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شايسته سال  1397به «حمايت از کاالي
داخلي» ،کانالهاي رســميبيمه سرمد
در پيام رســانهاي داخلي «سروش» و
«ايتا» راه اندازي شــد.به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبيمه
ســرمد ،کانالهاي اين شرکت به نشاني
 sarmadins_coدر ايــن دو پيــام
رســان داخلي آغاز به کار نموده است که
عالقمنــدان ميتوانند از طريق عضويت
در آنها ،اخبار و اطالعات منتشــره بيمه
ســرمد را به صورت لحظهاي و آن الين
رصد کنند.همچنين از طريق اين کانالها
تالش خواهد شــد نســبت به انعکاس
اخبار مهم صنعت بيمه ،انعکاس مسائل
و مشــکالت شبکه فروش ،گفت و گو با
مديران و کارشناسان صنعت در خصوص
مباحث روز بيمه اي ،انتشــار مقاالت و
يادداشتهاي تخصصي و تبيين اهداف
و استراتژيهاي شرکت ،اقدامات مثبتي
صورت گيرد.بر اســاس ايــن گزارش ،با
توجه به فيلترينگ پيام رسان «تلگرام»،
فعاليت کانال بيمه سرمد در اين پيام رسان
به طور کامل متوقف شده و از اين پس در
پيام رسانهاي داخلي «سروش» و «ايتا»
فعاليت خواهد نمود.
مهلت ارسال مقاله سمينار توسعه
بيمههاي زندگي اعالم شد

پژوهشــکده بيمه
بيستم مرداد ماه سال
جــاري را به عنوان
مهلت ارسال مقاله
براي سمينار توسعه
بيمههاي زندگي اعــام کرد.به گزارش
روزنامــه عصرايرانيان به نقــل از روابط
عموميپژوهشــکده بيمه زمان برگزاري
سمينارتوسعهبيمههايزندگي 19،شهريور
ماه سال جاري و در محل پژوهشگاه نيرو
است.بر اساس اين گزارش در اين سمينار
دکتر عبدالناصر همتي ،معصوم ضميري
و خليــل حســن زاده کمند ســخنراني
خواهند کرد.گفتني اســت نحوه ثبت نام
در اين ســمينار متعاقبا و از طريق سايت
 http://lis.irc.ac.irاعالم خواهد شد.
برگزاري همايش تجليل از
ايثارگران بانک کشاورزي

در آستانه ســالروز حماسه پر افتخار فتح
خرمشــهر  ،همايش تجليل از ايثارگران،
آزادگان ،جانبــازان و خانوادههــاي معزز
شــهداي بانــک کشــاورزي  ،عصــر
روز چهارشــنبه دوم خــرداد ماه ســال
جــاري در تهران برگزار شــد.به گزارش
روزنامــه عصرايرانيان به نقــل از روابط
عموميکشاورزي ،در اين همايش که با
قرائت پيام مدير عامل بانک کشــاورزي
به مناسبت سالروز حماسه فتح خرمشهر
آغاز شــد،مهندس داور ماهي کار عضو
هيئــت مديــره  ،مديران امور ،روســا و
کارکنــان ادارات مرکزي،تهران بزرگ و
استان البرز و جمعي از ايثارگران ،جانبازان،
آزادگان و خانوادههاي معزز شهداي اين
بانک حضور داشتند.بر اساس اين گزارش،
اجراي برنامههاي فرهنگي وهنري توسط
گروه تواشيح محراب وگروه سرود نسيم
قدر ،سخنراني دکتر ناصر مهدوي مشاور
فرهنگي مديرعامل بانک کشــاورزي،
سخنراني پدر ومادر شــهيد مدافع حرم
مهدي ذاکر حسيني ،اقامه نماز جماعت و
تجليل از خانواده شهداي بانک کشاورزي
از ديگر برنامههاي اين مراسم بود.
پستبانکبهترينعملکرد را دراجراي
طرحهاياشتغالزائيداشتهاست

مراد ناصري فرماندار نهاوند در جلســه
شــوراي اشــتغال اين شهرستان ضمن
تأکيد بر همکاري بيشتر بانکها در اجراي
طرحهاي اشتغالزائي گفت :پست بانک
ايران بهترين عملکرد را در اجراي طرحهاي
اشتغال زائي اين شهرستان داشته است .به
گزارش روزنامــه عصرايرانيان به نقل از
روابط عموميپست بانک ايران :ناصري
تصريح کرد :درحال حاضر دســتگاههاي
جهاد کشاورزي ،ميراث فرهنگي ،صنايع
دستي و گردشــگري وصنعت ،معدن و
تجارت و ساير دستگاههاي اجرائي تالش
ميکنند که محدوديتها و موانع موجود
در مسير اجراي طرحها را برطرف کنند و
الزم است بانکهاي عامل نيز همگام با
اين روند ،در پرداخت تسهيالت مربوطه
سرعت عمل داشته باشند.

