای برخی موسسات اعتباری و بانکها شده
بود که با دخالت دولت و بانک مرکزی حل و فصل
ش د اما اکنون هم دوباره اعالم چنین شایعاتی رونق
گرفته و مردم و سپردهگذاران را در فضای کنونی اقتصاد
ایران ،نگران کرده است .مردم هم گاهی ناخواسته
به چنین شایعاتی در فضای مجازی توجه کرده و
تحتتاثیر تبلیغات منفی ،به صورت هیجانی وارد
شعب بانکی شده و درخواست جابهجایی سپردههای
خود را دارن د درحالیکه کمتر به این موضوع توجه
میکنند که تمامی سپردههای زیر  ۱۰۰میلیون تومان
در نظام بانکی ضمانتشده هستند و جای نگرانی برای
سپردههای خرد وجود ندار د چراکه تمامی بانکها،
مکلف به داشتن ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی
هستند .حتی سپردهگذارانی که سپرده آنها باالی
 ۱۰۰میلیون تومان است ،چنانچه سپردههای خود را
به مضربی از سپردههای صد میلیون تومانی تبدیل
کنند ،حتما این سپردهها هم راهی برای بیمه شدن در
نظام بانکی خواهند داشت .البته این موضوع در مورد
موسسات مالی و اعتباری که نام آنها در سایت رسمی
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران درج نشده ،قطعا
صادق نخواهد بود .پس الزم است که سپردهگذاران،
با تحقیق و اطمینان از معتبر بودن موسسات مالی
ع ذخیره
اقدام به سپردهگذاری در آنها کنند .در واق 
بانکی یا همان سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی،
سپردهای است که بانکها در حسابهای خود نزد
بانک مرکزی دارند یا وجوه نقدی که در مخازن خود
نگهداری میکنند .البته در برخی کشورها ،بانکهای
مرکزی حداقلی را به عنوان سپرده قانونی تعیین
میکنند که برابر با درصدی از بدهی بانکها یا در واقع
سپرده مشتریان بانکها است .در این میان حتی در

دور جدید شایعه ورشکستگی بانکهای ایرانی در حالی از سوی دشمنان آغاز شده که تمام سپردههای زیر ۱۰۰میلیون تومان مردم بیمه بوده و در
صورت بروز مشکل ،ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جوابگو است.

چند روزی است
که دوباره در فضای
مجازی ،برخی
دشمنان ایران
شایعاتی را مبنی
برورشکستگی
بانکها به راه
انداختهاندکه
واقعیتنداشته
و هدف آن ،از پا
درآوردن نظام
بانکی ایران است
کشورهایی که گاهی حتی مقرراتی در ارتباط با سپرده
قانونی ندارند ،بانکها خود اقدام به نگهداری ذخیره
برای وقایع پیشبینینشدهای همچون هجوم ناگهانی
مردم برای برداشت از حسابهایشان یا بحران بانکی
میکنند که به آن ذخیره ویژه یا اختیاری گفته میشو د
بنابراین استفاده از واژه ذخیره برای سپرده قانونی از
دیدگاه حسابداری ممکن است گمراهکننده باشد ،زیرا
ذخایر در حسابداری به طور معمول بخشی از حقوق
صاحبان سهام یک شرکت محسوب میشوند و بنابراین
همراه با بدهیها در سمت چپ ترازنامه طبقهبندی
میشوند ،در صورتی که سپردههای قانونی بخشی از
داراییهای یک بانک محسوب میشوند و در گزارش
ساالنه بانکها تحت عنوان موجودی نقدی نزد بانک
مرکزی طبقهبندی میشوند .بر همین اساس است که
شاید اگر هر سپردهگذاری این موضوع را بداند که اگر
سپرده ای کمتر از  ۱۰۰میلیون تومان آن هم در نظام
بانکی یا موسسات اعتباری مجاز که نامشان از سوی
بانک مرکزی اعالم شده است ،داشته باشد ،نباید
نگران باشد ،کمتر دل به شایعاتی بسپارند که آنها را
نسبت به سپردههایشان نگران میکن د اما واقعیت
این است که سپردهگذاران کمتر به حقوق خود آشنا

از طریق یکی از موسسات اعتباری و ظرف  ۲۰روز پس
از اعالم کمیته اضطرار بر اساس دستورالعملی که به
تصویب هیئت امنا میرسد ،پرداخت کند.

