بانک و بیمه
اخبار
راهکارهايبانکپاسارگادجهت
رفع مشکل دسترسي به سامانه
همراه بانک در نسخه iOS

بانکپاسارگاد ضمن پوزش از مشتريان
به دليل اختالل پيش آمده در دسترسي به
همراه بانک پاسارگاد ،تا رفع مشکل دو راهکار
براي استفاده از اين سامانه ارائه داد.به گزارش
روابطعمومي بانکپاسارگاد ،بهدليل محدوديت
هاي اعمال شده ،امکان بارگذاري اپليکيشنهاي
مالي در اپاستور وجود ندارد .از اينرو
بانکپاسارگادبهمنظوراستمراردسترسيمشتريان
به سامانه همراه بانک از طريق تلفنهمراه اپل،
چند راهکار ارائه کرد.بر اساس اين خبر ،مشترياني
که از گوشيهاي تلفنهمراه اپل استفاده ميکنند،
ميتوانند خدمات همراهبانک پاسارگاد را از طريق
نسخهجديدبانکداريمجازيدريافتکنند.بهاين
ترتيب که با بازکردن يک مرورگر در گوشي خود و
وارد کردن آدرس بانکداريمجازي بانکپاسارگاد،
گزينه «ميخواهم با کاربري همراه بانک وارد
شوم» را انتخاب و با همان نام کاربري و رمز عبور
همراه بانک خود ميتوانند وارد اين سامانه شوند و
همانندگذشتهازخدماتاستفادهکنند.همچنين
کاربران گوشيهاي تلفنهمراه اپل ،از طريق
فروشگاههاي نرمافزاري اپاستور ايراني قادر به
نصب آخرين نسخه نرمافزار همراهبانک پاسارگاد
و بهرهمندي از خدمات اين سامانه هستند.گفتني
است اين بانک درحال پيگيري جهت فراهم کردن
امکان نصب مستقيم اپليکيشن همراه بانک براي
نسخه  iOSاست که پس از حصول نتيجه،
اطالعرساني خواهد شد.

تعداد کاربران سامانه رمز دوم
يکبار مصرف بانک ملي ايران
در مرز سه ميليون

تعداد کاربران اپليکيشن ارائه رمز يکبار
مصرف بانک ملي ايران در مرز سه ميليون نفر
قرار گرفته است.به گزارش روابط عمومي بانک
ملي ايران ،پس از فرهنگ سازي صورت گرفته
براي استفاده از رمز دوم يکبار مصرف و آگاهي
مشتريان به خطرات استفاده از رمز اينترنتي
ثابت ،استقبال از اپليکيشن  60بانک ملي ايران
به شدت افزايش يافته است.بر اساس اعالم بانک
مرکزي ،بيشترين ميزان کارت بانکي ،توسط
بانک ملي ايران صادر شده است.اپليکيشن
 60سامانه اي است که پس از نصب و راه
اندازي آن بر روي گوشي هاي هوشمند ،امکان
دريافت رمز يکبار مصرف براي مشتريان بانک
ملي ايران فراهم مي شود.همچنين مشتريان
داراي گوشي هاي غيرهوشمند نيز مي توانند با
استفاده از کد دستوري  *733*60#رمز دوم
يکبار مصرف را به صورت پيامکي دريافت کنند.
دکتر شيري:

بانکداريديجيتالبر
استراتژي و فرهنگسازماني
پستبانکايران تأثيرگذار است

دکتر شيري نائب رئيس هيات مديره و
مديرعامل پستبانکايران درجلسه شوراي
مديران ضمن تأکيد به استفاده از مدل بانکداري
ديجيتال درسطح بانک گفت :بانکداري
ديجيتال بر استراتژي ،ساختار سازماني و
فرهنگ سازماني بانک تأثيرگذار است که در
اين راستا بايد همه ارکان بانک با موضوع درگير
و در شکلگيري نقشه راه بانکداري ديجيتال
مشارکت الزم را داشته باشند .به گزارش روابط
عمومي پست بانک ايران :وي در ادامه با اشاره
به ابالغ هدف سپردهاي سال  1399بانک افزود:
با توجه به ابالغ اين مهم به واحدهاي اجرائي،
الزم است مديريتهاي شعب استانها و مناطق
تهران برنامهريزي الزم جهت رسيدن به آن را
در اولويت برنامههاي خود قرار دهند و ساير
واحدهاي بانک نيز متناسب با اين هدف تعيين
شده برنامه ريزي الزم را بعمل آورند .همچنين
وي ضمن استماع گزارشهاي مديران حاضر در
جلسه ،رهنمودهاي الزم را به آنان ارائه نمود.
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انعقاد تفاهم نامه ساخت 25هزار واحد مسکوني با ستاد اجراي فرمان حضرت امام (ره)

تفاهم نامه ساخت تعداد  25هزار واحد
مسکوني با ستاد اجراي فرمان حضرت امام (ره)
منعقد شده است.
ابوالقاسم رحيمي انارکي مدير عامل بانک
مسکن در حاشيه مراسم کلنگ زني تعداد 540
واحد از مسکن طرح اقدام ملي در اردبيل گفت
وي گفت :در اجراي اين طرح با توجه به اينکه
بانک مسکن يک بانک تخصصي است  140هزار
واحد تامين مالي آن در طي سال 98و  99انجام
شده است و در اين خصوص تفاهم نامه ساخت
تعداد  25هزار واحد مسکوني با ستاد اجراي
فرمان حضرت امام (ره) منعقد شده است و بزودي
شروع به اقدام خواهد شد.
وي همچنين افزود:در چهارچوب سياست
هاي دولت تدبير و اميد موضوع احداث400
هزار واحد مسکوني براي گروه درآمدي دهک
هاي چهارم تا هفتم  ،در دستور کار وزارت راه
وشهرسازي قرار گرفته است که از اين تعداد 200
هزار واحد در شهرهاي جديد 100 ،هزارواحد در
بافت هاي فرسوده و  100هزار واحد هم توسط
بنياد مسکن قرار است در شهرهاي زير  100هزار
نفر جمعيت انجام بگيرد .
مدير عامل بانک در پاسخ به سوال تاثير
افزايش تسهيالت بانک مسکن در خروج
بخش مسکن از رکود گفت :با عنايت به اينکه
اتفاقاتي که در طي دو سال گذشته رخ داد و
نقش بانک رفاه در حوزه سالمت

ساخت ،تجهيز
و توسعه
بيمارستان ها،
مراکز درماني
و پايگاه هاي
اورژانس

تورم شديدي که در حوزه عمومي کشور در
بخش هاي مختلف از جمله طال  ،ارز و نيز واحد
هاي مسکوني افتاد ،تمامي تالش هايي که طي
 3و  4سال قبل آن را براي افزايش LTV
و قدرت خريد گروه هاي هدف خودش انجام
داده بود تحت الشعاع قرار گرفت و به هرحال
مشکلي بوجود آمد که بايد مرتفع مي شد و
بدين ترتيب پيش بيني ها و برنامه ريزي ها
توسط کارشناسان بانک انجام گرفت و اقداماتي
شروع شده است که خوشبختانه بانک مرکزي
با پيشنهاد بانک مسکن موافقت کرد تا مجوز

بانک رفاه به منزله بانک سالمت محور ،در
ساخت ،تجهيز و توسعه بيمارستان ها ،مراکز درماني
و پايگاه هاي اورژانس ،در حيطه مسئوليت هاي
اجتماعي ،نقش بسزايي داشته است.
به گزارش روابط عمومي بانک رفاه کارگران به
نقل از پايگاه خبري پارسينه ،بانک ها به عنوان يک
بخش بزرگ از شرکت ها و سازمان هاي مؤثر در هر
کشور و جامعه اي فعاليت مي کنند و همچون ساير
سازمان ها از منابع طبيعي و نيروي انساني جامعه
استفاده مي کنند و تأثير قابل توجهي نيز بر زندگي
مردم دارند .در سال هاي اخير بسيار بيشتر از گذشته
اهميت نقش سازمان ها و مسئوليت اجتماعي آنها
به ّ
يا همان -Responsibility Social Corporate
 CSRپرداخته شده است ،به ويژه در کشورهاي

