بانک و بیمه
اخبار
اعطای تسهیالت به جامعه
پزشکی کشور در قالب طرح
مهر سالمت 98

بانک رفاه کارگران با هدف تداوم روند ارائه
خدمات مطلوب و متمایز در شبکه بانکی به
فعاالن حوزه سالمت کشور «طرح مهر سالمت
 »98را ارائه کرد.به گزارش روابط عمومی بانک
رفاه کارگران ،این بانک در راستای تامین نیازهای
مالی فعاالن حوزه سالمت کشور و با هدف توسعه
و ارتقاء بیش از پیش ارائه خدمات درمانی و
بهداشتی در سطح کشور در قالب «طرح مهر
سالمت  « 98به جامعه پزشکی کشور ،اعضای
هیأت علمی کشور فاقد پروانه مطب شاغل در
مراکز درمانی ،پرستاران شاغل در مراکز درمانی
که دارای شماره نظام پرستاری از سازمان نظام
پرستاری جمهوری اسالمی هستند و سایر
کارکنان شاغل تمام وقت در مراکز درمانی که
مرکز مربوطه نیز دارای حساب نزد بانک رفاه بوده
و یا نسبت به افتتاح حساب اقدام کند و داروخانه
ها تسهیالت می دهد.مدت اجرای این طرح
تا پایان شهریور ماه  99خواهد بود و متقاضیان
واجد شرایط می توانند به منظور تأمین سرمایه
در گردش ،مواد اولیه ،ابزار کار ،لوازم یدکی و
یا خرید ماشین آالت ،تجهیزات و تأسیسات،
تعمیرات اساسی و بازسازی کامل محل فعالیت
(مطب/داروخانه) /واحد مسکونی ،تأمین اموال و
خدمات مورد نیاز مشموالن طرح و اعضای درجه
یک خانواده (تحت تکفل) و خرید محل مطب
یا داروخانه 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 بانک (فراد)
به شماره تلفن  021- 8525تماس حاصل کنند.

تقدیر استاندار اردبیل
از بانک پارسیان

استاندار اردبیل از مشارکت و اهتمام بانک
پارسیان در کمک به توسعه ،رشد و شکوفایی
این استان تقدیر کرد.اکبر بهنامجو با ارسال نامه
تقدیر خطاب به دکتر پرویزیان ،از وی به دلیل
حضور در نشست مشترک شورای هماهنگی
بانک های کشور و ستاد راهبری و اقتصاد
مقاومتی استان و همچنین اهتمام ویژه به امر
توسعه و رونق تولید و کمک به رشد و شکوفایی
استان اردبیل  ،قدردانی کرد.در بخش دیگری از
متن نامه استاندار اردبیل خطاب به مدیرعامل
بانک پارسیان آمده است  ... :از تالش ارزنده
و ماندگار و همت عالی تان در مسیر توسعه
و رونق تولید این استان صمیمانه تشکر و
قدردانی می کنم و امیدوارم در خدمتگزاری
بیش از پیش به میهن اسالمی عزیزمان موفق
و سربلند باشید.

مجمع عمومی عادی ساالنه
بانک سینا نوبت دوم برگزار شد

مجمع عمومی عادی ساالنه بانک
سینا (نوبت دوم) با حضور  79.33درصد
از سهامداران به ریاست آقای رحمت اله
صادقیان نماینده بنیاد مستضعفان انقالب
اسالمی در محل هتل پارسیان انقالب تهران
برگزار شد.به گزارش روابط عمومی بانک سینا
در این جلسه پس از انتخاب اعضای هیأت
رئیسه ،آقای صادقیان با تبریک اعیاد قربان و
غدیر گفت :بانک سینا جزو اولین بانک هایی
بود که صورت های مالی و گزارش حسابرسی
را در موعد مقرر جهت ارائه به مجمع آماده
کرد که به دلیل زمان بری اخذ مجوز از بانک
مرکزی و به حد نصاب نرسیدن سهامداران
برگزار نشد که با پیگیریهای صورت گرفته و
تالش همکاران بانک ،خوشبختانه امروز شاهد
برگزاری آن هستیم .وی خاطرنشان کرد :در
راستای کاهش سهم بنیاد در بانک سینا که
از الزامات بانک مرکزی است از  19ماه قبل
در حال مذاکره و برگزاری جلسات با متقاضیان
از جمله یک شرکت خارجی جهت واگذاری
سهام هستیم .مجوزهای الزم در این خصوص
از سازمان بورس و بانک مرکزی دریافت شده و
منتظر تایید نهایی شورای پول و اعتبار هستیم.
در خصوص واگذاری سهام اعتماد مبین هم
اقدامات متعددی صورت گرفته که به دلیل
عدم مشتری مناسب تاکنون واگذار نشده
و البته این سهام به حد مطلوبی از ارزش و
سوددهی خواهد رسید .آقای صادقیان ،بانک
سینا را در زمره شفاف ترین بانک ها بر اساس
گزارش بانک مرکزی عنوان کرد و اظهار داشت:
یکی از راههای افزایش توان بانک برای تعامل
با بانک ها و شرکت های خارجی و همچنین
فعالیت مطلوب در بازار بانکی و بورس ،افزایش
سرمایه به منظور بهبود و اصالح ساختار مالی
است که در صورت تایید نهایی از سوی مجمع،
نسبت به انجام فرایندهای آن اقدام خواهد شد
و برای تحقق این موضوع در گام اول از طریق
تجدید ارزیابی دارائیها اقدام خواهیم نمود.

