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اخبار
تقدير از روساي شعب موفق بيمه «ما»

شعبه جديد بيمه سينا در شهر بابل در راستاي
اهداف مشتريمدارانه و توسعه بازار و در جهت
خدمترساني بهتر به بيمهگذاران اين شهر
افتتاح ش��د.به گزارش روزنامه عصرايرانيان
به نقل از روابطعموميبيمه س��ينا ،مراسم
افتتاح پنجاهوپنجمين ش��عبه بيمه سينا در
بابل با حضور دکتر رضا جعفري مديرعامل
و نايبرئيس هيأتمديره بيمه سينا ،قربانعلي
ول��يزاده معاون اس��تاندار و فرمان��دار ويژه

شعبه جديد بيمه سينا در بابل افتتاح شد
شهرستان بابل و جمعي از مديران کل اين
شهر در روز چهارشنبه  12تيرماه  1398در
ش��هر بابل برگزار شد.مديرعامل بيمه سينا
در اين مراس��م اظهار امي��دواري کردند که
با افتتاح پنجاهوپنجمين شعبه بيمه سينا در
ش��هر بابل از اين پس شاهد ارتقاي سطح
خدم��ات و تس��هيالت بيمهاي بهت��ر و در
دسترستر به بيمهگذاران اين منطقه باشيم.
دکتر رضا جعفري با اش��اره به نقش بيمه از

ابعاد اقتصادي ،اجتماعي فرهنگي و سياسي
و همچني��ن مذيريت ريس��ک و بحران در
زندگ��ي افراد جامعه گف��ت :بيمه در دنياي
امروز جزء الينفک زندگي بشري شده است
و همه اف��راد آن را به عن��وان يک کاالي
ضروري پذيرفتهاند.وي با اش��اره به اينکه
بيمه يکي از ابزارهاي مديريت بحران در هر
جامعهاي به شمار ميرود ،گفت :سه رويکرد
در حوزه مديريت بحران مطرح است :قبل

از وقوع حادثه ،در حين حادثه و بعد از وقوع
حوادث ک��ه رويکرد اول و دوم بيش��تر در
راستاي وظايف دولت قرار ميگيرد و رويکرد
سوم مربوط به شرکتهاي بيمه است.وي
افزود :مهترين مسئله در رويکرد اول يا قبل
از وقوع بحران ،اقدام پيشگيرانه است .براي
مثال در اين رويکرد بايد از ساختوسازهاي
بيرويه و غيراستاندارد در مسير رودخانهها
و روي گسلها جلوگيري شود .رويکرد دوم

خبر ادغام بانکهاي
غير نظاميصحت ندارد

بحث اقدام��ات امدادرس��اني و نجاتدهي
است که بهمحض اينکه اتفاقي رخ ميدهد
س��ازمانهاي امدادرس��اني و هم��ه مردم
دستبهدست هم ميدهند و تالش ميکنند
افراد درگير در حادثه را نجات دهند.

مديرعامل بانك صنعت و معدن خبر داد؛

همزمان با برگزاري اولين گردهمايي مديران و
روساي شعب ش��رکت بيمه «ما» در سال ،98
از روس��اي ش��عب موفق بيمه «ما» با اهداي
لوح تقدير و تنديس ويژه تقدير ش��د.به گزارش
روزنامه عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبيمه
«ما»  ،در اين مراسم که با حضور حجت بهاري
فر مديرعامل  ،اعضاي هيات مديره  ،معاونين و
هياتعامل،مديرانستاد،مديراناستاني،روساي
شعب و اعضاي هماهنگي شوراي نمايندگان ،در
اصفهان برگزار شد ،از روساي شعب برتر شرکت
بيمه «ما» در خصوص عملکرد سال  97ايشان
تقدير به عمل آمد.در اين گردهمايي که با هدف
ايجاد بستري مناسب براي بحث و تبادل نظر و
انتقال تجربيات و دستاوردها بين روساي شعب و
مديران ستاد برگزار شد ،مجيد زند کريميرييس
مجتمع بانک بيمه ،مريم عبدالهي رييس شعبه
شيراز ،سعيد عظيميرييس شعبه گنبد کاووس
و مجتبي کريميرييس ش��عبه س��يرجان مورد
قدرداني قرار گرفتند.در اين مراسم ،لوح تقدير،
تنديس و جوايز روس��اي شعب برتر بيمه «ما»
توسط حجت بهاري فر ،مديرعامل شرکت بيمه
«ما»  ،معاونين و اعضاي شوراي فني به ايشان
اهدا شد.
پذيرندگان  POSفروشگاهي در طرح
کارآمد تسهيالت دريافت ميکنند

