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خبرنامه
بازديد رییس شعبه کرمانشاه بیمه "ما"
از مناطق زلزله زده
تفاه��م -گروه بانک و بیمه :رئیس ش��عبه
کرمانشاه بیمه "ما" به همراه تعدادی از کارشناسان
فنی و ارزیابان رس��یدگی به خسارت از مناطق
زلزله زده شهرستان سرپل ذهاب بازديد كرد .در
اين بازديد كه روز گذش��ته انجام شد ،عبدالرضا
احمدی با حضور در شهرس��تان س��رپل ذهاب
و روستاهاي آس��يب ديده از نزديك در جريان
مسائل و مش��كالت موجود در اين مناطق قرار
گرف��ت .عبدالرضا احمدی ب��ه نمایندگی از بیمه
"ما" با ابراز تأس��ف از وقوع این زلزله دلخراش
و اظهار همدردی با بازماندگان این حادثه عنوان
کرد :به محض اطالع از وقوع حادثه و به دستور
مدیرعامل شرکت به همراه ارزیابان رسیدگی به
خسارت در منطقه حاضر شدیم تا ضمن تشکیل
کارگروه کارشناسی در محل ،نسبت به پرداخت
به موقع خسارت به حادثه دیدگان اقدام کنیم.
پرداخت خسارت شركت ملي حفاري ايران
توسط بیمه رازی
طي ق��راردادي كه في مابين ش��ركت بیمه
رازی و ش��ركت ملي حفاري ايران منعقد ش��ده
است ،خسارت حادثه آتش سوزي اخير توسط
شركت بيمه رازي پس از تكميل پرونده پرداخت
خواهد ش��د .به گزارش تفاهم ،دكل فتح  ٩٥در
نزديكي بندر هنديجان در منطقه رگ س��فيد در
استان خوزستان در روز يكشنبه  ٧آبان ماه دچار
س��انحه آتش سوزي شد .ش��ركت بيمه رازي به
محض مطلع ش��دن از حادثه و با اعزام نيروهاي
متخصص جهت ارزيابي خس��ارت وارد شده به
محل آتش سوزي اقدام نمود و باباكردي -مدير
بيمه هاي مس��ئوليت و مهندسي بيمه رازي نيز به
استان رفته و جزئيات حادثه را زير نظر قرار داد.
الزم به ذکر است؛ تنها دكل فتح  ٩٥تحت پوشش
اين بيمه نامه مي باش��د و چاه رگ سفید پوشش
بیمه ای ن��دارد و بیمه نامه مذکور در قالب یک
کنسرس��یوم بیمه ای با راهبری و سهم  ۴۰درصد
بیمه رازی صادر شده است.
اعتبار میلیاردی بانک سپه برای بازسازی
واحدهای مسکونی زلزله زدگان
تفاهم -گروه بانک و بیمه :مدیرعامل بانک
سپه ضمن تس��لیت به خانواده های مصیبت زده
استان های غربی کش��ور اظهار کرد :در راستای
فرمایش��ات مقام معظم رهبری مبنی بر رسیدگی
فوری به مش��کالت آس��یب دیدگان و کمک به
التی��ام آالم م��ردم زلزله زده اس��تان های غربی
کشور و همچنین تأکید ریاست جمهوری مبنی بر
رفع س��ریع مشکالت مردم این منطقه ،بانک سپه
یک هزار میلیارد ریال برای بازسازی واحدهای
آسیب دیده اس��تان های غربی کشور اختصاص
داد .محم��د کاظم چقازردی اف��زود :این منابع با
هماهنگی استانداری برای هر واحد مسکونی تا
سقف یکصد میلیون ریال با بازپرداخت  5ساله و
تنها با یک ضامن پرداخت خواهد شد.
انتصابات جدید در بیمهکوثر
جداگانه ای از سوی مدیرعامل

