بانک و بیمه
اخبار
پرداخت وام قرض الحسنه
به نیازمندان در طرح
«همیارانمهر»

بانک قرض الحسنه مهر ایران در طرح
همیاران مهر ،این امکان را میسر کرده تا
کمكهاي شما به صورت وام قرض الحسنه
بدون سود در اختيار نيازمندان قرار گرفته و بعد از
بازگشت اقساط به بانك ،مجددا به نيازمند ديگري
وام اعطا ميشود .در اين طرح ،تصميمگيرنده
شماييد و ميتوانيد معرف فرد نيازمند براي
دريافت وام از بانك باشيد .اين وام بالعوض نيست
و اين نيكي ،يك چرخه ادامه دار است .با توجه به
اينكه مبالغ جمعآوري شده از طريق پرداخت وام
قرضالحسنهبهنيازمندانتعلقميگيرد،همزمان
با بازپرداخت اقساط توسط فرد نيازمند ،اين مبلغ
به شخص ديگري تخصيص مييابد و اين چرخه
مدام تكرار ميشود و در عمل شما به مدت
نامحدود،بهبينهايتنيازمندكمكميكنيد.

 600طرح اشتغالزا با عاملیت
کدرحالاجراست
پستبان 

دکتر سعیدرضا جندقیان معاون امور
دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای
کشور درهمایش نکوداشت روز دهیاری گفت:
بیش از  600طرح اشتغالزا دهیاریهایکشور
با عاملیت پستبانکایران درحال اجرا میباشد.
در این همایش که با حضور وزیر کشور ،رئیس
سازمان شهرداریها و دهیاریها ،دکتر شیری
مدیرعامل پستبانکایران ،مدیران امور روستائی
استانداریها و جمعی از دهیاران کشور برگزار
شد وی افزود :برنامههای توسعهمحور مدیرعامل
و مجموعه پستبانکایران برای خدمترسانی
به روستاها زمینه اجرای بیش از  600طرح
اشتغالزای دهیاریها را فراهمکرده و تاکنون
42درصد تسهیالت مربوط به این طرحها به مبلغ
 2هزار و  200میلیارد ریال پرداختشده است.
جندقیان تصریحکرد :اجرای این طرحها موجب
رونق بیشتر فعالیتهایعمرانی دهیاریها ،ایجاد
اشتغال و رفاه روستائیان میشود و استمرار و
توسعه اینگونه طرحها از مهمترین برنامههای
دولت در روستاها میباشد.

اعطایتسهیالتقرضالحسنه
اشتغالزاییبانکرفاهبهمعرفی
شدگان کمیته امداد(ره) و
سازمانبهزیستی

بانک رفاه در راستای مسئولیت های
اجتماعی به مددجویان و کارفرمایان طرح های
اشتغال مددجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) و
سازمان بهزیستی کشور با اولویت زنان سرپرست
خانوار تسهیالت قرض الحسنه پرداخت می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران؛
متقاضیان یاد شده پس از معرفی از سوی سازمان
فوق االشاره به شعب بانک می توانند حداکثر تا
مبلغ  500میلیون ریال و با مدت بازپرداخت
حداکثر  5ساله از این تسهیالت استفاده کنند.
متقاضیان برای دریافت اطالعات بیشتر می
توانند به پایگاه اطالع رسانی بانک به نشانی www.
refah-bank.irمراجعه و یا با مرکز اطالع رسانی
و پاسخگویی فراد به شماره تلفن 021- 8525
تماسبگیرند.

بانک سینا  13هزار نفر را
روانه خانه بخت کرد

در راستای بسط و گسترش سنت پیامبر
گرامی اسالم(ص) و فراهم ساختن زمینه های
ازدواج جوانان ،بانک سینا با پرداخت تسهیالت
قرض الحسنه  13هزار نفر را روانه خانه بخت
کرد .به گزارش روابط عمومی بانک سینا ،این
بانک به منظور حمایت از زوج های جوان نسبت
به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج اقدام
می کند که در این راستا با پرداخت بیش از 1655
میلیارد ریال در پایان سال  ،1397زمینه ازدواج
 12هزار و  912نفر را فراهم کرده است .طبق
این گزارش ،در سه ماهه اول سال  1398نیز تعداد
 1.068فقره تسهیالت ازدواج جمعاً به مبلغ 339
میلیارد ریال پرداخت شده است.گفتنی است بانک
سینا در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و
کمکبهتوسعهاشتغالدرمناطقروستایی،نسبت
بهپرداختتسهیالتطرحهایاشتغالزاییروستایی
نیزاقداممیکندکهدرپایاناسفند 97تعداد3.267
طرح به مبلغ  15هزار و  873میلیارد ریال در این
زمینهدربانکسینامصوبشدهاست.

