بانک و بیمه
اخبار
قدرداني وزير راه و شهرسازي
از مديرعامل بانک ملت

وزير راه و شهرسازي با ارسال لوح
سپاسي ،از مديرعامل بانک ملت قدرداني کرد.
به گزارش روابط عمومي بانک ملت ،محمد
اسالمي در اين لوح سپاس از همکاري دست
اندرکاران اين بانک در تامين مالي پروژه هاي
حوزه حمل و نقل ريلي که نقش موثري در
تحقق اهداف سال جهش توليد و اشتغال
پايدار ايفا کرده است ،سپاسگزاري کرد.وي در
اين لوح خطاب به دکتر بيگدلي مديرعامل
بانک ملت اظهار اميدواري کرده است که
با افزايش مشارکت اين بانک ،شاهد تحقق
اهداف توسعه پايدار کشور در حوزه حمل و
نقل ،با شتاب بيشتري باشيم.

ديدار مديرعامل بانک سينا
با کارکنان شعب استان لرستان

ضرورت خدمت رساني ويژه به هموطنان
استان لرستان با توجه به ظرفيت هاي بانک
سينامديرعامل بانک سينا با سفر به استان
لرستان و ديدار با کارکنان شعب خرم آباد و
بروجرد ،لزوم تالش بيشتر با توجه به ظرفيت
هاي بانک جهت خدمت رساني مطلوب به
هموطنان در اين استان را ضروري دانست.
دکتر ايماني با بيان آنکه بانک سينا از ظرفيت
ها و پتانسيل هاي بسيار خوبي براي خدمت
رساني به هموطنان عزيز برخوردار است،
افزود :اين بانک تاکنون بالغ بر  20هزار
ميليارد ريال تسهيالت اشتغالزايي يارانه اي
در قالب قرارداد همکاري با معاونت توسعه
روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري به
مناطق روستايي اختصاص داده و اکنون نيز
آماده است تا در جهت رونق اقتصاد و کاهش
بيکاري به ويژه در استان لرستان از طريق
اعطاي تسهيالت اشتغالزايي ،اقدام نمايد.وي
افزود :استان لرستان امکانات مناسبي دارد که
با برنامه ريزي خوب و منسجم مي توان از
توسعه در اين استان به خوبي حمايت کرد.
در همين راستا بانک سينا با همکاري بنياد
علوي ،طرح نيکو را به اجرا گذاشته که طي
آن به طرح هاي اشتغالزايي روستايي حداکثر
تا  120ميليون تومان و جهت رفع نيازهاي
ضروري تا  30ميليون تومان پرداخت مي
شود .بنابراين از همکاران به ويژه در استان
لرستان انتظار داريم به صورت جدي تر در
جهت اجراي طرح اقدام کنند.مديرعامل بانک
سينا با بيان آنکه هدف و اولويت اصلي اين
بانک ،ارائه خدمات نوين و با کيفيت است،
اظهار داشت :توجه ويژه به اصول مشتري
مداري و رفتار حرفه اي کارکنان از ديگر
اولويت هايي است که تاکنون در بانک سينا
بر آن تاکيد شده و از اين پس با سعه صدر،
همدلي ،همراهي و البته تالش جمعي و انرژي
مضاعف همکاران ،اين مسير ،بيشتر از هميشه
تداوم خواهد داشت.

حمايت از ورزش در راستاي
مسئوليت هاي اجتماعي بانک
رفاه کارگران است

ايفاي مسئوليت اجتماعي يکي از
رويکردهاي مهم بانک رفاه کارگران است که
حمايت از ورزش نيز در راستاي انجام اين
وظيفه صورت مي پذيرد.به گزارش روابط
عمومي بانک رفاه کارگران ،هلل گاني مدير
عامل اين بانک در ديدار با رئيس فدراسيون
تيراندازي گفت :ورزش در مسير حرکت و
سالمت جامعه است ،هر چقدر که در ورزش
سرمايه گذاري شود ،چندين برابر از هزينه
هاي بخش درمان و بزهکاري اجتماعي
جامعه کاسته مي شود.وي افزود :بانک رفاه
کارگران به عنوان بانکي سالمت محور در
راستاي ايفاي مسئوليت اجتماعي ،همواره از
ورزش و تيم هاي ورزشي حمايت مي کند؛
چرا که معتقديم الزمه داشتن جامعه سالم،
انسان هاي سالم است.مدير عامل بانک رفاه
کارگران تصريح کرد :همکاري و تعامالت بين
اين بانک و فدراسيون تيراندازي از سال هاي
گذشته وجود داشته و با انعقاد تفاهم نامه،
دامنه اين همکاري ها ،گسترش پيدا خواهد
کرد.هلل گاني همچنين تأکيد کرد :همکاري
با فدراسيون هاي ورزشي عالوه بر توسعه
ورزش در جامعه ،ميتواند زمينه مناسبي
نيز براي کارکنان و خانواده هاي آن ها به
وجود بياورد که وقت بيشتري را به ورزش
اختصاص دهند.در اين نشست ،علي دادگر
رئيس فدراسيون تيراندازي از حمايت هاي
بانک رفاه کارگران در حوزه ورزش به ويژه
اين فدراسيون قدرداني و اظهار اميدواري کرد
با امضاي تفاهم نامه ،زمينه همکاري هاي
متقابل افزايش يابد.

