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اخبار
حضور ارزیابان بیمهکوثر
در مناطق سیلزده

معصوم ضمیری؛ الگوی کارآفرینی و کسب و کار موفق

معصوم ضمیری مدیرعامل و نایب رئیس هیات
مدی��ره بیم��ه پاس��ارگاد ،از راز و رم��ز موفقیت،
تجربیات کارآفرینی و اصول کس��ب و کار موفق
صحبت می کنند .آقای ضمیری معتقد است مهم
ترین خصوصیتی که آموزش های علمی و عملی
دارند این اس��ت که کس��انی که به محض ورود
به دانش��گاه ،وارد کار عملی می ش��وند و الفبای
کار را همزم��ان با تحصیل در همان رش��ته می
آموزند ،بازدهی بس��یار باالی خواهند داشت .این
بهترین روش برای کسب علم و تجربه به صورت

همزمان می باشد و طبیعتا تحصیل به این روش،
بهترین کارآیی ممکن را خواهد داش��ت و نتیجه
آن ورود افراد با تجربه ،خبره و کاربلد به بازار کار
است .با ورود آقای ضمیری به مجموعه پاسارگاد
و با توجه به تجربه و مدیریت دقیق ایشان تعداد
کس��انی که هم اکنون تحت پوش��ش بیمه عمر
پاسارگاد هستند نزدیک به  ۵/۲میلیون نفر است
و این موفقیت بزرگ را مرهون مدیریت بی نظیر
آقای ضمیری و تالش های بی وقفه و مس��تمر
مجموعه تحت نظر ایش��ان است .بیمه پاسارگاد

ب��ا ایده های خالقانه خود توانس��ت بیمه عمر و
س��ایر بیم��ه هایی که ارائه می ده��د را به مردم
معرفی کند .به عنوان مثال تمام س��پرده گذاران
بانک پاس��اگارد تحت پوشش بیمه عمر و حادثه
قرار گرفتند و گروهی از سپرده گذاران که حداقل
حس��ابی داشتند تحت پوشش بیمه های درمانی
قرار گرفتند .این ای��ده خالق ،به جای هزینه در
زمینه تبلیغات ارائه شد که با استقبال بسیار خوبی
هم از طرف م��ردم روبرو ش��د.وی خصوصیات
ی��ک مدیر موفق را  :ارتب��اط نزدیک و موثر با

اخبار
افزایش سقف برداشت روزانه از
خودپردازهای بانک سرمایه

کارمندان ،ایجاد هماهنگی منظم و همیشگی
بین کارمندان ،داش��تن روحیه خالق ،داشتن
قدرت رهبری و راهبری ،توانایی تشکیل یک
تیم قوی و کارا می داند

رییس کل بیمه مرکزی:

گروهه��ای ارزیاب��ی خس��ارت ش��رکت
بیمهکوث��ر بهمنظ��ور کاه��ش دغدغ��ه
بیمهش��دگان در مناط��ق س��یلزده
اس��تانهای گیالن و مازن��دران حضور
یافتند .بهگ��زارش روزنامه عصرایرانیان
به نق��ل از روابطعموم��ی و اعالم مدیر
بیمهه��ای آتشس��وزی بیمهکوثر؛ پس
از بارش ش��دید ب��اران در روزهای  13و
 14مهرماه 97در مناطق ش��مالی کشور
خسارتهای سنگینی به منازل مسکونی
و نیز اماکن صنعتی و تجاری این استانها
وارد شده است.حسن سماکامانی افزود:
تیمهای ارزیابی متش��کل از کارشناسان
ستاد و سرپرستیهای استانهای گیالن
و مازن��دران از واحدهای تحتپوش��ش
بازدید کردهاند.وی گف��ت :زیاندیدگان
تحتپوشش میتوانند با اعالم خسارت به
سرپرستیها و شعب شرکت در استانها و
نیز تکمیل پرونده در اسرعوقت خسارت
خود را دریافت کنند.