سیو دومین مدرسه «مهر نوين»
در روستای سیلزده جلگهخلج
پلدخترساختهمیشود

سيودومين مدرسه «مهر نوين» در روستاي
سيلزده جلگهخلج پلدختر ساخته ميشودبانک
اقتصادنوينباهدفايفايمسئوليتهاياجتماعي
خود و بهمنظور کمک به بازسازي زيرساختهاي
ي و دومين مدرسه «مهر
مناطق سيلزده ،س 
نوين» را در روستاي سيلزده جلگ ه خلج از توابع
شهرستان پلدختر استان لرستان احداث ميکند.
به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين ،در
مراسم کلنگزني اين مدرسه که با حضور جمعي
از مسئوالن استاني ،مديران بانک اقتصادنوين و
مردم روستاي جلگ ه خلج برگزار شد ،فريد جاللي
عزيزپور سرپرست شعب منطقه جنوب غربي
ايران ،به نمايندگي از مديرعامل بانک اقتصادنوين
ضمن ابراز همدردي با مردم اين روستا ،گفت:
حادثه سيل فروردين سال جاري ،بسيار دلخراش
بود ،اما اين حادثه «سيل همدلي» آحاد مختلف
جامعه را در پي داشت.او با اشاره به اهميت
ايفاي وظايف و مسئوليتهاي اجتماعي در بانک
اقتصادنوين گفت :پس از حادثه سيل فروردين
 ،98بانک اقتصادنوين با هدف کمک به بازسازي
زيرساختهايمناطقسيلزده،احداثدومدرسه
در استانهاي لرستان و گلستان را تقبل کرد که
بخشي از منابع اين اقدام توسط کارکنان بانک
اقتصادنوينتامينشد.
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قیمتها در بورس سرازیر شد

فعاالن بازار سرمایه امروز شاهد اصالح قیمتها مخصوصاً در
سهمهای بزرگ بودند؛ به طوری که شاخص کل  ۵۳۶واحد رشد
کرد .این در حالی است که این شاخص توانسته بود در روز گذشته
به مرز کانال  ۲۵۰هزار واحدی راه یابد.
پس از دو روز متوالی رشد قیمتها در بورس اوراق بهادار
تهران ،امروز قیمت سهام اکثریت شرکتها مخصوصاً شرکتهای
بزرگ در بورس تهران با افت مواجه شد؛ به طوری که  ۱۷۰نماد با
کاهش قیمت و  ۱۵۹نماد با رشد قیمت مواجه شدند.در فرابورس
ایران نیز علیرغم رشد  ۳.۴واحدی آیفکس  ۱۰۳نماد کاهش قیمت
را تجربه کردند و  ۸۸نماد با رشد قیمت مواجه شدند.
در حالی که شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق
بهادار تهران در روز گذشته توانسته بود خود را به مرز کانال تاریخی
 ۲۵۰هزار واحدی برساند ،امروز این شاخص  ۵۳۶واحد کاهش یافت
و از دستیابی به این کانال جا ماند.
اما رشد قیمت سهمها در گروههای کوچکتر سبب شد شاخص
کل هموزن به رشد خود ادامه دهد و با  ۱۱۳واحد افزایش تا کانال
 ۶۱هزار و  ۴۳۰واحدی باال رود.
شاخص آزاد شناور نیز با  ۱۰۱۶واحد کاهش تا رقم  ۲۷۸هزار

و  ۷۸۹پایین رفت .شاخص بازار اول و دوم نیز هر کدام به ترتیب
 ۴۸۰و  ۶۸۴واحد کاهش یافتند.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ،معدنی و صنعتی چادرملو
و پتروشیمی شیراز هر کدام به ترتیب  ۱۵۲ ،۲۱۴و  ۴۷واحد
تأثیر افزایشی روی شاخص بازار سرمایه داشتند و در طرف مقابل
فوالد مبارکه اصفهان ،شرکت ارتباطات سیار ایران و پاالیش نفت
بندرعباس به ترتیب  ۱۰۶ ،۱۱۰و  ۱۰۴واحد در کاهش شاخص
بازار تأثیر داشتند.

