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اخبار
افتتاحرسميشرکتپتروشيميمرجان
عسلويه با حمايت بانک ملت

شــرکت پتروشــيميمرجان عسلويه با
حضــور رييس جمهوري ،بيــژن زنگنه
وزير نفت و امير سرتيپ حاتميوزير دفاع
در شهر عسلويه منطقه پارس جنوبي و
با اســتفاده از تســهيالت بانک ملت به
صورت رســميبه بهره برداري رسيد.به
گزارش روابط عموميبانک ملت ،شرکت
پتروشيميمرجان با ظرفيت ساالنه توليد
 ۱،۶۵۰،۰۰۰تن گاز متانول از مهمترين
و بزرگترين توليد کنندگان اين محصول
و از مشتريان ارزنده بانک ملت است.بر
اســاس اين گزارش ،در آيين افتتاح اين
پروژه ملي ،مســعود نصر اصفهاني مدير
امور بانکــداري شــرکتي بانک ملت و
تعدادي از مديران ارتباط با مشــتري نيز
به نمايندگي از اين بانک حاضر شــدند
و ســپس از بخشهــاي مختلف پروژه
بازديد کردند.حســن بيگي ،مدير عامل
شرکت پتروشيميمرجان در اين بازديد،
با قدرداني از مساعدتهاي بانک ملت،
گســترش روز افزون روابط في مابين به
ويژه در تامين مالي و راه اندازي و تکميل
سايتهاي جديد را خواستار شد.
تفاهمنامه همکاري بين بانک انصار و
دانشگاه پيام نور امضاءشد

بانــک انصــار و دانشــگاه پيــام نور
تفاهمنامهاي  7مادهاي را با هدف حمايت
و کمک به دانشجويان دانشگاه پيام نور
در تمام مقاطع تحصيلي از طريق تأمين
بخشــي از هزينههــاي دوران تحصيل
دانشجويان و ارايه خدمات بانکي امضاء
کردند.به گزارش روزنامه عصرايرانيان به
نقــل از ادارهکل روابطعموميوتبليغات،
دکترابراهيميمديرعامــل بانک انصار و
دکترمحمدرضا زماني رييس دانشــگاه
پيام نور طي ديداري در محل دانشــگاه
پيام نــور ضمن تأکيد بر لزوم توســعه
همکاريهــاي دوجانبــه ،تفاهمنامهاي
يکســاله را کــه براســاس آن اعطاي
تسهيالت قرضالحسنه به دانشجويان
در سقف هزينه شهريه ثبتنام و شروط
ديگرمندرج در تفاهمنامه صورت ميگيرد
امضاء کردند .شــايان ذکراســت که در
نشست مسئوالن بانک انصار و دانشگاه
پيام نــور طرفين از وجــود زمينههاي
مشترک همکاري سخن گفته و بر لزوم
استفاده از اين زمينهها در راستاي ارتقاي
تحصيلــي هموطنان عزيــز و به ويژه،
دانشجويان کم بضاعت تأکيد کردند.
تاکيد بر نقش پست بانک در سرعت
بخشيدن به تحقق برنامههای دولت