توسعه يافته.
اما در کشورهاي درحال توسعه براي بسياري،
سوال همچنان اين است که  CSRبه چه معناست.
تعريف ساده از اين مفهوم به نوعي چگونگي توجه
بانک ها به عنوان يک سازمان به تاثير فعاليت هاي
عملياتي شان در جامعه است .بدين منظور بانک
ها بايد به صورت خودخواسته با پيروي کامل از
قوانين کشور و همچنين انطباق با قواعد بين المللي،
معيارهاي اخالقي را مدنظر قرار دهند و با رصد کردن
و رعايت هنجارهاي بين المللي به نوعي تضمين
کننده تاثير مثبت و در سطح کالن فعاليت هايشان
باشند.
تحقيقات علمي در اين زمينه روابط مثبت و
روشني را ميان مسئوليت هاي اجتماعي سازماني

و عملکرد مالي نشان مي دهند .تحقيقات نشان
مي دهد که سرمايه گذاري در روابط استخدامي،
سياست هاي محيط زيستي و استراتژي هاي توليد
موجب کاهش هزينه هاي سهام و هزينه هاي مالي
شرکت ها مي شود .همچنين اثبات شده که توجه
به  CSRبهره وري را افزايش مي دهد ،هزينه ها
و ريسک هاي سازمان را کاهش داده و به سازمان
اين فرصت را خواهد داد تا ضمن افزايش ميزان
فروش ،به سرمايه هاي بيشتر و بازارهاي جديد
دسترسي داشته باشد و در بحث برندسازي موفق
تر عمل نمايد .در نتيجه ي کاهش هزينه ها و
ريسک از يکسو و افزايش فروش و ارزش برند يک
سازمان از سوي ديگر ،سوددهي آن سازمان به
مراتب افزايش مي يابد.

شرکتهاي کوچک ريسک صنعت بيمه را باال بردهاند

مديرعامل شرکت بيمه دانا بيان کرد :در يک بازار انحصاري که 50
درصد سهم بازار در اختيار يک توليدکننده است ،شرکتهاي کوچک
نميتوانند به درستي با آن رقابت کنند.
ابراهيم کاردگر افزود :بازار بيمه بايد رهبر قيمت داشته باشد تا سهم
و قيمت را تعيين کرده و به شرکتهاي جديد سهم کوچکي بدهد تا کم
کم سهم توليد کننده بزرگ کوچک شده و يک بازار رقابتي شکل بگيرد.
وي ،با بيان اينکه آزاد سازي نرخ در صنعت بيمه به سرعت انجام
شده  ،زيرا بازار بيمه يک بازار انحصاري بوده ،گفت :در يک بازار انحصاري
که  50درصد سهم بازار در اختيار يک توليد کننده است ،شرکت هاي
کوچک نمي توانند به درستي با آن رقابت کنند و شرکت هاي بيمه اي
کوچک ريسک صنعت بيمه را باال برده اند.
کاردگر تصريح کرد :شرکت هاي بيمه جديد تاسيس شدند و
درهيچ سند باالدستي به آنها تاکيد نشد که بايد با رهبر بازار حرکت
کنند و يک شرکت کوچک مگر مي تواند با شرکت هاي بزرگ رقابت
کند بنابراين قيمت را پايين مي آورد و نرخ شکني مي کنند و در نهايت
جنگ قيمت شروع مي شود.
مديرعامل شرکت بيمه دانا گفت:در صنعت بيمه ،قيمت ،ريسک را