باید نوع نگاه سهامداران به سرمایه گذاری در صنعت بیمه اصالح شود

با شناس��ایی باندهای متقلب ک��ه در حوزه صحنه
سازی برای دریافت خسارت های جعلی و غیرواقعی
فعالیت می کنند می توان از س��رمایه های صنعت
بیمه صیانت کرد.به گزارش روزنامه عصرایرانیان
به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
بیمه مرکزی ،دکتر غالمرضا س��لیمانی در بازدید
از ش��رکت سهامی بیمه میهن با اعالم این مطلب
اف��زود :حق بیم��ه های دریافت��ی در صنعت بیمه
باید در مس��یر افزایش سطح رضایتمندی ،آرامش
و امنی��ت روانی آحاد جامعه هزینه ش��ود و صنعت
بیمه با همکاری نیروی انتظامی باید از غارت این
منابع توسط سودجویان و باندهای جعل جلوگیری
کند.ریی��س کل بیمه مرکزی به اهمیت اختصاص
کد یکتا ب��رای تمامی بیمه نامه های صادرش��ده
تاکی��د کرد و گف��ت :کدیکتا کلیدواژه ش��فافیت و
س�لامت صنعت بیمه خواهد بود و تمامی شرکت
های بیمه باید زیرس��اخت ها و ظرفیت های الزم
را در این خصوص فراهم کنند.رییس شورای عالی
بیمه نس��بت به ض��رورت همفک��ری و همگرایی
نه��اد ناظر و ش��رکت های بیم��ه ای تاکید کرد و

استقبال چشمگير کاربران از سامانه
جديد موبايل بانک اقتصادنوين

ب��ا گذش��ت  2م��اه از معرفي س��امانه
«هم��راه نوين» تعداد کارب��ران و تعداد
تراکنشهاي انجام ش��ده از طريق اين
س��امانه با رش��د فزايندهاي همراه بوده
اس��ت .به گزارش روابط عمومي بانک
اقتصادنوي��ن ،همزم��ان ب��ا هفدهمين
س��الگرد تاس��يس اين بان��ک در مرداد
ماه س��ال جاري« ،همراه نوين» سامانه
جدي��د بان��ک اقتصادنوين ب��راي ارائه
خدم��ات متن��وع بانکي بر بس��تر تلفن
همراه ب��ا قابليتهاي وي��ژه و منحصر
به فرد رونمايي ش��د که اين س��امانه با
اس��تقبال قابل توجه مشتريان و کاربران
همراه بوده اس��ت به گون��هاي که تعداد
کارب��ران و نيز تعداد تراکنشهاي انجام
ش��ده از طريق اين س��امانه نظير انتقال
وجه ،پرداخت قبض ،دريافت موجودي و
صورتحساب ،خريد شارژ و غيره در بازه
زماني  20مرداد تا 15مهر  ،1397نسبت
به ماههاي گذش��ته رش��دي فزاينده را
تجربه کرده است .اين سامانه قابليت اجرا
بر روي سيستم عاملهاي Android
و  IOSرا دارد و از جمل��ه امکان��ات
جدي��د آن ميت��وان به ام��کان اجراي
نس��خه بر روي س��اعتهاي هوشمند،
ام��کان دس��تهبندي و گزارشگي��ري
تراکنشه��ا در من��وي مديري��ت مالي،
ام��کان اس��کن کارت و ورود اتوماتيک
اطالعات کارت ،امکان خريد شارژ آني،
امکان مش��اهده و پرداخت تسهيالت و
مکانيابي ش��عب و خودپردازهاي بانک
اقتصادنوين اش��اره کرد .بر اساس اين
گزارش وجه تمايز س��امانه همراه نوين
با س��اير س��امانههاي مش��ابه در بازار،
فراه��م آوردن زيرس��اختهاي الزم
براي ارائه طيف گس��تردهاي از خدمات
الکتروني��ک نوآوران��ه توس��ط بانک و
کس��ب و کاره��اي کوچک و متوس��ط
اس��ت که اي��ن خدمات در نس��خههاي
آت��ي به تدريج توس��عه يافته و در اختيار
مش��تريان ارجمند ق��رار خواهد گرفت.
مشتريان بانک اقتصادنوين و هموطنان
عزيز ميتوانند براي دريافت اين سامانه
و آگاهي بيش��تر از خدم��ات نوين آن به
تارگاه اصلي بانک اقتصادنوين به نشاني
www.enbank.ir/mobile
مراجع��ه نمايند .همچنين کارشناس��ان
مرکز  24ساعته ارتباط با مشتريان بانک
اقتصادنوين به شماره 021-48031000
و شعب اين بانک در سراسر کشور آماده
راهنمايي مش��تريان در اس��تفاده از اين
سامانه هستند.
دیدار اعضای هیات مدیره کانون
بازنشستگان بانک صنعت و معدن