کاربران و مشتريان سامانه هاي
بانکداري اينترنتي مراقب باشند

موسسه اعتباري ملل در اطالعيه اي
خطاب به کاربران سامانه بانکداري اينترنتي،
نسبت به انجام سوء استفاده هاي احتمالي در
قالب فيشينگ هشدار داد.به گزارش روابط
عمومي موسسه اعتباري ملل؛ با توجه به
افزايش آمار جرايم اينترنتي در شبکه بانکي،
از مشتريان محترم درخواست مي شود براي
جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي ،در
استفاده از خدمات اينترنتي ،صرفاً به وب
سايت رسمي اينترنتي موسسه اعتباري ملل
به نشاني .melalbank.www//:https
 irمراجعه و از جست و جوي لينک وبگاه
در موتورهاي جستجو نظير گوگل خودداري
کنند.موسسه اعتباري ملل از مشتريان و
کاربران خود درخواست دارد تا با جدي
گرفتن هشدارها ،نقشه هکرها و کالهبرداران
را براي برداشت غيرقانوني از حساب هاي
آنان ،خنثي کنند.
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نفوذ  7درصدي براي بيمه هاي زندگي تا پايان برنامه ششم

پژوهشکده بيمه در بخش ارتباط با صنعت بايد از قالب
امضاي تفاهمنامه فراتر رفته و ارائه خدمات تحقيقاتي و
مشاورهاي به صنعت بيمه که به شدت نيازمند آن است را در
دستور کار خود قرار دهد و گزارش اين همکاريها را اعالم نمايد.
سليماني رئيس کل بيمه مرکزي با تأکيد بر لزوم تحقق
ضريب نفوذ  7درصدي براي بيمه هاي زندگي تا پايان برنامه
ششم ،از پژوهشکده بيمه خواست به پژوهش در اين مقوله توجه
ويژه اي داشته باشد.
وي با اشاره به کمبود کارشناس رسمي اکچوئري مورد تأييد
بيمه مرکزي ،برگزاري دورههاي آموزشي و پرورش نيروهاي
متخصص در اين زمينه را از وظايف پژوهشکده بيمه دانست.
وي با اشاره به لزوم توجه به بحث بهرهوري اقتصادي و
تجمع ريسک ناشي از تحريم در داخل کشور بر نقش پررنگ
بازار سرمايه در اين حوزه و ضرورت پرداختن به موضوعات مهم
اقتصادي مرتبط با بيمه توسط پژوهشکده بيمه تأکيد کرد.
دکتر سليماني تصريح کرد  :پژوهشکده بيمه در بخش ارتباط با
صنعت بايد از قالب امضاي تفاهمنامه فراتر رفته و ارائه خدمات

امضاي
تفاهمنامه
همکاري
ميان بيمه
ميهن و خانه
سرباز صلح
ايران

تحقيقاتي و مشاورهاي به صنعت بيمه که به شدت نيازمند آن
است را در دستور کار خود قرار دهد و گزارش اين همکاريها را
اعالم نمايد .رئيس هيات امناي پژوهشکده بيمه ضمن تأکيد بر
لزوم توجه به آموزش مديران و کارشناسان در شرکتهاي بيمه و
بيمه مرکزي خاطرنشان کرد :علي رغم وجود تحريمها و شرايط
ناشي از پاندمي کرونا امکان بهرهمندي از دانش اساتيد خارجي
به صورت مجازي وجود دارد و اين موضوع به صورت جدي بايد