نشست مشترک مديرعامل پست بانک
ايران و معاونــت حقوقي و امور مجلس
وزارت ارتباطــات و فنــاوري اطالعات
برگزار شــد .در اين نشست که با حضور
دکتر دهدشــتي معاون امــور مجلس و
استانهاي وزارت ارتباطات ،دکتر نصيري
مدير کل امور مجلس وزارت ارتباطات و
مهندس ترابيان مدير کل امور استانهاي
وزارت ارتباطــات برگــزار شــد ،دکتر
سيدحسين دهدشتي معاون حقوقي ،امور
دولت و مجلس با تقدير از تالشهاي اين
بانک در ارائه خدمات بانکي به روستائيان،
پرداخت تسهيالت اشتغالزايي و حمايت
از فعاالن حوزه فنــاوري گفت :عملکرد
پســت بانک در مناطق محروم از نقاط
قوت وزارت ارتباطات اســت .به گزارش
روابط عموميپســت بانک ايران ،دکتر
دهدشتي بر لزوم حمايت مستمر مجلس
شوراي اسالمياز گسترش خدمات پست
بانــک تاکيد کرد و افــزود :اين بانک با
حمايت مسئولين ميتواند نقش بيشتري
در برنامههــاي اقتصادي دولت داشــته
باشــد .وي ادامه داد :بــا توجه به اينکه
بزرگترين معضل فعلي ،مشکل اشتغالزايي
است ،سياستهاي پست بانک بهتر است
به گونهاي تنظيم شــود که تســهيالت
پرداختي بايد در راســتاي اشــتغالزايي و
رونــق توليد داخلي جهت دهي شــود .
دکتر فرحي مديرعامل پســت ايران نيز
در اين ديدار با تاکيد بر لزوم اســتفاده از
نقاط تماس پست بانک در تحقق اهداف
و برنامههــاي وزارت ارتباطات و فناوري
اطالعات گفــت :اين بانــک به عنوان
بانک توسعهاي و تخصصي حوزه فناوري
اطالعــات ميتواند نقش چشــمگيري
در حمايت از اســتارت آپها و توســعه
فعاليتهاي اين بخش از اقتصاد کشــور
ايفا کند .در راستاي سياستهاي وزارت
ارتباطــات و فنــاوري اطالعات مصمم
هستيم در توسعه اقتصاد ديجيتال نقش
موثري داشته باشيم.

اخبار

رييس کل بيمه مرکزي:

تعامل پليس راهور و صنعت بيمه به کاهش حوادث و تخلفات منتهي ميشود

ماموريتهــاي پليــس راهنمايي و
رانندگــي بــا زندگي روزمــره مردم
درآميخته اســت چرا کــه پليس در
تماميبخشهاي کشــور حضور موثر
دارد.به گــزارش روزنامه عصرايرانيان
به نقــل از اداره کل روابط عموميو
امور بين الملــل بيمه مرکزي  ،دکتر
غالمرضا سليماني در ديدار با فرمانده
راهنمايي و رانندگي کشور ،با بيان اين
مطلب افزود :صنعــت بيمه به عنوان

پشــتيبان راکبان وسائط نقليه همواره
چتر گستردهاي براي آرامش و امنيت
مردم محسوب ميشــود.رييس کل
بيمه مرکزي تصريــح کرد :موفقيت
صنعت بيمــه در گرو توفيق پليس در
انجام وظايف خود اســت و بي شک
در رشــتههاي بيمهاي ثالث و بدنه به
همکاري پليــس راهنمايي و رانندگي
نياز داريم.وي خاطرنشان کرد :صنعت
بيمه براي پيشگيري از بروز تخلفات

و تقلبــات بيمــهاي نيــاز مبرميبه
فرهنگســازي دارد و ما در اين مسير
حضور پليس و رسانهها را در کنار خود
احساس ميکنيم.رييس شوراي عالي
بيمــه با تاکيد بر اين نکته که کاهش
خسارات مرتبط با راهنمايي و رانندگي
در کيفيت نرخ و شــرايط بيمهاي اثر
مســتقيميدارد اظهار کرد :هر چقدر
خســارت کمتري پرداخت کنيم قطعا
ميتوانيم نــرخ بيمه نامهها را کاهش

دهيم که اين امر مستلزم تعامل پليس
و صنعت بيمه اســت.دکتر سليماني
افزود :ارائه ســرويس مناسب توسط
صنعت بيمه ميتواند رضايت عموميو
امنيت اجتماعي را در پي داشته باشد
که تحقق اين امــر از ماموريتهاي
اصلي پليــس نيز به شــمار ميرود.
رييس کل بيمه مرکــزي در پايان با
ابراز خرســندي از فعاليتهاي سردار
مهري _فرمانــده پليس راهور ناجا_

مسابقه عکس بانک سرمايه
با موضوع محرم

و همــکاران ايشــان ،آمادگي کامل
بيمه مرکــزي و صنعت بيمــه را در
تماميابعاد ،اعالم کرد و گفت :تبادل
اطالعات و شفاف سازي دستگاههاي
مرتبط به کاهش تخلفات و همچنين
سوانح رانندگي منتهي خواهد شد.

