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 عملکرد بیمه دانا در سال 94 
از نگاه آمار

بیم��ه دان��ا در س��ال 1394 ب��ا تولی��د 
1480 میلی��ارد توم��ان حق بیم��ه و پرداخت 
 1074 میلی��ارد توم��ان خس��ارت، عملک��رد 
بی سابقه ای از خود به جای گذاشت و ضمن 
کسب رتبه چهارمین ش��رکت بزرگ بیمه ای 
کشور توانس��ت به بس��یاری از اهداف کیفی 
خود در زمینه اجرای بسته سیاستی، نظارتی و 

اجرایی خود)بسنا( دست پیدا کند .
بیم��ه دان��ا ضم��ن کس��ب رتب��ه یک 
 توانگری مالی در س��ال گذشته توانسته است 
ش��اخص های تاثیرگذار کمی و کیفی خود را 
بهبود داده و در تعامل مناسب با بیمه مرکزی، در 

مسیر اهداف اقتصاد کالن کشورحرکت کند .
ق��راردادن  توج��ه  م��ورد  همچنی��ن 
مشتری مداری و پاسخگویی، کیفیت و سرعت 
ارائه خدم��ات، نوآوری و توج��ه به پرتفوی 
اقتصادی از جمله خروجی های عملکرد بیمه 

دانا در سال گذشته است .
حق بیمه تولیدی بیمه دانا اگر چه نسبت 
به س��ال 93، دو درصد کاهش پیدا کرده، اما با 
لحاظ کردن رقم پرتفوی الحاقیه های برگشتی 
که ب��ه دلیل خواس��ته بیمه گ��ذاران صورت 
گرفت،)فقط یک مورد آن 137 میلیارد تومان 
مربوط به الحاقیه برگش��تی ق��رارداد بیمه نامه 
عمر و ح��وادث گروهی و درم��ان ناجا بوده 
که به خواس��ت بیمه گذار انجام شد( عملکرد 
بسیار مناسبی در حوزه جذب حق بیمه از خود 

بر جای گذاشت .
نس��بت خس��ارت بیمه دانا در سال 94 
معادل 72.5 درصد بوده که نشان دهنده ایفای 
حداکث��ری تعهدات این ش��رکت و س��رعت 
بخش��یدن به فرایند پرداخت خسارت به مردم 
و بیمه گذاران بزرگ ش��رکت اس��ت. به دلیل 
استقرار سیستم یکپارچه اطالعاتی در بیمه دانا، 
فرایند پرداخت خس��ارت در شعب بیمه دانا 
س��رعت قابل توجهی گرفته و به همین دلیل 
معوقات سال های گذشته به فوریت پرداخت 
شده و معوقات سال 94 رقم اندکی را تشکیل 

می دهد.
در سال 94 با مدیریت بهینه منابع نسبت 
درآمد سرمایه گذاری های شرکت به مجموع 
سرمایه گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت، 
با جهش 5.5 درصدی نسبت به سال 93 و 8.5 

درصدی نسبت به سال 92همراه بوده است.
 م��روری برموفقی��ت ه��ای بیم��ه دانا 

در سال 94
بیم��ه دانا یکی از ش��رکت های پیش��رو 
در عرص��ه فعالی��ت ه��ای بیم��ه ای در طول 
سال گذش��ته با عملکرد مطلوب خود،کارنامه 

مناسبی بر جای گذاشت.
ص��دور اینترنتی حواله های بیمه گذاران 
ب��ه منظ��ور تس��ریع در خدم��ت رس��انی به 
مش��تریان، اس��تقرار مدل تعالی سازمانی برای 
رضایتمندی بیشتر بیمه گذاران، دریافت جایزه 
ملی محیط زیس��ت از دکتر حس��ن روحانی، 
رئیس جمهوری، قدردانی بیمه مرکزی از این 
شرکت به دلیل تس��هیل در امور بیمه گذاران، 
امض��ای تفاهم نامه همکاری با س��ازمان ملل 
 در حوزه محیط زیست، پرداخت خسارت به 
بیمه گذاران مختل��ف از جمله حادثه دیدگان 
س��یل مازن��دران، وزارت کش��ور، ش��رکت 
پش��تیبانی ام��ور دام کش��ور، جمعیت هالل 
احمر، شرکت کش��ت و زرین خوشه اراک و 
بیمه گ��ذاران خرد، تبادل تفاهم نامه همکاری 
ب��ا بزرگتری��ن پارلم��ان خصوص��ی بخ��ش 
کشاورزی و کس��ب چندین رتبه ملی توسط 
 روابط عمومی این ش��رکت در جشنواره ها و 
 نمایشگاه های برگزار شده، بخشی از عملکرد و 
موفقیت های بدس��ت آمده بیمه دانا در س��ال 