هستند و همین امر هم سبب میشود که با انتشار یک
شایعه ،خود را به شعبی برسانند که در آن سپردهای
دارند و دل نگران باشند که تکلیف سپردههایشان چه
میشود.هدف از تاسیس صندوق ضمانت سپردهها به
صندوق ضمانت سپردهها دقیقا چه مسئولیتی دارد؟
موجب ماده ( )۹۵قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
صندوق در همین رابطه ،حقعضویتهایی را
جمهوری اسالمی ایران ،تضمین بازپرداخت وجوه
در چارچوب مصوبات هیئت وزیران تحت عنوان
متعلق به سپردهگذاران بانکها و سایر موسسات
حقعضویت اولیه ،ساالنه و خاص از بانکها و سایر
اعتباری در صورت ورشکستگی است .حسب بند
موسسات اعتباری مطالبه میکند؛ البته در مواقعی که
«ب» ماده ( )۹۵قانون فوق ،عضویت کلیه بانکها و
منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق وجود
سایر موسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپردهها
نداشته باشد ،صندوق میتواند در اوراق مالی تحت
صندوق،
ساختمانهایان ۷۰
حداکثر تا میز
مرکزی
بانک
یا
و
دولت
تضمین
ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
الزامی است .به موجب ماده ( )۵اساسنامه آگهی
خود رسمی
فاقدسند
وظیفه ضمانت سپردههای ریالی و ارزی هر شخص
سرمایهگذاری کند که از این محل
درصد منابع
نظــر بــه اینکه بــه اســتناد مفــاد رای بشــماره13976030102200 4088مــورخ  97/9/25هیئت رســیدگی
است
در هر موسسه اعتباری بر عهده این
هموارهـون۳۰
ـناد وب امرـای
منابعی
ـادیومســتقر درنیز
شود؛مــاده  3قانـ
یحســب
ایجادــممبــر
صندوق ربــاط کری
ـاک شهرســتان
اداره ثبــت اسـ
صندوقــناد عـ
بــه اس
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مبنــی بــر تاکیــد انتقــال عادی
موسسه
ان
ر
گذا
ه
سپرد
سقف تضمین برای هر یک از
نباید
عنوان
هیچ
تحت
صندوق
منابع
مانده
از
درصد
و تصرفــات مالکانــه متقاضیجــواد یزدانــی فرزندمختــار بــه شــماره شناســنامه  13صــادره ازری نســبت بــه
مجری شــده
سایرمفــروز و
اهـر مربــع
500/55رمتـ
گذاریـی بــه
سرمایبنهــای احداثـ
تصویب قطعــه زمیــن بــا
ـش دانــگ یــک
اعتباری به پیشنهاد هیئت امنای صندوق،شـبه
صندوق
منابع
ـاحتبه هم
مسـ و
شود
ثبتــی از پــاک ـ فرعــی مفــروز از قطعــه ـ تفکیکــی از 2اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی شهرســتان ربــاط
مزبور ب
حسابی
ـوم در
باید
است،
نشده
سرمای
صرف
ایرســمی نـکه
مراتــب دردو
ـاع عمـ
منظــور اطـ
گذاریــذا بــه
ـرزهگردیــده ل
ـهریاری محـ
ـوراهلل شـ
رـت
مالکیـ
هیئت وزیران میرسد که هماکنون سقفکریــم از
نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه صــدور ســند
مجموع سپردههای هر شخص در هر موسسه اعتباری
است
نزد بانک مرکزی نگهداری شود .نکته دیگر این
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه
موکول
ان و اقدامـ
احالــه
ضمانتــد تــا بــه
صندوقــید اخــذا نمای
که تســلیم و رس
بهبــه ایــن اداره
چنانچهـود را
یک میلیارد ریال است.به عبارت دیگر ،اعتراضــی خـ
هایی
ـاتت
پرداخ
صالحهمیز
دادگاه به
سپردهها
بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه گــردد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول
اعتباری
موجب حکم دادگاه ،ورشکستگی موسسه
انجام
ورشکسته
اعتباری
موسسه
ان
ر
گذا
ه
سپرد
به
که
اعتراضــی طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و در در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدید
2312:
ـود .م الــف
نخواهــد بـ
دادگاه
موظفمراجعــه
اعالم شود ،صندوق ضمانت سپردهها مانــع از
ان موسسه اعتباری ذیربط قرار
بستانکار
جزو
دهد،
استمتضــرر بــهمی
تاریخ انتشار اولین اگهی97/10/22:
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تضمین
یگیرد.
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تاســیس موسســه غیــر تجــاری حقوقــی عدالت راســتین تالــش درتاریخ
1397/10/9بــه شــماره ثبــت  194بــه شناســه ملــی 14008042030
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر
جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .بــه اســتناد پروانــه وکالــت پایــه
یــک دادگســتری شــماره /187/2279م/پ مــورخ  1386/11/21صــادره از
مرکــز امــور مشــاوران حقوقــی ،وکا و کارشناســان موضــوع  :ارائــه خدمــات
مشــاوره حقوقــی و وکالــت بــا اســتفاده ازوکای دارای پروانــه رســمی
مــدت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان گیــان ،
شهرســتان طوالــش  ،بخــش مرکــزی  ،دهســتان ســاحلی جوکنــدان  ،آبادی
تنگــده طــول گیــان ،کوچــه ســادات  ،خیابــان جــاده تالــش بــه آســتارا
 ،پــاک  ، 31طبقــه اول کدپســتی  4375133833ســرمایه شــخصیت
حقوقــی  1,000,000 :ریــال مــی باشــد .اســامی و میــزان ســهم الشــرکه
شــرکا  :خانــم گیســو رهبرنیــا بــه شــماره ملــی  2620239931دارنــده
 900,000ریــال ســهم الشــرکه خانــم فاطمــه فتحــی نــژاد خطبــه ســرا
بــه شــماره ملــی  2630200248دارنــده  100,000ریــال ســهم الشــرکه
اولیــن مدیــران  :خانــم گیســو رهبرنیــا بــه شــماره ملــی  2620239931و
بــه ســمت مدیرعامــل و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال
خانــم فاطمــه فتحــی نــژاد خطبــه ســرا بــه شــماره ملــی 2630200248
و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق
امضــا  :امضــاء کلیــه اوراق بهــادار و تعهــد آور مؤسســه از قبیــل چــک،
ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا  ،عقــود اســامی بــا امضــاء منفــرد مدیرعامــل
گیســو رهبرنیــا بــه شــماره ملــی () ) 2620239931همــراه بــا مهر مؤسســه
معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن ()344306
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تالش
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مدیرعامل بانک ملی ایران از روان سازی بیشتر
فعالیت های مورد انتظار مشتریان در این بانک
خبر داد و گفت :به زودی اختیارات بیشتری به
ادارات امور داده می شود تا خدماتی مانند خرید
دین و صدور ضمانتنامه ها بیش از پیش تسهیل
شود.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،
دکتر محمد رضا حسین زاده امروز در همایش
بررسی عملکرد سه ماهه سوم واحدهای
این بانک با بیان این که بوروکراسی های
اداری نباید مانع از خدمت رسانی مطلوب به
مشتریان شود ،اظهار کرد :باید تا حد ممکن
از اختیارات ارائه شده توسط بانک مرکزی و
هیئت مدیره بانک در شعب استفاده شده و
سرعت ارائه خدمات به مشتریان افزایش یابد.
وی با اشاره به این که سرعت فعالیت ها در
دنیای رقابتی امروز اهمیت وافری پیدا کرده
است ،ادامه داد :نمی توان مشتری را برای
دریافت یک خدمت معطل کرد ،در حالی که
همه امکانات قانونی برای ارائه سریع آن خدمت
وجود دارد.