بانک تجارت در راستاي ارائه خدمات بيشتر به
مشتريان خود ،در قالب طرح کارآمد تسهيالت
ويژه به دارن��دگان POSهاي فعال پرداخت
ميکند .به گزارش روزنام��ه عصرايرانيان به
نقل ازرواب��ط عموميبانک تج��ارت« ،طرح
کارآمد» با هدف ارائه خدمات اعتباري متمايز
و ويژه به دارندگان پايانههاي فروش��گاهي و
درگاههاي پرداخت اينترنتي متصل به حساب
بانک تجارت ،طراحي شده است .در اين طرح
تسهيالت بر اساس ميانگين حسابهاي جاري،
ض الحسنه پسانداز و کوتاهمدت متصل به
قر 
پايانه فروش��گاهي و درگاه پرداخت اينترنتي
اعط��ا ميشود.مش��تريان حقيق��ي و حقوقي
دارن��ده پايانههاي فروش��گاهي و درگاههاي
پرداخت اينترنتي متصل به حسابهاي بانک
تجارت ميتوانند بر اس��اس مان��دهاي که در
حس��اب خود براي مدت تعريف شده  3ماهه
يا 6ماهه ايجاد ميکنند ،در اين طرح از امکان
دريافت تسهيالت  4تا 10ميليارد ريالي با مدت
بازپرداخت حداکثر  18ماه برخوردار ش��وند.از
مزاياي اصلي طرح کارآمد ،ميتوان به امکان
برداشت مانده حساب مشتري دريافت کننده
تسهيالت ،تنوع و نرخ پايين سود تسهيالت،
مبل��غ و مدت بازپرداخت تس��هيالت اعطايي
اش��اره کرد.امکان دريافت تس��هيالت طرح
کارآمد تا سقف 500ميليون ريال با معرفي يک
ضامن معتبر فراهم ش��ده و براي مبالغ باالي
يک ميليارد ريال نيز وثائقي مطابق با ضوابط
بانک اخذ ميشود.

تخصيص  87هزار و  500ميليارد ريال تسهيالت به  56طرح توليدي استان يزد

حس��ين مه��ري از تخصيص مع��ادل  87ه��زار و 500
ميليون ريال تس��هيالت به  56طرح توليدي که شامل
 600ميلي��ون يورو و  85ميليون دالر به صورت ارزي و
مابقي به صورت ريالي ميباشد ،خبر داد و افزود :مجموع
س��رمايه گذاري انجام ش��ده در اين طرحها بالغ بر 124
ه��زار ميليارد ريال بوده که براي  3837نفر اش��تغال به
دنبال خواهد داش��ت.به گزارش روزنامه عصرايرانيان به
نقل از پايگاه اطالع رساني بانك صنعت و معدن ،حسين
مه��ري رييس هيأت مدي��ره و مديرعامل بانك صنعت
و معدن كه به اس��تان يزد س��فر كرده بود روز پنجشنبه
 ١٣تيرم��اه  ۹۸در کارگروه تس��هيل و رف��ع موانع توليد
كه با حضور اس��تاندار و ديگر مس��ؤالن استاني مرتبط
با حوزه توليد برگزارش��د ضمن بي��ان مطلب فوق ،بيان
داش��ت :با مطالعات انجام ش��ده ،از ابتداي س��ال جاري
 ۲۰۰رش��ته صنعتي به دليل نداشتن توجيه اقتصادي و
عدم اطمينان در ايجاد اش��تغال پاي��دار ،فاقد اولويت در
پرداخت تسهيالت در اين نهاد مالي شناخته شده است.
وي تأكيد كرد  :در اعطاي تس��هيالت بايد هوش��مندانه
عمل كني��م بنابراين تنها از طرحهايي كه از بازگش��ت
سرمايه آنها اطمينان داريم حمايت خواهيم كرد زيرا اين
منابع ،س��رمايه ملي و متعلق به همه مردم ايران است.
مهري اظهار داش��ت :در اين راستا اولويتهاي مختلفي
تعريف شده است که در مرحله نخست ،تأمين سرمايه در
گردش واحدهاي توليدي براي تهيه مواد اوليه که قيمت
آن چند برابر شده در اولويت قرار دارد.رئيس هيات مديره