حسين مديرعامل شرکت بيمه پارسيان مطرح کرد

آموزش و بهسازي منابع انساني در صنعت بيمه

ســازمانهاي امروزي بر يگانگي کارکنان و سازمان ،تصميم گيري،
تفکر انتقادي ،توجه به ارزشهاي واالي انساني ،کارايي و اثربخشي،
آموزش و بهســازي منابع انســاني ،بهبود کيفيت ،عملکرد و توسعه
ســازماني تمرکز دارند .بســياري از مديران در ميان انواع ســرمايه
گذاريهايي که در جهت ارتقاء بهره وري و نهايتا توســعه اقتصادي
و اجتماعي صورت ميگيرد ،توانمند ساختن نيروي انساني به عنوان
موثرتريــن عنصر دخيل در تحقق تالشها و يکي از مهمترين رکن
پيشرفت شــرکتها به شمار ميآورند.اهميت آموزش به عنوان يک
مزيت رقابتي بر همگان محرز و آشکار شده است .آموزش سازماني
نه فقط وظيفــه يا اقداميجانبي و فرعي ،بلکه در زمره حســاس و
اثربخشتريــن فعاليتهــاي شــرکتهاي بيمه به شــمار ميآيد.
آموزشهاي سازماني ،راهبردي کليدي در ايجاد و افزايش مهارتهاي
کارکنان اســت و به عنوان ابزاري براي توســعه منابع انساني است.
شــرکتهاي بزرگ ،بخش قابل توجهي از سرمايه خود را همه ساله
صرف آموزش نيروهاي انســاني خود ميکنند تا از اين طريق کارها
بهبود يافته و با کارآيي بيشتر و هزينه کمتري انجام شوند .با اجراي
برنامههاي آموزشــي ،کارکنان کم دانش و مهارت تبديل به افراد با
دانش و مهارت ميشوند که براي تصدي مشاغل و پستهاي باالتر

بانک ملّي ايران  90ساله شد .به گزارش
روابط عموميبانک ملي ايران ،ســالها
بود که مردم کشــورمان براي خروج از
سلطه بيگانگان تالش ميکردند .يکي
از مهمترين وجوه تســلط اروپا بر ايران،
نظام بانکي بــود .موضوع آن قدر جدي
شده بود که حتي اســکناسهاي رايج
در دســت مردم را نيز انگليسها چاپ
ميکردند .اين وضع براي ايرانيان غيور
قابل تحمل نبود ،تا جايي که آنها حاضر
شدند همه داراييها خود را براي تاسيس

سازماني براي حال و آينده آماده ميگردند .در اين مسير شرکتهاي
بيمه بايد خــود را براي رويارويي با تحوالت پرشــتاب آماده کنند.
منظــور از اين آمادگي ،تنها آمادگي تکنولوژي و ابزاري نميباشــد
بلکه ميبايســت کارکنان و نمايندگان يعني سرمايههاي اصلي خود

بانک م ّلي ايران  90ساله شد

يک بانک ايراني هزينه کنند و اين گونه
بود کــه «بانک ملّي ايــران» از عمق
وجود مردم برخاست .اکنون  90سال از
آن روز ميگذرد .بانکي که تنها در چند
گيشــه خالصه ميشد ،امروز نه تنها در
جاي جاي کشــور ريشه دوانده ،بلکه پا
را از اين هم فراتر گذاشــته و از مرزهاي
جغرافيايي کشور عبور کرده است .شايد
به جرات بتوان گفت هيچ طرح توســعه
اي ،عمراني و زيربنايي در کشور نيست
که بانک ملي ايران در اجراي آن نقش

نداشته باشد .بسياري از پروژههاي عام
المنفعه مانند ســاخت مدارس ،راههاي
روستايي ،خانههاي بهداشت و  ...را بانک
ملي ايران بدون هيچ چشمداشت مادي
ساخته است .اين اما همه ماجرا نيست.
بانک ملي ايران در حوزه خدمت رساني
به مشــتريان نه تنها با  90سال پيش،
بلکه حتي با دو سال پيش خود هم قابل
مقايسه نيست .امروز مشتريان بانک براي
انجام اغلب اقدامات خود نيازي به حضور
در شعبه ندارند ،چون ميتوانند خدمات