با هدف خدمترسانی بیشتر به مشتریان
صورت گرفت

با افتتاح سه شعبه جدید ،بانک آینده،
 260شعبهای شد
با افتتاح سه شعبه جدید ،شمار شعب فعال
بانک آینده در سراسر کشور به تعداد  260شعبه
رسید.
بانک آینده ،در راستای ارزشآفرینی هر چه
بیشتر برای مشتریان و برقراری تعامل دوسویه
با مخاطبان با تحقق پروژه گسترش و توسعه
نقاط دسترسی آنها در سراسر کشور ،نسبت
به افتتاح شعب جدید ،اقدام میکند .بر همین
اساس شعب جدید ِ «آرژانتین -شهید احمدیان»
در تهران« ،مشهد -بلوار پیروزی» و «قشم-
ولیعصر(عج)» با حضور مدیران ارشد بانک آینده،
افتتاح شد .بدینترتیب ،با افتتاح شعب مذکور،
مجموع کل شعب بانک آینده به  260شعبه رسید.
شایان ذکر است؛ تکمیل شبکه شعب در بانک
آینده ،با هدف ایجاد ظرفیتهای جدید برای انجام
امور مختلف ،بهویژه تسهیل امر خدمترسانی
بهتر و موثرتر به مردم و مشتریان عزیز ،انجام
میشود تا بدینترتیب ،دسترسی به خدمات
بانکی برای هموطنان و مشتریان گرامی ،سریعتر،
سهلتر و ارزانتر ،میسر گردد.

در گزارشی منتشر شد:

عملکرد مطلوب بانک ملی در
تخصیص منابع صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی گزارشی درباره نحوه
عملکرد بانک های عامل منتشر کرده که نشان
دهنده عملکرد مطلوب بانک ملی ایران در این
حوزه است .میزان قراردادهای عاملیت پرداخت
تسهیالت ارزی دارای اعتبار در نیمه اول امسال
منعقد شده میان صندوق توسعه ملی و بانک
ملی ایران یک میلیارد دالر بوده است .سهم بانک
ملی ایران از توزیع بانکی و بخشی طرح های اعالم
وصول شده در همین دوره زمانی  369میلیون
دالر و سهم آن از توزیع بانکی و بخشی طرح های
مسدود شده  675میلیون دالر اعالم شده است.

قشم میزبان سرمایه گذاری مشترک
استرالیا و ایدرو
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در
نشست مشترک با معاون برنامه ریزی ایدرو
و سفیر استرالیا  ،این منطقه را میزبان مناسبی
برای استقرار واحد های صنعتی مشترک ایدرو و
استرالیا معرفی کرد .
به گزارش ایدرونیوز  ،معاون برنامه ریزی ایدرو
در این دیدار با اشاره به توافق ایدرو و استرالیا برای
تولید خودروهای برقی که در فاز نخست آن میزان
 ۱۰۰میلیون دالر فایناس طرف خارجی را در بردارد
و با توجه به وظیفه سازمان های توسعه ای برای
گسترش صنعت در مناطق کمتر برخوردار  ،آمادگی
ایدرو برای توسعه صنعت در این جزیره پرظرفیت
را اعالم نمود .محمد نوری امیری همچنین سابقه
ایدرو در راه اندازی و احداث فاز های مختلف پارس
جنوبی و نیز عملیات در دست اجرای فعلی فاز ۱۴
را که جمعا بالغ بر  ۷میلیارد دالر پروژه نفتی بوده
 ،زمینه ای مناسب برای همکاری های مشترک
در صنایع نفت و گاز در قشم با طرف استرالیایی
برشمرد  .سید علی عراقچی مدیر امور بین الملل
ایدرو هم با اشاره به نقش سازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایران در توسعه تعامالت صنعتی با
کشورهای مختلف و توانمندی این سازمان توسعه
ای در حوزه صنایع نفت و گاز تصریح کرد  :به
مقامات استرالیایی در زمینه فرآوری صنایع غذایی
و همچنین سازه ها و تجهیزات دریایی پیشنهاد
همکاری داده ایم و جزیره قشم پتانسیل و فضای
مناسب این میزبانی این همکاری داراست.