مديرعامل شرکت سمات بانک توسعه تعاون معرفي شد

در جلســهاي که با حضور عصارزاده
عضو هيئتمديره بانک توسعه تعاون
برگزار شــد رضــا اکبــري بهعنوان
مديرعامــل شــرکت ســمات بانک
توسعه تعاون معرفي گرديد.به گزارش
روزنامه عصرايرانيان،عصارزاده عضو

هيئتمديره در اين جلسه با تأکيد بر
جايگاه و اهميت شــرکت سمات در
پيشــبرد اهداف آي تي بانک توسعه
تعاون خاطرنشــان کرد :امــروزه با
گسترش بانکداري الکترونيک توجه به
زيرساختهاي بانکداري الکترونيک از

اهميت زيادي برخوردار اســت.وي با
اشاره به خدمات بانک دربستر آي تي،
آنها را در سطح بااليي ارزيابي نمود و
خاطرنشان کرد :خدمات موبايل بانک،
اينترنت بانک و ساير خدماتي که بانک
توســعه تعاون در بستر الکترونيک به

مشــتريان عرضه ميکنــد از کيفيت
مطلوبــي برخوردار ميباشــد که اين
عملکرد به دليل پشــتيباني ،همراهي
و هماهنگي شــرکت ســمات با امور
فنآوري ارتباطات و اطالعات ميباشد.
گفتني است در اين مراسم حکم رضا

شنبه  5خرداد  10 1397رمضان 1439
26می  2018شماره 2445

اکبري جور بهعنوان مديرعامل شرکت
سمات به وي اعطا شد.

مديرعامل بانک قرضالحسنه مهر ايران خبر داد

افزایش دو برابری اعطاي وام صندوقهاي خانگي

دکتر اکبري در نشست خبري در استان آذربايجان
غربي به طرحهاي بانک قرض الحسنه اشاره کرد
و از توانمدتر شــدن كســب و كارهاي خرد و نيز
صندوقهاي خانوادگي با استفاده از اين طرحها خبر
داد .به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از روابط
عموميبانک قرض الحسنه مهر ايران ،دکتر مرتضي
اکبري در نشست خبري در استان آذربايجان غربي،
با اشــاره به تاريخچه تأســيس بانک ابراز داشت:
فعاليت تخصصي بانك جذب منابع قرضالحسنه
و پرداخت تسهيالت قرضالحسنه با كارمزد چهار
درصد به افراد اســت؛ مشــترياني كه در اين بانك
داراي حســاب قرضالحســنه پسانداز يا جاري
هستند ميتوانند بر اساس ضوابط از تسهيالت بانك
استفاده نمايند .اکبري افزود :از بدو تأسيس اين بانک
تاکنون  ۴ميليون و  ۳۱۲هزار حساب قرضالحسنه
نزد شعب بانک در سراسر كشور افتتاحشده است و
نسبت مطالبات به كل تسهيالت اعطايي  ۱.۲درصد
است كه اين رقم بهترين عملكرد در شبكه بانكي
در كشور است .وي ادامه داد :کل تسهيالت اعطايي
از ابتداي تأســيس اين بانک تا پايان تابستان ۹۶
مبلغ  ۱۷۹تريليــون و  ۴۶۰ميليارد و  ۹۹۶ميليون
ريال در قالب  ۲ميليــون و  ۷۴۷هزار و  ۲۰۴فقره
تسهيالت پرداختشده است .مديرعامل بانک قرض
الحسنه مهر ايران اضافه کرد :هماکنون  ۹۰درصد