شرکت بيمه ميهن با خانه سرباز صلح ايران با هدف
تأمين نيازهاي بيمه اي و ارائه انواع پوشش هاي بيمه اي
براي اين مجموعه ،تفاهم نامه بيمه اي امضاء کرد.
به گزارش روابط عمومي بيمه ميهن؛ اين تفاهمنامه
همکاري فيمابين دکتر رضا مصطفوي مديرعامل بيمه
ميهن و سرهنگ قاسم رحيمي مديرعامل خانه سرباز
صلح ايران به امضاء رسيد .مديرعامل بيمه ميهن در آيين
امضاي اين تفاهم نامه که مهدي گشادرو معاون فني اين
شرکت ،امير سرتيپ خلبان حبيب بقايي فرمانده اسبق
نيروي هوايي ارتش و دکتر رحمتي عضو هيأت مديره خانه
سرباز صلح ايران نيز حضور داشتند ،با تبريک هفته دفاع
مقدس ،ياد و خاطره فداکاري ها و رشادت هاي شهداي
گرانقدر ،رزمندگان و ايثارگران جنگ تحميلي و هشت

دنبال شود.
سليماني در پايان سخنان خود با اشاره به ضرورت
ارتقاي فناوري اطالعات در صنعت بيمه گفت :با وجود رتبه
برتر سامانه سنهاب در کشور ،استفاده از فناوري اطالعات در
صنعت بيمه در حد مورد قبول نيست و مردم کماکان مايل
به استفاده از شيو ههاي سنتي در حوزههاي درمان و شخص
ثالث هستند.
در اين نشست همچنين کردبچه رئيس پژوهشکده بيمه
گزارش عملکرد پژوهشکده در سال  1398را ارائه نمود .وي
بازنگري ساختار پژوهشکده براي پاسخ گويي به نيازهاي روز
صنعت بيمه از جمله دفتر ارتباط با صنعت و تشکيل ميزهاي
تخصصي  ،تقويت نهادهاي موجود ،بازمهندسي فرايندها ،ارتقا
منابع مالي و منابع انساني را از جمله اقدامات پژوهشکده بيمه
در سال گذشته برشمرد .در اين جلسه همچنين فعاليت ها و
پژوهش هاي مهم پژوهشکده در سال  1398معرفي شد و در
پايان اين نشست گزارش عملکرد و صورت هاي مالي پژوهشکده
بيمه در سال گذشته به تصويب هيات امنا رسيد

سال دفاع مقدس را گرامي داشت و گفت اين عزيز ان با
ايثار و فداکاري خود حماسه هاي ماندگاري خلق کردند
و آنچه ما امروز داريم از برکت خون پاک شهدا و تالش
و مجاهدت رزمندگان ديروز است و ما اکنون امنيت و
آسايش خود را مديون شهدا و اين عزيزان هستيم و بايد
همواره قدردان زحمات و ايثارگري هاي اين عزيزان باشيم
و با يادآوري تالش رزمندگان اسالم ،در مسير آشنايي
مردم به خصوص نسل جوان با ارزش ها و دستاوردهاي
دفاع مقدس ،قدم برداريم .مديرعامل بيمه ميهن به
نقش مؤثر بيمه در تأمين امنيت و آرامش خاطر احاد
جامعه اشاره کرد و گفت مردم و نهادهاي مختلف با
داشتن پوشش هاي بيمه اي مي توانند در امنيت و
آرامش کامل باشند و نگراني و دغدغه اي از آينده خود

نداشته باشند .وي با ابراز خرسندي از امضاي اين تفاهم
نامه به بيان سابقه فعاليت بيمه ميهن پرداخت و گفت
بيمه ميهن با توانگري مالي سطح يک از شر کت هاي
خوب صنعت بيمه کشور است و مردم و بيمه گذاران،
آن را به خوشنامي مي شناسند و از خدمات آن بهره
مند هستند .دکتر مصطفوي ابراز اميدواري کرد که با
اجراي اين تفاهم نامه بيمه ميهن خدمات مطلوبي به
اين مجموعه ارائه کند و بتواند رضايت ايشان را در
تداوم همکاري هاي بعدي جلب نمايد .بر اساس اين
تفاهم نامه ،مجموعه خانه سرباز صلح ايران مي تواند
از انواع پوشش هاي بيمه اي از جمله بيمه نامههاي
شخص ثالث و بدنه خودرو ،آتش سوزي منازل مسکوني
و … با تسهيالت و تخفيفات مناسب بهره مند شود.

