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شوک ارزی تخلیه شد؛

اخبار
 14میلیون تراکنش مالی موفق
در اپلیکیشن «بله»

در بهار امسال میزان تراکنش های مالی
انجام شده در اپلیکیشن «بله» به بیش از 14
میلیون تراکنش رسید.به گزارش روابط عمومی
بانک ملی ایران ،در ماه های فروردین ،اردیبهشت
و خرداد بیش از  8.4میلیون تراکنش موفق
کارت به کارت انجام شده و حجم کل پول انتقال
یافته به  3.3هزار میلیارد تومان می رسد.در
مدت مذکور ،بیش از  1.6میلیون خرید شارژ
در اپلیکیشن بله صورت گرفته است.اپلیکیشن
مالی «بله» اکنون بیش از سه میلیون و 380
هزار عضو دارد و در بهار امسال تعداد  359هزار
کانال و گروه در اپلیکیشن مالی بله فعال بوده
اند.در حال حاضر  20بانک به عنوان مبدا انتقال
وجه به این اپلیکیشن پیوسته اند .خرید شارژ و
بسته اینترنت ،پرداخت قبوض و خالفی خودرو،
دریافت موجودی کارت ،صورتحساب و ...از دیگر
خدمات بانکی است که در این اپلیکیشن ارایه
می شود.اپلیکیشن «بله» در یکی از شرکت های
زیرمجموعه شرکت داده ورزی سداد با حمایت
و پشتیبانی بانک ملی ایران توسعه یافته است و
اکنون سهم قابل توجهی در تراکنش های مالی
مشتریان نظام بانکی دارد.

راه اندازی سامانه «بورسار»
در بانک شهر

معاون برنامه ریزی و فن آوری اطالعات
بانک شهر از راه اندازی سامانه «بورسار» با
هدف تسهیل خرید و فروش برخط سهام در این
بانک خبر داد.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط
عمومی بانک شهر ،جواد عطاران با بیان اینکه
شعار» نوآوری در خدمت» سرلوحه خدمات ارایه
شده از سوی این بانک است،گفت:در راستای
توسعه ارائه خدمات به مشتریان و فعاالن بازار
سرمایه امکان خرید سهام در سامانه معامالت
برخط کارگزاران به صورت مستقیم و بدون
نیاز به واریز مبالغ به سپرده شرکت کارگزاری
موردنظر میسر خواهد بود؛ بدین ترتیب که ابتدا
مشتری اقدام به واگذاری سپرده بانکی خویش
به شرکت کارگزاری موردنظر در کانال اینترنت
بانک خود می کند و پس از تأیید شرکت مزبور،
در زمان ثبت سفارش خرید اصل مبلغ در سپرده
فرد مسدود شده و در صورت تأیید سفارش و
انجام عملیات خرید مبلغ به صورت لحظه ای
از سپرده مشتری برداشت و به سپرده کارگزاری
واریز می شود و در صورت عدم اجرای سفارش
خرید در زمان بسته شدن بازار معامالت مبلغ
سفارش از سپرده فرد رفع انسداد خواهد شد.
وی افزود :برای استفاده از این خدمت ،متقاضیان
ابتدا الزم است در سیستم معامالت برخط
یکی از شرکتهای کارگزاری طرف قرارداد
با بانک شهر ثبتنام کرده و کد بورسی ،نام
کاربری و رمز سامانه مذکور را دریافت کنند.
عطاران خاطر نشان کرد :فعاالن بازار سرمایه
سپس برای استفاده از سرویسهای بورسار در
معامالت آنالین سهام میتوانند به شعب بانک
شهر در سراسر کشور مراجعه و با ارائه مدارک
هویتی خود ،اقدام به فعال سازی این سرویس
بر روی کانال اینترنت بانک خویش کنند.به
گفته معاون برنامه ریزی و فن آوری اطالعات
بانک شهر  ،متقاضیان با استفاده از اینترنت بانک
شهر ،امکان مدیریت سپرده های خود به منظور
انجام معامالت ،دریافت گزارشات تراکنش های
انجام شده و لغو واگذاری سپرده به کارگزار را
دارا هستند.