مسعود بادين:برگزاري مجامع فصلي
براي نخستين بار توسط بيمه آسيا

بيم��ه آس��يا با ه��دف بررس��ي دقي��ق و ش��فاف عملکرد
سرپرستيهاي مناطق ده گانه اين شرکت مجامع فصلي را
برگزار ميکند.به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل ازروابط
عموميبيمه آسيا ،مس��عود بادين ،نايب رييس هيأت مديره
و مدير عامل بيمه آس��يا با تاکيد بر برگزاري منظم مجامع
فصل��ي سرپرس��تيهاي مناطق ده گانه بيمه آس��يا ،گفت:
ابتکار برگزاري مجامع فصلي سرپرستيها ،نقطه عطفي در
حرکت رو به رشد بيمه آسيا خواهد بود و اميدواريم با تالش
و جديت مديران مرتبط بتوانيم به اهداف مورد نظر دس��ت
پيدا کنيم.مديرعامل بيمه آسيا بررسي دقيق و شفاف عملکرد
سرپرستيها ،تعامل شعب و سرپرستيها ،تعامل سرپرستيها
با مديريتها مختلف و ايجاد اعتماد و همدلي بين کارکنان،
پاس��خگويي ،رصد بازارهاي منطقهاي و محلي ،شناس��ايي
نقاط قوت وضعف فعاليتها و نهايتا در راستاي افزايش سهم
بازار و س��ودآوري را از اهم اه��داف برگزاري مجامع فصلي
دانس��ت.بنابر اين گزارش ،تاکنون نشس��ت مجامع فصلي

رونمايي ازسامانه تأمين مالي خرد تضمينشده
توسط شرکت سمات بانک توسعه تعاون

سرپرستيهاي مناطق چهار (اس��تانهاي خراسان جنوبي،
ش��مالي و جنوبي) و منطقه دو (اس��تانهاي اصفهان ،يزد و
چهارمحال و بختياري) با حضور نايب رييس هيأت مديره و
مديرعامل ،اعضاي هيأت مديره ،معاونان مديرعامل ،مديران
فني ،مالي و سرپرس��تان مناطق و روساي استانهاي تابعه
و ش��عب انجام ش��د و در چند روز آينده مجامع فصلي ساير
سرپرستيهاي مناطق برگزار خواهد شد.

اولين سامانه تأمين مالي خرد تضمينشده با حضور وزير
تع��اون ،کار و رفاه اجتماعي ،معاونت تعاون وزارتخانه
مديران عامل بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت
س��رمايهگذاري بخش تعاون و همچنين نمايندگان
اتحاديهها و ش��رکتهاي تعاوني رونمايي شد.گفتني
است اين س��امانه که به س��فارش صندوق ضمانت
س��رمايهگذاري بخش تعاون ،توسط شرکت سمات
(ش��رکت زيرمجموعه بانک توس��عه تعاون) طراحي
و پيادهسازي گرديده اس��ت با تضمين اصل سرمايه
مردم و همچنين اعتبارس��نجي و ارزيابي کارآفرينان
و کسبوکار متقاضي ،ريسک سرمايهگذاري را براي
مردم کاهش و احتمال موفقيت کسبوکار را باال ميبرد
و درنتيجه مشارکتکنندگان پاداش سرمايهگذاري خود
را دريافت ميکنند.الزم به ذکر است پورتال نرمافزاري
تأمين مالي جمعي خرد تضمينش��ده ،يک س��امانه
نرمافزاري است که کليه مراحل ثبت درخواست تا واريز