جابه جا مي کند و در حال حاضر ريسک جابه جا شده ولي به غلط و در
شرکتي که نه داراي توان فني است و نه توان سرمايه انساني براي ارائه
خدمات دارد و يک عدم تعادل در اقتصاد بيمه از دو منظر ايجاد مي شود.
کاردگر در خصوص طرح مهر دانا اينگونه توضيح داد« :اين طرح
ايده اي بود که هدف اصلي آن ايجاد ارتباط بين دو نهاد مالي در کشور
بوده تا سينرژي اقتصادي ايجاد شود»..
مديرعامل شرکت بيمه دانا گفت :طبق قانون شخص ثالث يک
شخص مي تواند براي خريد بيمه نامه شخص ثالث اجباري  50درصد
نقد و بقيه را طي  6قسط پرداخت کند و سازمان ها و نهاد هاي حقوقي
 25درصد نقد و بقيه را طي 6قسط تسويه کنند.
کاردگر اظهار کرد :شرکت هاي بيمه اي ديگر بدون پيش دريافت و
طي 8قسط و ده قسط اين بيمه نامه را مي فروشند اما شرکت بيمه دانا
اين ايده را پياده کرد که با بانک قرض الحسنه مهر ايران به توافق برسد
و براي سهامداران خود ،که  45ميليون نفر از سهامداران سهام عدالت
هستند اين کار را انجام دهد.
وي ضمن بيان اينکه حرمت پيشکسوتان هميشه بايد حفظ
شود اظهارکرد :پيشکسوتان بايد نيروسازي و مدير سازي کنند و کم

عضو هيات مديره بانک گردشگري اعالم کرد :الزم است
مشتريان اين بانک در اسرع وقت نسبت به فعال سازي رمز دوم پويا
به دو شيوه حضوري و غيرحضوري اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومي بانک گردشگري ،سعيد جمشيدي
گفت :بانک مرکزي استفاده از رمز دوم پويا را اجباري کرده و الزم
است تمام مشتريان تا پيش از اين موعد نسبت به فعال سازي رمز
دوم پوياي خود مبادرت ورزند.
وي افزود :هدف از اين اقدام بانک مرکزي که همه بانک هاي
کشور را شامل مي شود ،افزايش امنيت براي مشتريان بانک ها و
جلوگيري از فيشينگ يا کالهبرداري هاي اينترنتي از حساب هاي

بانکي مشتريان است.
جمشيدي ادامه داد :مشتريان بانک گردشگري مي توانند براي
فعال سازي و دريافت رمز پويا وارد وب سايت بانک شوند و در بخش
رمز پويا عالوه بر مشاهده راهنماي مصور فعال سازي ،گام به گام
آموزش مراحل ارسال و دريافت رمز پويا را دريافت و استفاده کنند.
وي اضافه کرد :مشترياني که گوشي تلفن همراه آنها هوشمند
نيست ،مي توانند با مراجعه حضوري به شعب بانک گردشگري در
سراسر کشور و يا از طريق اينترنت بانک گردشگري
ضمن تاييد شماره تلفن همراه ،سيستم دريافت رمز پويا بر
بستر پيامک خود را فعال کنند.