افزایش سرمایه بانکها
شتابدهنده رونق تولید است

رضا سهم دینی ،رئیس هیئت مدیره
بانک دی ،در بازدید از هلدینگ توربو کمپرسور
نفت ( )OTCبر تامین مالی هدفمند و اعطای
تسهیالت بانکی مناسب به پروژههای کالن
ملی و صنایع اشتغالزا بر اساس اولویت های
اقتصادی کشور تاکید کرد.به گزارش اداره
روابط عمومی و تبلیغات بانک دی ،رضا سهم
دینی ،رئیس هیئت مدیره به همراه شعبانعلی
داورپناه ،معاون اعتبارات ،ناصر شریعتی ،مدیرکل
امور شعب و بازاریابی  ،مهدی یدالهی فر ،رئیس
اداره اعتبارات و مسعود الویریان ،رئیس اداره امور
شعب جنوب کشور و شرق تهران در راستای
گسترش مبادالت مالی و ارائه خدمات بانکی از
هلدینگ توربو کمپرسور نفت ( )OTCبازدید و با
مدیر عامل این مجموعه دیدار و گفت و گو کرد.
بر اساس این گزارش در این دیدار سهم دینی
ضمن آشنایی با دستاوردها و اقدامات هلدینگ
توربو کمپرسور نفت با تمجید از اقدامات انجام
شده در این مجموعه گفت :دستاوردهای توسعه
ای حاصل شده در هلدینگ توربو کمپرسور
نفت ،بعد از اعمال تحریم های ظالمانه غرب
علیه کشور و قطع همکاری شرکای خارجی
این مجموعه می تواند به عنوان یک الگوی
موفق برای سایر شرکت های ایرانی مطرح شود.
وی افزود :تولید اولین توربین ملی  ۲۵مگاواتی
در زیر مجموعه  OTCکه موجب شد ایران در
جمع  ۵کشور دارنده دانش فنی این صنعت قرار
گیرد پس از آن اتفاق افتاد که در پی موج جدید
تحریم های غرب علیه ایران همکاری بسیاری
از کشورها و شرکت ها با کشور قطع شده بود اما
مهندسان این شرکت با اراده مثال زدنی خود
موفق به بومی سازی و تامین توربوکمپرسورهای
مورد نیاز صنعت نفت  ،گاز و پتروشیمی بدون
اتکا به شرکا و سرمایه گذاران خارجی شدند.
رئیس هیئت مدیره بانک دی با اشاره به رسالت
بانک ها در حمایت از مجموعه های خودکفا و
مستقلی چون مجموعه  OTCتصریح کرد :در
شرایطیکهتحریماقتصادایرانبهعنوانمهمترین
حربه دشمن برای فشار به صنایع داخلی و معیشت
مردم انتخاب شده است ،حمایت بنگاه های مالی از
مجموعه هایی چون  OTCکه با خنثی کردن اثر
تحریم ها بر حوزه فعالیت های خود ،موفق به بومی
سازی دانش و برآورده کردن نیازهای کشور شده اند
یک رسالت تاریخی محسوب می شود.

همتی :نرخ ارز را ما تعیین نمیکنیم

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه
بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز دخالتی نمیکند و
باید شاخصهای اقتصادی و بازار ،نرخ ذاتی ارز را
تعیین کند ،گفت :از دو ماه قبل به دلیل تخلیه شوک
ارزی ،شاخصهای اقتصادی رو به اصالح است؛ لذا
نرخ تورم و بیکاری هم رو به کاهش است.
عبدالناصر همتی که به منظور بررسی وضعیت
پولی و ارزی به استان اصفهان سفر کرده است ،در
دیدار با اعضای اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادی این
استان ،با بیان اینکه علی رغم شرایط تحریم ،طی
یک سال اخیر ،فعالیت فعاالن اقتصادی بیش از پیش
افزایش یافته است ،اظهار کرد :با توجه به این شرایط،
فعاالن اقتصادی باید از این فرصت استفاده کنند تا
تهدید را به فرصت تبدیل کنیم .خوشبختانه در حال
حاضر و با اقدامات دولت ،فشارهای دشمن خنثی
شده است و امیدواریم با تدبیر و حمایت فعاالن
اقتصادی به نتایج بهتری دست یابیم.
وی با اشاره به اینکه از دو ماه قبل به دلیل
تخلیه شوک ارزی ،شاخصهای اقتصادی رو به
اصالح است ،عنوان کرد که نرخ تورم و بیکاری نیز
رو به کاهش است.