اخبار
انجام فرايند تسويه پرداختياري از
طريق بانک ايران زمين

وجه و ساير فرآيندهاي مرتبط در آن پيادهسازي و اجرا
گرديده است.شايانذکر است شرکت سمات بهعنوان
فراهم آورنده زيرساختهاي نرمافزاري توسعهدهنده
اين س��امانه در آينده ميباش��د .اين س��امانه قابليت
بهکارگيري توس��ط کليه موسسات س��رمايهگذاري،
ش��تابدهندهها ،پارکهاي علم و فناوري و حاميان
مالي کارآفرينان را دارد

صالح آبادي در جمع صادرکنندگان سمنان مطرح کرد:

خريد ارز اسکناس حاصل از صادرات بدون محدوديت در اسرع وقت

بانک گردشگري رفيق روزهاي سخت
تيم ملي واليبال بود

افش��ين داوري سرپرست فدراس��يون واليبال
ايران گفت :بانک گردشگري در طي سه سال
گذشته حاميفدراسيون بوده و به واقع با وجود
اينکه واليبال در سالهاي گذشته شرايط چندان
مناسبي نداشت اما بانک گردشگري هيچگاه
دست از حمايت از فدراسيون و تيم ملي واليبال
برنداش��ت.به گزارش روزنامه عصرايرانيان به
نقل از روابط عموميبانک گردشگري  ،داوري
در ادامه افزود  :خوشبختانه امسال توانستيم با
حمايتهاي بانک گردش��گري شرايط مناسبي
را ايج��اد کنيم که نتايج تيم مل��ي واليبال در
مسابقات ليگ ملتهاي جهان خود گواه و مويد
اين موضوع اس��ت.وي خاطر نش��ان کرد :بي
ترديد حمايتهاي مالي انگيزه کسب موفقيت را
افزايش داده و باعث ميشود تا بازيکنان با فراغ
بال و خيال آس��وده فقط به تمرين و مسابقات
بينديشند که مسلما نقش بانک گردشگري در
ايجاد اين ش��رايط بسيار مهم و تاثير گذار بوده
است.سرپرست فدراس��يون واليبال يادآور شد:
همکاري واليبال با بانک گردش��گري تا سال
 2020ادامه خواهد داش��ت و بعد از آن هم ما
آمادگي ادامه همکاري را داريم مشروط به اينکه
عالقه مندان به واليبال ش��رايط را براي ادامه
همکاري مناسب ببينند و اين همکاري براي دو
طرف نتايج مثبتي در بر داشته باشد.

بانک صنعت و معدن با بيان اينکه اولويت دوم ،حمايت
از تکميل طرحهاي نيمه تمام و تأمين اعتبار آنهاس��ت
که چهار هزار ش��غل جديد ايجاد ميکن��د ،اضافه کرد:
حمايت از تكميل اين واحدهاي صنعتي اش��تغال پايدار
و ارزش اف��زوده را به دنبال دارد به همين دليل با پرهيز
از س��طحي نگري ،با نگاه مل��ي و بين المللي از طرحها
حمايت ميکنيم.
مهري ب��ا تأکيد بر لزوم توجه تكمي��ل ظرفيت خطوط
توليد واحده��اي موجود گفت :اولويت س��وم حمايت از

طرحهاي توسعهاي واحدهاي توليدي است که با سرمايه
گذاريهاي اندک ،اشتغال باال ايجاد ميکند.مديرعامل
اين بانک اولويت چهارم را حمايت از طرحهاي صادرات
محور اع�لام کرد و يادآور ش��د :مش��کالت واحدهاي
تولي��دي عمدت ًا مس��ائل مال��ي ،ارزي و نوس��ان قيمت
تجهيزات اس��ت بطوريكه بانک مرکزي ظرف چند روز
گذشته ،بخشنامهاي براي تعيين تکليف بدهي واحدهاي
توليدي اعالم کرده است.وي با اعالم رضايت از وضعيت
صنايع اين اس��تان تصريح كرد :برخي واحدها طرحهاي