طی احکام
بیمه کوثر ،مدیران سرپرس��تی استان چهارمحال

وبختی��اری و مالی ش��رکت منصوب ش��دند .به
گزارش تفاهم ،میثم همایی و مصطفی مقصودی
ب��هترتیب بهعنوان مدیران سرپرس��تی اس��تان
چهارمحا ل و بختیاری و مالی معرفی شدند.
ارزش  ۳۹هزار میلیاردی
صندوقهای  ETFبازار سرمایه
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه
وجوه (س��مات) ارزش صندوق های قابل معامله
( )ETFدر ب��ازار س��رمایه را ح��دود  ۳۹ه��زار
میلیارد ریال اعالم کرد .به گزارش ایبنا ،بر اساس
جدیدتری��ن آماره��ا ،ارزش صن��دوق های قابل
معامله درمهر ماه امس��ال به رقم  ۳۹هزار میلیارد
ریال رس��ید .بر اس��اس آخرین آمارها ،در حال
حاضر  ۲۰صندوق قابل معامله در بازار س��رمایه
ایران فعال هستند که صندوق اعتمادآفرین پارسیان
با ارزشی معادل  ۹.۰۱۲میلیارد ریال ،بزرگ ترین
صندوق  ETFاست .افزون بر این ،صندوق های
قاب��ل معامله آرمان آتی کوثر ب��ا  ۷.۰۷۵میلیارد
ری��ال ،امین یک��م فردا با  ،۵.۰۹۴پایدارس��پهر با
 ۵.۰۶۹میلیارد ریال ،صندوق پاداش س��هامداری
توس��عه یکم با  ۵.۰۲۱و صندوق توسعه اندوخته
آین��ده ب��ا  ۱.۲۵۲میلی��ارد ریال ،ب��ه ترتیب در
رتبه های دوم تا ششم بزرگ ترین صندوق های
 ETFبازار سرمایه قرار دارند.
راهاندازی نسخه چهارم
سامانه همراهبانک کارآفرین
تفاهم -گروه بانک و بیمه :در راس��تای ارائه
خدمات گسترده تر بانکی و با هدف جلب رضایت
حداکثری مش��تریان ،نسخه چهارم ( )4.0.1سامانه
همراه بان��ک کارآفرین در دو نس��خه android
و  iosراه اندازی ش��د .با راهاندازی نسخه چهارم
س��امانه همراه بانک کارآفرین ،مشتریان میتوانند
عالوه بر امکانات نسخه قبلی این سامانه ،به خدمات
جدیدی از قبیل مدیریت دست ه چک ،مسدود کردن
کارت ب��ا رمز دوم ،تغییر رم��ز دوم کارت ،نمایش
 50گردش آخر حس��اب و خدم��ات بدون نیاز به
ورود به سامانه نیز دسترسی داشته باشند .بر اساس
ی توانند با مراجعه به وب
این گزارش ،مش��تریان م 
سایت بانک کارآفرین ،نسخه چهارم نرمافزار همراه
بانک را دریافت کرده و به صورت ش��بان ه روزی از
خدمات انتقال وجه داخلی بین س��پرده های بانک
کارآفرین ،انتقال وجه کارت به کارت شتابی ،انتقال
ن بانکی پایا ،پرداخت قبض ،خرید ش��ارژ،
وجه بی 
ک ها،
مس��دود نمودن کارت ،پیگیری وضعیت چ 
مشاهده سوابق فعالیتها و ...بهرهمند شوند.

بانک  -بیمه  -بورس
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معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تشریح کرد