کودکان با
«سرزمین
کودک» بانک
پاسارگاد،
بانکداری
میآموزند

به گفته رئیس کل بانک مرکزی ،در سال
گذشته  ٤٢میلیارد دالر و در سه ماه و نیم گذشته
 ١٢میلیارد دالر تأمین ارز برای واردات صورت گرفته
است و بخش مهمی از آن را صادرکنندگان از سامانه
نیما تأمین کردهاند.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه
مجموعه اقدامات بانک مرکزی ،روند بازار ارز را رو به

بانک پاسارگاد در اقدامی ابتکاری و با هدف آموزش،
فرهنگسازی و سرگرمی کودکان و نوجوانان ،از نرمافزار
موبایلی (اپلیکیشن) تحتعنوان «سرزمین کودک»
بانکپاسارگاد رونمایی کرد.
به گزارش روابطعمومی بانکپاسارگاد ،نرمافزار
موبایلی (اپلیکیشن) تحتعنوان «سرزمین کودک»
بانکپاسارگاد در راستای برقراری تعامل بیشتر با کودکان
و نوجوانان در بستر تلفنهای همراه و تبلت و ارایه
برنامههای کاربردی با هدف آموزش و فرهنگسازی،
بانکداری و مدیریت سرمایه بارگذاری شد.
بر اساس این خبر ،در این نرمافزار مطالب و
بخشهای متنوعی از قبیل داستان تعاملی ،بازی ،آموزش

ثبات برده است ،تأکید کرد :با همت صادرکنندگان
وابستگیهایمان به ارز نفتی کم شده است .همچنین
در صنعت خودروسازی هم بهتر است واردات را
محدود و صنعت داخلی قطعات و خودروسازی را
تقویت کنیم.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود در
خصوص سیاستهای ارزی بانک مرکزی گفت :بانک

طراحی و نقاشی ،رنگآمیزی ،پخش ویدیو ،کارتون و
 ...در دسترس است .یکی از تمایزهای اصلی این برنامه
کاربردی داستان تعاملی است که یکی از بهترین ابزارهای
رفتارآموزی و آموزش غیر مستقیم در دنیا است و کاربر
میتواند در آن به جای شخصیت داستان ،تصمیمگیری
کرده و بر روند و پایان داستان تأثیر بگذارد.
از اهداف این برنامه میتوان به تولید محتوا به
جهت سرگرمی ،آموزش و توانمندسازی و مهارتافزایی
خانوادهها و کودکان ،ایجاد محیط مجازی پاک و
هوشمند برای کمک به خانوادهها و کودکان در دورهی
انفجار فناوریهای اینترنتی ،آموزش مهارت مدیریت
سرمایه ،تببین نقش بانک و مفهوم پسانداز در زندگی

مرکزی در تعیین نرخ ارز دخالتی نمیکند ،چراکه
معتقدیم شاخصهای اقتصادی و بازار ،نرخ ذاتی ارز
را تعیین خواهند کرد.
وی با اشاره به تولید ملی و لزوم حمایت از آن
گفت :مبنای ارزش پول ملی ،تولید ملی است پس
باید در این مسیر به جد تالش و گام برداریم.
طبق اعالم بانک مرکزی ،رئیس کل بانک
مرکزی این بانک در ادامه به تشریح سیاستهای
پولی پرداخت و گفت :تمام تالش بانک مرکزی،
کنترل نقدینگی است .ضمن آنکه به دلیل افزایش
نرخ ارز ،واحدهای تولیدی دچار کمبود نقدینگی
شدهاند ،بر این اساس بانک مرکزی با درک این
شرایط گامهای مهمی در این مسیر برداشته است.
وی افزود :سال جاری نیز کنترل نقدینگی از اهداف
اصلی بانک مرکزی است و با این سیاست امیدواریم
شاهد آثار تورمی و نوسان نرخ ارز نباشیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از
روشهای مختلف درصدد تأمین مالی واحدهای
تولیدی هستیم ،تاکید کرد :اولویت اصلی بانک
مرکزی کنترل نقدینگی و همچنین تأمین ارز برای
تأمین کاالهای اساسی است.

بهویژه برای کودکان و مهارتافزایی در خصوص مهارت
تصمیمگیری با داستانهای تعاملی ،فرهنگسازی سبک
زندگی دیجیتال ،توانمندسازی و ایمنسازی خانوادهها
نسبت به آسیبهای آن ،آموزش هدفمند و غیر مستقیم
جهت پیشگیری از پیدایش آسیبهای اجتماعی سبک
زندگی کنونی ،اشاره کرد.
گفتنی است دریافت نسخه  Androidاین نرمافزار
از طریق لینک https://www.bpi.ir/uploads/files/kids.bpi.
 apkدر سامانه موبایلی بانکپاسارگاد و یا لینک https://
 cafebazaar.ir/app/plus.fanap.pasargad.kids/?l=faدر کافه
بازار قابل دریافت است .همچنین به زودی نسخه IOS
این اپلیکیشن در دسترس قرار خواهد گرفت.

خریداران سکه هم ضرر کردند

آن روی سکه!