توس��عه دارند که با آنها موافقت ش��د ول��ي در مجموع
وضعيت واحدهاي صنعتي اس��تان يزد خوب است و اين
بان��ک صنعتي و تخصصي آم��اده حمايت از صنعتگران
و معدنکاران اين استان است.مديرعامل بانک صنعت و
معدن خاطرنش��ان کرد :ميزان پرداخت تسهيالت شعبه
يزد به توليدکنندگان اس��تان ،حدود  40برابر منابع جذب
ش��ده بوده كه اين امر لزوم تمركز حساب صنعتگران و
توليدكنندگان و حمايت بيش��تر مديران اس��تاني در اين
زمينه را ميطلبد.مهري گفت :با توجه به محدوديتهاي
موجود به دنبال افزايش سرمايه بانك به منظور حمايت
از صنعتگ��ران و توليدكنندگان هس��تيم و در اين زمينه
حمايت دولت و مجلس بيش از پيش حايز اهميت است.
محمدعلي طالبي اس��تاندار يزد نيز كه در اين نشس��ت
حضور داشت ،ضمن اشاره به وضعيت صنعت در استان
ي��زد ،گفت :در حال حاضر کش��ور با ش��رايط خاصي رو
به روست که در اين ش��رايط نيازمند حفظ سرمايههاي
ملي هستيم.وي ادامه داد:بسياري از طرحهايي که مورد
حمايت بانک صنعت و معدن قرار گرفته ،ظرفيت خوبي
براي رفع بخش عمد ه مشکل بيکاري در شهرستانهاي
اس��تان دارد.طالب��ي همچنين ب��ا مثبت خواندن س��فر
مديرعامل بانک صنعت و معدن کش��ور به استان افزود:
اين بانک مطالعات دقيق و خوبي در رابطه با مزيتهاي
مختلف س��رمايه گذاري در حوزههاي مختلف داش��ته و
از هم��ه مدي��ران و س��رمايهگذاران ميخواه��م قبل از
تصميمگيري از اينمطالعات استفاده کنند.

مديرعام��ل بان��ک توس��عه صادرات اي��ران در دي��دار با
صادرکنندگان س��مناني گفت :بانک توسعه صادرات طي
هماهنگيهاي��ي که ب��ا بانک مرکزي داش��ته ،از طريق
صرافي توس��عه ص��ادرات ،ارز حاصل از ص��ادرات که به
شکل اس��کناس توس��ط صادرکننده وارد کشور ميشود
را ب��دون محدوديت به ن��رخ آزاد بازار خري��داري و ما به
ازاي ريال��ي آن را به وي نقدا پرداخت ميکند.به گزارش
روزنامه عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبانک توسعه
صادرات به نق��ل از اگزيم نيوز ،دکت��ر علي صالح آبادي
در اين جمع به تش��ريح برنامههاي بانک توسعه صادرات

ب��راي حمايت از صادرکنن��دگان پرداخت و گف��ت :ارائه
تسهيالت به صادرکنندگان با نرخهاي ترجيحي از محل
مناب��ع تلفيقي بانک و صندوق توس��عه ملي با نرخ حدود
 14-14.5درص��د و نيز خري��داري ارز حاصل از صادرات
از صادرکنن��دگان به نرخ بازار در اولويت برنامههاي بانک
توسعه صادرات در سال رونق توليد قرار دارد.رئيس هيات
مديره بانک توس��عه صادرات ايران در ادامه در خصوص
وثائق تس��هيالت تصريح کرد :اگر مشتريان بانک خوش
حساب و از رتبه اعتباري مطلوبي برخوردار باشند ،مشمول
تخفيف و ترجيحاتي در وثائق از س��وي بانک ميش��وند؛
قطعا سابقه مثبت مشتري ،بهترين وثيقه براي بانک است.
مديرعامل بانک توس��عه صادرات ايران به صادرکنندگان
توصيه کرد به جاي استفاده از يک خدمت بانک ،از بسته
و مجموعه خدمات بانک اس��تفاده کنيد .وي خاطرنشان
کرد :در حوزههايي که محدوديت منابع وجود دارد ،بانک
خدمات تکميلي چون صدور ضمانت نامه و اعتبار اسنادي
داخلي به مشتريان ارائه ميدهد.صالح آبادي اظهار داشت:
حوالجات ارزي مش��تريان بانک در خارج از کشور با سازو
کارهاي تخصصي که در مجموعه بانک توسعه صادرات