هزينههاي بانک قرضالحسنه مهر ايران با كارمزد
 ۴درصد پوشــش داده ميشود كه در نظر داريم با
توجه به استقبال مردم در پرداخت معوقات كارمزد
را در ســالهاي آتي به  ۳درصد برســانيم .اکبري
افزود :در سال  ۹۵بالغ بر  ۳۱هزار فقره تسهيالت به
ارزش  ۴هزار ميليارد تومان به شهروندان آذربايجان
غربي پرداختشــده اســت که در همين راستا و تا
کنون درصد معوقات شــعب ما در اين اســتان ./۴
درصد بوده اســت که در سطح كشور بينظير است
و در رتبه دوم قرار دارد .وي همچنين ابراز داشــت:

در سال  ۹۶شعب اســتاني ما در آذربايجان غربي
بالغبر  ۱۰۸ميليارد ريــال در قالب هزار و  ۵۲فقره
وام ازدواج به زوجيــن پرداخت کردهاند؛ همچنين
 ۵۵فقره وام براي مددجويان بهزيستي و  ۲۲۵فقره
وام نيز براي مددجويان کميته امداد پرداختشــده
است .دکتر اکبري با اشاره به حادثه زلزله کرمانشاه
بيان داشــت :بعد از زلزله کرمانشــاه ما در قالب ۳
هزار فقره تســهيالت بالغبر  ۱۰۰هزار ميليارد ريال
تسهيالت به شهروندان زلزلهزده كرمانشاه پرداخت
كرده و همچنين در مناطق زلزلهزده اقدام به ساخت

 ۳مدرســه و  ۳خانه بهداشــت نمودهايم؛ در سال
گذشــته نيز بالغبر  ۳۳هزار بسته آموزشي در بين
دانش آموزان  ۱۴استان محروم ازجمله آذربايجان
غربي توسط شعب اســتاني ما اهداشده است .وي
با اشاره به طرح مشارکتي بانک قرضالحسنه مهر
ايران با سازمان زندانها گفت :ما در اين طرح بين
 ۱۰تا  ۲۰ميليون تومان وام اشتغال به زندانياني که
از زندان آزادشدهاند و شغلي ندارند پرداخت ميکنيم
كه افراد واجد شرايط براي دريافت اين تسهيالت از
سوي ســازمان زندانها معرفي ميشوند و در سال
 ۹۶بالغبر  ۴ميليارد ريال براي  ۲۵زنداني آزادشــده
در ســطح آذربايجان غربي توسط شعب استاني ما
پرداختشده اســت .اکبري اذعان داشت :هر فرد
ميتوانــد با افتتاح يا انتقال حســابجاري خود به
شعب ما و کســب امتيازاتي که به آن سپرده تعلق
ميگيرد از انواع تســهيالت ما بهرهمند شود .وي
افزود :خانوادههايي که صندوقهاي قرضالحسنه
بــراي اعطــاي وام بــه يکديگر ايجــاد کردهاند
درصورتيکه صندوق خود را به شعب ما انتقال دهند
ما نيز بهاندازه موجودي صندوق به آن بودجه تزريق
ميكنيم و اقدام به اعطاي وام با اقســاط دوساله به
اعضاي آن ميكنيم كه در اين بين مديريت صندوق
و اولويت اهداي وام بــه اعضاي آن بر عهده خود
اعضاي فاميل است.
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به دنبال وقوع  ۷اتفاق تســهيالتي جديد در بانک
مســکن از ابتداي امســال تا کنون ،ميزان اقساط
پرداختي متقاضيان انواع تســهيالت خريد مسکن
کاهش يافت.
به گزارش روزنامــه عصرايرانيان به نقل از پايگاه
خبــري بانک مســکن -هيبنــا ،دو اتفــاق مهم
تسهيالتي که به کاهش اقســاط ماهانه پرداختي
تســهيالتگيرندگان از بانک مســکن منجر شد،
کاهش نرخ ســود تســهيالت از محــل صندوق
پسانداز مســکن يکم هم در بافتهاي فرسوده و
هم در ساير نقاط شــهري بود .با تصويب شوراي
پول و اعتبار نرخ سود تسهيالت صندوق پسانداز
مسکن يکم از  9.5درصد به  8درصد کاهش يافت.
اين شورا همچنين به منظور کمک به روند نوسازي
بافتهاي فرسوده ،نرخ سود تسهيالت صندوق يکم
در بافتهاي فرسوده را به مرز «کارمزد تسهيالت
قرضالحسنه» نزديک کرد و از  8درصد در گذشته
به  6درصد کاهش داد.
اهتمــام دولت براي رونقبخشــي به نوســازي
بافتهاي فرسوده شــهري موجب شده بيشترين
اتفاقات شاخص امســال در حوزه مسکن ناظر بر
سادهسازي شرايط دريافت تسهيالت در اين بافتها
باشد .بر اين اساس اتفاق شاخص تسهيالتي سوم،
 15ساله شــدن دوره بازپرداخت تسهيالت خريد
مسکن از محل اوراق در بافتهاي فرسوده است.
بانک مسکن با ابالغ دستورالعمل مربوطه به شعب،
از اين پس امکان بازپرداخت  15ساله تسهيالت از
محل خريــد اوراق را براي متقاضيان فراهم کرده
اســت .البته اين موضوع صرفا براي کساني قابل
اجرا اســت که شيوه بازپرداخت «ساده» را انتخاب
ميکنند و البته مقصــد خريد ملک آنها واحدهاي
زير  15سال ساخت در بافت فرسوده است .در اين
شــيوه يک رقم ثابت براي اقســاط ماهانه در کل
دوره بازپرداخت تعيين ميشود .در مقابل اين شيوه،
بازپرداخت «پلکاني» تعريف شده که در سال اول
پرداخت قسط کمتري بر عهده تسهيالتگيرندگان
اســت اما به تدريج در دورههاي مشــخص چند