اعضاي هيات مديره كانون بازنشستگان
بان��ك صنعت و معدن با حس��ين مهري
رئيس هيات مديره و مديرعامل اين بانك
ديدار كردن��د .به گ��زارش پايگاه اطالع
رس��اني بانك صنعت و معدن  ،مهري در
اين ديدار بازنشس��تگان را سرمايه هايي
توصي��ف كرد كه دان��ش و تجربه آن ها
مي تواند در مسير فعاليت هاي بانك براي
دستيابي به اهداف توسعه اي مورد استفاده
قرار گيرد .اعضاي كانون بازنشستگان نيز
ضمن ابراز خرسندي از انتصاب مديرعامل
و رئيس هيات مديره از بدنه بانك صنعت
و معدن  ،اين امر را موجب ارتقاء و رش��د
بيش��تر فعاليت هاي اين بانك در تامين
مالي طرح هاي صنعتي دانستند.

اظهار داش��ت :با تالش مدیریت جدید و کارکنان
ش��رکت بیمه میهن و نظارت جدی بیمه مرکزی
فرصت مناسبی برای رش��د و توسعه شرکت بیمه
میهن فراهم شده اس��ت.وی ارزش نظام بیمه ای
را به دریافت حق بیمه ،س��رمایه گذاری صحیح و
پرداخت مناس��ب خسارت دانس��ت و تصریح کرد:

ش��رکت های بیمه گ��ری به عنوان بن��گاه های
اقتص��ادی باید به گون��ه ای فعالیت کنند که برای
حضور گس��ترده ت��ر س��هامداران ،جذابیت کافی
ایجاد شود.دکتر سلیمانی با برشمردن تفاوت های
سرمایه گذاری در بخش های گوناگون اقتصادی،
خاطرنشان کرد :اگر س��هامداران نگاهی از جنس

بیمه به سرمایه گذاری در این صنعت داشته باشند
قطعا س��ودآوری قابل توجهی نی��ز در انتظار آنان
خواهد بود.رییس کل بیمه مرکزی بازار چهل هزار
میلیارد تومانی صنعت بیمه را ناکافی دانس��ت و با
تاکی��د بر این نکته که باید حج��م این بازار الاقل
به یکصد هزار میلیارد تومان برس��د ،افزود :صنعت
بیمه در کشورهای پیش��رفته بانکداری می کند و
اگر س��هامداران بیمه ای نوع نگاه خود را به مقوله
سرمایه گذاری اصالح کنند صنعت بیمه کشور ما
نیز تحوالتی اساس��ی را در پیش رو خواهد داشت.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود به اهمیت
نظارت بیش��تر بر نمایندگان و شبکه فروش اشاره
کرد و از مدیران ش��رکت خواس��ت نسبت به این
موضوع حساسیت بیشتری نشان بدهند.رییس کل
بیمه مرکزی در پای��ان تغییر نوع نگاه تبلیغاتی در
صنعت بیمه را زمینه ساز افزایش ضریب نفوذ بیمه
دانس��ت و گفت :اس��تفاده از ظرفیت های استارت
آپ ها و تغییر رویکرد از تبلیغات س��نتی به مشوق
های مدرن از مس��ائل مهمی است که باید به طور
جدی پیگیری شود.

سرپرست جدید شعبه شهرکرد بیمه «ما» منصوب شد

اکب��ر قوس��یان به عنوان سرپرس��ت جدید ش��عبه
شهرکرد بیمه «ما» معرفی شد .به گزارش روزنامه
عصرایرانی��ان به نقل از روابط عمومی بیمه «ما» ،
در این مراس��م که با حضور محمد جعفریان معاون
برنامه ریزی و فناوری ،قاس��م رمضانپور سرپرست
مدیریت رسیدگی به شکایات و حسابرسی داخلی و
امیر عبدی ریی��س اداره ارزیابی عملکرد و نظارت
بر ش��عب بیمه «ما» برگزار شد ،ضمن قدردانی از
تالش های صورت گرفته توس��ط مسیب فتاحی