گذشته محسوب می شود.
بر اس��اس این گ��زارش همچنین اعمال 
سیاس��ت ش��فاف س��ازی، کس��ب رتبه های 
نخس��ت مش��تری مداری در س��طح کشور، 
اعطای کارت طالیی درمان به کارکنان شرکت 
 و بیم��ه گ��ذاران، حرکت به س��مت توس��عه 
بیمه ه��ای زندگی، دریافت تندیس مش��تری 
مداری در حوزه بانک و بیمه، پرداخت سرمایه 
بیم��ه های عمر به بیمه گذاران، قرار گرفتن در 
جمع صد ش��رکت برتر، برگزاری نخس��تین 
جش��نواره ورزش��ی صنعت بیم��ه به صورت 
متمرکز و س��ازمان یافته و دریافت امتیاز ویژه 
به مناس��بت پاسخگویی به رسانه ها و اصالح 
الگوی خدمت، از موفقیت های حاصل ش��ده 

این شرکت در طول سال گذشته بوده است.
بیم��ه دان��ا در س��ال جاری می کوش��د 
 ب��ا توانمند س��ازی مناب��ع انس��انی، تقوی��ت 
شاخص های فنی و مالی،افزایش سهم فروش 
نق��دی و توجه وی��ژه به فعالیت ه��ای برون 

مرزی، به موفقیت های خود تداوم بخشد.

خبرنامه

مدیرعام��ل بان��ک س��په از بهب��ود و رش��د اکث��ر 
شاخص های مهم و کلیدی این بانک خبر داد و به تشریح 
مهمترین پروژه های استراتژیک اقتصادی که با کمک و 

حضور بانک سپه به مرحله اجرا رسیده پرداخت.
محم��د کاظ��م چق��ازردی، مدیرعامل بانک س��په 
در جمع خبرن��گاران با بیان اینکه بانک س��په به بازوی 
توانای دولت در عرصه اقتص��ادی و اجرای پروژه های 
استراتژیک دولت تبدیل شده است اظهار داشت: محور 
اه��داف و برنامه های بانک س��په اج��رای دقیق قوانین 
پولی کش��ور و تالش مجدانه برای تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتی از طریق کمک به واحدهای مولد و اش��تغال زا 
اس��ت.مدیرعامل بانک سپه ضمن اش��اره به روند رو به 
 رش��د منابع این بانک طی سه س��ال اخیر، تصریح کرد:
س��پرده های کل بانک س��په در مردادماه س��الجاری از 
مرز556 هزار و 787میلیارد ریال فراتر رفت که درمقایسه 
با مردادماه س��ال92 ، 74 درصد افزایش نش��ان می دهد.
چقازردی بانک س��په را یکی از منضب��ط ترین بانک ها 
عنوان کرد و خاطر نشان کرد: روند روبه رشد سپرده های 
بانک س��په طی س��ه س��ال اخیر در بازار پولی کشور با 
رعایت مق��ررات بانک مرکزی به ویژه در پرداخت نرخ 
سود سپرده ها حاکی از اعتماد عمومی مردم به نخستین 
بانک ایرانی و تالش همکاران در این بانک بوده اس��ت.
وی افزود: از میزان کل سپرده های بانک سپه در مردادماه 
سالجاری حدود 520 هزار و 872 میلیارد ریال آن سپرده 
موث��ر بوده که نس��بت به مردادماه س��ال 92 بیش از 79 

درصد رشد داشته است.
مدیرعامل بانک سپه با اش��اره به ضرورت افزایش 
مناب��ع بانک ها ب��رای باالرفتن توان تس��هیالت دهی به 
واحده��ای تولیدی، تصری��ح کرد: بانک س��په در کنار 
تالش برای جذب منابع مازاد در اختیار مردم، در راستای 
اجرای تکالیف قانونی ومقررات ابالغی از سوی نهادهای 
ناظر مبنی بر آزادسازی منابع بلوکه شده در بخش امالک 
و اموال مازاد و تملیکی بانک، اقدامات مهمی انجام داده 
اس��ت.وی به روند صعودی رو به رش��د فروش امالک 
و اموال مازاد و تملیکی بانک طی س��ه سال اخیر اشاره 
کرد و یادآور ش��د : فقط در س��ال گذش��ته 663 میلیارد 
ری��ال امالک و اموال مازاد بانک س��په ب��ه فروش رفت 
که در مقایس��ه با س��ال قبل ازآن 336 درصد رشد نشان 
می دهد.وی درادامه گفت:بانک سپه برای تسریع، تسهیل 
و ش��فافیت در فروش اموال و ام��الک مازاد خود، برای 
اولین بار در کشور اقدام به فروش امالک مازاد از طریق 

