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اخبار
عمل به تعهدي ديگر
توسط بيمه پاسارگاد

شرکت بيمه پاسارگاد در راستاي تحقق امر
مشتري مداري و پرداخت به موقع خسارت،
مبلغ بيش از ۱ميليارد و  ۸۲۸ميليون تومان
خسارت ثالث جاني در يک حادثه رانندگي
پرداخ��ت کرد.راننده يک دست��گاه وانت
پيکان با خريد بيمه نامه شخص ثالث به
مبل��غ ( ۴۸۵هزار و  ۵۰۰تومان) به تعهد ۱
ميليارد و  ۸۲۸ميلي��ون و  ۷۷هزار و ۳۰۰
تومان��ي براي مصدوم ش��دن  ۱نفر در اثر
حادث��ه توسط بيمه پاسارگاد عمل نمود.بر
اساس گزارشهاي دريافتي ،در اثر حادثه
برخورد يک دستگاه وانت پيکان در خيابان
کاشاني برخوار شهرستان دستجرد به علت
عدم رعايت حق تقدم حين گردش به چپ
ب��ا يک دستگاه موت��ور سيکلت برخورد و
راکب موتور سيکلت در اثر ش��دت آسيب
وارده از ناحيه سر دچار شکستگي ميشود.
مصدوم حادثه به مراکز درماني منتقل و در
نهايت به علت شدت شکستگي ،معالجات
مثم��ر ثمر نب��وده و با بررسي مس��تندات
پزش��کي زندگي نباتي وي تأييد ش��د.ب ه
دنبال وقوع اين حادثه پروندهاي در ش��عبه
اصفهان تش��کيل و با رأي مراجع قضايي
جمع صدمات مصدوم که مش��مول تعدد
ديات شده برابر با  ۷۹۲ /۸۳نفر شتر تعيين
ش��د.گفتني است پ��س از بررسي و تأييد
خسارت مذکور توسط مديرکل بيمههاي
ام��وال  ،کميت��ه فني بيمهه��اي اموال و
مس��ئوليت و مديريت بيمههاي اتومبيل
مبلغ اين خسارت توسط شعبه اصفهان به
مصدوم حادثه پرداخت شد.
اطالعيه بيمه دي براي سهامداران

بدينوسيله شرکت بيمه دي (سهاميعام)
در راستاي رعايت ماده  ٢٤٠قانون تجارت
به اطالع کليه سهامداران محترم ميرساند،
چنانچه تاکن��ون اطالع��ات هويتي خود
را جه��ت دريافت سود سه��ام ،در سامانه
امورسهامداران اين شرکت ثبت ننمودهايد
خواهشمند است هر چه سريعتر نسبت به
تکميل اطالعات در سايت ش��رکت بيمه
دي به آدرس http://stock.dayins.
 comبا استفاده از اکانت ذيل اقدام نماييد.
نام کاربري :ک��د بورسي (بدون سه حرف
اول)،رمز عبور :ش��ماره شناسنامه .بديهي
است ع��دم تکميل اطالع��ات در سايت
مذک��ور منجر به تأخي��ر در پرداخت سود
سنوات گذشته خواهد شد ،لذا اين شرکت
مس��ئوليت قانوني در قب��ال عدم تکميل
اطالعات توسط سهامداران محترم و تأخير
در پرداخت سود نخواهد داشت.
پيوند صنعت بيمه و دانشگاه
ريشه دار است