بانک سامان مراحل و جزييات دريافت ارز
با نرخ بانکي «نيما» را اعالم کرد

بــــــانک ســــامان مراحل
و جـــــزييات دريـــــافت ارز
با نرخ بانکي «نيما» از شعب اين
بانک را اعالم کــرد .به گزارش
روزنامه عصــر ايرانيان به نقل از
اداره روابط عموميبانک سامان ،در
راستاي سياست جديد ارزي دولت براي ساماندهي
بــازار ارز ،خريد ارز براي تجار و بازرگانان از طريق
سامانه الکترونيکي نظام يکپارچه معامالت ارزي
انجام خواهد شد .براساس اين گزارش ،متقاضيان
دريافت ارز نيمايي در نخســتين گام الزم است از
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،شماره ثبت سفارش
دريافت و با مراجعه به بانک عامل ،درخواست صدور
گواهي ثبت آماري کنند .پس از صدور گواهي ثبت
آماري توسط بانک سامان و تاييد آن توسط بانک
مرکزي ،تعهــدات و وثيقههــاي الزم از بازرگان
دريافت شده و سپس امکان ثبت درخواست خريد
از ســوي بانک و يا راس ًا توســط بازرگان فراهم

ميشود .اين گزارش حاکي است،
در گام بعدي پــس از اعالم نرخ
فروش ارز توســط صرافي  ،تاييد
نرخ اعالميتوسط بازرگان و واريز
وجه ريالي به حساب صرافي  ،ارز
مربوطه به حساب ذيالنفع حواله و
در مرحلــه بعد پس از ارايه و ثبت اســناد حمل و
منشأ ارز ،گواهي تامين ارز توسط بانک سامان صادر
ميشود و واردکننده همزمان با پايان تعهد و دريافت
مدارک ،ميتواند اجناس خود را از گمرک ترخيص
کند .گفتني است ،سامانه نيما با سامانه جامع تجارت
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،پنجره واحد تجارت
فرامرزي گمرک و دروازه ارزي در يک مجموعه به
يها و
هم پيوسته ارتباط فرايندي دارد و نقش صراف 
بانکها در اين سامانه به عنوان واسطه بين منابع و
مصارف ارزي مطرح است و وظيفه انتقال منابع در
حسابهاي خارج از کشور را به مصارف تعيينشده
توسط واردکنندگان برعهده دارند.

را آماده نمايند .آموزش و بهســازي از فعاليتهاي ضروري و پيگير
براي تطبيق نيروي انساني با شــرايط متغير سازمان و محيط است
و آموزش ابزاري در دســت مديران ارشد سازمان در اداره سازمان و
ياري رسان آن است .توسعه ،پيشرفت و تکنولوژي ابزارهايي هستند
کــه نياز به نقش آمــوزش را بيش از بيش مهــم و موثر نموده اند.
آموزش يکي از راههاي اصولي و منطقي هدايت تالشهاي نيروي
انســاني در سازمان است و باعث بکارگيري استعدادهاي نهفته و به
وجود آمدن حس انعطاف پذيري فکري الزم خواهد شــد.آموزش به
داليلي مانند :افزاش فزاينده علم ،درخواستهاي متنوع بيمه گذاران،
پيچيدگي سازمان ،تغييرات شديد در سازمان ،تغييرات محيطي ،نياز
به تخصص گرايي در شــغل و … بســيار ضروري است .توجه به
آموزش و بهســازي منابع انساني سطح بهره وري نيروها را افزايش
ميدهد ،کارايي و اثربخشــي را افزون مينمايد وقتي نيروها تحت
آموزش قرار ميگيرند هدف اصلي اين آموزش برطرف شدن نيازهاي
شرکت ،شغل و شاغل است .شرکتها معموال براي آموزش نيروهاي
انســاني خود و همچنين ايجاد يکنواختي بين آنها از برنامه آموزشي
اســتفاده ميکنند و اين امر يک منبع بــي پايان جهت صيقل دادن
عقل ،روح و پااليش انساني در راستاي کسب مدارج عالي است.