بيمه آسيا با پرداخت  198ميليارد ريال ،از تعطيلي يک واحد بزرگ صنعتي جلوگيري کرد

چک خسارت آتش سوزي کارخانه رنگ و رزين آرکو در محل
استانداري آذربايجان شرقي و با حضور مقامات محلي استان ،تحويل
مديرعامل اين کارخانه شد.
به گزارش اخبارصنعت به نقل از روابط عمومي بيمه آسيا ،در
پي بروز آتش سوزي گسترده در کارخانه صنايع رنگ و رزين آرکو
در آذرشهر استان آذربايجان شرقي ،خسارت سنگيني به اين کارخانه
وارد شد.
بنا بر اين گزارش ،با توجه به بروز اين حادثه و احتمال تعطيلي
اين واحد بزرگ صنعتي که بيش از  150کارگر در آن مشغول به کار
بودند ،در نخستين روزهاي حادثه با دستور و تاکيد مديرعامل بيمه آسيا،
بخشي از اين خسارت به صورت علي الحساب پرداخت شد و اين کارخانه
دو هفته پس از آتش سوزي ،فعاليت خود را از سر گرفت.
بنا بر اين گزارش ،مبلغ نهايي خسارت به صورت چک و به

ميزان  198ميليارد ريال طي مراسمي در محل استانداري آذربايجان
شرقي با حضوردکتر جهانگيري ،معاون اقتصادي استانداري ،صالح
الدين قربان پور ،سرپرست منطقه سه ،فرهاد گنج دوست ،رئيس
شعب استان آذربايجان شرقي و تني چند از مسئولين منطقه ،به
کرامت زمان زاده ،مدير عامل شرکت صنايع رنگ و رزين آرکو
تحويل داده شد.
دراين مراسم ،معاون استانداري آذربايجان شرقي از تالش
مديران و کارشناسان شرکت بيمه آسيا در ارزيابي و پرداخت به
موقع خسارت به اين واحد توليدي تشکر و قدرداني کرد و حرکت
ارزشمند آقاي مسعود بادين مديرعامل بيمه آسيا را در پرداخت علي
الحساب و جلوگيري از تعطيلي اين کارخانه ،ستود.
گفتني است صنايع رنگ و رزين آرکو در سال  1366تاسيس
شد و به عنوان اولين کارخانه سازنده رنگ استاندارد اتومبيلي در

شمالغرب کشور فعاليت خود را آغاز کرد .اين شرکت هم اکنون
با توليد اولين بتونه سنگي استاندارد در ايران ،رقيبي جدي براي
محصوالت مشابه خارجي در منطقه است.

فضا براي حضور بيشتر استارت آپ هاي بيمه فراهم شود

شهباز حسن پور ،نماينده مردم سيرجان و بردسير در مجلس
شوراي اسالمي در گفتگو با استوديو خبر بيمه مرکزي ضمن ابراز
خرسندي از برگزاري نشست مشترک وزير اقتصاد با نمايندگان
مجلس و مديران ارشد صنعت بيمه توسط بيمه مرکزي گفت :بحث
صنعت بيمه مترادف با توسعه يافتگي و فرهنگ باالي مردم کشور
است .خوشبختانه صنعت بيمه در سال هاي اخير ارتقاء بسيار خوبي
داشته است اما در برنامه ششم انتظار ما نمايندگان بيش از اين است
و توقع داريم صنعت بيمه کشور در اجراي مصوبات مجلس شوراي
اسالمي و تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل هايي که بر اساس قانون
بر عهده بيمه مرکزي است ،فعال تر باشد.
به گزارش روابط عمومي بيمه مرکزي ؛ شهباز حسن پور،
نماينده مردم سيرجان و بردسير در مجلس شوراي اسالمي در
گفتگو با استوديو خبر بيمه مرکزي ضمن ابراز خرسندي از برگزاري
نشست مشترک وزير اقتصاد با نمايندگان مجلس و مديران ارشد
صنعت بيمه توسط بيمه مرکزي گفت :بحث صنعت بيمه مترادف با

توسعه يافتگي و فرهنگ باالي مردم کشور است .خوشبختانه صنعت
بيمه در سال هاي اخير ارتقاء بسيار خوبي داشته است اما در برنامه
ششم انتظار ما نمايندگان بيش از اين است و توقع داريم صنعت
بيمه کشور در اجراي مصوبات مجلس شوراي اسالمي و تدوين آيين
نامه ها و دستورالعمل هايي که بر اساس قانون بر عهده بيمه مرکزي
است ،فعال تر باشد.
وي خاطر نشان کرد :در بحث فرهنگسازي نيز بايد اقدامات
بيشتري انجام شود به گونه اي که براي تمام پروژه هايي که در
کشور طراحي مي شود يک پيوست بيمه اي مشخص داشته باشيم
و بيمه بايد يکي از موارد الينفک زندگي آحاد مختلف مردم شود.
حسن پور افزود :ما به عنوان نمايندگان مردم بايد مطالبه گر
باشيم و صنعت بيمه پاسخگوي نيازهاي به روز مردم باشد اين نيازها
با توجه به شرايط زندگي افراد در حال تغيير است که صنعت بيمه با
طراحي بيمه نامه هاي جديد بايد پاسخگوي آنها باشد.
اين نماينده مجلس ،ضمن تاکيد بر اهميت و جايگاه صنعت