رتب��ه بندي صحيح ش��رکتهاي بيمه،
کنت��رل و نظارت بر تعه��دات بيمهاي در
گرو تربي��ت متخصص��ان آکچوئر است
و دانش��کدههاي تخصصي بيمه بايد به
کمک صنع��ت بيمه بيايند .ب��ه گزارش
روزنام��ه عصرايراني��ان به نق��ل از اداره
کل روابط عموم��يو اموربين الملل بيمه
مرک��زي ،دکت��ر غالمرض��ا سليماني در
بازديد از دانشکده اکو با اعالم اين مطلب
اف��زود :نگاه فعلي صنع��ت بيمه در حوزه
جذب نيروي انس��اني بايد تغيير کند چرا
که جابجايي نيروها در درون صنعت بدون
ج��ذب جوانهاي متخص��ص نميتواند
چندان موثر باشد .رييس کل بيمه مرکزي
از صنعت بيمه به عن��وان صنعتي دانش
محور ي��اد کرد و گفت :رون��د توسعهاي
صنع��ت بيمه ب��ا توسعه دانش��کدههاي
تخصص��ي بيم��ه و رش��د موسس��ات
علميامکان پذير اس��ت و بيمه مرکزي
آمادگي خود را ب��راي همکاريهاي آتي
اعالم ميکن��د.وي تصريح ک��رد :پيوند
صنعت بيمه و دانش��گاه يک پيوند ريشه
دار است اما هنوز ظرفيتهاي بس��ياري
در ح��وزه توسعه رش��تههاي بيمهاي به
خص��وص بيمههاي زندگي وج��ود دارد.
رييس ش��وراي عال��ي بيمه ب��ا تاکيد بر
ضرورت همراهي بيشتر نهادهاي علميو
صنعت بيمه ،خاطرنش��ان کرد :با بررسي
و جمع بن��دي پايان نامههاي کاربردي و
تخصصي ميتوان موانع توسعه نيافتگي
صنعت بيمه را احراز ک��رد و چالشهاي
موجود را به حداقل رساند .ايش��ان وجود
 ۳۲ش��رکت بيمه با مجموع��هاي بالغ بر
يکصد و چهل هزار نيروي فعال بيمهاي
را يک مجموعه بزرگ دانس��ت و گفت:
اگر نهادهاي علمي ،پژوهشي و آموزشي با
صنعت بيمه ارتباط تنگاتنگي داشته باشند
تحول جدي در صنعت بيمه دور از دسترس
نخواهد بود .دکتر سليماني افزود :ما بايد
بازار گستردهاي را براي صنعت بيمه ايجاد
کنيم چرا که درخشندگي صنعت بيمه در
گرو توسعه بيمههاي غيراجباري است و
ما انتظار داريم پيش��نهادهاي مناسبي در
خصوص بستههاي بيمهاي و محصوالت
جديد از سوي دانشگاه دريافت کنيم.

پيام مدير عامل بانک تجارت به مناسبت سالگرد تاسيس

رضا دولت آبادي مديرعامل بانک تجارت
در پياميب��ا تبريک سالگ��رد تاسيس
اين بان��ک از اهتم��ام تماميکارکنان
ب��راي صيان��ت از اعتم��اد و سرماي��ه
مش��تريان،سپرده گذاران و سهامداران
تاکيد کرد .متن پي��ام مديرعامل بانک
تجارت به ش��رح زير اس��ت 29 :آذرماه
 1358سال��روز تاسيس بانک تجارت و
يادآور آغاز فعاليت يک��ي ازبزرگترين
بانکهاي تجاري کشورمان است .اکنون

در آستانه چهلمين سالگرد تاسيس اين
بانک بزرگ ،دستاوردهاي ارزش��مند در
بازار پول و توفيق در بازار سرمايه ،نشان
از افزاي��ش اعتماد مش��تريان و فعاالن
اقتصادي کش��ور به بانک تجارت دارد
.اين بانک بهعنوان يک بنگاهاقتصادي
مس��ئوليت پذير در واپس��ين روزهاي
ارديبهش��ت ماه س��ال 1388با عرضه
سهام خود در بازار سرمايه رسما به جرگه
بانکهاي خصوصي کشور ملحق شد و

در حال حاضر نيز يکي از سازمانهاي
بزرگ مالي در بورس کش��ور محسوب
ميش��ود .بي گمان در اين مسير دشوار
اعتماد و همدلي مشتريان ارجمند ،سپرده
گذاران و سهامداران معزز پشتيبان ماست
و هر آن چه که امروز به عنوان موفقيت
در کارنامه بانک تج��ارت ثبت گرديده
مرهون حمايتهاي بي دريغ مشتريان
بزرگواري است که فرصت خدمتگزاري
صادقانه را برايم��ان فراهم آورده اند.به

اخبار

پاس اين اعتماد ،متعهديم تمام تالش
خ��ود را براي تحقق اهداف عاليه بانک
وصيانت ازمنافع سپ��رده گذاران به کار
بگيريم و در طليعه چهلمين سال حضور
بانک تجارت در اقتصاد کشور به پشتوانه
همکاران خدوم دراي��ن بانک ،مصمم
هس��تيم با ارائه بهترين و کارآمدترين
خدم��ات بانک��ي در ح��وزه بانکداري
الکترونيکي ،پيش��رو ب��ودن در صدور
انواع ضمانت نامه ارزي و ريالي ،بازدهي

فروش آرد در کشور با سامانه
جديد بانک سپه ساماندهي شد

مثبت نماد بانک در بازار سرمايه و ارائه
طرح تسهيالت آني ،در مسير پويايي و
بزرگي گام برداريم تا ش��ما مشتريان و
سپرده گذاران محترم همچنان سهامدار
موفقيت فرداي بانک باشيد.