طراحي شده ،انجام ميشوند؛ تالش ميکنيم تا در شرايط
خاص فعلي خدمات بانک از کيفيت الزم برخوردار باشند
تا صادرکنندگان بتوانند از مسير بانک مسائل مرتبط با نقل
و انتق��االت مالي خود را حل کنند.به گفته صالح آبادي ،با
تعامل خوبي که بانک با صادرکنندگان غير نفتي از جمله
صادرکنندگان محصوالت پتروش��يميدارد ،ارز مورد نياز
توليدکنندگان براي ثبت سفارش واردکنندگان مواد اوليه از
سامانه نيما فراهم ميشود.وي در ادامه افزود :بانک توسعه
صادرات در راس��تاي حمايت از شرکتهاي دانش بنيان
صادراتي ،تسهيالتي با نرخهاي ترجيحي در اختيار فعاالن
اين حوزه قرار ميدهد.به گزارش پايگاه خبري اگزيم نيوز
رئيس اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي سمنان در
اين ديدار گفت :ظرفيتهاي صادراتي استان سمنان کمتر
ديده ش��ده در حاليکه صادرکنندگان اين استان طي سه
ماهه نخست سال جاري بالغ بر  ۵۶ميليون دالر ارزآوري
براي کشور داشته اند.علي اصغر جمعهاي گفت :صادرات
سمنان به لحاظ ارزشي در سه ماهه اول سال جاري نسبت
به مدت مش��ابه  50درصد افزايش داشته است.وي خاطر
نش��ان کرد :اميدواريم  130واحد توليدي و صنعتي فعال

اس��تان با تعامل بيش��تر از خدمات بانک توسعه صادرات
استفاده کنند تا وضعيت صادرات استان را بهبود ببخشيم.
جمعهاي حمايت از فعالين عرصه توليد را رمز رونق توليد و
اشتغالزايي خواند و گفت :همانطور که گفته شد ظرفيتهاي
صنعتي استان ناشناخته مانده و براي دستيابي به رونق و
اش��تغال بايد اين ظرفيتها شناس��ايي و مشکالتشان در
مس��ير توليد و توسعه رفع شود.جمعهاي خاطر نشان کرد:
 2020واحد صنعتي در استان فعال هستند که عمدهترين
مش��کل آنها ،کمبود سرمايه در گردش و نقدينگي است.
وي اضافه کرد :بخش قابل توجهي از فش��ارهاي خارجي
بر روي بخش صنعت اس��ت؛ ب��ر اين باورم که با حمايت
بانکهاي عامل استان به خصوص بانک توسعه صادرات
ايران ميتوانيم از بحران تحريمها به سالمت عبور کنيم.
مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران در ادامه سفرهاي
استاني خود به همراه جمعي از مديران ارشد اين بانک به
سمنان سفر کرد و به دعوت اتاق بازرگاني اين شهردر جمع
صادرکنندگان حاضر شد .وي قبل از اين جلسه با استاندار
سمنان ديدار کرد و در انتهاي سفر خود بازديدي از شرکت
فروسيليس ايران داشت.