ســاله ،درصد مشخص و از پيش تعيين شدهاي به
ميزان اقساط ماهانه افزوده ميشود .طبيعي است با
افزايش دوره بازپرداخت ميزان اقســاط ماهانه نيز
کاهش يافته و تسهيالت از محل اوراق مسکن را
بيش از پيش «در استطاعت» کرده است.
در بهمن ماه سال گذشته نيز ،خريداران مسکن در
بافتهاي فرسوده از نظر ميزان سود تسهيالت از
محل اوراق مسکن مســتثني شدند به نحوي که
سود اين تسهيالت در بافتهاي فرسوده از  17.5به
 16درصد کاهش يافت اما در ساير مناطق شهري،
سود  17.5درصدي همچون گذشته برقرار است.
افزون بر اين ســال گذشته شــرط «خانه اولي»
بودن براي استفاده از تسهيالت صندوق پسانداز
مســکن يکم در بافتهاي فرســوده حذف شــد.
تفاوت مهم تســهيالت از محــل صندوق يکم با
تســهيالت اوراق مســکن در نرخ سود آنها است.
نرخ ســود تسهيالت صندوق يکم تک رقمياست
اما تسهيالت اوراق با نرخ سود  16و  17.5درصدي
پرداخت ميشود .از اين رو طبيعي است که تمايل
به استفاده از تسهيالت يکم در صورتي که امکان
سپردهگذاري يکساله در صندوق پسانداز مسکن
وجود داشته باشــد ،بيشتر است .اما نکته مهم اين
است که تســهيالت صندوق يکم تا پيش از اين
تصميم صرفا به خانهاوليها ،يعني کساني که قبال
از امکانات يا تســهيالت دولتي براي خريد مسکن
استفاده نکرده باشند ،اختصاص داشت .اين در حالي
است که در بافت فرسوده ،مجوز پرداخت اين نوع
تسهيالت به خريداران غيرخانهاولي نيز صادر شد.
البته در اين صورت نرخ ســود تسهيالت مذکور 8
درصد (همچون تسهيالت يکم در مناطق غير بافت
فرسوده) محاسبه خواهد شد.
چهارمين اتفاق تسهيالتي امسال در بانک مسکن
نيز مربوط به نحوه محاسبه اقساط ماهانه و تغييراتي
اســت که به نفع کاهش اقساط ماهانه در صندوق
يکم شــکل گرفته اســت .با موافقت هيات مديره
بانک مســکن و تغيير ضريب اقســاط تسهيالت
صندوق پس انداز مســکن يکم طي بخشنامهاي