رشد  ۷درصدی پرداخت
تسهیالت مسکن

ماه گذشته  ۶۰هزار فقره انواع تسهیالت
از سوی شعب بانک مسکن پرداخت شد که
رشد  ۷درصدی نسبت به مدت مشابه سال
قبل دارد .عملکرد بانک در تیر ماه  ۹۸حاکی از
آن است که ماه گذشته بیش از  ۶۰هزار فقره
انواع تسهیالت از سوی شعب بانک مسکن به
متقاضیان دریافت اعتبار مالی پرداخت شد .این
میزان تسهیالت ارزش ریالی معادل  ۲هزار و
 ۷۵۴میلیارد تومان داشته است که به لحاظ
ارزش از رشد  ۷درصدی در مقایسه با حجم
پرداخت در تیر  ۹۷برخوردار شده است.بانک
مسکن در نخستین ماه از تابستان امسال موفق
شد حجم پرداخت تسهیالت به حوزههای
مختلف در بخش مسکن و ساختمان و البته
سایر بخشهای اقتصادی را  ۷درصد در مقایسه
با مدت مشابه در سال  ۹۷افزایش دهد.
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باهدف افزایش اعتماد مردم در بازار سرمایه؛

ورود «تابلوی برتر» به زودی در بورس تهران

مدیر عامل شرکت بورس تهران :مقررات تابلوی
برتر در هیئت مدیره نهایی شده و تصمیمگیری با
سازمان بورس است
علی صحرایی به وجود بیش از  ۵۰درصد
درخواست پذیرش در این شرکت اشاره کرد و افزود:
به لحاظ حساسیتی که برای اعتماد مردم در بازار
سرمایه قایل هستیم ،شرکتهایی را وارد بورس
میکنیم که شفافیت کاملی داشته باشند و به
سودآوریشان اطمینان داشته باشیم.
صحرایی اضافه کرد :شرکتی باید وارد بازار
سرمایه شود که در نگاه کالن و بلندمدت هم
سودآوری تضمین شدهای داشته و دورههای رکود و
رونق اقتصادی تاثیر زیادی بر آن نداشته باشد.
وی در خصوص شرایط کنونی این شرکتها
توضیح داد :این  ۵۰شرکت شرایط متفاوتی دارند؛
برخی از آنها آماده درج و حتی برخی در مرحله
قیمتگذاری و عرضه هستند .برنامه سال جاری بر
وجود عرضه اولیه به طور ماهانه و البته با توجه به
شرایط بازار بوده است؛ به این معنی که تا پایان سال
و به فرض مساعد بودن شرایط  ۱۲عرضه اولیه در
بورس تهران خواهیم داشت.
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران،
سایز و کیفیت عرضهها را نسبت به تعداد آنها مهمتر
دانست و گفت :در این مدت با عرضههای بزرگی،
چون پتروشیمی نوری مواجه بودیم که حدود هزار
میلیارد تومان ارزش داشت.

بازسازی
 ۱۰۰هزار واحد
مسکونی با
تسهیالت بانکی
توسط بنیاد
مسکن انقالب
اسالمی

وی در خصوص وضعیت «تابلوی برتر» اظهار
کرد :مقررات این تابلو در هیات مدیره بورس تهران
نهایی شده و در حال بررسی در سازمان بورس است.
در این خصوص جلسات مشترکی هم برای اطالع از
جزییات این تابلو با شرکت بورس تهران برگزار شده
و تصمیمگیری نهایی با هیات مدیره سازمان است.
صحرایی اضافه کرد :ابزار تبعی نخست کارکرد
اطمینان بخشی یا بیمهای داشت که در سال  ۹۸با
تغییراتی به عنوان ابزار تامین مالی مورد استفاده قرار
گرفت؛ در این مرحله با تجربهای که از این ابزار وجود
داشت ،سازمان به بازنگری مقررات آن پرداخت و آن
را به عنوان یک ابزار پیشرفته تامین مالی تلقی کرد.
وی تاکید کرد :یکی از مهمترین مزایای اوراق