گزارش تسهيالت اعطايي بانک رفاه در سه ماهه نخست سال  98اعالم شد

گزارش تس��هيالت اعطايي بانک رفاه در س��ه ماهه
نخست س��الجاري در بخشهاي مختلف اقتصادي،
بنگاههاي کوچک و متوس��ط ،ضمانتنامههاي صادره
ريالي ،قرض الحس��نه اعطايي ازدواج و تهيه جهيزيه،
اش��تغالزايي و مش��اغل خانگي مددجويان س��ازمان
بهزيس��تي کل کش��ور ،کميته امداد امام خميني (ره)
و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي ،صندوق توس��عه
ملي و طرحهاي حوزه اعتباري اعالم ش��د.به گزارش
روزنام��ه عصرايرانيان به نق��ل از روابط عموميبانک
رف��اه کارگ��ران ،اين بان��ک در س��الهاي  97 ،96و
س��ه ماهه نخست س��ال  ،98بالغ بر  20.178ميليارد

ري��ال تس��هيالت از محل منابع بانک ب��ه بنگاههاي
کوچک و متوسط پرداخت کرده است.همچنين بانک
رفاه در س��ه ماهه نخست س��الجاري ،در بخشهاي
کش��اورزي ،صنعت و معدن ،مس��کن و س��اختمان،
بازرگان��ي ،خدمات و متفرقه بالغ ب��ر  95.596ميليارد
ريال تس��هيالت اعطا کرده اس��ت.اين بانک در سال
 97و س��ه ماهه نخست سال  ،98تعداد  15.897فقره
تسهيالت قرض الحسنه مشاغل خانگي ،اشتغال زايي
و کارفرماي��ان طرحهاي مدد جوي��ي به مبلغ بيش از
 1.818ميلي��ارد ريال به معرفي ش��دگان کميته امداد
امام خميني (ره) ،س��ازمان بهزيستي و وزارت تعاون،

کار و رف��اه اجتماعي پرداخت کرده اس��ت.بانک رفاه
همچنين در مقطع س��ه ماهه نخس��ت س��ال جاري،
مبلغ  531.257ميليون ريال تسهيالت از محل منابع
قراردادهاي س��پرده گذاري صندوق توسعه ملي اعطا
کرده اس��ت.بر اس��اس اين گزارش ،بان��ک رفاه طي
ماههاي فروردين ،ارديبهشت و خرداد سال جاري ،بالغ
بر  12.649ميليارد ريال انواع ضمانتنامههاي ريالي به
تعداد  18.468فقره صادر کرده اس��ت.همچنين شعب
اين بانک از محل سپردههاي قرض الحسنه نزد خود
و در سه ماهه نخست سالجاري ،تعداد  10.244فقره
تس��هيالت قرض الحس��نه ازدواج و تهيه جهيزيه به

روابط عموميبان��ک دي با بيان اينکه هيچ
برنام��هاي ب��راي ادغام بان��ک دي با ديگر
بانکه��ا وجود ندارد ،خب��ر ادغام اين بانک
را تکذيب کرد.جمشيد قزوينيان ،رئيس اداره
رواب��ط عموميو تبليغ��ات بانک دي ضمن
تکذيب خبر منتشر شده در برخي سايتهاي
خبري مبني بر ادغام بانک دي با بانکهاي
شهر و س��رمايه تاکيد کرد :ادغام نهادهاي
بانکي منوط به مصوبه شوراي پول و اعتبار
و مجوز بانک مرکزي اس��ت که بر اس��اس
اس��تعالم صورت گرفته از بانک مرکزي در
حال حاضر هيچ برنامهاي در خصوص ادغام
بانکهاي غيرنظاميدر دستور کار قرار ندارد.
قزوينيان با اش��اره به انتش��ار اخبار کذب در
برخي رسانهها مبني بر ادغام بانکها ،يادآور
ش��د :بر اس��اس اعالم نظر رس��ميوزارت
امور اقتص��ادي و دارايي تنها موضوع ادغام
بانکهاي نظاميدر دستور کار قرار دارد و در
خصوص بانکهاي غير نظاميهيچ موضعي
اتخاذ نشده است.وي افزود :همچنين روابط
عموميبان��ک مرکزي نيز ط��ي هفتههاي
گذشته با انتش��ار اطالعيهاي ضمن تکذيب
خب��ر ادغ��ام بانکه��اي خصوص��ي تاکيد
ک��رد که فعاالن رس��انه اي ،س��هامداران و
مشتريان بانکها و موسسات اعتباري اخبار
مرب��وط به نظام بانکي و مس��ائل مرتبط به
آن را صرف��ا از طريق پايگاه اطالع رس��اني
بانک مرکزي دنبال کنند.رئيس اداره روابط
عموم��يو تبليغات بانک دي با بيان اين که
انتش��ار اينگونه اخبار به جز تشويش اذهان
عموميو ايجاد نگراني براي سپرده گذاران و
سهامداران محترم نتيجهاي ندارد ،خاطرنشان
کرد :با توجه به شرايط اقتصادي کشور سعي
و تالش همه ما بايد بر آن باشد به جاي آن
که هم وطنان بخواهند سرمايههاي خود را
به بازارهاي غير رس��ميمنتقل کنند و باعث
بروز مش��کالت عديده براي اقتصاد کش��ور
ش��وند  ،بتوانند با اطمينان سرمايههاي خود
را در بانکها سرمايه گذاري کنند.