حضور فراگير بانک صادرات ايران
در صنايع بزرگ و کوچک کشور

تامين مالــي بالغ بر  ١٢٠طرح
بــزرگ ملــي در حوزههــاي
مختلف اقتصادي طي ســال
 ٩٦در بانــک صادرات ايران به
تصويب رســيد و برنامهريزي
بــراي ســود آوري ،حمايت از
توليد داخلي ،صنعت و اشــتغال با جديت دنبال
ميشــود .به گزارش روزنامــه عصرايرانيان به
نقل از روابــط عموميبانک صــادرات ايران،
بزرگترين بانک خصوصي کشــور با قدمت ٦٦
ساله خود همچنان مرجع تامين مالي بسياري
از پروژههاي زير بنايي و مادر تخصصي کشور
اســت که ضمن حفظ اعتماد مردم ،بيشترين
تاثير گــذاري را در تحوالت اقتصادي بر جاي
نهاده اســت .در اين راستا طي سال  ٩٦بيش از
 ١٢٠طرح در بخشهاي مختلف اقتصادي نظير
صنعت ،خدمات ،کشاورزي ،تجارت و بازرگاني و
 ...جهت اخذ تسهيالت بلندمدت (سرمايه ثابت)
در ارکان اعتباري بانک به تصويب رســيده که
ضمن افزايش درآمدهاي مطمئن براي بانک،
چشم انداز روشني از توسعه اقتصادي و توليد را
در استانهاي مختلف ايجاد کرده است .بنا براين
گزارش ،مشارکت بانک در احداث نيروگاههاي
ســيکل ترکيبي در مناطق مختلــف از جمله
خراســان رضوي ،اصفهان ،بوشهر ،کرمانشاه،
يزد و  ...همچنين حضور حمايتي در طرحهاي
مختلف پتروشيمينظير پتروشيميداراب ،فسا،

جهرم ،فيروزآبــاد و  ...با هدف
کمک بــه تحقق اهداف کالن
اقتصــادي و يافتــن بازارهاي
صادراتي در تصويب اين طرحها
مورد توجه بوده است .در همين
حال ،انعقاد تفاهم نامه مشترک
بين بانک و ســازمانها و ارگانهاي مختلف از
جمله سازمان بنادر و دريانوردي ،سازمان ميراث
فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري ،صندوق
توســعه صنايع دريايي در بنادر مهم کشــور از
جمله شــهيد رجايي ،چابهار ،بندر بوشهر ،بندر
انزلي ،بندر امير آباد و ساير بنادر کشور طرحهاي
مختلفي در زمينه خريد تجهيزات بندري ،خريد و
ساخت شناورهاي مختلف ،ارائه خدمات دريايي
و  ...مصوب و به بهره برداري رسيده است .توجه
به بخش گردشگري با تصويب  ٣٠طرح بزرگ
جهت ســاخت هتل و مجتمعهاي بين راهي و
تفريحي در استانهاي خراسان رضوي ،فارس،
مازندران ،تهران ،گيــان ،هرمزگان ،قزوين،
يزد ،کرمان ،خوزســتان از يک ســو و اهميت
دادن به بهداشــت و درمان کشور در تصويب
طرحهاي بزرگ جهت احداث بيمارستان ،مراکز
دياليز و درمان بيماران ســرطاني در آذربايجان
شــرقي و غربي ،ايالم ،تهران و مازندران نشان
دهنــده تمرکز ارکان اعتباري بانک بر عمل به
مسئوليتهاي اجتماعي و ظرفيتهاي اقتصادي
کشور بوده است.