بنیاد مسکن انقالب اسالمی تازهترین آمار از عملکرد
انجام شده در حوزه بازسازی و پرداخت تسهیالت به مناطق
آسیبدیده ناشی از سیل نوروز  ۹۸را اعالم کرد و از بازسازی
 ۱۰۰هزار واحد مسکونی با تسهیالت بانکی توسط آن بنیاد
خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،
براساس اعالم بنیاد مسکن تاکنون حدود  ۱۰۰هزار
پرونده برای دریافت انواع تسهیالت مورد نیاز به منظور
احداث مجدد واحدهای  ۱۰۰درصد تخریب شده ناشی از
سیل ،تعمیر واحدهای خسارت دیده و همچنین پرداخت

تبعی امکان تامین مالی توسط آن است .دارایی مورد
پشتوانه در این ابزار ،اوراق پذیرفته شده در بازار
سرمایه (سهام) است؛ بر این اساس ،سرعت انجام آن
باال بوده و مستلزم صرف زمان زیادی نیست.
مدیرعامل شرکت بورس ،قابل قبول تلقی نشدن
هزینههای تامین مالی در حوزه مالیاتی برای ناشر را
نکته تاریک در رابطه با استفاده از این ابزار عنوان
کرد و افزود :در این راستا شرکت بورس اوراق بهادار
تهران به دنبال برطرف کردن این مشکل است تا با
راهنمایی سازمان بورس و وزارت اقتصاد ،این هزینهها
بتواند برای ناشران قابل قبول و مورد استفاده باشد.
صحرایی ادامه داد :در تامین مالی توسط بانک
هزینهها برای ناشران قابل قبول است ،اما در بورس

تسهیالت معیشتی به خانوارهای سیلزده ،تشکیل شده
است و این موارد به بانک معرفی شدهاند.
از این تعداد حدود  ۲۷هزار پرونده برای احداث مجدد
همین تعداد واحد مسکونی مربوط به واحدهای مسکونی
 ۱۰۰درصد تخریب شده و نیازمند به احداث مجدد،
بیش از  ۴۷هزار پرونده برای دریافت تسهیالت مربوط به
تعمیرات واحدهای خسارت دیده و حدود  ۲۵هزار و ۵۰۰
پرونده برای دریافت تسهیالت معیشتی تشکیل شده است
که نظام بانکی در حال پرداخت تسهیالت به این دسته از
متقاضیان است.همچنین در مجموع برای دریافت هر کدام

این اتفاق نمیافتد و این موضوع بر قیمت تمام شده
تامین مالی تاثیر دارد؛ رفع این مساله نیز نیازمند ابزار
سیاست مالی است .به این معنی که امور مالیاتی باید
استداللهای موجود در این خصوص را بپذیرد.
وی در خصوص میزان عمق بخشی ابزارهای
موجود در بازار سرمایه عنوان کرد :به غیر از بازار
بدهی ،تامین مالی عمدتا از طریق اوراق اختیار فروش
تبعی انجام میشود .اوراق اختیار خرید و نیز فروش
تبعی نگرانی هر یک از سمتهای معامله یعنی
سرمایهگذار و ناشر را برطرف کرده است.
مدیرعامل شرکت بورس در خصوص فروش
تعهدی تصریح کرد :سرمایهگذارانی که نگاه بلندمدت
در بازار دارند ،میتوانند با استفاده از فروش تعهدی،
از تغییرات کاهشی بازار هم به نفع خودشان استفاده
کنند و در واقع به شکل دو طرفه از بازار منتفع شوند.
صحرایی بیان کرد :در ابتدای ورود ابزار جدید
به بازار نیاز به آموزش ،فرهنگسازی و در صورت نیاز
بازنگری مقررات داریم تا زیرساخت مورد نیاز برای
اجرایی شدن آن فراهم شود.
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار اظهار کرد:
این ابزار (اوراق تبعی) ،آخرین ابزاری است که در
صورت ورود ،ابزارهای کالسیک بازار ما را تکمیل
میکند؛ اکنون نیز مقررات آن کامال نهایی شده
است و تنها اگر زیرساخت و کانکشنهایی که بین
کارگزاران و خریداران وجود دارد نهایی شود ،آماده
راهاندازی خواهد بود.