بررسی روند قیمت سکه در سال جاری حاکی از آن است که
کسانی که در سال جاری به دنبال خرید سکه و طال بودهاند ،با زیان
مواجه شدهاند.
خرید طال و سکه از گذشته به عنوان یکی از راههای سرمایهگذاری
مطمئن برای مردم بوده و بسیاری از افراد به جای پسانداز پول خود
به سراغ خرید طال و سکه میرفتند تا ارزش پول خود را حفظ کنند.
این موضوع همچنان نیز یکی از رایجترین روشهایی است که مردم
برای پسانداز پول خود استفاده میکنند؛ هرچند که از سال گذشته
بسیاری از مردم به جای ورود به بازار طال و سکه ،به سوی خرید دالر
رفتند ،چرا که در زمانی اندک با ایجاد التهاب در بازار و تحت تأثیر روانی،
قیمت دالر به یکباره افزایش یافت.
همزمان با افزایش قیمت دالر و کاهش ارزش پول ملی ،قیمت طال
نیز رو به فزونی گذاشت و رفته رفته سکه بهار آزادی پنج میلیون تومان
را نیز رد کرد ،اما بار دیگر به زیر پنج میلیون تومان بازگشت.
در این شرایط با توجه به شرایط ناپایدار بازار ارز ،بسیاری از افراد
که عالقهای به سرمایهگذاری در این بازار نداشتند ،به سوی خرید طال و
سکه رفتند تا ارزش پول خود را حفظ کنند.
هرچند که پیشبینی میشد که سال جاری سال سختی برای
ایرانیان باشد و برخی نیز از افزایش شدید قیمت دالر و سکه در سال
 ۱۳۹۸خبر میدادند ،اما آمارها نشان میدهد که قیمت سکه در سال

جاری تاکنون کاهشی بوده است.
بررسی قیمت سکه در چهار ماه اخیر
در روزهای پایانی سال گذشته قیمت هر سکه بهار آزادی طرح
جدید به چهار میلیون و  ۶۵۰هزار تومان رسید و هر سکه طرح قدیم با
قیمت چهار میلیون و  ۴۰۰هزار تومان معامله شد؛ نیم سکه و ربع سکه
نیز به ترتیب ،دو میلیون و  ۴۵۰هزار تومان و یک میلیون و  ۶۰۰هزار
تومان قیمتگذاری شد.
با ورود به ماه دوم سال جاری ،قیمت سکه با افزایش همراه بود و
هر سکه طرح جدید چهار میلیون و  ۸۵۵هزار تومان و طرح قدیم چهار
میلیون و  ۷۰۰هزار تومان قیمت خورد.
از سوی دیگر نیم سکه نیز به قیمت دو میلیون و  ۵۸۰هزار تومان
و ربع سکه هم یک میلیون و  ۷۰۰هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه در روزهای نخستین ماه سوم سال ،تغییر چندانی
نسبت به اردیبهشت ماه نداشت؛ به طوریکه قیمت هر سکه طرح جدید
چهار میلیون و  ۸۱۰هزار تومان و طرح قدیم چهار میلیون و  ۷۰۰هزار
تومان بود؛ نیم سکه و ربع سکه نیز با نرخهای دو میلیون و  ۷۰۰هزار
تومان و یک میلیون و  ۷۴۰هزار تومان خرید و فروش شدند.
اما از روزهای پایانی خردادماه قیمت دالر و سکه کاهش یافت و در
نخستین روز تیر ماه ،هر سکه طرح جدید به قیمت چهار میلیون و ۶۴۵
هزار تومان و طرح قدیم چهار میلیون و  ۴۵۰هزار تومان رسید.

مدیرعامل بیمه تجارتنو؛

اصالحات در صنعت بيمه را بايد از شركت هاي بزرگ آغاز كرد

قیمت نیم سکه در این روز دو میلیون و  ۴۵۰هزار تومان و ربع
سکه یک میلیون و  ۵۸۰هزار تومان بود.
اما آخرین قیمتها از بازار سکه نشان میدهد که این بازار در این
روزها به روند نزولی خود ادامه داده و قیمت سکه با کاهش قابل توجهی
روبرو شده است؛ به طوریکه هر سکه بهار آزادی طرح جدید روز گذشته
چهار میلیون و  ۲۹۰هزار تومان و طرح قدیم چهار میلیون و  ۱۵۰هزار
تومان فروخته شد.
نیم سکه نیز روز گذشته به دو میلیون و  ۲۳۰هزار تومان و ربع
سکه به یک میلیون و  ۳۵۰هزار تومان رسیده است.
به این ترتیب ،مقایسه قیمت سکه در روزهای ابتدایی سال جاری
با قیمتهای کنونی نشان میدهد کسانی که در این بازه زمانی به سراغ
سرمایهگذاری روی سکه رفتهاند ،با کاهش قیمت سکه عم ً
ال متضرر
شدهاند و این در حالی است که روند بازار همچنان نزولی است و ممکن
است قیمتهای فعلی نیز کاهش پیدا کند.