بورس کاال کرد.
رئیس هیات مدیره اظهارداشت: بانک سپه در راستای 
سیاس��ت های اقتصادی دولت تدبیر و امید مبنی بر رونق 
بخشی به اقتصاد، از محل منابع جذب شده از ابتدای سال 
ج��اری 370 هزار و 302 میلیارد ریال تس��هیالت تا پایان 
مردادماه س��ال 95 پرداخت کرده که در مقایسه با مردادماه 
سال 92 بیش از 85 درصد رشد نشان می دهد.مدیرعامل 
بانک س��په گفت: این بانک 27 هزار و 331 میلیارد ریال 
تسهیالت به 14 هزار و 837 فعال بخش صنعت و معدن 
ت��ا پایان مردادماه س��الجاری پرداخت کرد که نس��بت به 
مردادماه سال 92 از رشد 74 درصدی به لحاظ مبلغ و 28 
درصدی از نظر تع��داد برخوردار بود.رئیس هیات مدیره 
بانک سپه از رشد 31 درصدی میزان تسهیالت اعطای به 
فعاالن بخش کشاورزی خبر داد و افزود: این بانک تا پایان 
مردادماه امس��ال 20 هزار و 348 فقره تس��هیالت به مبلغ 
6 ه��زار و 207 میلیارد ریال به فعاالن بخش کش��اورزی 
پرداخ��ت کرده که حاکی از رش��د 31 درصدی به لحاظ 
مبلغ��ی و 19 درص��دی ازنظ��ر تع��داد را دارد.چقازردی 
گف��ت: 19هزار و 512 میلیارد ریال تس��هیالت به فعاالن 
بخش بازرگانی تا پایان مردادماه س��الجاری توسط بانک 
س��په پرداخت شده که در مقایس��ه با مردادماه 92 بیش از 
76 درصد افزایش داش��ت.وی افزود: اعطای تس��هیالت 
به بخش های بازرگانی و خدمات در راس��تای سیاس��ت 
های تحریک تقاضای برای خرید محصوالت و خدمات 
بخش های مولد اقتصادی صورت گرفته است.بانک سپه 
در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و منویات 
مقام معظ��م رهبری برای حمای��ت از واحدهای تولیدی 
کوچک و متوسط که تولیدات آنها قابلیت فروش و عرضه 
 در ب��ازار و ایجاد رون��ق اقتص��ادی را دارد و حمایت از 
برنام��ه های اقتصادی دولت محت��رم، برای ایجاد رونق و 
خروج از رکود با تجمی��ع اطالعات بیش از 1120 واحد 
تولیدی کوچک و متوسط که قباًل توسط بانک ایجاد و در 
حال حاضر با مش��کل کمبود منابع و فعالیت زیر ظرفیت 

مواجه اند با تصوی��ب در هیات مدیره و تخصیص منابع 
الزم بال��غ بر 10 ه��زار میلیارد ریال، اقدامات اساس��ی را 
در حمایت از این قبیل واحدها در طول 5 ماهه نخس��ت 
س��ال جاری بعمل آورده و تاکن��ون بیش از 565 پروژه با 
تس��هیالتی بالغ بر 5467 میلیارد ریال مورد حمایت قرار 
گرفته اند.وی افزود: اقدامات بانک س��په در زمینه کمک 
ب��ه واحدهای تولیدی برای خ��روج از رکود مورد تقدیر 
مع��اون اول محت��رم رئیس جمهوری قرار گرفته اس��ت.
مدیرعامل بانک س��په اظهار داش��ت: 13 هزار 867 فقره 
تس��هیالت قرض الحس��نه به مبلغ یکهزار و 222 میلیارد 
ریال تا پایان مردادماه سالجاری به مشتریان پرداخت شده 
که در مقایسه با مردادماه سال 92 به لحاظ مبلغی 750 و از 
تعداد 53 درصد رش��د نشان می دهد.وی افزود: در همین 
مدت بانک س��په 42 هزار و 567 فقره تس��هیالت خرید 
ل��وازم خانگی تولید داخلی به مبلغ 3 هزار و 566 میلیارد 
ریال به متقاضیان پرداخت کرد که نسبت به مردادماه سال 
92 از نظ��ر مبل��غ و تعداد به ترتی��ب 943 و 308 درصد 
افزایش داش��ته است.چقازردی از کاهش نسبت مطالبات 
غیرجاری به تسهیالت بانک سپه به 12/2 درصد تا پایان 
مردادماه سالجاری خبرداد و افزود: این نسبت درمردادماه 
سال 92 بیش از 16/02 درصدبوده است.وی ضمن اشاره 
به اقدامات مختلف بانک سپه برای وصول مطالبات معوق 
بانک تصریح کرد:سال گذشته 13 هزار و 810 میلیارد ریال 