آغاز بهره برداري از پروژه م ّلي فاند بانک م ّلي ايران

با رونمايي از وب س��ايت پروژه ملي فاند بانک ملي
ايران ،تامين مالي جمعي و مشارکت در طرحهاي عام
المنفعه و غيرانتفاعي براي متقاضيان در بستر شبکه
اجتماعي مجازي عملياتي ش��د .به گزارش روابط
عموميبانک ملي ايران ،اين بانک به عنوان بزرگترين
بانک کشور در ايفاي نقش اساسي خود جهت ارتقاي
سالمت و توسعه اقتصادي کشور با تجهيز و تخصيص
مناب��ع ،اقدام به طرح ابداع��ات مالي جديد در زمينه
بانکداري اسالميکرده که از مهمترين آنها ،محصول
ملي فاند (تامين مالي جمعي) است .همچنين از آنجا
که توسعه و گسترش شبکههاي اجتماعي زمينههاي
جديدي را براي توسعه فعاليتهاي مالي فراهم کرده
است ،از اين رو ملي فاند يکي از فين تکهاي مهم
در زمينه تامين مالي محس��وب ميش��ود که بستر
استفاده از شبکههاي اجتماعي در راستاي بانکداري
اسالميرا فراهم ميکند .در واقع اين محصول نوعي
جديد از روش تامين مالي اس��ت که با فراهم شدن
بس��تر آن از س��وي بانک ،از افراد براي مشارکت در
طرحه��اي خ��اص و فعاليتهاي مختل��ف نيازمند
تامين مالي ،دعوت ميشود و متقاضيان ميتوانند در

طرحهاي غيرانتفاعي و خيرخواهانه و در فاز بعدي در
طرحهاي انتفاعي به صورت مشارکت در سود و زيان
طرح شرکت کنند .از س��ويي در اين طرح اشخاص
ميتوانند ايده يا مسألهاي را به اشتراک گذاشته تا با
کمک ديگر افراد گروه يا جامعه دوستان يا همفکران
خود در بستر شبکه مجازي ايجاد شده در قالب عقد
قرض الحس��نه يا بالعوض اق��دام به تجميع منابع
الزم براي مس��أله مورد نظر کنند .براي اين منظور
متقاضيان ميتوانند به وب سايت ملي فاند به نشاني
 mellifund.comمراجعه و پس از عضويت در
آن ،نس��بت به مش��ارکت در طرحهاي معرفي شده
اقدام کنند .محصول ملي فاند ضمن ارايه فرصتهاي
کسب و کار جديد از قبيل ارايه روشهاي نوين تامين
مالي ،کمک به صنعت ،ايجاد اشتغال ،کاهش بيکاري
و بهبود مسئوليت اجتماعي بانکها در جامعه و ارايه
خدمات نوين در کس��ب و کارهاي مختلف ،مفاهيم
دنياي فيزيکي بانکداري مانند اعتبار ،وثيقه ،ضمانت،
وفاداري مش��تريان ،اجتماعات مالي و  ...به صورتي
متفاوت و جديد براي کاربران تعريف و قابل استفاده
ميکند.

بافقی مدیر پیش��ین این ش��عبه  ،اکبر قوس��یان به
عنوان سرپرس��ت جدید شعبه شهرکرد معرفی شد.
در ای��ن مراس��م  ،جعفری��ان مع��اون برنامه ریزی
و فن��اوری با تاکید ب��ر اینکه الزم��ه موفقیت هر
س��ازمان و بنگاه اقتصادی ،پایبندی به برنامههای
تدوین شده آن مجموعه است،گفت :بدون تردید با
توجه به پتانسیلهای این استان و توانمندیهای
سرپرست جدید ،در آینده نزدیک ،شاهد کسب سهم
بیش��تری از پرتفوی شرکت در استان چهارمحال و

بختیاری خواهیم بود.گفتنی است درادامه این سفر
و در راستای افزایش تعامالت بانک و بیمه  ،محمد
جعفریان طی نشس��ت صمیمانه با محمد مهدی
شکرریز مدیر شعب بانک ملت استان چهارمحال و
بختیاری  ،ضمن قدردانی از حمایت های بی شائبه
این مجموعه در سال های اخیر ،اطمینان خاطر داد:
بیمه «ما»  ،تمام تالش خود در راستای ارائه خدمات
مطلوب تر ،پاسخگویی سریع تر و تسهیل دسترسی
برای مشتریان خود را به کار خواهد بست.