معاون حقوقی بانک:

کنترل و نظارت ،از اصول مدیریت مطالبات است

مدیرعامل بیمه تجارتنو مشکالت موجود در بازار بیمهای کشور را ساختاری عنوان کرده و تاکید
داشت ،برای اصالح آن باید از شرکت های بزرگ این صنعت شروع کرد.به گزارش روابط عمومی به نقل
از پایگاه خبری رازپول؛ نیما نوراللهی با بیان اینکه خصوصی سازی صنعت بیمه در حالی به وقوع پیوست
که شرایط آن مهیا نبود اظهار داشت :در شرایطی که بیش از  ۳۵درصد بازار بیمه در اختیار یک شرکت
است نمی توان گفت رقابتی است.وی اذعان داشت که شرایط فعلی بازار توسط شرکت های بزرگ رهبری
می شود و اصطالحا “رهبر ،پیرو” است و شرکت های کوچک و تازه تاسیس در تله این شرایط افتاده اند .
مدیر عامل تجارتنو با بیان اینکه برای رقابت با شرکت های بزرگ بازار شرایط بسیار سخت و
پیچیده است عنوان کرد :شرکت های کوچک باید به سهام داران خود پاسخگو باشند و همین پاسخ گویی
به ذی نفعان است که این شرکت ها را وادار به رقابت های نه چندان حرفه ای کرده است.
نوراللهی در پاسخ به اینکه برای اصالح بازار موجود چه باید کرد ،گفت  :ساختار باید از سمت
شرکتهای بزرگ اصالح شود تا کوچکترها نیز از انضباط رفتاری برخوردار شوند .بیمه مرکزی با آنکه
از عوامل مطلوب و تاثیرگذاری از هیات عامل برخوردار است و به دلیل مشکالت ساختاری فعلی در این
صنعت انرژی بسیاری را صرف می کند ولیکن به نظر نمی رسد بازخوردهای الزم را دریافت کند.
مدیرعامل بیمه تجارتنو در بخش دیگری از اظهاراتش به انتخابات پیش روی سندیکا اشاره کرده
و افزود :بسیاری از مشکالت باید از طریق نهادی مانند سندیکا راهبری شود اما عدم همگرایی در صنعت
بیمه مانع نقش آفرینی سندیکا شده است.نوراالهی تاکید داشت :به دلیل ضعف همگرایی در صنعت بیمه
هر فردی هم در سندیکا انتخاب شود شرایط تفاوت چندانی نخواهد کرد.وی با انتقاد از اینکه در مناقشه
اخیر با یک خودروساز در حالی که یکی از شرکت های بیمه حامل پیام کل صنعت بیمه بود تنها برای
خود مذاکره ومصالحه کرد ،افزود :بزرگان این صنعت قواعد را رعایت نمیکنند و تنها پیگیر مصالح خود
هستند در حالی که بزرگی در هر موقعیت و جغرافیایی هزینه دارد.

همایش روسای شعب ،مدیران و وکالی اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد استان آذربایجان شرقی با
حضور معاون حقوقی برگزار شد.به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد استان آذربایجان شرقی ،علی
رضا چهره – معاون حقوقی بانک  -در این همایش برنامه ريزي های علمی و اجرايي در بخش وصول
مطالبات در ساختار شبکه بانكي را زمین ه ساز کنترل و کاهش معوقات عنوان کرد.
وی با مقایسه عملکرد استان در حوزه مطالبات در سال های اخیر ،گفت :کاهش  20درصدی
مطالبات آذربایجان شرقی در سال  97نشان از برنامه ریزی و مدیریت مدبرانه و حاصل کار گروهی است
و حرکت مستمر استان در این مسیر موجب رشد تمامی شاخصهای عملکردی خواهد بود.
معاون حقوقی بانک ،کنترل جریان ورودی پرونده ها به مطالبات غیرجاری ،تمرکز بر پرونده های
کالن مطالبات غیر جاری و ارتقاء و بهبود و نظارت برفرآیند وصول مطالبات را از نکات برجسته و موثر
در مدیریت مطالبات در استان آذربایجان شرقی عنوان کرد.
امیر بهبودی  -رئیس اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی – نیز در این همایش ضمن ارائه
گزارشی از عملکرد استان و با تجلیل از تالش های همکاران خود به ویژه در حوزه مدیریت مطالبات در
سال  ،97گفت :تیم مدیریتی استان با اولویت قراردادن جلسات مطالبات کالن ،تقسیم کار ،نظارت و
استفاده از تمامی ابزارهای تعریف شده ای چون نسیم مهر و آموزش کارکنان توانست در سال گذشته
نتایج مطلوبی بدست آورد.
گفتنی است در پایان این همایش مراسم تکریم و معارفه معاون اداری ،مالی و معاون اجرائی استان
نیز برگزار شد و از  3رئیس شعبه برگزیده و مدیر حقوقی استان تقدیر به عمل آمد.
همچنین همزمان با این نشست ،همایش وکالی شعب بانک نیز با هدف بررسی عملکرد و حل
و فصل مسائل و مشکالت وکال با حضور معاون حقوقی و رئیس اداره دعاوی برگزار شد که موارد و
موضوعات مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و  3نفر از وکالی برتر استان هم تجلیل شدند.