تعامل سازنده نهادهاي توسعهاي با صادرکنندگان در بستر اکسپو ۲۰۱۸

اکسپو  2018در حالي برگزار شد که فشارهاي بين
المللي بر کشورهاي مختلف براي اعمال محدوديت
در تعامالت اقتصادي با ايران از سوي آمريکا ادامه
دارد؛ حضور  57شرکت خارجي در سومين نمايشگاه
تخصص��ي توانمنديهاي صادرات��ي ايران و تعداد
زيادي از ش��رکتهاي صادرات محور داخلي نشان
داد فضاي موجود عالوه براينکه بر تمايل کشورهاي
مختلف براي ادامه ارتباط تجاري با ايران اثر منفي
نگذاشته ،بلکه انگيزه تحرک بيشتر بين بنگاههاي
اقتص��ادي داخلي خصوصا ش��رکتهاي کوچک و
متوسط را براي تداوم حضور در بازارهاي صادراتي
افزايش داده است .به گزارش روزنامهعصر ايرانيان
ب��ه نقل از پايگاه خبري اگزي��م نيوز ،حضور بانک
توسعه صادرات با ه��دف ارائه راهنمايي ،و معرفي
خدمات اين بانک صورت پذيرفت؛ مديران ارش��د،
کارش��ناسان و مشاورين بانک توسعه صادرات طي
چهار روز برپايي نمايشگاه پاسخگوي جمع کثيري
از مراجع��ه کنندگان به غرفه اي��ن بانک در محل
نمايشگاه توانمنديهاي صادراتي ايران بودند .رضا
ساعدي فر ،مدير امور اعتبارات بانک توسعه صادرات
ايران در حاش��يه سومين نمايشگاه توانمنديهاي
صادرات��ي اي��ران به خبرن��گار اگزيم ني��وز گفت:

خوشبختانه تعامل خوب و نزديکي با صادرکنندگان
در نمايش��گاه اکس��پو  2018صورت گرفت؛ عمده
سواالت صادرکنندگان در حوزه تامين مالي صادرات
و طرحهاي سرمايه گذاري بود که به آنها پاسخ داده
شد .ساعدي فر بيان داشت :اميد است مشاورهها و
راهنماييهاي صورت گرفته توانسته باشد ،در جهت
کمک به همکاريهاي متقابل بانک و مشتريان موثر
باشد .محسن بوالحسني مديرعامل شرکت صرافي

توسعه صادرات نيز سلس��له نمايش��گاههاي اکسپو
را ،از مطلوبترين و تخصصيترين نمايشگاههاي
صادرات��ي خواند و گفت :بان��ک توسعه صادرات و
ش��رکتهاي زير مجموعه ،به خص��وص صرافي
بان��ک توسعه صادرات ،وظيفه خود دانس��تهاند که
حداکث��ر خدمات را ب��ا بهترين کيفي��ت به فعالين
اقتصادي ارائه کنند؛ بانک توسعه صادرات درمقطع
برگزاري اکس��پو 2018تالش کرد با بهره برداري

از اي��ن موقعي��ت مناسب خدم��ات و ظرفيتهاي
اين بانک توسعهاي و ش��رکت صرافي را به منظور
تس��هيل مبادالت و فراينده��اي صادراتي معرفي
کند .بوالحس��ني خاطرنش��ان کرد :در گفتگوهاي
انجام ش��ده طي برگزاري نمايشگاه تالش کرديم
با توجه به ش��رايط حال حاضر کش��ور و روبرويي
با محدوديته��اي بين المللي حاص��ل از تحريم،
اطالعات ،توانمنديه��ا و راهکارهاي موجود را در
خصوص نقل و انتقاالت ارزي ،فعاليتهاي مالي و
بانکي در سطح بين المللي به مشتريان ارائه کنيم.
وي با ذک��ر اين موضوع که برنامه اطالع رساني و
پرس��ش و پاسخ در غرفه بان��ک توسعه صادرات و
ش��رکت صرافي توسعه صادرات با استقبال خوبي
ازسوي بازديدکنندگان مواجه ش��د؛ بيان داش��ت:
ش��رکتهاي زيادي به کارشناسان مستقر در غرفه
بان��ک توسعه ص��ادرات و ش��رکت صرافي توسعه
ص��ادرات مراجعه کرده و اطالع��ات الزم در حوزه
سرويسه��ا و خدمات بانک و صراف��ي را دريافت
کردند .محس��ن بوالحس��ني اظهار اميدواري کرد
تعامل صورت گرفته گام موث��ري براي رفع موانع
و مش��کالت موجود و تسهيل فرايندهاي صادراتي
کشور باشد.