احساس مسئوليت ،رسيدن به هدف را تضمين ميکند

کس��ب کرد .صيدي افزود :در مسير رشد ،وجود
برنامه مهم است اما مهمتر از آن اجرا و پايبندي
ب��ه اجراي آن اس��ت .وي با اش��اره ب��ه اهميت
برگزاري ميزگردهاي تخصصي گفت :با توجه به
ضرورته��اي موجود ،اين ميزگردها در  ٤بخش
«بازارياب��ي ،جذب منابع و ارتباط با مش��تريان»،
«مص��ارف ،بهداش��ت اعتب��اري و مطالب��ات»،
«س��اختار س��ازماني ،اختيارات ،مس��ئوليتها و
پاس��خگويي» و «س��رمايههاي انساني و فکري
و ارزياب��ي عملکرد» برگزار ش��د ک��ه مهمترين
اهداف و استراتژيهاي بانک براي بهرهگيري از
فرصتهاي ايجاد ش��ده را فراهم ساخته و زمينه
را براي کسب دستاوردهاي بيشتر مهيا کردهاند.
بنا براين گزارش ،در جريان سفر سه روزه کاري
مديرعامل ،معاونان و روساي صف و ستاد بانک
صادرات ايران به مش��هد مقدس در مراسميدر
روز سهش��نبه ،از زحمات محمدحس��ين زارعي،
مدير سابق شعب استان خراسانرضوي تقدير و
حکم انتصاب محمود حاتميبراي مديريت جديد
شعب اين استان به وي ابالغ شد.

دکتر حجتاله صيدي ،مديرعامل بانک صادرات
ايران ،در اولين روز از همايش سراس��ري روساي
حوزههاي صف ،س��تاد و شعب ممتاز شبکه اين
بان��ک ،طي س��خناني وج��ود انرژي ،احس��اس
مسئوليت ،پيشگام و پيشرو بودن در هر برنامهاي
را براي رس��يدن به اهداف ضروري عنوان کرد.
به گ��زارش روابطعموميبانک ص��ادرات ايران،
حجتال��ه صي��دي در اي��ن هماي��ش که صبح
چهارشنبه ١٨مهرماه  ٩٧به ميزباني مديريت شعب
استان خراسانرضوي در مشهد الرضا(ع) برگزار
شد ،ضمن تشريح نقش و جايگاه برنامهريزي در
رس��يدن به اهداف س��ازماني گفت :هر سازماني
براي پيشرفت و بقاء و استمرار فعاليتها نيازمند
برنامه اس��ت و يک سازمان بدون برنامه به واقع
يک سازمان شکس��ت خورده محسوب ميشود.
وي با اش��اره به ش��رايط بانک صادرات ايران در
سال  ٩٦و ضرورت وجود برنامه گفت :اين بانک
در س��ال  ٩٦با يک برنامه س��ه بخشي و با قوت
و تالش همکاران در سراسر کشور افق روشنتر
و اميدوارکنندهتري را ترسيم و موفقيتهايي نيز

مديرعامل بهساز مشارکتهاي ملت خبر داد:

مديرعامل شرکت بهساز مشارکتهاي ملت با اشاره
به عبور موفق ش��رکت کرپ ن��از از موانع توليد ،از
افزايش توليدات اين ش��رکت خبر داد و گفت :قرار
ش��ده اس��ت از منابع درآمدي مختلفي ،بازس��ازي
و نوس��ازي خط توليد و تامين س��رمايه در گردش
ش��رکت در دس��تور کار قرار گيرد .به گزارش روابط
عموميبانک ملت ،يزدان مقدم مديرعامل ش��رکت
بهساز مشارکتهاي بانک ملت ،با اشاره به برطرف
کردن موانع توليد در ش��رکت کرپ ناز و اميدواري
کارگران به افزايش و بهبود شرايط توليد اين کارخانه
در دوره جدي��د ،ب��ه ارائه توضيحات��ي در اين زمينه
پرداخت و اظهار داشت :ش��رکت کرپ ناز با هدف
توليد ساليانه  ۱۰ميليون متر پارچه در سال  ۱۳۶۴با
س��هامداري سازمان صنايع ملي تاسيس شد و پس
از دوران سازندگي در س��ال  ۱۳۷۸به بهره برداري
رسيد .مديرعامل شرکت بهساز مشارکتهاي بانک
ملت با اشاره به انتقال سهام در سال  ۱۳۸۸تصريح

بازسازي و نوسازي خط توليد در دستور کار قرار گرفت
خريد قطعات ،تجهيز دستگاهها و مواد اوليه ،پرداخت
حق��وق و دس��تمزد و ماليات ارزش اف��زوده تامين
وجه کرده اس��ت ،گفت :البت��ه بانک ملت به لحاظ
ابالغيههاي بانک مرکزي مجاز به سرمايهگذاري و
اصالح ساختار مالي شرکت نيست.