حضور بانک صنعت و معدن و شركت هاي گروه در اولين نمایشگاه
فرصت های ساخت داخل و رونق تولید

بانک صادرات ایران در  ١٥ماه گذشته ٤٠٠ ،هزار میلیارد ریال
منابع جدید جذب کرد

دكتر محمد حسن ترابي از حضور بانک صنعت و معدن در نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت
داخل و رونق تولید که از  27تا  30تیرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
برگزار می شود ،خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن ،دكتر محمد حسن ترابي
مدير روابط عمومي و امور مشتريان این بانک اعالم كرد :بانك صنعت و معدن به همراه شرکت های تابعه
خود شامل شرکت های سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران ،شبکه صرافی صنعت و معدن ،کارگزاری
صنعت و معدن و لیزینگ صنعت و معدن در اين نمايشگاه توانمندی و فعالیت های تخصصی خود در
حوزه های تولید و صنعت را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می دهد و همچنين شركت سرمايه
گذاري صنايع شيميايي نيز ليست تجهيزات و قطعات مورد نياز توليد داخل را در اين نمايشگاه اعالم
مي دارد.وي افزود :تسهیل گری حرفه ای و اثربخش در ارائه خدمات مالی ،بانکی و مشاوره ای به منظور
تأمین مالی طرح های بزرگ زیرساختی و بنگاه های کوچک ،متوسط و بزرگ با اولویت بخش خصوصی
در راستای توسعه پایدار از جمله ماموریت های بانک صنعت و معدن است.
دكتر ترابي خاطرنشان كرد :این بانک ،همکاری و تعاملی اثر بخش با متولیان سیاست گذاری توسعه
اقتصادی کشور دارد و ارزش آفرینی خود را با اتکا به توانایی های سرمایه انسانی ،شبکه ارتباطات بین
المللی و ملی و ایجاد شرایط مناسب تامین مالی ،تحقق می بخشد و حضور در این نمایشگاه فرصت
مغتنمی است تا برنامه ها و راهبردهای این بانک بیش از پیش به جامعه هدف شامل تولیدکنندگان،
صنعتگران و سرمایه گذاران بخش های دولتی و خصوصی معرفی شود .مدير روابط عمومي و امور
مشتريان بانك صنعت و معدن بيان داشت :اين اولین دوره است كه نمایشگاه «فرصت های ساخت داخل
و رونق تولید» با شعار «پویش ملی ،نهضت ساخت داخل» با هدف رونق تولید و و داخلی سازی نیازهای
صنایع برگزار می شود و صنایع خودرو و قطعات ،صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی ،لوازم خانگی ،صنایع
دریایی ،مخابرات و نفت و گاز و پتروشیمی از جمله محورها و حوزه های تخصصی این نمایشگاه است.
نمايشگاه مزبور به همت وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از تاريخ
 27تا  30تیرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران داير خواهد بود و بانك
صنعت و معدن درسالن  38Bغرفه شماره  14آماده ارائه خدمات به بازديدكنندگان خواهد بود.

عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران از جذب  ٤٠٠هزار میلیارد ریال منابع جدید در  ١٥ماه گذشته
توسط این بانک خبر داد و گفت :با وجود افزایش قابل توجه مصارف بانک صادرات ایران ،روند افزایش
مطالبات غیرجاری کنترل شده است.به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،رضا صدیق در مراسم
تکریم و معارفه مدیریت جدید شعب این بانک در استان کردستان با بیان این مطلب به بررسی فعالیتها
و اقدامات بانک در سال  ٩٧و مقایسه آن با ارقام سال  ٩٦پرداخت.صدیق اظهار کرد :در  ١٥ماه اخیر
بیش از  ٤٠٠هزار میلیارد ریال منابع جدید توسط بانک صادرات ایران جذب شده که نشان از ظرفیت و
قابلیتهای فراوان نیروی انسانی و بدنه کارشناسی این بانک دارد با این حال همچنان برای ارائه خدمات
متنوع به بخشهای اقتصادی کشور باید تالش بیشتری در این راستا صورت گیرد.
وی با یادآوری اینکه در سال  ٩٦تراز بانک نزد بانک مرکزی با مشکالتی روبرو بود ،افزود :این روند
در سال  ٩٧اصالح شد و در مسیر بهتری قرار گرفت .برداشت از منابع بانک مرکزی در شان بانک صادرات
ایران نیست و باید از سیر تحوالت بانکداری ،شرایط اقتصادی و تاریخ فعالیت بانک صادرات ایران به عنوان
چراغ راه آینده درس گرفت و ضمن افزایش سهم بازار ،از ابزار و روشهای نوین خدمترسانی به اقتصاد
کشور و رفع دغدغههای تولید به بهترین وجه استفاده کرد.
وی اظهار کرد :حجم خط اعتباری  ١٠٦هزار میلیارد ریالی دریافت شده سال  ٩٦از بانک مرکزی
با تالشهای صورتگرفته تا  ٩هزار میلیارد ریال در پایان سال  ٩٧کاهش یافت .در این مسیر با تهاتر
مطالبات بانک از مشتریان دولتی با بدهی به بانک مرکزی ،موفق شدیم تا  ٩٧هزار میلیارد ریالی از
بدهیهای بانک به بانک مرکزی را تهاتر کنیم.وی افزود :در ارتباط با مطالبات غیرجاری توانستهایم آن را
کنترل کنیم به طوریکه در پایان خرداد ماه سال  ٩٨مانده مطالبات برابر با مانده مطالبات پایان اسفند
ماه  ٩٦است و در این  ١٦ماه هیچ رشد مطالباتی نداشتهایم و امیدواریم از این به بعد شاهد کاهش آن
نیز باشیم.به گفته عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران ،مصارف بانک در پایان سال  ٩٦در حدود ٩١٩
هزار میلیارد ریال بود که این رقم در پایان سال  ٩٧به هزار و  ٦٩میلیارد ریال و در پایان خرداد  ٩٨به
هزار و  ١٢٦میلیارد ریال رسیده که با این وجود ،همچنان شاهد تقاضای فراوان برای دریافت تسهیالت
از بانک هستیم.

اخبار
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وزیر جهاد کشاورزی از
بانک کشاورزی قدردانی کرد

مهندسمحمودحجتیوزیرجهادکشاورزی
از بانک کشاورزی به دلیل پرداخت تسهیالت
برای توسعه سرمایه گذاری و رونق تولید در استان
خراسان شمالی قدردانی کرد.به گزارش روابط
عمومی بانک کشاورزی،وزیر جهاد کشاورزی روز
گذشته در آیین افتتاح همزمان طرح های عمرانی
و تولیدی بخش کشاورزی استان خراسان شمالی
در حضور رئیس جمهورگفت :بانک کشاورزی در
سال گذشته معادل  ۶۳۰میلیارد تومان در قالب
 ۲۵۳۰۰فقره تسهیالت برای توسعه سرمایه
گذاری و رونق تولید به بهره برداران و کشاورزان
روستایی و عشایری در استان خراسان شمالی
پرداخت کرده است.وی در این جلسه که روح اله
خدارحمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک
کشاورزی نیز حضور داشت ،خاطر نشان کرد :این
بانک در سال جاری نیز برای تامین و پرداخت
 ۶۱۳میلیارد تومان تسهیالت برنامه ریزی کرده
است که الزم می دانم از خدمات بانک کشاورزی
قدردانیکنم.