از این تسهیالت شامل تسهیالت احداث مجدد بنا ،تعمیرات
واحدهای آسیب دیده و تسهیالت معیشتی ،مجموعا حدود
 ۷۶هزار پرونده به مرحله انعقاد قرارداد با بانک رسیده است؛
آمارهای ارایه شده از سوی بنیاد مسکن نشان میدهد از این
تعداد بیش از  ۲۰هزار پرونده مربوط به تسهیالت واحدهای
مسکونی نیازمند احداث مجدد ،بیش از  ۳۸هزار و ۵۰۰
پرونده مربوط به دریافت تسهیالت تعمیرات واحدهای
خسارت دیده و حدود  ۱۷هزار پرونده مربوط به قراردادهای
پرداخت تسهیالت معیشتی به خانوارهای آسیبدیده ناشی
از سیل نوروز  ۹۸است.

شتاب بخشی به پرداخت تسهیالت حمایتی آسیب دیدگان سیل اخیر

سرپرست اداره کل تسهیالت تبصره ای بانک مسکن از پرداخت
رقمی بالغ بر  ۲۵۰میلیارد تومان تسهیالت حمایتی به هموطنان سیل
زده در  ۲۱استان کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن -رضا صالحی شهرابی
سرپرست اداره کل تسهیالت تبصره ای بانک مسکن با تاکید بر
آنکه روند پرداخت تسهیالت حمایتی از هموطنان آسیب دیده در
جریان سیل اخیر کشور طی هفته های گذشته سرعت بیشتری پیدا
کرده است ،گفت :از مجموع  450میلیارد تومان اعتبار ابالغی به
ن های مختلف برای پرداخت تسهیالت حمایتی به آسیب
شعب استا 
دیدگان ناشی از سیل اخیر ،تاکنون رقمی معادل  250میلیارد و
 870میلیون و  900هزار تومان تسهیالت پرداخت شده است.
وی ادامه داد :یکی از مهم ترین نکاتی که در جریان پرداخت
تسهیالت به هموطنان آسیب دیده در جریان سیل اخیر کشور وجود
دارد اخذ تدابیر و تمهیدات ویژه برای پرداخت آسان و در کمترین زمان

ممکن به متقاضیان اخذ تسهیالت است .به طوری که گزارش عملکرد
مربوط به پرداخت تسهیالت حمایتی از آسیب دیدگان سیل اخیر نشان
می دهد طی روزهای سوم تا  12مردادماه امسال یعنی به فاصله  9روز
رقمی بالغ بر  32میلیارد تومان تسهیالت به متقاضیان اعطا شده است.
وی در عین حال با بیان اینکه شعب بانک مسکن در استان های
مختلف با آمادگی کامل برای پرداخت تسهیالت حمایتی از این گروه
در حال فعالیت هستند ،اظهار کرد :از مجموع اعتبار ابالغی به مدیریت
شعب  21استان جهت اعطای تسهیالت قرض الحسنه به آسیب دیدگان
ناشی از سیل فروردین ماه امسال ،بیش از  250میلیارد تومان تسهیالت
پرداخت شده است.
به گفته وی در میان  21استان ،پنج استان شامل لرستان ،گلستان،
خوزستان ،مازندران و همدان بیشترین آمار اعتبار ابالغی را داشته اند.
صالحی درباره اعتبار ابالغ شده به استان های مختلف کشور نیز
توضیح داد :استان لرستان با  144میلیارد و  25میلیون تومان ،استان

حسین مهری مدیر عامل بانک صنعت و معدن:

اولويت ارائه تسهيالت درنظر داشتن اهليت و صالحيت مشتريان است

دكتر مهري مديرعامل بانك صنعت و معدن تاکید کرد  :مهمترين اصل در بررسي طرح هاي تسهيالتي
شناسايي اهليت و صالحيت متقاضيان بوده و الزم است پيش از بررسي گزارش توجيهي طرح ها توان مالي،
سطح دانش ،تجربه و صداقت متقاضي در ارائه مدارك و همچنين دسترسی به شبكه تأمين و توزيع مالك عمل
قرار گيرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن ،حسين مهري رييس هيات مديره و مديرعامل
اين بانك امروز يكشنبه  20مردادماه كه در كارگاه بررسي مديريت ريسك اعتباري که در ساختمان مرکزی
این بانک برگزار شد ،سخن مي گفت ضمن تبريك عيد سعيد قربان برتمام همكاران اظهار داشت :با رعايت
الزمات حاكميت شركتي و تشكيل كميته هاي ذيربط مي توان در دستيابي به اهداف بانك بيش از پيش توفيق
داشته باشيم .دكترمهري ضمن آسيب شناسي فعاليتهاي مرتبط با مديريت ريسك  ،بيان داشت دقت نظر در
پذيرش و ارزيابي طرح ها سبب بازگشت سرمايه بانك پس از اخذ تسهيالت مي شود  .وي افزود :اگر در ابتدا
توان مالي و اهليت و صالحيت مشتري به درستي سنجيده شود  ،از افزايش حجم مطالبات معوق و مشكوك
الوصول بانك تا حد زيادي كاسته مي شود  .مدیر عامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد :به منظور انتقال دانش
كارشناسي و تجارب در خصوص نحوه وصول مطالبات بايد به آموزش كاركنان توجه ويژه اي داشته باشيم .
دكتر مهري همچنين استاندارد سازي امور ،وحدت رويه و عدم برخورد سليقه اي را الزمه عملكرد مؤثر مديران
شعب برشمرد و افزود :الزم است با آموزش و توانمندسازي كارشناسان مستقر در شعب آمادگي خود را جهت
ارائه مشاوره هاي تخصصي به مشتريان ارتقاء دهيم و كنترل و نظارت بیشتری داشته باشیم.