در گروه محصوالت شیمیایی حجم معامالت تا رقم ۱۱۱۶
میلیون سهم و اوراق مالی باال رفت و ارزش معامالت به حدود ۱۱۹
میلیارد تومان رسید .بدین ترتیب این گروه در صدر ارزش معامالت
بورس در امروز قرار گرفت.
پس از گروه محصوالت شیمیایی خودروییها با ارزش معامالت
حدود  ۹۲میلیارد تومانی در جایگاه دوم قرار گرفتند و حجم
معامالتشان نیز به  ۴۵۱میلیارد سهم و اوراق مالی رسید .در عین
حال بیشتر سهمهای این گروه با کاهش قیمت روبرو شدند.فلزات
اساسی پس از دو گروه مذکور با ارزش معامالت حدود  ۸۱میلیارد
تومان در جایگاه سوم بورس به لحاظ ارزشی قرار گرفتند .در این
گروه نیز بسیاری از سهمها با کاهش قیمت روبرو شدند.
ارزش کل معامالت بورس تهران امروز به رقم  ۱,۷۵۶میلیارد
تومان رسید و حجم معامالت آن عدد  ۴.۴میلیارد سهم و اوراق مالی
را تجربه کرد .تعداد معامالت این بازار نیز به رقم  ۳۰۲هزار و ۸۱
نوبت دست یافت.امروز در فرابورس ایران آیفکس  ۳.۴واحد رشد کرد
و به رقم  ۳۲۲۲واحدی رسید .ارزش معامالت این بازار نیز تا رقم
 ۸۸۶میلیارد تومان افزایش یافت و حجم معامالت تا رقم  ۱.۶میلیارد
سهم و اوراق مالی باال رفت.

سیاست های تسهیل گری بانک مسکن برای صدور ضمانت نامه

بانک مسکن برای ارایه خدمات بهتر به متقاضیان ضمانت نامه
بانکی ،سیاست های تسهیل گری را تدوین و به شعب ابالغ کرد.
هیأت مدیره بانک با تاکید بر اولویت بخشی به ارایه خدمات
مرتبط با صدور انواع ضمانت نامه بانکی به متقاضیان ،سقف حدود
اختیارات شعب و مدیریت های شعب را افزایش داد.
براساس سیاست های تسهیل گری مصوب ،صدور انواع ضمانت
نامه در قبال تودیع انواع سپرده های سرمایه گذاری ،اوراق مشارکت،
اوراق گواهی سپرده و همچنین واحدهای سرمایه گذاری صندوق ره
آورد آباد مسکن ،طبق شرایطی ،امکان پذیر است.
آن دسته از متقاضیان اخذ ضمانت نامه بانکی که تمایل به توثیق
سود انواع سپرده ،اوراق مشارکت ،اوراق گواهی سپرده و واحدهای
سرمایه گذاری صندوق ره آورد آباد مسکن نیستند ،می توانند نسبت
به توثیق معادل  110درصد مبلغ ضمانت نامه اقدام کنند.
بانک مسکن برای صدور انواع ضمانت نامه برای «مشتریان دارای
سوابق دریافت ضمانت نامه» و همچنین مشتریان دارای مراودات مالی

مستمر با بانک از طریق انواع حساب های مفتوحه» ،تخفیف ویژه در
خصوص کارمزد در نظر گرفته است .بر این اساس مشتریان دارای
سوابق دریافت ضمانت نامه های قبلی که در طول سه ماه گذشته
حداقل  6فقره ضمانت نامه دریافت کرده اند یا یک فقره ضمانت نامه
با مبلغ حداقل  500میلیون تومان اخذ کرده اند ،در صورت درخواست
صدور ضمانت نامه جدید ،مشمول تخفیف کارمزدهای متعلقه (غیر از
کارمزد صدور ضمانت نامه) حداکثر به میزان  30درصد کارمزدهای
مصوب مطابق ضوابط و مقررات جاری بانک خواهند شد .این میزان
تخفیف شامل کارمزد اعتبارسنجی ،تشکیل پرونده و  ...جهت ضمانت
خواه و ضامنین می شود.
بخشی از سیاست های تسهیل گری برای صدور ضمانت نامه
نیز به مشتریان دارای سابقه مراودات مالی مستمر مربوط است که بر
اساس آن ،این مشتریان (دارای مراودات مالی مستمر با بانک مسکن
از طریق انواع حساب های مفتوحه) چنانچه تا پایان شهریور امسال
درخواست صدور انواع ضمانت نامه را به بانک مسکن ارایه کنند ،عالوه