ت ماه ابالغ شــد ،گزينه جديدي
که در ارديبهشــ 
در شيوه محاســبه پلکاني اقساط تسهيالت خريد
مسکن اضافه شــد که ميزان افزايش ساالنه مبلغ
اقســاط را با ضريب  9درصد ممکن کرده است .به
عنوان مثال با ضريب  9درصد ،بازپرداخت اقســاط
براي تسهيالت  80ميليون توماني با نرخ  8درصد،
از  585هزار تومان آغاز ميشــود و در ســال دوم
اين بازپرداخت به  610هزار تومان ،ســال سوم به
 665هزار تومان و سال چهارم به  725هزار تومان
ميرسد.
اتفاق تســهيالتي پنجم در ســال جاري از جنس
رونقبخشــي به بازار ساخت و ســاز است .بر اين
اســاس پرداخت تسهيالت ســاخت مسکن بدون
سپرده براي سازندگان مســکن به عنوان يکي از
محورهاي اصلي بسته سياستهاي اعتباري بانک
مسکن در سال  97تمديد شد .اين نوع تسهيالت در
سقفهاي مختلف و بر اساس شيوه ساخت و ساز
اعم از سنتي و صنعتيسازي ساختمان به متقاضيان
قابل پرداخت است .همچنين سازندههاي حرفهاي
در اولويت دريافت اين نوع تسهيالت هستند.
ششمين اتفاق شاخص تسهيالتي در سال جاري،
ويــژه گروهي از زوجين اســت که قصد تبديل به
احسن مسکن خود را دارند .با تصويب هيات مديره
بانک مســکن ،زوجين تســهيالتگيرنده از اين
بانک مشروط به گذشــت دوره زماني مشخص از
اولين مرتبه اســتفاده از اين تسهيالت و همچنين
تســويه بدهي خود با بانک يا انتقال تسهيالت به
غير ،ميتوانند يکبار ديگر تسهيالت خريد مسکن
دريافــت کنند .اين در حالي اســت که قبال براي
اســتفاده دوباره از تسهيالت خريد مسکن زوجين،
محدوديت وجود داشت.
براي دريافت تســهيالت با سپرده از محل حساب
صندوق پس انداز مسکن ،حساب پس انداز مسکن
جوانان و همچنين تســهيالت فروش اقســاطي
ناشي از سهم الشــرکه از محل صندوق پس انداز
ســاخت مسکن مجدد ،بايد  5ســال از تاريخ اخذ
تسهيالت با ســپرده قبلي گذشته باشد و در عين

حال عمليات تســويه يا انتقال تسهيالت به غير،
انجام شــده باشــد .همچنين اگر زوجين متقاضي
دريافت تســهيالت خريد مسکن براي دومين بار،
به دنبال اخذ تسهيالت از محل اوراق گواهي حق
تقدم مسکن يا تسهيالت مشارکت مدني از محل
صندوق پس انداز ساخت مسکن باشند ،محدوديتي
در تعداد دفعات اســتفاده از تسهيالت وجود ندارد.
افزون بر اين ،امکان دريافت تســهيالت صندوق
يکم براي دومين بار در بافتهاي فرسوده نيز براي
زوجين متقاضي فراهم شــد .براي اين منظور بايد
دوره زماني  5ســاله پس از اولين مرتبه استفاده از
تسهيالت مسکن سپري شده و نسبت به تسويه با
بانک يا انتقال تســهيالت اوليه به غير اقدام کرده
باشند.
اتفاق تسهيالتي هفتم در سال جاري نيز تمديد سه
ماهه طرح پرداخت  10ميليون تومان تســهيالت
بدون ســپرده و بدون نياز به خريــد اوراق با نرخ
 18درصــد بــه متقاضيان دريافت تســهيالت از
محل اوراق مســکن بوده است .اين تسهيالت در
سال گذشته نيز مشروط به تعادل منابع و مصارف
شــعب به متقاضيان پرداخت شد و تا پايان خرداد
نيز امکان پرداخت آن وجــود دارد .در صورتي که
زوجين متقاضي دريافت اين تســهيالت باشند ،به
هر يک از آنهــا  10ميليون تومان پرداخت خواهد
شد که جمعا  20ميليون تومان به سقف تسهيالت
آنها افزوده ميشود .اين تسهيالت افزون بر جعاله
 20ميليون توماني اســت که به وســيله خريد 40
فقره اوراق مسکن ،در صورت تمايل به متقاضيان
تسيهالت يکم و اوراق پرداخت ميشود.

ديدار مديران و کارکنان بانک دي
با جانبازان آسايشگاه ثارا...