پاسخ به بیش از  ۱۰هزار پرسش مخاطبان بانک مسکن

تازهترین گزارش از مرکز ارتباط با مشتریان بانک مسکن ( )Call Centerنشان میدهد در اولین
ماه تابستان  ۱۰هزار و  ۶۹۶پرسش با این مرکز برقرار شده است .به گزارش به نقل از پایگاه خبری بانک
مسکن -اولین ماه تابستان اگرچه همواره به شکل سنتی با رونق نسبی معامالت مسکن در مقایسه با بهار
همان سال روبرو میشود ،اما امسال یک تابستان استثنایی در بازار مسکن رقم خورد و به دلیل اینکه
متقاضیان مصرفی مسکن به کلی بازار را ترک کردهاند ،از تعداد معامالت به شکل بیسابقه کاسته شد؛
طوری که در این ماه حدود  4200فقره آپارتمان در پایتخت به فروش رسید .این حجم از معامله در حالی
در تیرماه رقم خورد که دستکم در طول پنج سال اخیر سابقه نداشته در یک ماه عادی (به استثنای
فروردین ماه که نیمه تعطیل است) ،حجم معامالت مسکن تا این اندازه کاهش یابد.اما در عین حال تعداد
تماسها با متقاضیان بانک مسکن نشان میدهد گروهی از متقاضیان بالقوه خرید مسکن که فعال بازار را
ترک کردهاند ،در صدد هستند در اولین زمان ممکن وارد بازار شوند ،چراکه بیشترین سواالت مطرح شده
در این تماسها درباره انواع تسهیالت بانک مسکن بوده است.بر اساس این گزارش ،بیش از  2600نفر
از تماسگیرندگان با مرکز ارتباط با مشتریان بانک مسکن درباره کم و کیف بهصرفه ترین و ارزانترین
تسهیالت شبکه بانکی برای خانهدار شدن که باالترین سقف را هم در حال حاضر به خود اختصاص داده
است ،سوال کردهاند .عمده این افراد خواهان اطالع از نحوه استفاده از امتیاز حساب صندوق پسانداز
مسکن یکم بوده و درباره نحوه سپردهگذاری ،تغییر احتمالی در سقف این تسهیالت در ماههای آینده و
نیز شرایط استفاده از این تسهیالت برای زوجین بودهاند.تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم
(تسه) و نیز تسهیالت جعاله تعمیرات مسکن که به پیوست تسهیالت خرید قابل پرداخت است ،رتبه دوم
و سوم سواالت پرتکرار ماه گذشته را به خود اختصاص دادهاند طوری که درباره تسهیالت اوراق بیش از
 2420پرسش و درباره تسهیالت جعاله  1600پرسش با مرکز ارتباط با مشتریان برقرار شد.

گلستان با  83میلیارد و  250میلیون تومان ،استان خوزستان با 68
میلیارد و  720میلیون تومان ،استان مازندران با  30میلیارد و 350
میلیون تومان و استان همدان با  27میلیارد و  900میلیون تومان
بیشترین حجم اعتبار ابالغی را به خود اختصاص داده اند .مطابق با
گزارش های تهیه شده این استان ها در جریان سیل اخیر بیشترین
میزان خسارات را نیز داشته اند.
سرپرست اداره کل تسهیالت تبصره ای بانک مسکن همچنین
استان های با باالترین آمار پرداخت تسهیالت حمایتی در این بخش
را نیز معرفی کرد و افزود :استان لرستان با  89میلیارد و  236میلیون
تومان ،استان خوزستان  27میلیارد و  805میلیون تومان ،استان همدان
با  17میلیارد و  614میلیون تومان ،استان مرکزی با  10میلیارد و
 540میلیون تومان و استان خراسان شمالی با  10میلیارد و  75میلیون
تومان بیشترین میزان تسهیالت حمایتی پرداخت شده به متقاضیان را
داشته اند.