بر مشمولیت تخفیف گفته شده ،برای کارمزد صدور ضمانت نامه نیز
مشمول تخفیف به میزان حداکثر  30درصد کارمزد مصوب مطابق
ضوابط و مقررات خواهند شد.
بر این اساس ،متقاضیان دریافت ضمانت نامه های مستمر نیز با
مجوز مدیریت امور اعتباری ،مطابق ضوابط و مقررات مشخص ،مشمول
تخفیف کارمزد حداکثر به میزان  30درصد کارمزد مصوب می شوند.
بانک مسکن ،صدور ضمانت نامه بانکی برای متقاضیان را نوع
مکملی از خدمات بانکی مورد نیاز مشتریان خود تعریف کرده است.
شرکت های ساختمانی و فعاالن بازار ساخت و ساز شامل تولید
کنندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی ،توسعه گرها ،انبوه سازان و
سایر ذینفعان صنعت ساختمان و تولید مسکن ،مشتریان فعال و اصلی
بانک مسکن هستند که به تناسب امور کاری خود به انواع ضمانت نامه
نیاز پیدا می کنند.
از طرفی مشتریان خرد (حقیقی ها) نیز به ضمانت نامه های
بانکی نیاز پیدا می کنند.

مدیرعامل بیمه ایران در نشست سراسری مدیران ستادی و استانی بیمه ایران تشریح کرد:

جزئیات برنامه های بیمه ایران برای کاهش زیان انباشته و افزایش سطح توانگری

اصالح پرتفوی ،افزایش فروش نقدی ،وصول مطالبات ،مدیریت
بهینه صدور و خسارت و شفافیت و سالمت اداری ۵ ،برنامه اساسی و
در حال اجرای بیمه ایران برای کنترل نقطه سر به سر است
نشست کاری مدیران ستادی و استان های بیمه ایران با هدف
تبیین سیاست های کالن شرکت باحضور رییس هیات مدیره و
مدیرعامل ،اعضای هیات مدیره ،معاونین مدیرعامل ،مدیران ستادی و
استانی و روسای مجتمع ها و شعب استان تهران در تهران برگزار شد.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمهایران در
این نشست با تشریح برنامههای شرکت برای کاهش زیان انباشته و
افزایش سطح توانگری گفت :شرکتی که در حال حاضر روزانه ۴۰
میلیارد تومان خسارت پرداخت میکند ،توانمند است.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ،آقای پورکیانی افزود:
اصالح پرتفوی ،افزایش فروش نقدی ،وصول مطالبات ،مدیریت بهینه
صدور و خسارت و شفافیت و سالمت اداری ۵ ،برنامه اساسی و در
حال اجرای بیمه ایران برای کنترل نقطه سر به سر است.
مدیرعامل بیمه ایران در ادامه ضمن تبریک میالد حضرت معصومه
(س) و آغاز دهه کرامت و قدردانی از تالش های خستگی ناپذیر همه
مدیران و کارکنان بیمه ایران گفت :کارشناسان بیمه ایران نقطه سربه
سر در شرکت را به تفکیک رشته های بیمه تعیین و مشخص کرده اند
تا مدیریت ریسک بهتری داشته و نقطه زیاندهی کامال مشخص باشد.
آقای پورکیانی با اشاره به اینکه در رشته زیانده درمان پرتفوی

را تا حدود زیادی اصالح کردیم خاظرنشان کرد سهم شرکت در این
رشته را که در سال  ۹۵به  ۲۸درصد و سال  ۹۶به  ۱۴درصد رسانده
بودیم ،در سال  ۹۷تا  ۸درصد کل پرتفوی کاهش دادیم.
مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه در جهت اصالح پرتفوی
شرکت ،برنامه های گستردهای را در بیمههای زندگی اندیشیده ایم
که به سرعت و با دقت در حال انجام است و بزودی انقالبی را در
این رشته شاهد خواهیم بود افزود :میزان نقدینگی شرکت در سال
 ۹۵معادل  ۴۲۵میلیاردتومان بود که موفق شدیم این میزان را در
سال  ۹۶به  ۶۷۰میلیارد تومان و در سال  ۹۷به مبلغ  ۱۹۹۹میلیارد
تومان برسانیم که حاصل آن تسریع در روند سرمایهگذاریها بود.
نسبت خسارت در بیمه ایران نیز حدود  ۱۳درصد کاهش
یافته است
در ادامه مهمترین سرفصلهای سخنرانی مدیرعامل بیمه ایران
به این شرح مطرح شد:
حدود  ۸۰درصد زیان انباشته شرکت مربوط به رشته بیمه های
شخص ثالث ،درمان و مسئولیت است .توانگری هم بر مبنای یک
فرمول خاص که در مورد آن اختالف نظر وجود دارد تعیین میشود؛
اما به هر حال تا ژمانی که آیین نامه مربوطه اصالح نشود الزم الرعایه
است و ما با کنترل رشته های زیانده و مدیریت ریسک برای بهبود
توانگری شرکت تالش می کنیم و به موازات آن با پرداخت به موقع
خسارات توانمندی خود را در ایفا تعهداتمان به اثبات می رسانیم.