مديرعامــل و رئيس هيــات مديره
بانک دي به همراه جمعي از مديران
و کارکنان بانک ،به مناسبت سالروز
آزادســازي خرمشــهر با حضور در
آسايشگاه جانبازان ثارا ...با يادگاران
هشــت ســال دفاع مقدس ديدار و
گفتوگو کردند .به گزارش روزنامه عصر ايرانيان به
نقل از اداره روابط عموميو تبليغات بانک دي در اين
ديدار محمدرضا قرباني ،مديرعامل بانک دي و هيات
همراه ضمن ديدار و گفتوگوي صميمانه با جانبازان
اين آسايشگاه از ايثارگريهاي جانبازان در دوران دفاع
مقدس قدرداني و تجليل کردند .مديرعامل بانک دي
در اين ديدار با بيان اينکه خدمت به جانبازان ،ايثارگران
و خانواده شــهدا نعمت الهي اســت ،گفت:امنيت و
آرامش امروز ما مرهون رشــادتها ،جانفشانيها و از
خودگذشتگيهاي جانبازان دفاع مقدس است و اگر
امروز دشمنان نظام مقدس جمهوري اسالميجرأت
اقدام نظاميعليه ايران را ندارند به اين دليل اســت
که جانفشــاني اين عزيزان در طول هشــت ســال
دفاع مقدس ،که نمود روشــني از شجاعت ،دالوري،
غيرتمندي و شــرافت ايرانيان بود ،کشــور را بيمه
کرد .وي افزود :با ديدن روحيه شاداب و اميدوار اين
دليرمردان که در راه دفاع از ميهن جانفشــاني کرده
اند ،انگيزه خدمت براي ما بيشتر ميشود و انشاءا...
بتوانيم با دعاي خير ايــن عزيزان به نظام و انقالب
خدمت کرده و در مســير واليــت و آرمانهايي اين
فداکاران گام برداريم .قرباني با اشاره به روحيه دشمن

ستيزي و دالورمرديهاي جانبازان
گرانقدر جنگ تحميلي خاط نشــان
کرد :انشا ...جوانان برومند کشورمان
با مطالعه و آشــنايي با رشادتهاي
جواناني که جان بــر کف به جنگ
با دشــمن پرداختنــد ،بتوانند دنباله
رو راه آنها باشــند و از ايثار و ازخودگذشتگي آنها
درس بياموزند زيرا کشــور ما هميشه به وجود چنين
دالورمرداني نيازمند است .همچنين رضا سهم ديني
 ،رئيس هيئت مديره بانک دي نيز با بيان اينکه يکي
از پايههاي مســتحکم جمهوري اسالميايران وجود
جانبازان عزيز و يادگاران هشــت سال دفاع مقدس
اســت ،تصريح کرد :همه ما وظيفه داريم براي حفظ
حرمت اين عزيزان تالش کنيم و اگر مشکالتي براي
جانبازان وجود دارد بايد برطرف شــود .سهم ديني
در ادامه افزود :ايثارگــران ما در نهايت جوانمردي و
شــهامت در برابر زورگوييهــاي قدرتهاي بزرگ
جهان ايســتادگي کردند و براي حراســت و صيانت
از خاک پاک کشــورمان از جان خود مايه گذاشتند
و اميدواريم خداوند توفيق پيروي از مسير آنها را به
ما نيز عطا نمايد .گفتني است در اين ديدار شعبانعلي
داورپنــاه ،معاون اعتبارات ،مجتبــي حيدري ،معاون
منابع انساني ،احمد دهنوي ،مديرکل پشتيباني ،احمد
حشميپور ،مدير کل حوزه رياست ،جمشيد قزوينيان،
رئيس اداره روبط عموميو تبليغات و حسن عباسيان،
فرمانده پايگاه مقاومت بسيچ  9دي و جمعي از مديران
و کارکنان بانک نيز حضور داشتند.
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اخبار
تقدير امام جمعه اروميه از نهالکاري
بانک مهر اقتصاد در خوزستان