خود را از سامانههاي غيرحضوري مانند
«بام»« ،بله» و «اکانت آفيسر» دريافت
کنند .مشــتريان بانک امروز تنها با يک
نهاد فعال در حوزه پولي و مالي در ارتباط
نيستند ،بلکه بانک ملي ايران را در قامت
يک ســازمان دانش بنيــان ،عملگرا و
تحول خواه مشاهده ميکنند .بانک ملي
ايران افق  1400را بسيار قدرتمند نشانه
روي کرده و تالش دارد نام خود را مانند
آن چه در داخل کشور تجربه کرد ،در دنيا
نيز پرآوازه کند .پروژههاي بزرگ طراحي

شــده توســط بانک ملي ايران همپاي
بزرگترين نهادهاي همســو در جهان،
يکي پس از ديگري پياده سازي ميشود
تا بزرگترين بانک جهان اسالم ،روزي
به يکي از بزرگترين بانکهاي جهان
مبدل شود.

بانک صادرات ايران با «همياران محرم»
به خدمت عزاداران حسيني آمد

هياتهاي مذهبي کشــور ميتوانند
با استفاده از طرح «همياران محرم»
بانک صــادرات ايران ،بــراي تهيه
ملزومات مــورد نيــاز از تخفيفات
ويژه برخوردار شــوند .بــه گزارش
روزنامه عصــر ايرانيان بــه نقل از
روابطعموميبانــک صــادرات ايــران ،همزمان با
فرارسيدن ايام سوگواري ماههاي محرم و صفر ،طرح
«همياران محرم» اين بانک در راستاي ارائه خدمات
بهتر به هياتهاي مذهبي داراي مجوز از ســازمان
تبليغات اسالميو اعضاي هيات امناي مساجد سراسر
کشور ،در دســتور کار قرار گرفته که با مشارکت در
آن ،امکان تهيه مناسبتر ارزاق و لوازم مورد نياز اين
هياتها از تعاونيهاي مصرف بانک صادرات ايران
و فروشگاههاي رفاه سراسر کشور با تخفيفات ويژه
فراهم شده است .عالوه بر اين ،مشمولين اين طرح
ميتوانند با دريافت کارت «همياران محرم» معادل
يک درصد از ميانگين موجودي ماهانه حسابهاي

مشــمول اين طرح را بــه منظور
تامين بخشــي از هزينههاي مورد
نياز هياتهاي مذهبي و مســاجد
دريافــت کنند .بنا برايــن گزارش،
امکان اعالم شماره حساب ويژه در
اين طرح براي دريافت کمکهاي
مردميتوسط هيات امنا و متوليان مساجد از طريق
ابزارهاي متنوع بانکداري الکترونيک بانک صادرات
ايران نيز از ديگر مزاياي اين طرح اســت .همچنين
امکان تخصيص پايانه فروش به هياتها يا مساجد به
منظور جمعآوري وجوه خيرين و عزاداران حسيني(ع)،
صــدور رايگان بيمهنامه حوادث ( فوت ،نقص عضو
و از کارافتادگي کامل) براي صاحبان امضاء حساب
همياران محرم تا ســقف  ١٠٠ميليون ريال و صدور
رايگان بيمــه نامه آتش ســوزي ،صاعقه و انفجار
ت تا
(ساختمان و تاسيسات) براي محل استقرار هيا 
سقف  ٣٠٠ميليون ريال در دوره اجراي طرح از جمله
ديگر مزاياي اين طرح است.

رونمايي از اولين اپليکيشن موبايلي نظام پيشنهادهاي شبکه بانکي در بانک رفاه
بانــک رفــاه از اوليــن اپليکيشــن موبايلي نظام
پيشنهادها در سيستم بانکي رونمايي کرد.به گزارش
روزنامه عصرايرانيان به نقل ازروابط عموميبانک
رفاه کارگران ،در راستاي مشتري مداري و با هدف
تسهيل فرايند ثبت و پيگيري پيشنهادهاي مشتريان
و کارکنان ،اولين برنامه موبايلي نظام پشنهادها در
سيستم بانکي با عنوان «نظام پيشنهادها» رونمايي
شد.حسين رحمتي عضو هيات مديره بانک رفاه در
مراسم رونمايي از اين اپليکيشن طي سخناني گفت:
بقاي يک ســازمان در پاسخگويي سريع ،به روز و