مسئوليت اجتماعي و شهروندان آينده

بانک رفاه کارگران در نظام بانکي و
ساختار اقتصادي و اجتماعي ايران بهدرستي
بانک سالمتمحور شناخته ميشود و ارائه
خدمات اين بانک به طيف گسترده از مشتريان
و ذينفعان در سايه مسئوليت اجتماعي براي
ارتقاي سطح آرامش و آسايش شهروندان ايراني
نشان ميدهد که اين بانک ايراني به جامعه سالم
و پويا ميانديشد.به گزارش روابط عمومي بانک
رفاه کارگران به نقل از پايگاه خبري دنياي بانک
و بيمه ،حفظ کرامت انساني ،مشتري مداري،
نوآوري و خالقيت و همچنين بهبود مستمر
خدمات از جمله ارزشهاي بنيادين بانک قلمداد
شده ،اما تحقق اين باورها و ارزشهاي بنيادين
در سايه ايفاي مسئوليت اجتماعي بانک جلوه
ديگري از متفاوت بودن بانک رفاه کارگران را
به نمايش ميگذارد.نگاهي به کارنامه تسهيالت
پرداختي بانک رفاه کارگران بهوضوح نشان
ميدهد که بخشي از اعتبارات و تسهيالت بانک
در سالهاي اخير و از جمله در  8ماهه نخست
امسال به پرداخت وام ازدواج و تهيه جهيزيه،
اشتغالزايي و کمک به مشاغل خانگي به ويژه
در ارتباط با مددجويان کميته امداد امام خميني
(ره) و سازمان بهزيستي کشور ،سرمايهگذاري و
مشارکت در طرحهاي سالمتمحور از جمله
کمک به تجهيز بيمارستانها و مراکز درماني با
اولويت مناطق کم برخوردار اختصاص داده شده
است .اين بانک در سال گذشته و هشت ماهه
نخست سالجاري  20هزار و  519فقره تسهيالت
قرضالحسنه مشاغل خانگي ،اشتغالزايي و
کارفرمايان طرحهاي مددجويي به ارزش  2هزار
و  965ميليارد ريال به معرفيشدگان کميته
امداد امام خميني (ره) ،سازمان بهزيستي و وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي پرداخت کرده است.

خسارت ناشي از ساقط
شدن هواپيماي بوئينگ 800-
 737اوکراين را بين  100تا 150
ميليون دالر برآورد مي شود که
پرداخت آن بر عهده دولت ايران
است.
غالمعلي جهانگيري معاون
اتکايي بيمه مرکزي در خصوص
خسارت ناشي از ساقط شدن
هواپيماي مسافربري بوئينگ
 800-737اوکراين گفت :با توجه
به مشخص بودن مقصر و در نهايت با توافق بين دولت ايران و اوکراين در مورد نحوه
پرداخت ،اين خسارت از سوي دولت ايران پرداخت خواهد شد ،اما اين رقم از سوي
شرکتهاي بيمه ايراني پرداخت نميشود.وي در خصوص جزئيات پرداخت خسارت اين
هواپيما گفت :هواپيماي ساخت جديد بوئينگ مدل  800-737حدود  100ميليون دالر
ارزش دارد ،اما هواپيمايي که ساقط شده حدود سه سال کار کرده بود که ارزش آن تا 70
ميليون دالر برآورد شده است ،در نتيجه خسارتي که بايد بابت بدنه اين هواپيما پرداخت
شود  70ميليون دالر پيشبيني شده است.
معاون اتکايي بيمه مرکزي در ادامه با اشاره به اينکه رقم دقيق خسارت بستگي
به مبلغي است که در بليط هر مسافر قيد شده و در حال حاضر اطالع دقيقي از آن
در دسترس نيست ،گفت :اما به طور معمول در ايرالين هاي اروپايي رقم خسارت براي
مسافران هر نفر  100هزار تا  250هزار  SDRپوشش بيمهاي در نظر گرفته ميشود که
اين رقم بايد در بيمه نامه اوکرايني مشخص شود که براي مسافران اين هواپيما چقدر
بوده است .همچنين بر اساس آن چه در بيمههاي بين المللي تحت پوشش قرار ميگيرد،
براي بار هر مسافر حدود  1000تا  1500دالر برآورد ميگردد.
جهانگيري ادامه داد :هر  SDRمتشکل از ارزهاي اصلي از جمله يورو ،دالر ،پوند
و ين است که برابر با  1.3دالر ميشود .براين اساس اگر براي هر مسافر کف رقم تعيين
شده يعني  100هزار SDRدر نظر بگيريم اين رقم در  1.3دالر ضرب ميشود و خسارت
آن محاسبه خواهد شد .اين در حالي است که براي خدمه و خلبان معموال رقمي باالتر از
 250هزار SDRپوشش بيمهاي در نظر گرفته ميشود.
وي گفت :با توجه به برآوردهاي اوليه پيش بيني ميکينم که حدود  26ميليون دالر
خسارت براي مسافر ،خدمه و بار باشد و  70ميليون دالر هم خسارت بدنه خواهد بود
که در مجموع حداقل  100ميليون دالر مي شود که ممکن است با توجه به بيمهنامه
اوکرايني اين رقم تغيير کند و تا  150ميليون دالر نيز برسد.