در نشست با دکتر بیگدلی صورت گرفت:

اظهار رضایت مدیرعامل ارتباطات سیار از عملکرد بانک ملت

مدیرعامل بانک ملت و مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در نشستی مشترک بر تقویت تعامالت و همکاری
های فی ما بین تاکید کردند.به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،دکتر محمد بیگدلی همراه با چند تن از
مدیران ارشد بانک ملت با حضور در محل دفتر مرکزی شرکت ارتباطات سیار با دکتر فرهنگ مدیرعامل شرکت
ارتباطات سیار دیدار و گفت و گو کرد.مدیرعامل بانک ملت در این نشست که عباس جعفرلو و سیدابوطالب
دیبایی معاونان مدیرعامل ،مسعود نصر اصفهانی مدیر امور بانکداری شرکتی ،قاسمی رییس شعبه ظفر و
خسروی مدیر مشتری بانکداری شرکتی وی را همراهی می کردند با تشریح وضعیت بانک ملت در صنعت
بانکداری کشور و موفقیتهای حاصله ،اظهار امیدواری کرد که سطح همکاری های بانک و شرکت ارتباطات
سیار به عنوان بزرگ ترین اپراتور مخابراتی کشور به ویژه در بخش محصوالت و خدمات مبتنی بر فناوری
اطالعات ارتقا یابد.دکتر بیگدلی همچنین در راستای ارتقای همکاری های فی مابین ،دستور تشکیل کارگروهی
را در زمینه های مختلف از جمله تامین مالی صادر کرد.دکتر فرهنگ ،مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار هم در
این نشست ،با تمجید از عملکرد بانک ملت طی سالهای اخیر و حرکت رو به رشد این بانک ،مراتب رضایت
خود را از همکاری های فی ما بین اعالم کرد.وی با اشاره به این نکته که نزدیک به  ۴۰درصد از تبادالت مالی
شرکت ارتباطات سیار از طریق بانک ملت انجام میشود ،از افزایش سطح تعامالت و مراودات فی مابین در آینده
استقبال کرد و با تشریح نیازهای اعتباری این شرکت ،خواستار سرمایه گذاری بانک در حوزه تکنولوژیهای
جدید و رفع موانع پیش رو شد.

شمارش معکوس شرکت در قرعهکشی حساب های پس انداز بانک ملی

شمارش معکوس برای شرکت در چهلمین مرحله قرعهکشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس
انداز بانک ملی ایران آغاز شد .به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،چهلمین مرحله قرعهکشی جوایز
حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران پاسخی به نیت خیرخواهانه مشتریان گرانقدر است
که شرکت کنندگان عالوه بر بهره مندی از اجر معنوی ،می توانند شانس خود را برای دریافت یکی از
جوایز نفیس و ارزشمند آن امتحان کنند.
 91کمک هزینه یک میلیارد ریالی خرید مسکن تنها بخشی از جوایز نفیس این دوره از قرعه کشی
حساب های قرض الحسنه است.
 31مردادماه آخرین مهلت افتتاح حساب و یا افزایش موجودی این حساب هاست و عالوه بر جوایز
ویژه کمک هزینه خرید واحد مسکونی 291 ،کمک هزینه خرید خودروی داخلی هر یک به ارزش 700
میلیون ریال 391 ،کمک هزینه  300میلیون ریالی ازدواج و  591کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید
داخل هر یک به ارزش  200میلیون ریال بخشی دیگر از جوایز برای پاسخ به خیراندیشی و نیک اندیشی
مشتریان است.
همچنین یک هزار و  91کمک هزینه  10میلیون ریالی خرید صنایع دستی و  750هزار جایزه
نقدی یک میلیون ریالی از جوایز چهلمین مرحله قرعهکشی جوایز حسابهای قرض الحسنه پسانداز
بانک ملی ایران است.
باز بودن حساب و داشتن حداقل موجودی  500هزار ریالی در روز قرعهکشی شرایط الزم برای
شرکت حسابها در قرعهکشی و حفظ حداقل موجودی حساب به مبلغ  500هزار ریال به مدت سه ماه
یا  90روز متوالی در طول دوره قرعهکشی و یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا افزایش موجودی
شرط کافی برای اعطای جوایز به برندگان حسابهاست.