بيمه در اقتصاد کشور و ايجاد اطمينان و آرامش خواستار لزوم تقويت
ساختار اتکايي داخلي(صندوق ويژه تحريم) ،ضرورت توجه به نياز
هاي همه طبقات افراد جامعه ،ارائه تسهيالت به استارت آپ ها براي
فعاليت بيشتر در صنعت بيمه شد.
وي با تاکيد بر نقش استارت آپ ها در نوآوري صنعت بيمه
گفت :استارت آپ ها با ورود به حوزه هاي مختلف ،منجر به ارائه
محصوالت خالقانه و جديدي شده اند که افزايش کارايي ،رفاه و
رضايت مشتريان و کشف تقلب ،داده کاوي با استفاده از هوش
مصنوعي را در صنعت بيمه به دنبال داشته است اما الزم است
بيمه مرکزي براي تحول ديجيتال صنعت بيمه بيشتر سرمايه گذاري
نمايد.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس ،وضع عوارض گوناگون بر
بيمه شخص ثالث را دليل گراني اين بيمه نامه دانست و گفت:
متاسفانه نظارتي بر نحوه مصرف اين عوارض نيست و تعادلي ميان
منابع و مصارف وجود ندارد.

مدير عامل بانک ايران زمين تاکيد کرد:

ضرورت حمايت از توليد براي گذر از شرايط کنوني

حمايت از توليد داخلي در حال حاضر به عنوان يکي از مهمترين
مسائل کشور در شرايط سخت تحريمي مطرح است و بارها از سوي
رهبر معظم انقالب نسبت به آن تاکيد شده است .حمايت از توليد
داخلي به عنوان يک اصل مهم بايد در دستور کار تمامي بخش هاي
دولتي ،خصوصي و تعاوني قرار گرفته و حتي آحاد مردم نقش خود
را در تحقق اين امر ايفا نمايند.
به گزارش روابط عمومي بانک ايران زمين ،عبدالمجيد پورسعيد
مديرعامل بانک ايران زمين ،با تاکيد بر حمايت از توليد به عنوان
راهي براي گذر از شرايط کنوني گفت :چندين سال است که توليد
کشور با شرايط سخت دست و پنجه نرم مي کند ،به طوري که
بسياري از واحدهاي توليدي امکان توليد را از دست داده اند و يا با
ظرفيتهاي پايين به ادامه مسير مي پردازند.
پور سعيد افزود :به گفته رهبر معظم انقالب که توليدکنندگان

بانک رفاه کارگران  1200تانکر آبرساني
به شهروندان استان سيستان و بلوچستان اهدا کرد

را فرماندهان ،پيشروان ،خطشکنان و صفوف مقدم عرصه حياتي
«توليد داخلي ،رونق اقتصادي و گسترش رفاه عمومي» خواندند،
در شرايط کنوني حمايت از توليد و تخصيص اعتبار به واحدهاي
توليدي مي تواند نقش اساسي در پيشبرد اهداف کشور و گذر از
شرايط کنوني داشته باشد.
مديرعامل بانک ايران زمين با اشاره به نقش کليدي بانکها
در گذر از شرايط کنوني اظهار داشت :انتظاري که از بانکها به
عنوان يکي از اساسي ترين بخشهاي تامين مالي و اقتصادي مي
رود ،قرار گرفتن در کنار توليد و تامين بخش مهمي از اعتبار حوزه
توليد کشور است.
وي افزود :به نظر مي رسد تنها راه گذر از شرايط فعلي حمايت
از کاالي داخلي توسط همه آحاد جامعه است .حوزه هاي اقتصادي
بايد سعي کنند با حمايتهاي درست ،استفاده از ظرفيتهاي داخلي