مطالبات معوق بانک وصول شد.
مدیرعامل بانک س��په ضمن اشاره به اقدامات بانک 

س��په در حوزه فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک 
طی 3 س��ال اخیر،خاطرنش��ان کرد: بانک س��په با اتخاذ 
تمهی��دات الزم ، اقدام به خدمات رس��انی بانک در این 
حوزه کرده و تعداد دس��تگاه ه��ای خودپرداز خود را از 
2 ه��زار و 415 دس��تگاه در مردادماه 92 ب��ه 3 هزار 50 
دس��تگاه در مردادماه س��الجاری افزایش داده است.وی 
ضمن اشاره به افزایش 635 دستگاهی ATM در سراسر 
کش��ور طی این مدت ، در خصوص وضعیت بانک سپه 
در زمینه پایانه های فروش��گاهی گفت: تعداد پایانه های 
فروشگاهی بانک از 96 هزار و 397 دستگاه در مردادماه 
س��ال 92 به 251 هزار و 209 دس��تگاه در پایان مردادماه 
امس��ال رسید که رش��د 161 درصدی را نشان می دهد.
چقازردی به محصوالت جدید بانک س��په اش��اره کرد 
و افزود: بانک س��په به منظور تأمین نیازهای مالی کوتاه 
مدت واحدهای اقتصادی )حداکثر یکسال( طرح اعتبار 
در حس��اب جاری را عملیاتی کرد تا مشتریان صرفاً در 
مواقع نیاز به نقدینگی با رعایت ش��رایط و مقررات الزم 
با اخذ تسهیالت در قالب عقد دین قادر به رفع نیاز خود 
باش��ند.وی یکی از اصلی ترین نیازهای مشتریان سیستم 
بانکی کش��ور خصوصیات واحدهای مولد و اشتغال زا 
را دریافت تس��هیالت با نرخ پایین با شرایط بازپرداخت 
مناسب عنوان کرد و گفت: بانک سپه به منظور پاسخگویی 
به این نیازمش��تریان، حمایت از تولید ملی و همسویی با 

سیاست های کالن اقتصادی کارت خرید سپه را طراحی 
کرد.مدیرعامل بانک سپه یادآور شد: مشتریان این بانک 
با اس��تفاده از کارت خرید س��په قادر به خرید کاالهای 
تولید داخلی شرکت های مشخص تا سقف 100میلیون 
ریال هستند.مدیرعامل بانک سپه ضمن اشاره به جایگاه 
ویژه بانک س��په در حوزه فعالی��ت ارزی قبل از تحریم 
، تصریح کرد: بانک س��په با تکیه ب��ه دانش و تخصص 
نی��روی انس��انی خود در این حوزه، از س��ه س��ال پیش 
فعالیت های ارزی را به صورت جدی آغاز کرد و روند 
رو به رشدی را داشته است.وی با اشاره به خروج بانک 
سپه از تحریم سازمان ملل، خاطر نشان کرد: این بانک از 
طریق شعب رم، پاریس و فرانکفورت و همچنین بانک 
PLC لندن خود آماده ارائه خدمات ارزی به مش��تریان 
اس��ت و قصد دارد به جایگاه قبل از تحریم که سهم40 
درصدی از کل بازار ارزی را به خود اختصاص داده بود 
برسد.وی از تجهیز شعب خارجی بانک سپه در ماه های 
اخیر خبر داد و افزود: بانک س��په با انجام اقداماتی نظیر 
توسعه تجهیزات سخت افزاری و سامانه های نرم افزاری 
دربخش های صف و ستاد بانک ، آموزش نیروی انسانی 
ارزی، ارائه طرح کس��ب و کار ش��عب خارج از کشور، 
خرید ساختمان جدید ش��عبه پاریس، تجهیز شعب رم، 
فرانکف��ورت وبانک PLC لن��دن، افزای��ش 50میلیون 
یوروی س��رمایه شعب خارجی و برقراری ارتباط رمز با 
73بانک از کشورهای مختلف جهان گام مهمی در جهت 
توسعه فعالیت های ارزی خود برداشته است.چقازردی 