سیدن به حاشیه سود متناسب در عملیات بیمهگری یکی از
اهداف اصلی ما در انتخاب ریسکهایی است که میپذیریم لذا معیار
رعایت نرخ های فنی را در هر شرایطی مد نظر خواهیم داشت.
تفکیک مدیریت وجوه حاصل از بیمههای زندگی و ذخیره
ریاضی بیمه های عمر و حساب مستقل برای این وجوه و کد بورسی
خاص اقداماتی است که مسیر را برای توسعه بیمه های زندگی در
بیمه ایران هموار ساخته است.
تشریح سازمان فروش بیمه های زندگی ،ارائه گزارش رتبه بندی
استان ها و شعب سراسر کشور در سال  97و تقدیر از برگزیدگان،
همچنین بررسی نقش و اهمیت رسانه ها در توسعه فعالیت ها ،از
اهم برنامه های این نشست دو روزه بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعالم کرد؛

در آستانه بیست و هفتمین سالگرد تاسیس بانک توسعه صادرات اعالم شد؛

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از همکاری بانک مسکن با
وزارت راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید خبر داد.
حبیب اله طاهرخانی ,معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعالم
کرد :با همکاری بانک مسکن بنا داریم وضعیت تسهیالت واحدهای مسکن مهر شهرهای جدید را در
مناسب ترین و کوتاه ترین زمان ممکن تعیین تکلیف کنیم.
وی با بیان اینکه بانک مسکن در راستای این همکاری و به دنبال احساس نیاز به تسریع در فرآیند
فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر و صدور کارت قسط برای واحدها اقدام به اعزام نیروی کمکی به
شهرهای جدید به منظور پیشبرد این عملیات می کند خاطرنشان کرد :بانک مسکن در این زمینه نیز
مانند سایر زمینه های مربوط به تامین مالی مسکن مهر با وزارت راه و شهرسازی همکاری مستمر و
مطلوب دارد.
طاهرخانی با تاکید بر ضرورت همکاری مردم با وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن در سرعت
بخشی به فرآیند تحویل واحدها و انجام عملیات فروش اقساطی گفت :در برخی شهرهای جدید شاهد
عدم اقدام به موقع برخی از متقاضیان مسکن مهر برای تحویل واحدها و تکمیل آورده هستیم; همین
موضوع سبب شده است در برخی موارد افتتاحات و فروش اقساطی واحدهای آماده به تعویق بیفتد.
وی افزود :با این حال در شورایعالی مسکن مصوبه ای به تصویب رسیده است که در صورت تاخیر صاحبان
مسکن مهر در تکمیل آورده و همچنین تاخیر در اقدام برای تحویل واحد و دریافت کارت قسط واحدهای آنها
مشمول پرداخت هزینه نگهداری به دولت خواهد شد; این اقدام در واقع می تواند نوعی بازدارندگی از ایجاد
تاخیر در افتتاح واحدهای مسکن مهر و تعیین تکلیف شرایط تسهیالتی آن ایجاد کند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت :یکی از اولویت ها و برنامه های اصلی دولت هم
اکنون تعیین تکلیف و اتمام پروژه مسکن مهر است و از صاحبان این واحدها نیز تقاضا می شود تا نهایت
همکاری را با دولت برای تکمیل آورده و تحویل واحدها داشته باشند; به خصوص اینکه هم اکنون فصل
جابه جایی ها در بازار مسکن نیز فرا رسیده است و بنا داریم با تحویل تعداد بیشتری از واحدها در زمان
مناسب زمینه سکونت مالکان آنها در فصل تابستان در این واحدها را تسهیل کنیم.

رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران گفت :کارخانجات آهن اسفنجی اردکان در سال ۹۷
توسط این شعبه ،تامین مالی شد و بنا بر اعالم مدیران ارشد این کارخانه ،در شهریورماه سال جاری این
واحد تولیدی به بهره برداری خواهد رسید.
مجید غفوری منش در گفتگو با پایگاه خبری اگزیم نیوز از راه اندازی قریب الوقوع کارخانه آهن
اسفنجی در اردکان یزد خبر داد و گفت :کارخانجات آهن اسفنجی اردکان به مبلغ  52میلیون یورو در
سال  97توسط شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران ،تامین مالی شد و بنا بر اعالم مدیران ارشد این
کارخانه ،در شهریورماه سال جاری این واحد تولیدی به بهره برداری خواهد رسید.
به گفته غفوری منش از جمله پروژه های مهم تامین مالی شده در بخش صنعت معدن احداث واحد
تولید آهن اسفنجی در اردکان به میزان  70میلیارد ریال و بیش از  52میلیون یورو است که تاکنون 35
میلیاردریال و  42میلیون یورو از این تسهیالت پرداخت شده و برای  187نفر اشتغال ایجاد می کند .این
واحد تولیدی  50میلیون دالر در سال برای کشور ارزآوری دارد.
وی در ادامه بیان در تشریح عملکرد شعبه یزد بانک توسعه صادرات گفت :بررسی عملکرد شعبه
یزد بیانگر تالش شعبه برای اعطای تسهیالت و ایجاد تعهدات در کلیه بخش ها بوده و اعطای تسهیالت
صادراتی و غیر صادراتی ،فعالیت مستمر در حوزه اعطای تسهیالت به شرکت های دانش بنیان ،گشایش
اعتبار اسنادی داخلی ریالی و وارداتی نشان دهنده عزم شعبه به جهت فعالیت در کلیه بخش ها ست.
وی افزود :خرید بروات اسنادی وارداتی در سه ماهه اول سال جاری 12میلیون و  647هزاردالر بوده
در حالیکه در مدت مشابه در سال گذشته این رقم  35هزار دالر بود .الزم به ذکر است در راستای حمایت
هر چه بیشتر از صادرکنندگان 65 ،درصد از تسهیالت اعطایی بانک از محل منابع صندوق توسعه ملی
بوده که با منابع بانک به صورت تسهیالت تلفیقی با نرخ  14 -14.5درصد به صادرکنندگان تخصیص
یافته است.رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات اعالم کرد :تا کنون  220هزار یورو از صادرکنندگان
ارز به صورت اسکناس خریداری کرده ایم که با همکاری صرافی توسعه صادرات ما به ازای ریالی آن در
اسرع وقت به صادرکنندگان به نرخ روز پرداخت شده است؛ بانک توسعه صادرات محدودیتی برای خرید
ارز صادراتی صادرکنندگان ندارد.

همکاری بانک مسکن برای تعیین تکلیف مسکن مهر

حمایت از تولیدکنندگان داخلی از مهمترین
سیاست های اعتباری بانک شهر در سال 98

مدیر امور اعتبارات بانک شهر با اشاره به توجه گسترده این بانک
به شعار «رونق تولید»گفت :سیاست های اعتباری بانک شهر در سال
 98برپایه حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تالش برای کمک به توسعه
شهرها تدوین شده است.مجید رحیمی با تشریح مشکالتی که نظام
اقتصادی کشور با آن روبرو است ،افزود :سیاست های اعتباری بانک
شهر در جهت حمایت از تولید و واحد های تولیدی است تا به این
ترتیب همانند سال های گذشته در رونق اقتصادی کشور سهم مهمی
داشته باشیم.وی با بیان اینکه معتقدیم نظام بانکی کشور در هدایت
منابع مالی در مسیر رونق تولید و تحقق شعار سال نقش تعیینکنندهای
دارد ،تصریح کرد :در تالش هستیم تا با حمایت از مدیریت شهرها بیش
از گذشته شاهد افتتاح پروژه های تاثیرگذار در زندگی شهروندان باشیم.
رحیمی با تاکید بر ضرورت همکاریهای شعب در روند پرداخت
تسهیالت،گفت :شعب بانک شهر با توجه به سیاست های اعتباری جدید
می توانند تا  70درصد منابع جدید خود را به این مهم اختصاص دهند.
مدیر امور اعتبارات بانک شهر ادامه داد :همچنین شعب می توانند
 100درصد منابع حاصل از وصول مطالبات را نیز به صورت تسهیالت به
واجدان شرایط پرداخت کنند.
وی تصریح کرد :بانک شهر در سالجاری با توزیع عادالنه و
کارشناسانه منابع  ،بخش اعظمی از منابع خود را در مسیر تولید و رونق
اقتصادی کشور هدایت کرده است.

پیش بینی راه اندازی کارخانه تولید آهن اسفنجی اردکان در شهریور

حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان به بانک
قرض الحسنه رسالت پیوست

حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان و بانک قرض الحسنه رسالت
تفاهم نامه همکاری امضا کردند .به گزارش روابط عمومی ،حجت االسالم
و المسلمین نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس
شورای اسالمی با حضور در بانک قرض الحسنه رسالت با محمدحسین
حسین زاده مدیرعامل ،عباس صحرایی معاون مدیرعامل و مدیر گروه
سازمان ها و نهادهای راهبردی و بین الملل و حسین ابوئی مشاور
مدیرعامل این بانک دیدار و گفتگو کرد.حسین زاده در این دیدار ،بانک
قرض الحسنه رسالت را نخستین بانک قرض الحسنه بدون شعبه در
کشور عنوان کرد و گفت :در این بانک به طور تخصصی خدمات قرض
الحسنه ای به مشتریان ارائه می شود.وی به مدل بانکداری اجتماعی
اشاره کرد وگفت :در حال حاضرافتتاح حساب ،درخواست دسته چک و
درخواست تسهیالت به صورت غیرحضوری انجام می شود و مشتریان
می توانند خدمات خود را از این بانک بدون مراجعه به شعب بانک دریافت
کنند.حسین زاده بانکداری بدون شعبه را افق1400بانک قرض الحسنه
رسالت برشمرد و افزود :خوشبختانه پیشرفتی که در این روند مشاهده
شده و همچنین با استقبالی که از سوی مشتریان شاهد آن هستیم گواه
بر تحقق این مهم پیش از 1400دارد.در ادامه تفاهم نامه همکاری بانک
قرض الحسنه رسالت و حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان به امضای
حسین زاده مدیرعامل بانک و حجت االسالم نوروزی نماینده مردم در
خانه ملت رسید.

سرعت در ارائه خدمات کیفی ازجمله
مزیتهای رقابتی شبکه بانکی میباشد

عباس نجفی عضو هیئتمدیره بانک توسعه تعاون در دیدار با کارکنان
شعب آمل و بابل ضمن ابراز خرسندی از فرصت ایجادشده گفت :در این
برهه زمانی با اتکا به توانمندی نیروی انسانی و با استفاده بهینه از ظرفیتهای
بانک ،میتوان بستر مناسبی را جهت اعتالی نام بانک ایجاد کرد.وی بابیان
اینکه کارکنان شعب با فعالیت هرچه بیشتر میتوانند در راستای تحقق
آرمانهای واالی بانک نقشآفرینی نمایند ،گفت :همکاران ارزشآفرین بانک
بهعنوان یک سرمایه گرانبها میتوانند در تحقق اهداف بانک نقش موثری
ایفا نمایند و این مهم با تالش هرچه بیشتر و ارتقای مهارتهای فردی و
سازمانی و دانش بانکی روزآمد میسر میشود.عضو هیئتمدیره بانک توسعه
تعاون در ادامه به نقش بانکها در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی اشاره کرد
و گفت :هر واحد اقتصادی باهدف خاصی ایجادشده و برای تحقق آن اهداف
به فعالیتهای اقتصادی میپردازد و متصدیان شعب در خط مقدم نظام
بانکی باید با استفاده از دانش و تجربه بانکی ،اطالعات مربوط به فعالیتهای
اقتصادی بنگاههای اقتصادی محدوده شعبه خود را رصد و ارزیابی نمایند
و با در نظر گرفتن اصول و قواعد بانکی ،اعتبارسنجی و همچنین رعایت
بهداشت اعتباری نسبت به تأمین مالی این بنگاهها اقدام نمایند .نجفی بابیان
این مطلب خاطرنشان کرد :امروزه با توجه به گسترش بانکداری الکترونیک
در عرصه خدمات بانکی ،تالقی سرعت و کیفیت ازجمله ویژگیهای این نوع
از بانکداری به شمار میآید که کارکنان شعب نیز در ارائه خدمات به مشتریان
باید این اصل را رعایت نمایند.

اخبار
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معاون ارزی بانک مرکزی اعالم کرد؛

تامین نیاز وارداتی کشور با ارز
صادرات غیر نفتی

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه
سیاست این بانک تسهیل صادرات است ،گفت:
ارز حاصل از صادرات باید پشتیبان تجارت
کشور باشد.
غالمرضا پناهی با تشکر از همراهی
صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از
صادرات ،اظهار داشت :رئیس کل بانک مرکزی
همواره تاکید بر تعامل و ارتباط نزدیک تمام
بخش های بانک مرکزی با فعاالن تولیدی و
صادرات کشور داشته و این معاونت در راستای
اجرای این سیاست به طور مستمر با فعاالن
بخش خصوص جلسات مشترک برگزار می
کند.وی عنوان کرد :روند بازگشت ارز صادراتی
خوب است به نحوی که تاکنون بیش از پنج
میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی
توسط صادرکنندگان در نیما و به روش
واردات در مقابل صادرات طی چهار ماهه
سال جاری تامین شده است.فعاالن اقتصادی
استان آذربایجان نیز در این نشست با تقدیر از
اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز
در دوره جدید به بیان مسائل و مشکالت خود
پرداختند .مدیران حوزه ارزی بانک مرکزی نیز
با تشریح مقررات ،نسبت به بررسی و حل برخی
از مشکالت مطرح شده قول مساعد دادند.