بانک رفاه کارگران در راستاي ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي و کمک به مناطق محروم کشور 1200 ،تانکر
آبرساني به روستاهاي استان سيستان و بلوچستان اهدا کرد.
به گزارش روابط عمومي بانک رفاه کارگران ،در راستاي ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي و با هدف تامين
آب شرب براي مناطق روستايي در استان ،با حضور جمعي از مسئوالن بانک رفاه و مقامات استان سيستان و
بلوچستان ،تفاهم نامه اهداي  1200تانکر آبرساني  2هزار ليتري براي روستاهاي محروم اين استان امضا شد.
کمال نادعلي مدير امور ناحيه دو بانک رفاه کارگران در اين مراسم گفت :اين استان تاکنون آنچنان که
شايسته و بايسته است از مواهب سرمايه گذاري و حمايت اجتماعي برخوردار نشده است و اميدواريم اين اقدام
بانک رفاه کارگران براي تسهيل شرايط زندگي هم ميهنان اين استان موثر واقع شود.
وي تصريح کرد :محروميت زدايي و توسعه اين استان از جمله اولويت هاي اين بانک است و مدير عامل
بانک رفاه کارگران از آغازين روزهاي جاري شدن سيالب به عنوان اولين سفر استاني خود از اين استان بازديد
و اقدام به تخصيص اعتبارات و کمک هاي بالعوض براي توسعه استان کرد .مشارکت در احداث دو بيمارستان
تخصصي و فوق تخصصي استان و اهداي تانکرهاي آبرساني از جمله اين اقدامات بوده که امروز محقق شد.
بهرام فرهي رئيس اداره روابط عمومي بانک رفاه کارگران نيز در سخناني اظهار داشت :اين بانک در آغازين
روزهاي جاري شدن سيالب در استان با تخصيص بودجه براي کمک به سيل زدگان به ياري هموطنان اين
استان شتافت.
وي افزود :بانک رفاه کارگران انتظار دارد اين تانکرها در محل واقعي خود و به دستان افراد نيازمند استان
برسد .بر اين اساس با هماهنگي مديريت بحران استان ،تانکرهاي اهدايي بانک را در بين افراد و ساکنان نيازمند
توزيع مي کنيم تا منشاء خير و برکتي براي شهروندان استان شود.
فرهي در ادامه تصريح کرد :منابع ريالي براي اقدامات اجتماعي و عام المنفعه از محل منابع قرض الحسنه
بانک فراهم مي شود .هر چه ميزان اين منابع بيشتر باشد ،بانک توان بيشتري براي حمايت از مردم نيازمند و
ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي خواهد داشت.رئيس اداره روابط عمومي اظهار داشت :با فرهنگ سازي جمعي در
زمينه انجام سنت حسنه قرض الحسنه پسانداز مي توانيم اقدامات ارزنده تري انجام دهيم .همکاري استانداري
و مديريت بحران در اين زمينه و تشويق هم استانيها براي مشارکت در سپرده گذاري قرض الحسنه ،مي تواند
در انجام چنين اقداماتي موثر واقع شود.

و کنترل واردات چرخهاي توليد را به حرکت درآورند و مردم نيز در
راستاي حمايت از توليد بايد توليدات داخلي را خريداري و حمايت
کنند.
پورسعيد ضمن تاکيد بر مشارکت بانکها در تامين مالي
شرکتهاي توليدي گفت :بانکها در سالهاي اخير بسياري از منابع
خود را به اين امر اختصاص داده اند .ما نيز برنامه ريزي هاي خاصي
را انجام و از مديران منطقه اي خود خواسته ايم براساس خط مشي
هاي تنظيم شده نسبت به حمايت از شرکتهاي توليدي استانهاي
خود اقدام کنند .که در اين راستا اقدامات بسياري انجام که اخبار
آن منتشر شده است.
پورسعيد در پايان سخنان خود گفت :بايد برنامه ريزي و حرکت
براساس برنامه در صدر اقدامات کشور در شرايط کنوني قرار گيرد تا
بتوانيم از شرايط تحريم گذر کنيم.