افزود:ش��عبه فرانکفورت بانک سپه بعد از پیگیری های 
مستمر با مقامات نظارتی و سیستم بانکی کشور آلمان )با 
فین( موفق شد سیستم تارگت 2 را نصب و از این طریق 
به ش��بکه پرداخت بین المللی متصل شود.رئیس هیات 
مدیره بانک س��په اظهار داش��ت: نصب سیستم پرداخت 
تارگت 2 این مکان را برای شعبه فرانکفورت بانک سپه 
ایجاد کرده تا به منظور انجام کلیه دریافت و پرداخت ها 
با 58ه��زار بانک در سراس��ر جهان ارتب��اط برقرار کند 
همچنین این سیس��تم بس��تر الزم را برای پرداخت های 
مس��تقیم در کشور آلمان و کش��ورهای اروپایی را برای 
بانک سپه فراهم کرد.چقازردی ضمن تاکید بر استراتژی 
بانک س��په مبنی بر همسویی و همگامی با سیاست های 
اقتصادی دولت تدبیر وامید، اظهار داش��ت: بانک س��په 
در کن��ار کمک به پروژه های اقتص��ادی در بخش های 
مختلف و همچنین واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، 
در تامین مالی پروژه کالن اقتصادی در اقصی نقاط کشور 
مش��ارکت دارد.وی افزود: این پروژه های کالن به لحاظ 
اهمی��ت راهبردی، نقش کلیدی در کمک به تامین منافع 
ملی داشته و عمدتاَ در حوزه توسعه میادین نفتی مشترک 
عسلویه و س��روک آذر، گردشگری و تولید محصوالت 
استراتژیک اس��ت.رئیس هیات مدیره بانک درخصوص 
میزان س��رمایه گذاری این بان��ک در پروژه های 16 گانه 
ف��وق گفت: بانک س��په برای راه ان��دازی و تکمیل این 