افتتاح خط توليد انبوه مته حفاري جهاد دانشگاهي خوزستان با مشارکت بانک ملي ايران

خط توليد انبوه مته حفاري جهاد دانشگاهي خوزستان
با مش��ارکت بانک ملي ايران طي مراسميدر قالب
ويدئ��و کنفرانس توسط مع��اون اول رييسجمهور
افتتاح ش��د .به گ��زارش روزنام��ه عصرايرانيان به
نقل ازروابط عموميبانک ملي ايران ،در خط توليد
انبوه مته حفاري سازمان جهاد دانشگاهي خوزستان
واحدهاي طراحي ،جوشکاري ،رنگ آميزي ،اسنبل،
کنترل کيفي و اپراتورهاي ساخت فعال هس��تند و
تسهيالت اعطايي بانک ملي ايران در قالب سرمايه
ثابت و جهت خريد ماشين آالت و تجهيزات مورد

نياز توليد ،به مبلغ  ۵۰ميليارد ريال در اختيار سازمان
جهاد دانش��گاهي استان قرار گرفته است .اسحاق
جهانگي��ري پيش از افتتاح خ��ط توليد مته حفاري
عنوان کرد :خوشحال هستيم مته حفاري که يکي
از اقالم استراتژيک و پرمصرف صنعت نفت است،
امروز بوميسازي شد و توانستيم به دانش فني آن
دست پيدا کني��م .در مراسم افتتاح اين مته حفاري
نيز که در ش��هرک صنعتي ش��ماره  3اهواز برگزار
شد ،سيد علي بحريني مقدم معاون امور اقتصادي
استان��دار خوزستان ،سعيد طاهري رييس اداره امور

رشد پرداخت تسهيالت بانک توسعه تعاون
به فعالين اقتصادي

رئي��س هيئتمديره و مديرعام��ل بانک توسعه
تع��اون عملکرد اي��ن بانک در ح��وزه پرداخت
تس��هيالت به فعالين اقتصادي را توأم با رشدي
چشمگير دانست.به گزارش روزنامه عصرايرانيان
،حجت اله مهديان رئيس هيئتمديره و مديرعامل
بانک توسعه تعاون صبح امروز در جلسهاي که با
حضور فرماندهان پايگاههاي بسيج دستگاههاي
زيرمجموع��ه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
برگزار گرديد ،بابيان مطلب فوق اظهار داش��ت:
بانک در حوزه تجهيز منابع و اعطاي تسهيالت
از عملکرد مطلوبي برخوردار بوده است که در اين
خصوص پرداخت تس��هيالت به ميزان يکصد
هزار ميليارد ريال تا پاي��ان سال جاري در زمره
اين توفيقات به شمار ميآيد.وي مشارکت بانک
توسعه تعاون در انجام تکاليف دولتي و طرحهاي
اجتماعي را حائز اهميت دانس��ت و دراينارتباط