پاسخ بانک تجارت به سهامداران سبالن پارچه

بانک تجارت به برخي شبهات در پرونده سبالن پارچه پاسخ داد.به گزارش روابط عمومي بانک تجارت – شرکت
سبالن پارچه در سنوات قبل ،از تسهيالت ارزي صندوق ذخيره ارزي و تسهيالت ريالي استفاده کرده که به دليل عدم
ايفاي تعهدات  ،بدهي شرکت به عهده تعويق درآمده و به دليل سوء مديريت شرکت و مشکالت ايجاد شده ناشي از
عدم پرداخت حقوق کارگران و طلبکاران شرکت در استان و علي رغم ميل بانک در سنوات گذشته بر اساس تصميم
شوراي تامين استان اداره کارخانه به بانک تجارت واگذارشد .پس از راه اندازي کارخانه توسط بانک  ،همزمان با فعاليت
کارخانه و بر اساس درخواست طلبکاران سابق شرکت مذکور از مرجع قضايي ،نهايتا حکم ورشکستگي شرکت به
تاريخ سال  88صادر و قطعي گرديد.در همين راستا بانک با تنظيم قرارداد اجاره با اداره تصفيه نسبت به ادامه فعاليت
امور کارخانه اقدام کرده  ،ليکن اداره تصفيه با طرح دعوي به طرفيت بانک با فسخ قرارداد بانک ،کارخانه را به اجاره
اشخاص غيرواگذار کرد.با اين اقدام اداره تصفيه  ،عمال بانک هيچ گونه اختياري نسبت به کارخانه ،فعاليت و اشتغال
آن نداشته و ندارد.الزم به توضيح است در راستاي صدور حکم ورشکستگي کارخانه اقدامات قانوني بانکي جهت وصول
مطالبات خود از زمان صدور حکم ورشکستگي متوقف و تاکنون کارخانه مذکور به بانک منتقل نشده است .اداره امور
کارخانه از سال  89و بعد از حکمورشکستگي در اختيار اداره تصفيه در ورشکستگي بوده است و بانک در اين مدت با
انجام مذاکرات و تشکيل جلسات مکرر با مسئولين اداره تصفيه  ،با حضور مقامات استاني برخي از مطالبات بستانکاران
شرکت مذکور را علي رغم عدم مالکيت بانک نسبت به شرکت پرداخت نموده است  .ليکن اداره تصفيه و ورشکستگي
با اجاره کارخانه تاکنون از مزايده يا واگذاري کارخانه خودداري کرده و نه تنها مطالبات اين بانک تعيين تکليف نشده
بلکه عمال با اين اقدامات ،ماشين آالت در حال مستهلک شدن و کارخانه با ظرفيت پايين فعاليت مي کند.يادآور مي
شود که بانک در سنوات گذشته نهايت همکاري با مسئولين استان و اداره تصفيه جهت جلوگيري از تعطيلي کارخانه
را معمول داشته است .همچنين بانک تجارت به منظور تعيين تکليف وضعيت کارخانه مکاتبات و پيگيري هاي زيادي
با قوه قضاييه و نهاد هاي ذي ربط انجام داده که تاکنون منتج به نتيجه نشده است.در خاتمه مجددا تاکيد مي شود
که سالهاست کارخانه سبالن پارچه تحت اختيار اداره تصفيه و ورشکستگي قرار دارد و بانک قانونا حق هيچ گونه ورود
و دخالت در اجاره  ،اشتغال و فعاليت هاي کارخانه را نداشته و ندارد و مطالبات بانک هم به دليل عدم تعيين تکليف
کارخانه توسط اداره تصفيه همچنان معوق و الوصول باقي مانده است  .اظهارات مدير سابق کارخانه در خصوص
عدمپاسخگويي يا برخوردهاي غير حرفه اي و … بانک  ،در سالهاي اخير صحت نداشته و مشاراليه در اين سالها به
دليل عدم اختيار بانک در کارخانه هيچ گونه مراجعه اي به مديريت بانک نداشته است همچنين بانک تجارت آمادگي
دارد با وجود اينکه کارخانه سبالن پارچه در اختيار اداره تصفيه و ورشکستگي است  ،نسبت به انجام همکاري و
مساعدت هاي الزم براي از سرگيري فعاليت کامل سبالن پارچه در سال جهش توليد اقدام نمايد.
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رئيس شوراي هماهنگي بانک ها:

بانک ها نبض اقتصاد کشورند

جلسه کميسيون روابط عمومي بانک
هاي دولتي و نيمه دولتي کشور با حضور
دکتر حسين زاده رئيس شوراي هماهنگي
بانک هاي دولتي و نيمه دولتي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي بانک ملي
ايران دکتر حسين زاده که در اين نشست
به صورت ويدئوکنفرانس حضور داشت ،به
اهميت اطالع رساني خدمات گسترده شبکه
بانکي کشور اشاره و تصريح کرد :اکثر پروژه
هاي توليدي در کشور با حمايت بانک ها
به بهره برداري مي رسد ،لذا ضرورت دارد
که مراکز روابط عمومي بانک ها خدمات
گسترده شبکه بانکي را به خوبي به استحضار
مردم شريف کشورمان برسانند.
رئيس شوراي هماهنگي بانک ها با
اشاره به خدمات فداکارانه کارکنان شبکه
بانکي کشور در دوران شيوع ويروس کرونا
اظهار داشت :در اين دوران حساس ،بانک
هاي کشور با هدف خدمت رساني به مردم و
کمک به جهش توليد در کشور ،بالانقطاع به
خدمت رساني مشغول هستند که متأسفانه
تعدادي از کارکنان شبکه بانکي به علت
بيماري کرونا جان به جان آفرين تسليم
کردند.
وي به انتشار خبرهاي انتقادي در
برخي از رسانه هاي کشور اشاره کرد و افزود:
مطالب غيرمنصفانه اي که اخيرا ً در خصوص
بانک هاي کشور در رسانه ها منتشر مي شود
کارکنان زحمت کش بانک ها را مايوس و
دلسرد مي سازد و قطعاً دشمنان کشور نيز
از اين نااميدي خشنود مي شوند.
دکتر حسين زاده در پايان سخنان خود
از تمامي رسانه هاي کشور درخواست کرد
که در بيان انتقادات و انتشار اخبار جانب
انصاف را رعايت کنند و به خدمات گسترده
بانک ها در زمان وقوع بحران هايي همچون
سيل ،زلزله ،خشکسالي ،تحريم و… نيز
توجه داشته باشند.