کرد :در دورهاي به دليل مشکالت و وضعيت حاکم
بر صنعت نس��اجي در کش��ور از جمله فرس��ودگي
ماش��ينآالت ،باال بودن قيمت تمام ش��ده،به روز
نبودن ماش��ينآالت تولي��دي ،ورود بيرويه پارچه
قاچاق و کاهش سهم بازار که رقابت با محصوالت
مشابه وارداتي را غيرممکن کرده بود ،شرکت کرپ
توج�ه بانک ملت به مقوله اش�تغال ب�ه ويژه در

ناز دوبار مش��مول ماده  ۱۴۱قانون تجارت ش��د که
بان��ک ملت با تقب��ل بار مالي چند ميلي��اردي ،اين استان کرمانشاه
مقدم در عين حال خاطرنش��ان ک��رد :با وجود تمام
شرکت را از شموليت اين ماده خارج کرد.
چالشهاي پيش رو ،اين هلدينگ همواره به مقوله
تالش ش�رکت کرپ ناز براي حفظ اش�تغال در اشتغال به طور اعم و اشتغال در استان کرمانشاه به
طور اخص توجه ويژه داشته و از اين رو فعال بودن
منطقه و تداوم فعاليت
مقدم با اش��اره به عبور موفق اين ش��رکت از موانع کارخانه را در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت؛ لذا
توليد به اهميت تداوم فعاليت شرکت وحفظ اشتغال پرداخت حقوق کارکنان ،بيمه و مالياتهاي متعلقه
آن پرداخت .مديرعامل شرکت بهساز مشارکتهاي و ماليات ارزش افزوده در اين ش��رکت به روز بوده و
ملت همچنين با اش��اره به اينکه هلدينگ بهس��از بدهي معوقهاي نيز وجود نداش��ته است .مديرعامل
مشارکتهاي ملت طي س��ال جاري تاکنون بابت ش��رکت بهساز مش��ارکتهاي ملت از تالش براي

حفظ و افزايش توليدات زيرمجموعههاي اين شرکت
خبر داد و گفت :با اس��تناد به مصوبات کارگروه ملي
تس��هيل و رفع موانع توليد قرار ش��د از منابع درآمد
هدفمن��دي يارانهه��ا و محل بودج��ه تخصيصي،
بازس��ازي و نوسازي خط توليد و سرمايه در گردش
شرکت در دستور کار قرار گيرد.
تقدير از مس�ئوليت اجتماعي بانک ملت در قبال

واحدهاي توليدي

وي درب��اره برخي اظهار نظرهاي غيرکارشناس��ي
درخص��وص اين واحد توليدي خاطرنش��ان کرد :با
توجه به آمار و گزارش ارايه شده مشخص است که
بانک ملت و هلدينگ بهساز مشارکتهاي ملت هيچ
گاه به شرکت کرپناز و کارکنان آن بيتوجه نبوده
و فراتر از حد توان خود نيز با رعايت مسئوليتهاي
اجتماعي نسبت به تامين مالي و تزريق نقدينگي در
شرکت و اشتغال در منطقه توجه داشته است.