هواپيماي اوکرايني تحت پوشش بيمه خارجي بود

بيمه نوين ارائه ميدهد

امکان صدور معرفينامه آنالين
توسط مراکز درماني

شرکت بيمه نوين ،در راستاي هدف
ارتقاي کيفيت خدمترساني خود ،امکان صدور
معرفينامه آنالين ،توسط مراکز درماني طرف
قرارداد را ايجاد کرد.
به گزارش روابط عمومي و امور بينالملل
بيمه نوين ،اين شرکت با در نظر گرفتن نياز
بيمهگذاران درمان تکميلي به دريافت خدمات
بهموقع و سريع ،امکان صدور معرفينامه درمان
توسط مراکز درماني طرف قرارداد خود را آغاز
کرده است.
بر اين اساس ،شرکت بيمه نوين ،با ايجاد
تهاي فناوري اطالعات و هماهنگي با
زيرساخ 
مراکز درماني مهم ،امکان دريافت معرفينامه
درمان براي بيمهگذاران به صورت آنالين و با
ارائه کد ملي را فراهم کرده است.
هم اکنون تعداد زيادي از بيمارستانها،
کهاي پزشکي و آزمايشگاههاي طرف
کليني 
آنالين
قرارداد با شرکت بيمه نوين ،معرفينامه
ِ
درماني را تنها با دريافت کد ملي بيمهشده
صادر ميکنند و با پيگيريهاي اين شرکت اين
امکان به زودي براي تعداد بيشتري از اين مراکز
نيز فراهم خواهد شد.

صرافي سامان هيچ شعبه
خارجي ندارد

بانک سامان طي اطالعيهاي اعالم کرد که
صرافي سامان هيچ نمايندگي و يا شعبهاي در
خارج از کشور ندارد.
به گزارش سامان رسانه ،بر اساس
گزارشهاي ارسالي در خصوص استفاده از نام و
لوگوي صرافي سامان در خارج از کشور و انتشار
آگهي با اين نام در برخي رسانهها ،بانک سامان
اعالم ميکند که صرافي سامان هيچ شعبهاي
در خارج از کشور ندارد.
از اين رو بانک سامان بهتمامي ايرانيان
داخل و خارج کشور نسبت به استفاده از
خدمات اين دفتر و صرافي هشدار داد و عنوان
کرد که اعمال و خدمات آنها هيچ ارتباطي با
بانک سامان ،صرافي سامان و گروه مالي سامان
نداشته و نخواهد داشت.

تسهيالت بانک توسعه تعاون
با سهولت بيشتر به کشاورزان
اعطا ميگردد

کم جايگاه هاي مديريتي را به نسل جديد واگذار کنند ،نسلي که خود
تربيت کرده اند.
مديرعامل شرکت بيمه دانا درخصوص تاثير خود در انتخاب
دبيرکل سنديکاي بيمه گران گفت« :من هم مانند تمام اعضاي شوراي
عمومي يک راي داشتم و به عنوان ناظر سيدمحمد کريمي در روز
انتخابات هم بودم و طبيعي است زمانيکه شما به کسي راي مي دهيد
براي راي آوردن او تالش هم مي کنيد».