همســو با نيازهاي ذي نفعان آن سازمان است و
بانک رفاه به عنوان بانکي مشتري محور با استفاده
از ايدههاي نوآورانه ،سعي در ايجاد ارتباط دوسويه
با مشــتريان خود دارد.عضو هيــات مديره بانک
رفاه نظام پيشــنهادها را يکي از موثرترين مجاري
ارتباطي دانســت و تاکيد کرد :نظام پيشــنهادها
با اســتفاده از نظرات مشــتريان و کارکنان و ارائه
پيشــنهادهاي آنان ميتواند دچار تحول شده و از
توليد محصول به ظرفيتهاي جديد برسد.رحمتي
رويکرد تغيير را مهمترين عامل در توسعه و تعالي

سازماني برشمرد و تصريح کرد :امروزه سازمانها
بر اســاس دو رويکرد نظم و تغيير اداره ميشوند و
سازمانهاي خالق ،با استفاده از رويکرد تغيير ،خلق
ايده و نوآوري و همچنين به روز رســاني خدمات
خود با استفاده از ســرمايه انساني خالق ،سازمان
را بهتر اداره ميکنند.عضو هيات مديره بانک رفاه
جريانهاي فکري جديد و نوآورانه را ســبب حل
مسئله دانست و يادآور شد :ايجاد روشهاي جديد
در نهايت اصــاح فرايند ،خلق محصوالت جديد،
رشد و بالندگي سازمان را در پي خواهد داشت.

از سوي بانک مرکزي انجام شد

ابالغ تفسير بند قانوني بخشش جرائم ديرکرد توليدکنندگان

بانک مرکزي در بخشــنامهاي با هدف مساعدت
بــه بنگاههاي اقتصــادي داراي بدهي غيرجاري
و تسهيل تســويه مطالبات بانکها ،توضيحاتي
را درخصوص حکــم قانوني بند «و» تبصره ()16
بودجه سال  1397کل کشور ،به شبکه بانکي کشور
ابالغ کرد .به گزارش روابط عموميبانک مرکزي،
پيش از اين و در بند «و» تبصره ( )16قانون بودجه
ســال  1397کل کشور مقرر شده بود« :به منظور
تشويق توليدکنندگان و تسويه مطالبات بانکها و
مؤسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي
معوق خود را که تا پايان سال  ۱۳۹۶سررسيد شده
باشــد از تاريخ سررسيد تا پايان شهريورماه ۱۳۹۷
تسويه کنند ،بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري
مکلفند اصل و ســود خود را مطابق قرارداد اوليه و
بدون احتســاب جريمه دريافت و تسويه کنند ».از
اين رو و باتوجه به تصميم اخذ شده در جلسه مورخ
 27مرداد  1397کميسيون فرعي کميسيون اقتصاد
دفتر هيأت دولت و به استناد نظريه تفسيري شماره

58321. 76.مورخ 103. 1376.شــوراي نگهبان و
همچنين با هدف مساعدت به بنگاههاي اقتصادي
داراي بدهي غيرجاري به شبکه بانکي کشور و نيز
تسهيل تسويه مطالبات بانکها و مؤسسات اعتباري
غيربانکي ،مراتب ذيل را در خصوص حکم قانوني
مورد نظر به استحضار ميرساند -1 :عبارت جريمه
در حکم قانوني فوق اطالق بر «مازاد /مابهالتفاوت
نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين با نرخ سود قرارداد
(براساس مقررات فعلي به ميزان  6درصد)» دارد.
 .2مشموالن حکم قانوني مورد اشاره توليدکنندگان
هستند ،لذا بدهي سررسيد شده توليدکنندگان (هر
ميزان اقساط سررسيد شده) مشمول اين بند قانوني
اســت .3 .منظور از عبارت «تسويه» در بند مورد
اشاره ،تسويه بخش سررسيدشده است .به عبارت
ديگر براي برخــورداري از مزاياي قانوني مذکور
تسويه اقساط سررسيد نشــده ضرورتي ندارد.4 .
قراردادهايي که قبل از سال  1396تعيين تکليف
شــدهاند و سررسيد آن ســال  1397و بعد از آن