رئيس اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد
اســتان آذربايجان غربي با نماينده ولي
فقيه در استان و امام جمعه اروميه ديدار
کرد .به گزارش روزنامه عصرايرانيان به
نقل از روابــط عموميبانک مهر اقتصاد
استان آذربايجان غربي ،حجت االسالم
و المســلمين سيد مهدي قريشي – امام
جمعه اروميــه – در اين ديدار با تاکيد بر
اهميــت موضوع قرض الحســنه اظهار
داشــت :اساس ًا قرض الحســنه يکي از
موضوعات مهم و مورد توجه دين مبين
اسالم اســت به طوريکه در متون فقهي
و اســاميبر ترويج آن بين مردم تاکيد
فراواني شــده است .نماينده ولي فقيه در
آذربايجان غربي گفــت :امروزه فرهنگ
ســازي موضوع قرض الحسنه در جامعه
از اهميــت بســزايي برخوردار اســت و
انتظار ميرود بانکها و موسســات مالي و
اقتصادي از ظرفيت قرض الحسنه براي
حل مشکالت مردم ،توسعه کسب و کار
و اشــتغال جوانان بيش از پيش استفاده
کنند .وي تأکيد کرد :از خصوصيات پنج
سال حکومت حضرت اميرالمومنين (ع)
اين بود که هيچ کس بدون غذا ،لباس و
سر پناه نبوده که در اين ميان موضوع سر
پناه از همه آنها مهمتر به شــما ميرود
بنابراين مســئله قرضالحسنه که نقش
غير قابل انکاري در کاهش فقر دارد بايد
بيش از گذشته در سطح ملي مطرح شود.
امام جمعه اروميه افزود :شايســته است
بانکها با پرهيز از تبليغ حسابهاي سودده
به تبليغ قرضالحسنه بپردازند و مردم را
براي گشايش حسابهاي قرضالحسنه
و يــاري محرومين و نيازمنــدان واقعي
جامعه هدايت کننــد .نماينده ولي فقيه
در آذربايجان غربي با ارزشــمند توصيف
کردن جنگل کاري بانــک مهر اقتصاد
در خوزستان و اعالم اين کار بزرگ ملي
و خدا پسندانه در شــوراي اداري استان
و نماز جمعه ،گفت :اساســ ًا انجام امورات
عام المنفعه بانکها به ويژه درختکاري اين
بانک در خوزستان که مردم شريف آن با
هجوم ريزگردها مواجه هستند کار بسيار
ارزشــمندي اســت که بايد الگوي ساير
مجموعههاي بانکي ،ادارات و سازمانها
نيز قرار گيــرد .در ادامه ،رضا عظيمي-
رئيس اداره امور شعب استان آذربايجان
غربي  -ضمن تبريک فرا رســيدن ماه
مبــارک رمضــان به بيان گزيــدهاي از
اقدامات اين بانک در ســال  96پرداخت
و اظهار داشــت :سال گذشــته افزون بر
 21هزار پرونده تسهيالت در بانک مهر
اقتصاد آذربايجان غربي تشکيل و بالغ بر
 7هزار و  237ميليارد ريال تســهيالت
به متقاضيان پرداخت شــد .رئيس اداره
امور شــعب بانک مهر اقتصاد آذربايجان
غربي افزود :سال گذشته در بخش قرض
الحسنه در  4هزار و  420فقره تسهيالت
 748ميليارد تومان وام قرض الحسنه به
شهروندان استان پرداخت شد .عظيميبا
اشــاره به فعاليتهاي عامــل المنفعه و
محيط زيســتي بانک مهر اقتصاد اظهار
داشت :سال گذشته اين مجموعه با حذف
برخي هزينههاي مرتبط با چاپ تقويم و
ســالنامه اقدام به جنگل کاري در 180
هکتار از اراضي استان خوزستان به منظور
مقابله با پديده گــرد و غبار و ريزگردها
و بهبود شــرايط زيست محيطي در اين
استان نمود.
جايگاه برتر بانک ملي ايران در
گزارش فروردين ماه شاپرک

بانک ملــي ايران
در فرورديــن مــاه
امســال بيشترين
تعــداد کارتهاي
بانکي تراکنش دار
در شــبکه شاپرک را صادر کرده است .به
گــزارش روزنامه عصرايرانيــان به نقل از
روابط عموميبانک ملي ايران ،بر اســاس
نخســتين گزارش ماهانه شرکت شبکه
الکترونيکي پرداخت کارت (شــاپرک) در
سال جاري ،بانک ملي ايران  21.96درصد
مجموع کارتهاي بانکي تراکنش دار در
اين شــبکه را صادر کرده و در ميان ساير
بانکها جايگاه نخست را به خود اختصاص
داده است.همچنين بيشترين کارت صادر
شده برداشت تراکنش دار نيز مربوط به اين
بانک است.در مدت مذکور ،بانک ملي ايران
بيشترين سهم مبلغ گردش مالي شاپرکي
از مجموع مبالغ صادرکنندگي و پذيرندگي
بانکها را هم کسب کرده است.از سويي
اين بانــک با ســهم  19.92درصدي در
جايگاه نخست تراکنشهاي صادر شده در
شبکه شاپرک قرار گرفت.سهم بانک ملي
ايران از مجموع تراکنشهاي صادر شده و
تراکنشهاي پذيرش شده نيز در فروردين
ماه امســال در شبکه شــاپرک به ترتيب
 16.45درصد و  11.41درصد بوده است.