امکان استفاده از پيامک و اپليکيشن براي دريافت رمز دوم پويا در بانک گردشگري

معاون اتکايي بيمه مرکزي:

بانک رفاه به جامعه سالم
و پويا ميانديشد

تسهيالت جديد را از محل اوراق گواهي حق
تقدم تسهيالت مسکن را با مصوبه شوراي پول
و اعتبار صادر کند.
رحيمي با اشاره به اينکه پرداخت تسهيالت
جديد از  14دي ماه آغاز شده است اظهار
داشت:بر اساس اين مصوبه مدت قدمت ساختمان
از  25سال به حداکثر  30سال افزايش پيدا کرده
است و اين افزايش سقف ها در مورد تسهيالت
جديد هم مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
همچنين يک سري اقدامات ديگر ازجمله
دو برابر شدن سقف تسهيالت جعاله تعمير

مسکن به مبلغ  400ميليون ريال افزايش يافت
که انتظار مي رود مجموعه اقدامات انجام گرفته
يک انرژي و تحرک ديگري به اين بخش تزريق
کند و اميدواريم تا از رکود و تعميق آن جلوگيري
کرده و بدون تبعات افزايش قيمتي شديد به اين
بخش موجبات خروج بخش مسکن از رکود فراهم
شود و در نتيجه به بحث رشد اقتصادي و اشتغال
کمک کند.
مدير عامل بانک در ادامه در خصوص
بخشودگي جرائم بانکي گفت :بخشودگي بانک
چندين دوره است که در طرح هاي مختلف اجرا
مي شود که از آن جمله مي توان به طرح ميثاق
اشاره کرد که در حال حاضر تاپايان سال تمديد
شده است و چنانچه اين طرح به وصول مطالبات
کمک کرده باشد اميدواريم تا سال آينده نيز
بتوانيم طرح ميثاق و يا طرح هاي مشابه آن را به
مرحله اجرا در بياوريم.
گفتني است مديرعامل بانک مسکن در سفر
دو روزه به استان اردبيل و در جريان بازديداز
شعب فلسطين ،بعثت  ،بسيح و جانبازان اردبيل و
شعب شهرستان هاي نير و سرعين ضمن تشکر از
تالش همکاران اظهار داشت :بايد تالش کنيم تا
حداکثر بهره مندي از فرصت ها را با تجهيز منابع
جهت توازن ميان منابع و مصارف انجام بدهيم
و روي مسائل مختلف بانکي حساسيت بيشتري
داشته باشيم.

اخبار
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همچنين يک پيشخوان در شعب اين بانک آماده پاسخگويي به
سواالت مشتريان است.
عضو هيات مديره بانک گردشگري با بيان اينکه بخش قابل
توجهي از مشتريان بانک نسبت به دريافت رمز دوم پويا اقدام کرده
اند ،از کساني که تاکنون رمز دوم پويا خود را فعال نکرده اند،
درخواست کرد نسبت به دريافت و فعال سازي اين رمز هر چه زودتر
اقدام نمايند و آن را به روزهاي آخر موکول نکنند.
وي افزود  :از زمان اجبار استفاده از رمز پويا ،تمام خريدها
و پرداخت هاي غيرحضوري يا اينترنتي مبتني بر کارت ،تنها با
استفاده از رمز دوم پويا امکان پذير خواهد بود.

مديرعامل بانک سينا در هم انديشي مديران ستادي و مناطق:

خط کسب و کار قرض الحسنه در بانک سينا اجرايي مي شود

مديرعامل بانک سينا در هم
انديشي دو روزه مديران ستادي
و مناطق اين بانک از راه اندازي
خط کسب و کار قرض الحسنه
براي ارائه خدمات بهينه و مطلوب
به هموطنان به ويژه نيازمندان
خبر داد.
به گزارش روابط عمومي
بانک سينا ،دکتر ايماني افزود:
اين بانک در راستاي چارچوبهاي
بانکداري اسالمي مبني بر تالش
در جهت کاهش محروميت و فقر از جامعه اسالمي و با هدف تمرکز بيشتر بر کمک به
اقشار آسيب پذير و کم درآمد ،پياده سازي خط کسب و کار قرض الحسنه را در دستور
کار قرار داده که پس از آماده سازي بسترها و ايجاد ساختارهاي الزم ،به زودي اجرايي
خواهد شد تا به عنوان بانکي پيشگام در شبکه بانکي بتواند از ظرفيتهاي خود به بهترين
نحو در راستاي اشتغال و کارآفريني طبقه کمتر برخوردار کشور استفاده کند.
وي افزود :بانک سينا به عنوان بانکي تجاري فعال در چارچوب قوانين و مقررات بانک
مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،همواره خود را متعهد به اقدام در راستاي تحقق اهداف
اقتصاد مقاومتي دانسته لذا با اتکا به ظرفيتهاي موجود بر توانمندسازي آحاد محروم
جامعه به منظور حضور در فعاليتهاي اقتصادي ،ايجاد مشاغل پايدار و شايسته و تامين
نيازهاي مالي آنها تاکيد داشته و راه اندازي خط کسب و کار بانکداري نيز در همين راستا
و براي پيشبرد اهداف اقتصادي و ملي در دستور کار قرار گرفته است.
وي خاطرنشان کرد :در اين راستا طبق دستورالعمل تاسيس و عمليات بانکداري
قرض الحسنه ،مقرر است بانک سينا صرفا در قالب قرارداد قرض الحسنه به انجام عمليات
بانکي اقدام و منابع دريافتي قرض الحسنه را تنها به اعطاي وام قرض الحسنه در راستاي
رفع نيازهاي ضروري به افراد نيازمند و طبقه کمتر برخوردار کشور بر اساس ضوابط
تخصيص دهد.دکتر ايماني بيان داشت :به منظور ارائه خدمات مطلوب به مشتريان ،در
هر يک از شعب بانک ،يک واحد به عنوان ارائه دهنده خدمات بانکداري قرض الحسنه در
نظر گرفته مي شود که در مرحله اول اجراي طرح ،اين خدمات در شعب منتخب بانک و
سپس به تمام بانک تعميم خواهد يافت.
وي افزود :مديران در استانها بايد نسبت به تبيين ابعاد و اهميت اين ماموريت بانک
سينا به عنوان بانکي پيشگام و پايلوت در نظام بانکي اهتمام ويژه داشته باشند لذا ساختار
سازماني مناسبي در اين بخش ايجاد خواهد شد که مي بايست با اعتقاد و اراده کامل و
بسيج تمامي ظرفيتها براي اجراي بهينه اين امر اعتقادي تالش شود.

جهت تسهيل در ارائه خدمات تسهيالتي
به کشاورزان از منابع بند الف تبصره  ،18بانک
توسعه تعاون امکان ارائه تسهيالت جهت
زمينهاي زراعي فاقد سند رسمي را فراهم
آورد.
به گزارش روابط عمومي بانک توسعه
تعاون ،کشاورزان متقاضي دريافت تسهيالت
از منابع بند الف تبصره  18که محل اجراي
طرح آنها زمين زراعي فاقد سند رسمي
ميباشند ،ميتوانند با ارائه مختصات زمين
از اداره منابع طبيعي و ارائه جوابيه استعالم
اداره ثبت اسناد و امالک مبني بر عدم
معارض ،نسبت به تکميل پرونده تسهيالتي
خود اقدام نمايند.
بر اين اساس پرونده اعتباري متقاضيان
بخش کشاورزي تسهيالت بانک توسعه تعاون
در اجراي بند الف تبصره  18قانون بودجه سال
جاري که قصد احداث بنا در زمينهاي فاقد
سند مالکيت رسمي دارند قابليت رسيدگي
دارد.
درصورتيکه متقاضي نسبت به اجراي
مختصات زمين محل اجراي طرح از اداره کل
منابع طبيعي اقدام نمايد و جوابيه استعالم
اداره کل ثبت اسناد و امالک مبني برنداشتن
معارض را نيز ارائه کند پرونده قابليت رسيدگي
و تصويب را خواهد داشت.