مدير عامل پست بانک ايران:

مدير عامل پس��ت بانک ايران گفت:
 1000ميلي��ارد توم��ان اعتبار از محل
صندوق توس��عه ملي ب��راي پرداخت
تسهيالت اشتغالزاي روستايي در اختيار
اين بانک قرار گرفت .به گزارش روابط
عموميپست بانک ايران :خسرو فرحي
در جمع خبرنگاران در استان گلستان
اظهار داش��ت :يک��ي از وظايف اصلي
پست بانک حضور در روستاهاي کشور
و ايجاد دسترسي همه مردم ساکن در
روس��تاها به خدمات بانکي است .وي

پرداخت تسهيالت اشتغالزايي به  15هزار طرح خرد روستايي

با بي��ان اينکه تامين مال��ي طرحها و
مشاغل خرد اشتغالزاي روستايي يکي
از رس��التهاي اصلي اين بانک است،
افزود :در قانون ايجاد و توسعه اشتغال
روس��تايي ،پس��ت بانک به همراه سه
بانک و مؤسس��ه اعتباري ديگر تامين
مالي طرحهاي خرد روستايي را عهده
دار شدند .فرحي ادامه داد :پست بانک
تقريبا  100درصد منابعي که از محل
صندوق توس��عه ملي دراختيار گرفته
را براي طرحهاي خرد و اش��تغالزا در

روستاها در نظر گرفته است .مديرعامل
پست بانک ايران با اشاره به اختصاص
ي��ک هزار ميليارد تومان اعتبار به اين
بانک در ف��از اول ،تصريح کرد :همه
اين مي��زان تبديل به قرارداد ش��ده و
بخ��ش عمدهاي از آن پرداخت ش��ده
اس��ت .وي بيان کرد :درسطح کشور
براي حدود  15هزار طرح با اشتغالزايي
بيش از  50هزار نف��ر انعقاد قرارداد و
تامين مالي داش��تيم .وي خاطرنشان
کرد :در اس��تان گلس��تان بيش از صد

درصد از منابعي ک��ه از اين بخش در
اختيار اس��تان قرار گرفته(اس��تفاده از
منابع ديگر) صرف پرداخت تسهيالت
به طرحهاي روس��تايي ش��ده اس��ت.
فرحي گفت :با توجه به عملکرد مثبت
و هم افزايي که مس��ئوالن استاني در
اين طرح داش��تند ،ميتوان اين طرح
را در س��الجاري و سنوات آتي با منابع
بيش��تري دنبال کرد .مديرعامل پست
بانک ايران يادآور ش��د :در حال حاضر
پست بانک در  7هزار روستاي اصلي

و کانوني کش��ور باجه دارد و خدمات
بانک��ي را ب��ه م��ردم روس��تايي ارائه
ميکند .با کمک بانک مرکزي موفق
ش��ديم مجوز فعاليت اي��ن باجهها را
به عنوان يک��ي از ارکان نظام بانکي
بگيريم .وي اظهارداش��ت :روستاييان
با داش��تن يک ش��عبه بانک در روستا
ميتوانند منابع مالي خود را را در بانک
نزديک محل زندگي شان داشته باشند
و اين منابع نيز براي طرحها و آباداني
روستا به کار گرفته خواهد شد.

همزمان با ایام اربعین حس��ینی ،سقف
برداش��ت از خودپردازهای ش��عب بانک
سرمایه در سه استان ایالم ،کرمانشاه و
خوزس��تان به پنج میلیون ریال افزایش
یافت.به گ��زارش روزنامه عصرایرانیان
به نقل از روابط عمومی بانک س��رمایه،
همزمان با ایام سوگواری اربعین حسینی
و حرک��ت جم��ع کثی��ری از زائ��ران و
مشتاقان اباعبداله الحسین (ع) از طریق
اس��تان های م��رزی به س��وی عتبات
عالیات ،بانک سرمایه به منظور خدمت
رسانی مطلوب به زائران ارجمند ،سقف
برداش��ت از خودپردازهای شعب خود به
صورت درون بانکی را در س��ه اس��تان
ایالم ،کرمانشاه و خوزستان از تاریخ 18
مهر الی  20آبان ماه سال جاری ،به پنج
میلیون ریال افزایش داد.
سرعت عمل بيشتر در واگذاري اموال
مازاد بانکها ،خواسته رييس جمهور