اف��زود :با همکاري و همي��اري کارکنان صف و
ست��اد ،ش��اهد عملکرد ممتاز بان��ک در حمايت
از طرحهاي اش��تغال پاي��دار روستايي و فراگير
بودهايم و هماکنون توجه ويژه مديران اين بانک،
تسهيل و تسريع سازي مسير اعطاي تسهيالت
در طرحه��اي اش��تغالزايي و خدم��ت به مردم
ميباش��د.رئيس هيئتمديره و مديرعامل بانک
توسعه تع��اون مأموريتها و اه��داف اين بانک
را مطابق با اهداف عالي خدمترساني دولت در
جامعه دانست و در ادامه خاطرنشان کرد :حجم
عمليات��ي بانک باه��دف بهرهمند نم��ودن آحاد
جامعه از اين ظرفيت و کمک به پيشرفت اقتصاد
کش��ور افزايشيافته است و اميد داريم عمليات
بانکداري ما منشأ خيروبرکت براي اقشار مختلف
اجتماعي باش��د.وي در ادامه با اشاره به فرمايش
بنيانگذار جمهوري اسالمي ،بس��يج را «شجره
طيبه» دانس��ت که فعالي��ت آن در دستگاههاي
اجراي��ي دولتي بهخوبي تجلييافته و سرمنش��أ
برکات زيادي باهدف ارائه خدمترساني بيش��تر
ب��ه جامعه گرديده است .وي اتحاد و يکپارچگي
بس��يج در دستگاههاي تابعه وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعي را ستود و از فرمانده بسيج وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي به جهت ارتقاء جايگاه
بسيج بانک توسعه تعاون قدرداني نمود.

ش��عب بانک ملي استان خوزست��ان و سيد عليرضا
علوي رييس سازمان جهاد دانش��گاهي خوزستان
حضور داش��تند .رييس سازمان جهاد دانش��گاهي
خوزست��ان در اين مراسم با بي��ان اينکه براي اين
کار بزرگ ،سيستم بانکي نيز کمک بسيار خوبي به
ما کرد تا بتوانيم اي��ن طرح را اجرايي کنيم ،گفت:
پس از يک دهه تالش و کوش��ش ش��اهد به ثمر
نشستن تالش جمعي همکاران در جهاد دانشگاهي
خوزستان در بحث ساخت مته حفاري هستيم .سيد
عليرضا علوي بيان ک��رد :درس بزرگي که ساخت

مته حفاري در جهاد دانشگاهي خوزستان به ما داد
آن ب��ود که در استان خوزستان که معموال اخبار بد
از آن مخابره ميش��ود ،ميتوانيم نش��ان دهيم که
جوانان ،کارهاي بزرگي را انجام ميدهند.

تامين مالي طرحهاي بزرگ در استان البرز
توسط بانک صنعت و معدن

بانك صنعت ومعدن دردولت تدبير و اميد  27هزار
و  500ميلي��ارد ري��ال به طرحهاي ب��زرگ استان
البرز ،تس��هيالت پرداخت نم��وده كه از اين ميزان
 200ميليون يورو به صورت ارزي و  9هزار و 500
ميليارد ريال در قالب تس��هيالت ريالي بوده است.
به گزارش روزنامه عصرايراني��ان به نقل از پايگاه
اط�لاع رساني اي��ن بانك ،حس��ين مهري رييس
هي��ات مديره و مدير عام��ل بانك صنعت و معدن
ك��ه به استان البرز سفر كرده بود ،روز گذش��ته در
جمع همكاران ش��عب با اش��اره به نقش پراهميت
بانك مزب��ور در تامي��ن مالي طرحه��اي صنعتي
بزرگ استان بيان داش��ت :در درجه نخست از تمام
امكان��ات و ظرفيتهاي بانك براي تامين سرمايه
در گ��ردش طرحها استف��اده خواهيم ك��رد .مدير
عامل بانك عنوان كرد :نياز كنوني كش��ور افزايش
توليد داخلي و حركت به سمت خودكفايي است از

اي��ن رو برنامه زماني پروژهها ت��ا رسيدن به بهره
ب��رداري و توليد محصول نهايي از اهميت ويژهاي
برخ��وردار بوده و اولويت بع��دي اين بانك تکميل
پروژههاي نيمه تمام اس��ت تا در كوتاهترين زمان
ممكن وارد چرخه توليد شوند .مهري تصريح كرد:
طرحه��اي توسعهاي واحده��اي توليدي موجود و
حماي��ت از طرحهاي دانش بنيان و صادرات محور
اولوي��ت ديگر بانك اس��ت .وي در ادامه افزود :به
منظور تسهيل و تس��ريع ارايه خدمات مالي ،طرح
بازسازي و نوسازي ساختمان سرپرستي اين استان
با هدف دسترسي بهتر ذينفعان و مش��تريان بانك
در دستور کار قرار گيرد و شركتهاي ابزاري بانک
نيز به منظور هم افزاي��ي بين بخشهاي مختلف
و ارائ��ه خدمات مطلوب در اين ساختمان مس��تقر
خواهند ش��د .رييس هيات مدي��ره بانك در پايان
اف��زود :براي هدايت منابع در مس��ير صحيح الزم
است كليه هم��كاران با تكيه ب��ر دانش و تجارب
خود از پتانس��يل باالي اين بان��ك به عنوان يك
بانك تخصصي در ح��وزه صنعت و معدن استفاده
كنند و مش��اور امين سرمايه گ��ذاران و كارآفرينان
باشند .در ادامه مديرعامل به اتفاق هيأت همراه از
پروژهه��اي الكترونيك افزار آزما ،فرآوري فروكتوز
ناب و سامان صنع��ت اطلس كه توسط اين بانك
تامين مالي شدهاند ،بازديد كرد.