حضورپستبانکایران درچهارمین نمایشگاه توانمندی روستائیان و عشایر

پستبانکایران درراستای حمایت از توسعه اشتغال روستائی و
ثروتآفرینی در روستاها بهعنوان گستردهترین بانک در روستاها و مناطق
دوردست با برپائی غرفه درچهارمین نمایشگاه توانمندی روستائیان و عشایر
که طی روزهای بیست و چهارم لغایت بیست و هفتم مردادماه سال جاری
درمحل دائمی نمایشگاه های بینالمللی تهران برگزار میشود شرکت
مینماید .به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران :خدمات این بانک
در نمایشگاه مذکور در قالب؛ استقرار  8دستگاه خودپرداز سیار و ثابت در
غرفه و سالنهای متعدد نمایشگاه ( ،)ATMاستقرار یک دستگاه خودپرداز
غیرنقدی( ،)Cash Lessیک دستگاه خوددریافت ( )CRSبا قابلیت انجام
تمام امور بانکی و همچنین ارائه سایر خدمات بانکی ازقبیل ایجاد شعبه و
باجه بانکی مجازی جهت افتتاح انواع حساب ،صدورکارت ،راهاندازی و

فعالسازی اینترنت بانک ،اپلیکیشن سکه همراه و خدمات پیامک بصورت
آنی برای متقاضیان و بازدیدکنندگان درسالن 27ویژه استارتآپها میباشد.
پست بانکایران در این نمایشگاه با شعار «توسعه اشتغال روستائی با حمایت
پستبانکایران»بهعنوان «بانک توسعهایو تخصصیحوزه فناوری اطالعات
و ارتباطات ،حامی فعاالن حوزههای  ITو ،ICTاستارتاپها و دانش بنیانها
و بزرگترین ارائهکننده خدمات بانکداری خرد» و با برپائی غرفه برای بیش
از 100فعال اقتصادی ،کارآفرین و تولیدکننده روستائی بهمنظور معرفی
و فروش محصوالت درحوزههای مشاغل خرد روستائی و استارتآپها از
سراسر کشور با همکاری معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم ریاست
جمهوری حضوری فعال دارد .همچنین مدیران و کارشناسان حوزههای
مختلف پستبانکایران با استقرار در غرفه ،پاسخگوی بازدیدکنندگان بوده

و نشستهای صمیمی نیز با آنان برگزار و آخرین دستاوردها ،فعالیتها،
برنامهها و اقدامات بانک را درقالب بروشورها ،بنرها و پوسترهای تبلیغاتی
به بازدیدکنندگان معرفی مینمایند.گفتنی است :هدف از برگزاری چهارمین
نمایشگاه توانمندی روستائیان و عشایر معرفی جاذبههای فرهنگی و میراث
ناملموس مناطق از جمله آداب و رسوم بازیهای بومی ،پوششهای محلی،
غذا ،جاذبه های طبیعی و گردشگری ،معرفی مشاهیر و استعدادهای نخبه
و جوان روستائی و عشایری ،معرفی کارآفرینان ،استارتاپها ،تقویت روحیه
خودباوری و توانمندی و برقراری ارتباط تجاری بین تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان با ایجاد تقاضاهای جدید ،شناسائی بازارهای مصرف برای
خرید محصوالت و تولیدات این مناطق درراستای تکمیل زنجیره ارزش
تولیداتروستائیاست.

اخبار
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از سوی بیمه مرکزی اعالم شد:

تایید صالحیت معاون مالی
بیمهکوثر

صالحیت حرفهای مصطفی مقصودی
گنجه ،معاون مالی شرکت بیمهکوثر ازسوی
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران تایید شد.
به گزارش روابطعمومی بیمهکوثر،
مصطفی مقصودی با بیش از 10سال سابقه
مدیریتی و بیمه در شرکتهای خصوصی از
سالهای  92تا  96بهعنوان رییس حسابداری
و طی سالهای 96تا  97نیز در سمت مدیر
مالی در شرکت بیمه کوثر مشغول به فعالیت
بوده است.
مقصودی گنجه با سالها تجربه در حوزه
بیمه و مدیریت ،اکنون پس از اخذ مجوز از
مبادی ذیربط و خصوصا بیمه مرکزی
جمهوری اسالمی ایران؛ در سمت معاون مالی
بیمه کوثر به ماموریت خویش ادامه خواهد داد.

تولد پلی پاد ،نخستین ابر
استریم بازیهای ویدیویی در
ایران و خاورمیانه با حمایت
بانک پاسارگاد