پروژه ها حدود 8 میلیارد و 700 میلیون دالر و 2 میلیارد 
و 109 میلیون یورو منابع ارزی اختصاص داده و حدود 
14 هزار میلیارد ریال هم س��رمایه گ��ذاری ریالی کرده 
اس��ت.وی با بیان اینکه عمده این 16 پ��روژه در مناطق 
مرزی و کم برخوردار در حال اجرا اس��ت، خاطر نشان 
ک��رد: راه اندازی و تکمیل پروژه ه��ای مذکورعالوه بر 
جلوگیری ازه��در رفتن منابع زیرزمینی کش��ور، کمک 
ب��ه صادرات و جذب فناوری های روز دنیا در توس��عه 
مناطق مرزی و کم برخوردار هم موثر اس��ت.وی با بیان 
اینکه تعدادی از طرح های 16 گانه درحوزه گردش��گری 
و کش��اورزی اس��ت، تصریح کرد: برخی از پروژه ها به 
لحاظ تامین آب شرب و برق موردنیاز بسیاری از شهر ها 
و روستاهای کشور نقش قابل توجهی در کمک به توسعه 
کشور دارند.مدیر عامل بانک سپه در ادامه از جمله دیگر 
پ��روژه های مل��ی و اس��تراتژیکی که این بان��ک در آن 
مش��ارکت کرده را تامین مالی پروژه پاالیش گاز بیدبلند 
خلیج فارس عنوان کرد اظهار داش��ت: میزان تسهیالت 
ارزی م��ورد نیاز پروژه فوق 2/2 میلیارد دالر اس��ت که 
بان��ک س��په 800 میلیون دالر آن را تامی��ن خواهد کرد.
رییس هیات مدیره بانک س��په پروژه نفتی سروک آذر را 
از دیگر مشارکت های ارزشمند و استراتژیک بانک سپه 
در عرصه کالن اقتصادی عنوان کرد و گفت: بانک س��په 
در این پروژه نیز بالغ بر 800 میلیون دالر سرمایه گذاری 
م��ی کند.مدیر عامل بانک س��په س��یمان مارگ��ون را از 
دیگر پروژه های اس��تراتژیکی عنوان کرد که بانک سپه 
در آن مش��ارکت فع��ال دارد و اف��زود: در این پروژه نیز 
بانک س��په بالغ بر 21 میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی 
و 1100 میلیارد ریال س��رمایه گذاری ریالی خواهد کرد 
که فاز اول آن به بهره برداری رس��یده است.وی گفت: با 
اجرای این پروژه ظرفیت تولید سیمان خاکستری کشور 
یک میلیون تن در س��ال اضافه خواهد شد.رییس هیات 
مدیره بانک س��په سرمایه گذاری 500 میلیارد ریالی این 
بانک در پروژه مهم کش��ت و صنعت پیوند بیس��تون را 
از دیگ��ر اقدام��ات این بانک در راس��تای تحقق اهداف 
اقتص��اد مقاومتی و حض��ور در عرص��ه کالن اقتصادی 
عنوان کرد و اظهار داش��ت: با اجرایی ش��دن این پروژه 
86 ه��زار تن محصوالت باقی )انگور، مرکبات و خرما( 
تولید خواهد ش��د.مدیرعامل بانک س��په اظهار داشت: 
 ای��ن بانک همواره س��عی کرد تا در ح��وزه های مولد و 
اشتغال زا سرمایه گذاری کند . وی افزود: معموال رغبت 
کمتری برای س��رمایه گ��ذاری در این حوزه ها به لحاظ 
طوالنی بودن زمان بازگش��ت سرمایه و سود آن از سوی 
س��رمایه گذاران وجود دارد. مدیرعامل بانک سپه ضمن 
 اش��اره به س��ابقه موفق مش��ارکت این بانک در اجرای 
ط��رح های چندس��ال اخیر، اعالم کرد: نخس��تین بانک 
ایرانی برای تس��ریع و تسهیل در اجرای طرح ها وزارت 
نی��رو و کمک به پرداخت مطالبات پیمانکاراناین وزارت 
خانه 20هزار میلیارد ریال اوراق مش��ارکت منتشر کرد.
وی افزود: بانک سپه به لحاظ فراهم کردن بسترهای الزم 
برای انتشار الکترونیکی اوراق، عاملیت واگذاری اوراق 
به پیمانکاران ذینفع و اتخاذ تمهیدات مورد نیاز برای نقل 
و انتقال اوراق از طریق فرابورس گام مهمی در عملیاتی 
ش��دن طرح ه��ای دولت در ح��وزه آب و برق کش��ور 
برداش��ت.رئیس هیأت مدیره بانک س��په اظهار داشت: 
این بانک به عنوان بانک عامل طرح ملی و اس��تراتژیک 
مهار و تنظیم آبهای مرزی کشور با طراحی، پیاده سازی 
و پشتیبانی س��امانه این طرح و تخصیص 8میلیارد دالر 
اعتب��ار به پروژه های این طرح، نق��ش محوری در کنار 
وزارتخان��ه های نی��رو و جهار کش��اورزی ایفا می کند.
چقازردی ضمن اش��اره به ضرورت س��رمایه گذاری در 
حوزه اقتصاد دانش بنیان در راس��تای سیاست های کلی 
اقتص��اد مقاومتی، تصریح کرد: بانک س��په در راس��تای 
کم��ک به تحقق اهداف اقتص��اد مقاومتی برای مدیریت 
بهین��ه تخصی��ص و توزیع 6نهاده اصلی دامی کش��ور با 
اختصاص 20میلیارد ریال اعتبار س��امانه یکپارچه نهاده 
دامی کشور را راه اندازی کرد.مدیرعامل بانک سپه گفت: 
بانک سپه با اختصاص 6میلیارد ریال اعتبار برای کمک به 
مدیریت بهینه تخصیص و توزیع آرد یارانه ای به نانوایان 
با مش��ارکت وزارت جهاد کش��اورزی، ط��رح مدیریت 
فروش آرد یارانه ای کش��ور را عملیاتی کرد.وی شرکت 
بازرگانی دولتی ایران، شرکت های غله استانی و نانوایان 
را از ذینفعان این طرح برشمرد و یادآور شد: راه اندازی 
س��امانه مدیریت فروش آرد یارانه ای کشور به افزایش 

بهره وری در این حوزه کمک می کند.

 رشد همه جانبه شاخص های بانک سپه و مشارکت 
در پروژه های استراتژیک اقتصادی

      

 محور اهداف و برنامه های بانک سپه اجرای دقیق قوانین پولی کشور و تالش مجدانه 
برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از طریق کمک به واحدهای مولد و اشتغالزا است

      