تقدیر استاندار مازندران از
بانک پارسیان

استاندار مازندران ازمشارکت وهمکاری
بانک پارسیان و دیگر بانک های خصوصی
در توسعه سرمایه گذاری و اشتغال این استان
تقدیر کرد.احمد حسین زادگان با ارسال نامه
تقدیر به دکتر کورش پرویزیان ،رییس کانون
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و
مدیرعامل بانک پارسیان از مشارکت بانک های
خصوصی در امر بررسی و پرداخت تسهیالت
از محل اعتبارات بند « ب «تبصره  16قانون
بودجه سال  1397در بخش توسعه سرمایه
گذاری و اشتغال تقدیر کرد.استاندار مازندران
همچنین با اظهار خرسندی ازعملکرد بانک
های خصوصی ،ابراز امیدواری کرد؛ با توجه به
نامگذاری سال  1398به عنوان «رونق تولید»،
بانک های خصوصی استان در بخش توسعه
سرمایه گذاری اشتغال و تحقق شعار رونق
تولید مشارکت و همکاری الزم را به عمل آورده
و در این مسیر گام های موثری بردارند.

ارتباط مستقیم تلفنی با معاون
مالی و اقتصادی بانک شهر

جلسه ارتباط مستقیم تلفنی با مدیران
بانک شهر ،این هفته با حضور معاون مالی
واقتصادی این بانک برگزار میشود.جلسه
ارتباط مستقیم تلفنی این هفته ،با حضور
حسن رستم پناه ،معاون مالی و اقتصادی،
در سامانه نظارت و ارتباطات مردمی 8655
برگزار میشود.بر این اساس همکاران
میتوانند امروزاز ساعت  10تا  12از طریق
شماره تماس  8655هرگونه انتقاد ،پیشنهاد،
شکایت و تقدیر خود از عملکرد این حوزه
را مطرح کنند.گفتنی است ،سامانه8655
به منظور رسیدگی به شکایت ،انتقادات و
پیشنهادات مشتریان و شهروندان بانک
شهر ،راهاندازی شده است که از این طریق
هر هفته یکی از مدیران و یا معاونان بانک،
پاسخگوی حوز ه مربوطه خواهند بود.

انتصابات جدید در بانک ملی

با صدور احکامی توسط محمدرضا حسین
زاده مدیرعامل بانک ملی ایران تعداد  4نفر
از همکاران به سمت های جدید مدیریتی
منصوب شدند که عبارتند از:
.1آقای محمد شهرام اخالق دوست :مدیر
امور حراست
.2آقای نادر اکبری وند :ریاست اداره کل
روابط عمومی
.3آقای بهرام واقفی:ریاست اداره کل
بازاریابی و امور مشتریان
.4آقای علیرضا یحیوی :سرپرست اداره
کل تحقیقات و نوآوری

برخی اقدامات پیشگیرانه برای
جلوگیری از تخلفات بیمهای

مدیر دفتر حراست بیمه دانا طی سخنانی
با اشاره به برگزاری جلسات و نشستهای مکرر
دفاتر حراست شرکت های بیم ه ای با محوریت
مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی
و با حضور نماینده دادستان ،نیروی انتظامی
و مدیران فنی شرکتهای بیمه در خصوص
شناسایی و بررسی تخلفات بیمهای گفت :در
این جلسات درباره تخلفات بیمهای صورت
گرفته در صنعت بیمه ،چگونگی شناسایی
متخلفان و ارائه راهکار برای جلوگیری از
این روند بحث و تبادل نظر میشود.سید
اصغر دفین افزود :این مدیریت در انواع رشته
های بیمهای خصوصاً بیمه های اتومبیل ،با
بررسی پروندههای خسارت بیمه نامه شخص
ثالث و بدنه ،نسبت به شناسایی تعدادی از
سرگروههای باندهای تخلفات بیمهای اقدام
و در نهایت با همکاری مدیریت دفتر حقوقی
منجر به صدور حکم جلب برای تعدادی از
این متخلفان شده که حاصل آن جلوگیری از
پرداخت میلیاردها تومان خسارت غیر واقعی
بوده است .دفین همچنین گفت :به منظور
بررسی و ارزیابی خسارات شعب ،کارگروهی
در این شرکت متشکل از عضو هیات مدیره،
معاون مدیر عامل و مدیریت های حراست،
اتومبیل و حقوقی ایجاد شده تا ضمن بررسی
روند تخلفات احتمالی بیمهای ،نسبت به تهیه
شیوهنامه جدید پرداخت خسارت اقدام شده و
موضوع در حال پیگیری و نهایی شدن است.