سرپرس��ت وزارت امور اقتصادي و دارايي
ضمن اشاره به ابراز رضايت رئيس جمهور
از گ��زارش وزارت متب��وع در خص��وص
واگذاري ش��رکتها و اموال مازاد بانکها
در آخرين جلسه هيات دولت گفت :رييس
جمهور در عين حال خواستار سرعت عمل
بيشتر نظام بانکي در واگذاريها هستند .به
گزارش روابط عموميبانک توسعه صادرات
به نقل از ش��ادا ،سيد رحمت اله اکرميدر
جلس��هاي که ب��ا حضور مدي��ران عامل
بانکها به منظور بررسي عملکرد و مسايل
و مشکالت بانکها در واگذاري شرکتها
و اموال مازاد برگزار ش��د ،طي سخناني،
با اعالم خبر ف��وق ،افزود :رضايت رئيس
جمهور وظايف ما را س��نگين تر ميکند،
چرا که نشان ميدهد دولتمردان به صورت
جدي ،روند واگذاريها را پيگيري ميکنند.
بنا بر اين گزارش ،امير باقري معاون امور
بانکي ،بيمه و ش��رکتهاي دولتي وزارت
اقتصاد نيز در اين جلسه ،با تقدير از تالش
مديران بانکي براي انجام وظايف قانوني
در ارتب��اط با واگذاري ش��رکتها و اموال
مازاد بانکها ،برخي مشکالت پيش روي
واگذاريها را تش��ريح کرد .همچنين در
اين جلس��ه مقرر شد ،به منظور تسهيل و
تسريع در واگذاري شرکتها ،کميته اي،
حسب مورد ،با حضور نمايندگان بانکها،
س��ازمان بورس و اوراق بهادار و معاونت
ام��ور بانکي ،بيمه و ش��رکتهاي دولتي
وزارت اقتصاد تش��کيل شود و همچنين
سازمان بورس و اوراق بهادار نيز اقدامات
الزم را به منظور تس��هيل و تس��ريع در
پذيرش شرکتهاي تحت تملک بانکها
در بورس و فرابورس انجام دهد .موضوع
واگذاري برخي شرکتهاي زير مجموعه
بانکه��ا از طري��ق س��ازمان خصوصي
س��ازي به طور وکالتي و با رعايت قوانين
و مقررات مربوط ،واگذاري ش��رکتها از
طريق تشکيل صندوقهاي قابل معامله
در ب��ورس ( )ETFو انج��ام اقدام��ات
الزم براي اخذ مصوب��ه مراجع ذيربط در
خصوص واگذاريها و اقدام جدي بانکها
در واگذاري داراييهاي مازاد مطابق برنامه
زمان بندي مورد توافق با وزارت اقتصاد از
جمله ديگر مصوبات اين جلسه بود
بيمه حکمت به عنوان کارآفرين برتر
و چهره ماندگارسال شناخته شد

ب��ه گزارش روابط عموميبيمه حکمت ،
عصر پنجش��نبه دوازدهم مهرماه کنگره
ملي چهرههاي مان��دگار در حوزه صنعت
بيمه کش��ور با حضور مدي��ران اين حوزه
و مسئولين کش��وري لشگري و اصحاب
رس��انه در مرکز بين المللي همايشهاي
س��ازمان صدا و س��يما برگزار ش��د .در
اين کنگره که هرس��اله به همت سازمان
مديريت ايران برگزار ميشود  ،از مديران
برگزيده کشور با اعطاي لوح و گواهينامه
رس��ميچهرههاي ماندگار تقدير به عمل
ميآيد .گفتني اس��ت  ،بيمه حکمت در
اين کنگره به عنوان چهره ماندگار سال در
جهت خدمت رساني مطلوب به مشتريان
شناخته شدو سيد مسعودهاشميطباطبائي
به نمايندگ��ي از بيمه حکم��ت تنديس
زرين چهرههاي ماندگار مديريت ايران را
دريافت کرد و ازسوي کميته علميکنگره
گواهينامه عالي کارآفريني سازمان جهاني
کار کشورهاي اسالميو گواهينامه سيستم
مديريتشکاياتمشتريان()10002ISO
و سيستم مديريت سنجش رضايتمندي
مشتريان ( )ISO10004به بيمه حکمت
اعطا ش��د .برپايه اين گ��زارش  ،کميته
علميکنگرههاي چهرههاي ماندگار حوزه
صنعت کشور ،براي اعطاي گواهينامه ايزو،
 7شاخص مهم اعم از رهبري  ،مديريت
منابع  ،مديريت زنجيره تامين  ،مديريت
عمليات و مديريت کيفيت و بهره وري ،
مديريت بازرگاني و مديريت تکنولوژي را
مورد ارزيابي و بررسي قرار ميدهد که بيمه
حکمت توانس��ت صالحيت و شايستگي
الزم را در اين باره کسب نمايد.