«پلیپاد» نخستین ابر استریم بازیهای
رایانهای در ایران و خاورمیانه ،توسط شرکت
فناپ و با حمایت بانکپاسارگاد متولد شد.به
گزارش روابطعمومی بانکپاسارگاد« ،پلی پاد»
در بستر سرزمین هوشمند پاد ،توسط شرکت
فناپ و با حمایت بانکپاسارگاد ،امکان تجربه
آنالین بازیهای رایانهای را با کیفیت بسیار
خوب ،تنها با داشتن اینترنت و بدون نیاز
به سختافزاری قدرتمند ،روی انواع رایانه،
گوشیهای همراه و حتی تلویزیون ،به کاربر
میدهد.بر اساس این خبر ،از سیستمهای
مچمیکینگ ( )Matchmakingتا قابلیت
برگزاری لیگهایی با محوریت بازیهای
گوناگون ،به این هدف در پلیپاد قرار گرفتهاند
که این پلتفرم تبدیل به محل مناسبی برای
بازیسازها ،بازیبازها و استریمرها شود.در
جهان ،تنها شرکتهای بزرگ اقدام به ساخت
نسخههای مختلف از این پلتفرم کردهاند و پلی
پاد ،در ایران و خاورمیانه منحصر به فرد است.
گفتنی است عالقمندان میتوانند با مراجعه به
وبسایت  PlayPodبه آدرس HTTPS://
 play.pod.landبهصورت آنالین اولین
تجربهی بازیهای استریمی را آغاز کنند.

راه حل جامع بانک سامان
برای پرداخت یارها

مدیر بانکداری الکترونیک بانک سامان
از راه اندازی وب سرویس جدید این بانک
برای تسویه حساب پرداخت یارها خبر داد.
به گزارش بانک سامان ،عباس میرزا نیری در
گفتگو با سامان رسانه در خصوص این خدمت
تازه بانک سامان عنوان کرد :بانک مرکزی و
شرکت شاپرک از سال  97فعالیت نوینی را در
حوزه خدمات پرداخت تحت عنوان پرداخت یار
به منظور ایجاد دسترسی ساده تر برای اتصال
پذیرندگان به شبکه پرداخت کشور معرفی و به
رسمیت شناخته اند.یکی از سیاستهای بانک
مرکزی ج.ا.ا در خصوص فناوری های مالی یا
فین تک ها  ،قانون گذاری در زمینه فعالیت
این شرکت هاست .فین تک ها در  5گروه :
پرداخت ساز ،پرداخت یار ،پرداخت بان ،حساب
یار و ضابطه یار توسط بانک مرکزی دسته
بندی و در ابتدا چارچوب فعالیت پرداخت یاران
مشخص شده است .پرداخت یاران شخصیت
های حقوقی هستندکه خدمات پرداخت را
به صورتی جذاب تر  ،سفارشی سازی شده
و مشتری محورتر عرضه میکنند .با توجه به
تخصصی که این شرکت ها در زمینه فناوری
اطالعات دارند میتوانند خدمات پرداخت را
به صورتی ارائه دهند که انطباق بیشتری با
نیازمندی های مشتریان داشته باشد.
پیشتر این خدمات توسط درگاههای
واسط به پذیرندگان خرد ارائه میشد ،ولیکن
درحال حاضر تمامی شرکتهایی که قصد ارائه
خدمات پرداخت یاری دارند میبایست ضمن
عقد قرارداد با یکی از شرکت های ارائه دهنده
خدمات پرداخت( )pspنسبت به اخذ مجوز
شاپرک اقدام نمایند.

تفاهم نامه همکاری بانک قرض
الحسنه مهرایران با سازمان
مرکزی تعاون روستایي ايران

تفاهم نامه همکاری برای حمایت از
تعاونی ها و تشکل هاي حوزه هاي کشاورزي
و روستايي با پرداخت تسهيالت قرض الحسنه،
ميان دکتر مرتضي اكبري مديرعامل بانك
قرض الحسنه مهرايران و حسين شيرزاد رئيس
هيات مديره و مدير عامل سازمان مركزي
تعاون روستايي ايران امضاء شد.به گزارش
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران،
استفاده از ظرفیت ها و قابلیت هاي تسهيالت
خرد قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر
ايران به منظور تامين منابع مالي مورد نياز
شبکه تعاوني ها و تشکل هاي تحت پوشش
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران از اهداف
اصلي اين تفاهمنامه است.در این تفاهمنامه،
سازمان مرکزی تعاون روستایی ايران اتحاديه
هاي تحت پوشش خود را بمنظور استفاده
از تسهيالت قرض الحسنه متناسب با تامين
مالي در جهت رفع نيازهاي مالي و اعتباري
کشاورزي و معيشتي اعضاء در سطح استانها
و شهرستانها به بانک قرض الحسنه مهرايران
هدايت مي نمايد.بر این اساس ،کارگروهی
مرکب از نمایندگان طرفین بمنظوراجرايي
نمودن ،تبيين اقدامات و تدوين دستور العمل
اجرايي مورد نياز و نظارت بر حسن انجام اين
تفاهم نامه تشکيل شده و اعضاي آن از سوي
مديران عامل بانک و سازمان تعيين مي شوند.