مدير امور اعتباري بانک مسکن اعالم کرد:

رشد  50/6درصدي تسهيالت اعطايي بانک مسکن

مدير ام��ور اعتباري بانک مس��کن از رش��د 50.6
درصدي حجم تس��هيالت پرداختي از سوي بانک
مسکن طي هشت ماهه نخست سال جاري نسبت
به مدت مش��ابه سال گذش��ته خبر داد .به گزارش
روزنامه عصر ايرانيان به نقل از پايگاه خبري بانک
مس��کن-هيبنا ،محمد حس��ن علمداري مدير امور
اعتباري بانک مس��کن حجم تس��هيالت منعقده و
اعطايي (در قالب طرح مس��کن مهر و غير از طرح
مسکن مهر) طي هشت ماهه نخست سال جاري را
معادل  341هزار و  421فقره اعالم کرد که نسبت
به مدت مشابه سال  96معادل  50.6درصد افزايش
يافته است .وي با اشاره به کارنامه تسهيالت منعقده
و اعطايي بانک مس��کن در هشت ماه ابتدايي سال
جاري عنوان کرد :در بازه زماني مذکور بانک مسکن
سع��ي کرد با تمام توان و سرع��ت باال به تقاضاي
اخذ تس��هيالت در دو بخش خريد و ساخت مسکن
پاسخگو باش��د .از اين رو ارزش ريالي تس��هيالت

اعطايي و منعقده از سوي بانک مس��کن از ابتداي
س��ال جاري ت��ا نيمه پاييز مع��ادل  12هزار و 518
ميليارد و  545ميليون و  300هزار تومان بوده است.
وي با مقايسه عملکرد تسهيالت منعقده و اعطايي
طي هش��ت ماه ابتدايي سال جاري و سال گذشته
اظهار کرد :مجموع تس��هيالت منعق��ده و اعطايي
در هش��ت ماه نخست امسال به لحاظ تعداد معادل
 50.6درصد و ب��ه لحاظ ارزش ريالي معادلي 35.5
درصد رش��د يافته است .مدير ام��ور اعتباري بانک
مسکن به مجموع تسهيالت مشارکت مدني منعقد
ش��ده در هش��ت ماه ابتدايي سال جاري اشاره کرد
و افزود :در اين بازه زماني حجم تس��هيالت منعقد
ش��ده (در قالب طرح مس��کن مهر و خارج از طرح
مس��کن مهر) معادل  19هزار و  287فقره به ارزش
يک هزار و  757ميليارد و  967ميليون و  400هزار
تومان بوده است .وي ادامه داد :بانک مسکن عالوه
بر پرداخت تس��هيالت به بخش عرضه ،تسهيالت

وي��ژهاي براي سمت تقاضا نيز در نظر گرفته است.
به طوري که طي هش��ت م��اه ابتدايي سال جاري
مجموع تس��هيالت فروش اقس��اطي بخش خريد
مس��کن و ساختمان معادل  152هزار و  813فقره
ب��ه ارزش  7هزار و  431ميلي��ارد و  133ميليون و
 300هزار تومان بوده است .وي تاکيد کرد :کارنامه
عملکرد هش��ت ماه��ه ابتدايي سال جاري نش��ان
ميدهد سرعت پرداخت تس��هيالت خريد مسکن
در سال جاري نس��بت به سال گذش��ته بيشتر شده
اس��ت .به اين معنا که از ابتداي سال جاري تا نيمه
پاييز حجم تسهيالت فروش اقساطي بخش خريد
مس��کن معادل  56.6درصد نسبت به مدت مشابه
سال گذش��ته افزايش داشته است .علمداري با بيان
اينکه بانک مس��کن عالوه بر تسهيالت ساخت و
خريد مس��کن ،تس��هيالت حمايتي ويژهاي نيز به
متقاضيان به ويژه زوجين در آستانه ازدواج پرداخت
کرده است ،گفت :بانک مسکن در بازه زماني مورد