برگزاري معارفه مدير توسعه
بازار و رييس مجتمع اشخاص
بيمه البرز

معارفه مدير توسعه بازار و رييس
مجتمع تخصصي اشخاص شرکت بيمه
البرز به صورت همزمان با حضور قائم مقام
و معاونان مديرعامل اين شرکت برگزار شد.
احمد صفرزاده ،معاون فني شرکت
بيمه البرز در جلسه معارفه ياسر نوذري،
رييس مجتمع تخصصي اشخاص با قدرداني
از رييس قبلي اين مجتمع که به مديريت
توسعه بازار منصوب شده است ،گفت:
در سال گذشته در مجتمع اشخاص 32
هزار فقره پرونده خسارت درمان در بخش
بيمارستاني و  730هزار فقره پرونده در
بخش پاراکلينيکي تشکيل شد و نزديک
به  35درصد پورتفوي شرکت را به خود
اختصاص داد که حاکي از نقش اساسي اين
مجتمع در جذب پورتفوي کل شرکت است.
غالمحسين آقاخاني ،معاون بازاريابي و
فروش بيمه البرز نيز در اين جلسه با اشاره
به اينکه تغيير جزو الزامات هر سازماني
است ،گفت :خوشبختانه مديريت بيمههاي
اشخاص و مجتمع تخصصي اشخاص عملکرد
خوبي داشته و همکاران اين بخش به عنوان
ويترين شرکت با ارايه بهترين خدمات به
مشتريان و ايثار و کالننگري سبب جذب
پورتفوي در رشتههاي ديگر شدهاند.
سعيد حاجيان ،مدير امور شعب و
شبکه فروش بيمه البرز ضمن ابالغ حکم
هاي انتصاب مدير توسعه بازار و رييس
مجتمع تخصصي اشخاص ،گفت :موفقيت
يک سازمان در گرو همکاري جمعي کل
کارکنان است و اگر امروز عملکرد مجتمع
اشخاص موفقيتآميز است حاصل تالش
جمعي تمامي همکاران اين مجتمع است.
وي تاکيد کرد :همکاران مجتمع
تخصصي اشخاص وظيفه خطيري دارند
چون با افراد نيازمند درمان که به دليل
بيماري خود يا وابستگان دچار آسيبهاي
روحي و حتي معيشتي شده اند ،در ارتباط
هستند و صبر و سعه صدر همکاران در اين
بخش ستودني است.وي خطاب به کارکنان
مديريت بيمههاي اشخاص و مجتمع
تخصصي اشخاص با قدرداني از آنان در
هفت ماه گذشته ،گفت :فعاليت شما در اين
شرايط سخت ناشي از شيوع کرونا بسيار
دشوار است چون در کنار کادر درماني مراکز
درماني با ارايه سريع بهترين خدمات در
بخش بيمههاي درماني ،تالم بيماران مبتال
و خانوادههاي درگير اين بيماري را کاهش
دادهايد.

پرداخت خسارات زلزله
استان گلستان توسط شرکت
بيمه دي

خسارت کليه واحدهاي مسکوني زيان
ديده روستاي قورچاي و الهادي بخش
راميان استان گلستان در فاصله زماني کمتر
از دو هفته پرداخت شد.
به گزارش روابط عمومي؛ کانون اين
زلزله در روستاي قورچاي با جمعيت 102
خانوار و روستاي الهادي به تعداد  48خانوار
بود که کليه واحدهاي مسکوني اين دو
روستا دچار خسارت شد که شرکت بيمه
دي در کمتر از دو هفته خسارت  150واحد
مسکوني را به ذينفعان پرداخت نمود.
شرکت بيمه دي همواره با در نظر
گرفتن منشور حقوق مشتريان و ارزيابي به
موقع خسارات ،در اسرع وقت به پرداخت و
جبران آن مبادرت مي ورزد.