عرضهبیمهنامهمسافرتی
در کلیه شعب بانک سامان

بانک سامان با هدف ارائه خدمات و امکانات
متمایز به مشتریان خود ،امکان صدور بیمه نامه
مسافرتی در کلیه شعب این بانک را فراهم کرد.به
گزارش روابط عمومی بانک سامان ،کلیه مشتریان
بانک سامان از این پس برای خرید بیمهنامه
مسافرتی جهت پوشش هزینههای پزشکی و
دیگر خسارات ناشی از سفر ،میتوانند به یکی از
شعب بانک سامان در سراسر کشور مراجعه کنند.
بر این اساس ،بیمهنامه مسافرتی سامان ،عالوه بر
آنکه امکان ارائه خدمات کمک رسانی به صورت
 24ساعته در سراسر جهان را دارد ،هزینههای
خسارت را به صورت مستقیم به مراکز درمانی
میپردازد و این موضوع باعث میشود که بیمه
گذار لزومی به پرداخت هزینهها در سفر نداشته
باشد .همچنین بانک سامان با ارائه مستقیم
بیمهنامه مسافرتی ،این امکان را فراهم کرده
که مشتریان بدون واسطه شرکتهای خارجی
مسائل و مشکالت خود را از طریق شعب بیمه
سامان پیگیری کنند .عالوه بر این خریداران این
بیمهنامه از خدمات اپراتور فارسی زبان 24ساعته و
همچنیناطالعاتوموقعیتمکانیمراکزدرمانی،
پزشکان و داروخانههای طرف قرارداد در سراسر
جهان بهره خواهند برد.

فرماندهانتابعهبسیجوزارت
اقتصاد،مهمانبیمهدانا

نشست هماندیشی فرماندهان تابعه وزارت
امور اقتصادی و دارایی روز  24تیر ماه جاری در
محل سالن اجتماعات ساختمان سعدی بیمه
دانا به میزبانی پایگاه بسیج این شرکت برگزار
شد.به گزارش روابط عمومی بیمه دانا ،در این
نشست که دکتر زمانی فرمانده مرکز و اعضای
شورای فرماندهی بسیج وزارت امور اقتصادی
و دارایی و سایر فرماندهان و دکتر کاردگر نایب
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بیمه دانا حضور
داشتند،دربارهوظایفومسوولیتهایهستههای
اندیشهورزی بحث و تبادل نظر شد.دکتر کاردگر
در این نشست طی سخنانی گفت :امروز تقابل
دنیا با ما جنگ نظامی نیست ،بلکه جنگ تفکر
و ایدههاست ،لذا ضرورت دارد در تقویت هیأتها
و هستههای اندیشهورزی بیش از پیش تالش
کنیم.وی از اساتید بسیجی دانشگاهها و گروههای
اندیشهورزیخواستباتقویتارتباطاتوتعامالت
خود در جهت استحکام این فرایند نهایت استفاده
را به عمل آورند.مدیرعامل بیمه دانا همچنین ابراز
امیدواری کرد با تالش عموم عزیزان ،گام دوم
انقالب با پویایی بیشتر و بهتر برداشته شود.در این
نشست دکتر زمانی در باره حضور اثربخش اعضای
بسیج در همایش بزرگ عفاف و حجاب مطالبی
ایراد و بر تقویت انسجام نیروهای ارزشی در جامعه
تاکیدکرد.اسماعیلکطولیفرماندهبسیجبیمهدانا
نیز در این نشست گزارشی تصویری از عملکرد
یکساله این پایگاه ارائه و از حمایت های قابل توجه
مدیرعامل بیمه دانا و فرماندهی مرکز بسیج وزارت
امور اقتصادی و دارایی در ارزیابی عملکرد شورای
این پایگاه تقدیر کرد.

پست بانک ایران
نقش مهمی در ایجاد اشتغال
پایدار در روستاها دارد

دکتر احمد همتی نماینده مردم سمنان در
مجلس شورای اسالمی در نشست با مسئوالن
پست بانک استان اظهار داشت :پست بانک ایران
توانسته است با حضور در مناطق کم برخوردار،
محروم و روستائی نقش مهمی را در ایجاد
اشتغال پایدار در این مناطق در راستای تحقق
اقتصاد مقاومتی ایفا کند.دکتر احمد همتی
نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسالمی
در نشست با مسئوالن پست بانک استان اظهار
داشت :پست بانک ایران توانسته است با حضور
در مناطق کم برخوردار ،محروم و روستائی نقش
مهمی را در ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق
در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند.به
گزارش روابط عمومی پست بانک ایران :وی در
ادامه ضمن قدردانی از خدمت رسانی شایسته
این بانک در مناطق کم برخوردار و اهتمام به
معیشت روستائیان در راستای رونق اقتصادی،
ایجاد اشتغال پایدار ،توسعه بانکداری الکترونیک و
کاهش هزینه های ناشی از ترددهای غیر ضرور
آنان جهت انجام عملیات بانکی به شهرها خواستار
حمایت و همکاری های دستگاه های اجرائی از
پست بانک شد.ابوالحسن موسوی مدیر شعب
پست بانک استان سمنان نیز در این نشست
با اشاره به ماموریت مهم این بانک در روستاها
جهت حمایت از تامین مالی کسب و کارهای
خرد و ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید گفت:
این بانک در توسعه اقتصادی روستا نقش مهم و
تاثیر گذاری دارد.