به گزارش روابط عموميبيمه پارسيان

به نق��ل از مديري��ت بيمههاي آتش
سوزي؛ ب��ا توجه به اينکه طبق قانون
تملک آپارتمانها ،مديران مجتمعهاي
مس��کوني موظف به تهي��ه بيمه نامه
آت��ش س��وزي ب��راي مجتمعه��اي

اعطاي لوح تقدير جايزه ملي
يادگيري الکترونيکي به بانک رفاه

بانک رفاه موفق ب��ه دريافت لوح تقدير
جاي��زه مل��ي يادگي��ري الکترونيک��ي
يونس��کو از نخس��تين دوره جايزه ملي
يادگي��ري الکترونيکي ش��د.به گزارش
روزنام��ه عصرايرانيان ب��ه نقل از روابط
عموميبان��ک رفاه ،در نخس��تين دوره
جايزه مل��ي يادگي��ري الکترونيکي که
به هم��ت کرسي آموزش��ي و يادگيري
الکترونيکي يونسکو در ايران برگزار شد،
بانک رفاه موفق ب��ه دريافت لوح تقدير
اين جايزه در محور سازمان ش��د.جوايز
اين دوره در سه محور جايزه فرد (افرادي
ک��ه داراي تاثيرگذاري چش��مگيري بر
رش��د و توسع��ه الکترونيکي در کش��ور
بودهاند) ،جايزه سازم��ان (سازمانهايي
که در نهادينهسازي سيس��تم يادگيري
الکترونيک��ي در فراين��د توسع��ه ،ب��ه
موفقيتهاي چش��مگيري نائل شدهاند)
و جايزه دستاورد تاثيرگذار (محصوالت،
خدم��ات ،فرايندها و مدلهاي کس��ب
و کاري ک��ه تاثي��رات چش��مگيري بر
يادگيري الکترونيکي در کشور داشتهاند)
برگزار شد.
پرداخت خسارت  5ميليارد ريالي به
شرکت خطوط لوله و مخابرات

بررس��ي  28ه��زار و  363فقره تس��هيالت قرض
الحسنه ازدواج به متقاضيان پرداخت کرده است .اين
گروه از تسهيالت به لحاظ ريالي ارزشي معادل 444
ميليارد و  174ميليون تومان داشته اند .وي در عين
حال عنوان کرد :عملکرد بانک مس��کن در هشت
ماهه ابتدايي امس��ال در بخش پرداخت تسهيالت
جعاله نيز از رش��د قابل توجهي برخوردار بوده است.
به طوري که در مدت مورد بررسي  98هزار و 852
فقره تس��هيالت جعاله به متقاضيان سراسر کشور
پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته
حدود  83درصد رشد را تجربه کرده است.

بيمه نامه جامع مجتمعهاي مسکوني توسط بيمه پارسيان ارائه شد
مسکوني خود هس��تند ،شرکت بيمه
پارسي��ان اقدام به طراح��ي بيمه نامه
جامع مجتمعهاي مسکوني با نرخها و
تخفيفات قابل مالحظه نموده است.در
اين طرح عالوه بر پوششهاي متعارف