مبلغ  3.123.640ميليون ريال پرداخت کرده است.اين
گزارش حاکي است ،بانک رفاه در ماههاي فروردين،
ارديبهشت و خرداد سال  ،98مبلغ  3.895.733ميليون
ريال تس��هيالت بابت طرحهاي حوزه اعتباري اعطا
کرده است.

از اي��ن پس فرايند پرداخ��ت ياري و خدمت
انجام عمليات تسويه با پذيرندگان پشتيباني
شده شرکتهاي پرداخت يار از طريق بانک
ايران زمين انجام خواهد شد.به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نق��ل از روابط عموميبانک
ايران زمين ،بر اساس اعالم شرکت شاپرک
تعداد پرداخت ياران با رشد بسيار زياد با توجه
به قانونگذاري و تهيه س��ند در اين بخش و
همکاري و تعاملهاي انجام ش��ده امروزه به
عدد  ۳۴ش��رکت رسيده است؛ پرداخت ياران
در صورت حرکت در مس��ير مناس��ب و رشد
و تعامل با ش��رکتهاي پرداخت الکترونيک
ميتوانند ضمن ارائه خدمات نوآورانه و جديد
در بخش کاهش هزينههاي بخش پرداخت
کش��ور نقش مهميداش��ته باش��ند.يکي از
چالشهاي پرداخت ياران با شاپرک و شبکه
بانکي کش��ور آماده نبودن زيرساخت تسويه
پرداخت ياري توسط بانکها و مسير نچندان
صحيح عمليات تس��ويه بود ک��ه با اقدامات
ابالغي بانک مرکزي و ش��اپرک به ش��بکه
بانکي ،فرآيند تس��ويه پرداخ��ت ياري مورد
تاکيد قرار گرفت.
پيگيري ويژه محورهاي هفت گانه
ابالغي مديرعامل در بانک ملي ايران

واحده��اي مختلف بانک ملي ايران در س��ال
جاري محورهاي هفت گانه ابالغ شده توسط
مديرعامل را با دقت و جديت پيگيري ميکنند.
به گ��زارش روزنامه عصرايراني��ان به نقل از
روابط عموميبانک ملي ايران ،دکتر محمدرضا
حس��ين زاده در ديدار با مديران ارش��د بانک
تاکيد کرد که اين بانک بايد تا پايان س��ال در
محورهاي هفت گانه ابالغي به سطح مطلوبي
از رش��د مورد نظر برسد؛ به طوري که جايگاه
برتر خود در نظام بانکي را بيش از حد کنوني
ارتقا دهد.توسعه راهکارهاي کسب درآمد غير
مشاع ،بهينه کردن شرايط منابع انساني ،توسعه
بهره مندي مش��تريان از خدم��ات بانکداري
الکترونيک ،حمايت حداکثري از اش��تغالزايي
و کم��ک به رونق توليد ،توس��عه راهکارهاي
بازارياب��ي ،ت�لاش حداکثري ب��راي وصول
مطالبات مع��وق و توجه ويژه به س��ودآوري،
محورهاي ابالغي مديرعامل بانک ملي ايران
است.حسين زاده همچنين کميتههاي ويژهاي
را براي رصد شاخصها متناسب با اين هفت
محور مش��خص کرده است که به طور مرتب
گزارشهايي از روند تغيير آنها تهيه ميکنند.