است ،مشمول حکم قانوني مورد اشاره نيست.5 .
نظر به مختومه شــدن قراردادهاي قبلي با انعقاد
قرارداد جديد ،قرارداد جاري (نافذ در پايان ســال
 )1396مبناي عمل محاسبات خواهد بود .6 .نظر
به ســئواالت متعدد در ارتباط بــا عبارت «بدهي
معوق» در بند يادشده ،هرگونه بدهي سررسيد/حال
شــده پرداخت نشده در پايان سال  1396مشمول
حکم مورد اشــاره اســت .7 .همانگونه که در بند
قانوني مورد اشــاره شده است ،تسهيالت اعطايي
بدون تعيين ميزان حجم بدهي مورد نظر اســت.
لذا توليدکنندگان داراي هر ميزان بدهي سررسيد
شده پرداخت نشده در پايان سال  1396ميتوانند
از مزاياي بند قانوني فوق بهرهمند شدند .8 .شرط
برخورداري از مزاياي بند قانوني فوق ،داشتن بدهي
سررسيد شده پرداخت نشده در پايان سال  1396و
همچنين تســويه آن تا پايان شهريور سال 1397
اســت ،از اين رو چنانچه توليدکنندگان از ابتداي
سال  1397و تا قبل از اجرايي شدن قانون جديد،

بدهي خود را بازپرداخت و يا نســبت به امهال آن
اقدام کرده باشند ،ميتوانند در صورت درخواست ،از
مزاياي بند قانوني مورد اشاره برخوردار شوند .در اين
حالت بانک ميتواند مبالغ پرداختي از سوي مشتري
را به حساب تســويه در حالت جديد منظور کند.
اصــاح و تمديد مهلت زمان اجراي حکم قانوني
مذکور ،در دستور کار مجلس شوراي اسالميقرار
دارد و ضمن تأکيد مجدد بر مســئوليت بانکها و
مؤسسات اعتباري غيربانکي در حسن اجراي حکم
قانوني ياد شده ،ضروري است مراتب به قيد تسريع
و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 96.مورخ
165. 1396.به تمام واحدهاي ذيربط آن بانک يا
مؤسسه اعتباري غيربانکي ابالغ شده و بر حسن
آيد.
اجراي آن نظارت دقيق به عمل 

بانک ســرمايه بــه منظور برداشــتن
گاميکوچــک در راســتاي ترويــج و
پاسداشــت فرهنگ حســيني؛ مسابقه
عکاسي «عاشــورا ســرمايه معنوي»
را برگــزار ميکند.به گــزارش روزنامه
عصرايرانيــان بــه نقــل ازروابــط
عموميبانک سرمايه ،اين بانک ضمن
تسليت ايام سوگواري اباعبدا ...الحسين
عليه السالم ،از تماميهم وطنان عزيز
دعوت مينمايد تا در مســابقه عکاسي
اينستاگراميبانک ســرمايه با موضوع
محرم شــرکت نمايند.هم وطنان عزيز
جهت شــرکت در مســابقه ميتوانند
عکسهاي خود را از کوچهها ،خيابانها،
بيرقها ،پرچمها ،هيئات و دســته جات
و هر نقطه از ايران کــه حال و هوايي
عاشــورايي دارد تا روز شنبه مورخ 31
شــهريور ماه در صفحه اينستاگرام خود
با درج دو هشــتگ #عاشورا_سرمايه_
معنــوي و #بانک_ســرمايه بارگذاري
کنند .بانک ســرمايه پس از بررســي
عکسها ،نتايج را روز چهارشنبه مورخ
 12مهر ماه در صفحه اينســتاگرام خود
بــه آدرس  banksarmayeاعالم
و نفرات برتر مــورد تقدير قرار خواهند
گرفت.
مسابقات فوتسال جام بيمهها به
ميزباني بيمه سرمد برگزار ميشود