پاي��گاه اطالعرسان��ي بان��ک سپ��ه:
مديرعامل بانک سپه گفت :با راهاندازي
سامان��ه جديد بانک سپه فروش آرد در
کشور ساماندهي شد .به گزارش روزنامه
عصرايراني��ان به نق��ل از پايگاه بانک
سپ��ه ،محمدکاظم چق��ازردي ،ضمن
اع�لام خبر فوق ،اف��زود :بانک سپه با
تکيهبر تجارب موفق خود در راهاندازي
سامانهه��اي الکتروني��ک مل��ي براي
شفافسازي و ايجاد انضباط در فرآيند
تأمي��ن کاالهاي استراتژيک کش��ور با
هم��کاري وزارت جه��اد کش��اورزي
سامان��ه جديد ف��روش آرد را راهاندازي
کرد .وي ضمن اش��اره به اجراي موفق
ف��از اول سامانه فروش آرد با همکاري
وزارت جه��اد کش��اورزي و بانک سپه،
تصريح کرد :بانک سپه براي کمک به
تحقق دول��ت الکترونيک در کنار ساير
دستگاههاي ذيرب��ط اقدامات مؤثري
انج��ام داده و سامانهه��اي ملي نظير؛
سامان��ه مهار و تنظي��م آبهاي مرزي
و سامانه جام��ع نهادههاي داميتوسط
کارش��ناسان و متخصص��ان اين بانک
با هم��کاري وزارت خانهه��اي مربوط
و همس��و ب��ا اه��داف کالن اقتصادي
راهان��دازي ش��ده است .سي��ف معاون
وزي��ر جهاد کش��اورزي ضمن قدرداني
از عملک��رد بانک از بان��ک سپه اظهار
داش��ت :استفاده از سامانه جديد فروش
آرد ساي��ر مصارف کش��ور ب��ه کاهش
تخلفات احتمال��ي ،فراهم کردن زمينه
توزي��ع عادالن��ه آرد و همچنين رصد
و کنت��رل فرآين��د خريدوف��روش اين
محصول استراتژيک کمک قابلتوجهي
خواهد ک��رد .رئيس اداره کل بانکداري
تجاري بان��ک سپه هم ضمن تأکيد بر
همس��ويي بانک سپ��ه باسياستهاي
اقتص��ادي دولت ،اظهار داش��ت :بانک
سپه در راستاي ايفاء مسئوليت اجتماعي
خود به دنبال فراهم کردن بس��ترهاي
الزم براي دسترس��ي آسانتر مردم به
خدمات بان��ک از طريق توليد و توسعه
سامانههاي مش��تري محور است .ظفر
محمدي اف��زود :سهولت خريد ،امکان
انتخ��اب آرد موردني��از ،صرفهجويي در
مصرف و جلوگيري از امکان خريد آرد
توسط اصناف فاق��د مجوز از قابليتها
و مزاي��اي سامان��ه جديد ف��روش آرد
ساير مصارف کش��ور است .وي يادآور
شد :کليه ذينفعان سامانه جديد فروش
آرد بان��ک سپ��ه نانواييه��اي آزادپز،
کارخانهه��اي نان صنعت��ي ،واحدهاي
ش��يرينيپزي ،قنادي و واحدهاي توليد
ماکاروني ،کيک ،کلوچه ،بيسکوييت و
ساير کسبوکارهاي مرتبط هستند.

رش��ته آتش س��وزي از قبي��ل آتش
سوزي ،صانحه ،انفجار ،زلزله ،سيل و
 ، ...پوش��شهاي اضافي مانند اسکان
موقت ،سرقت ،هزين��ه اجاره دريافتي
مالکي��ن و  ...نيز در نظر گرفته ش��ده

است.مديران مجتمعهاي مسکوني با
خريد اين بيمه نامه ميتوانند از % 10
تخفيف در بيمه نامه مس��ئوليت جامع
مدي��ران مجتمعهاي مس��کوني بيمه
پارسيان نيز بهره مند شوند .

بيم��ه سرمد به ش��رکت خط��وط لوله و
مخابرات نفت ايران بي��ش از  5ميليارد
ريال خس��ارت پرداخ��ت کرد.به گزارش
روزنام��ه عصرايرانيان به نق��ل از روابط
عموميبيم��ه سرمد ،در اث��ر وقوع زلزله
 2/4ريشتري در استان مازندران و رانش
زمين ،متاسفانه خ��ط لوله  12اينچ ري/
س��اري در کيلومت��ر ( 198بين ورسک
و م��رگاو) دچار شکس��تگي ش��ده بود.
بالفاصل��ه پ��س از وقوع اي��ن زلزله که
در تماميش��هرستانهاي مرکزي استان
مازن��دران از آمل تا ساري و بخش��هايي
از مناطق شرقي و غربي استان احساس
ش��د ،کارش��ناس ارزياب خس��ارت اين
ش��رکت به محل وقوع حادثه مراجعه و
خس��ارت اعالم شده را مورد ارزيابي قرار
داد.بر اساس اين گزارش ،اين خسارت در
زماني کمتر از يک م��اه به ميزان بيش
از  5ميليارد ريال به شرکت خطوط لوله
و مخابرات نفت ايران پرداخت ش��د.اين
گزارش ميافزايد ،ش��رکت خطوط لوله
و مخابرات نفت اي��ران داراي بيمه نامه
نف��ت ،گاز و پتروش��يمينزد بيمه سرمد
بوده است.