به مناسبت نزديک شــدن به پنجمين
ســالگرد تاسيس شــرکت بيمه سرمد،
مسابقات فوتسال جام بيمهها به ميزباني
اين شرکت از اوايل مهر ماه سال جاري
برگزار خواهد شــد.به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبيمه
سرمد ،از شرکتهاي بيمهاي که تمايل
به حضــور در اين مســابقات را دارند،
دعوت به عمــل ميآيد تا نســبت به
ارســال تاييديه حضور خــود از طريق
دبيرخانه اين شــرکت به شــماره نمابر
 43954954حداکثر تا تاريخ 97/6/25
اقدام فرمايند.
نامگذاري شعبه بانک تجارت
به نام پروفسور ثبوتي

بانک تجــارت به پاسداشــت خدمات
پروفسور يوسف ثبوتي فيزيکدان و منجم
سرشناس ايراني نام يکي از شعب خود در
استان زنجان را به شعبه پروفسور ثبوتي
تغيير داد.به گزارش روزنامه عصرايرانيان
به نقل از روابط عموميبانک تجارت ،در
مراســميبه ميزباني اين بانک که روز
دوشنبه نوزدهم شــهريور ماه با حضور
مسئوالن اســتان زنجان برگزار شد ،از
يک عمر تالش بيوقفه استاد فرهيخته
پروفســور ثبوتي قدرداني به عمل آمد.
عباس اشــرفنژاد نايــب رئيس هيات
مديره بانک تجارت در اين مراسم ضمن
اشــاره به بخشــي از توفيقات علميو
پژوهشي پروفسور ثبوتي ،گفت :حمايت
از توليد علم و اتخاذ رويکرد دانشبنيان
در بانک تجارت يک ارزش محســوب
ميشــود و با تصميم هيات مديره اين
بانــک و با هدف تقديــر از تالشهاي
ايشان ،تغيير نام يک شعبه بانک تجارت
به نام پروفســور ثبوتــي صورت گرفته
است.پروفســور ثبوتي در اين مراســم
ضمن تقدير از برگزاري اين مراسم ،طي
ســخناني صميميو بيآاليش ،پاسخي
محبت آميز به برگزارکنندگان مراسم داد
و خاطراتي از دوران تحصيل خود بيان
کرد.پروفسور ثبوتي فيزيکدان و منجم
سرشناس ايراني ،اســتاد دانشگاههاي
نيوکاسل انگلســتان ،پنسيلوانيا و نورث
ايســترن آمريکا ،صنعتي شريف ،شيراز
و تحصيالت تکميلي علوم پايه زنجان
بوده است.
راهنماي نظام نظارت مبتني بر
ريسک براي شرکتهاي بيمه

دو ماهنامه آموزشي ،پژوهشي و تحليلي
گــزارش مــوردي در شــماره چهل و
هشتم خود به بررسي و تشريح موضوع
نظام نظــارت مبتني بر ريســک براي
شــرکتهاي بيمه پرداخته اســت .به
گزارش روزنامــه عصرايرانيان به نقل
ازروابط عموميپژوهشکده بيمه ،در اين
شــماره پس از بيان مفهوم ،چارچوب،
اصــول و رويههاي نظــارت مبتني بر
ريسک و همچنين ارائه مدل پيشنهادي
آن بــراي ايران به بيــان مباني نظري
اندازهگيري ريســک موسســات بيمه
پرداخته و در نهايت اقدام به جمعبندي
و نتيجــه گيــري مطالب ارائه شــده
نمودهاست.گفتني اســت نظام نظارت
مبتني بر ريسک از طريق شناسايي کليه
ريسکهاي کليدي شرکتهاي بيمه و
همچنين عوامــل مالي و عملياتي موثر
بر کاهش ريســکهاي مذکور ،نظارت
پيشگيرانه را تسهيل ميکند .به همين
منظور اصول و رويه مديريت ريسک در
شــرکتهاي بيمه ،توسط يک کارگروه
بررسي شــد.در اين بررسي ريسکهاي
کليدي و راهکارهــاي الزم براي ارائه
بــه شــرکتهاي بيمــه در قالب يک
طرح پژوهشــي منتشر شــده است که
در اين شماره از گزارش موردي از نظر
خوانندگان ميگذرد.