هشدار نسبت به "بیت کوین"
تفاه��م -گروه بانک و بیمه :نشس��ت خبری
ناص��ر حکیمی -معاون فن��اوری های نوین بانک
مرک��زی با موضوع تش��ریح سیاس��ت های بانک
مرکزی در عرصه فناوری مالی با حضور اصحاب
رسانه در ساختمان میرداماد بانک مرکزی برگزار
ش��د .به گزارش خبرنگار ما ،معاون فناوری های
نوی��ن بانک مرکزی ،برنام��ه ریزی و فعالیت های
بخش فناوری بانک مرکزی و ش��بکه بانکی را در
راستای افزایش کیفیت خدمات بانکی و گسترش
دسترس��ی آح��اد جامعه به این خدمات دانس��ت.
حکیمی با اش��اره به اهمیت موضوع فناوری مالی
در عرص��ه خدمات بانکی اظه��ار کرد :با توجه به
ک ها در خدمات
گسترش روزافزون کاربرد فینت 
بانکی با اس��تفاده از کس��ب نظرات متخصصان در
داخل کشور و همچنین بررسی و مطالعه تجربیات
بین المللی در این زمینه ،برنامه ای به عنوان مسیر
راه و سیاس��ت کلی بانک مرکزی در شش مرحله
در عرص��ه فن��اوران مال��ی تا پایان س��ال ۱۳۹۷
تدوین و اجرایی خواهد ش��د .سند اول و دوم این
برنامه تدوین و منتش��ر شده است و سند سوم نیز
تا اوایل آذر و س��ند چهارم تا اواخر دی ماه سال
جاری اطالع رسانی خواهد شد؛ همچنین دو سند
دیگر مجموعه سیاستی فناوری مالی در سال آتی
منتشر می شود.
مع��اون فناوری ه��ای نوین بان��ک مرکزی،
«پرداخت ساز» را سند اول این مجموعه سیاست ها
خواند و اظهار کرد :پرداخت ساز به فینتکهایی
اطالق می ش��ود ک��ه اطالعات مرب��وط به فرآیند
پرداخت را توس��عه می دهن��د .حکیمی با معرفی

پرداخ��تیار به عنوان دومین س��ند این مجموعه
بی��ان کرد :ضواب��ط پرداخت یار ،امکان اس��تفاده
از خدم��ات پذیرش کارت توس��ط فی��ن تک ها
را فراه��م می کند که این ضوابط در مهرماه س��ال
جاری تدوین و منتشر شده است .وی از پرداخت بان
به عنوان س��ومین س��ند از مجموعه سیاستهای
فن��اوری مال��ی بانک مرک��زی نام ب��رد و افزود:
پرداخ��تبان ،امکان پرداخته��ای خرد غیر از
آنچه که تاکنون از طریق شبکه آنالین انجام می داد
را امکان پذیر میس��ازد .کیف پول خرد نمونه ای
از ای��ن فن��اوری مالی اس��ت ک��ه چارچوب این
ضواب��ط تا اوایل دی ماه تدوین و منتش��ر خواهد
ش��د .معاون فناوری های نوین از حس��ابیار به
عن��وان چهارمین س��ند که تا اواخر دی ماه س��ال

ج��اری کار تدوین آن به پایان می رس��د نام برد
و اظه��ار کرد :چارچوب مقرراتی حس��اب یار به
فی��نتک هایی مربوط می ش��ود که امکان کنترل
و مدیریت حس��ابهای چندین بانک را به طور
همزمان برای بانک های کاربر فراهم می س��ازد.
ارزه��ای رمزین��ه یا رمزین��ه پول ،پنجمین س��ند
مجموعه سیاستی فناوری مالی را شامل میشود.
مع��اون فناوری های نوی��ن ،تعیین چارچوب فین
ت��ک های تخصی��ص مصارف یا ارائه تس��هیالت
بانک��ی از طریق فناوری مالی را شش��مین س��ند
مجموعه خوان��د و تصریح ک��رد :در حال حاضر
فرصت طالیی برای توس��عه ابزار فناوری مالی در
حوزه تأمین مالی خرد از طریق فینتکها وجود
دارد که باید از آن برای افزایش س��طح دسترس��ی

عموم مردم به تسهیالت مالی خرد بهره ببریم.
ناص��ر حکیم��ی در ادامه با اش��اره به فراگیر
شدن بحث بیت کوین اظهار کرد :با توجه به اینکه
در این زمینه در سطح دنیا دیدگاه های مختلفی از
ممنوعیت کامل تا اس��تفاده از بیت کوین به عنوان
پشتوانه و ذخایر ارزی مطرح شده است ،در بانک
مرکزی بررس��ی و مطالعه هم��ه جوانب بیتکوین
در دس��تور کار قرار دارد و پس از بررسی کامل،
سیاس��تهای بانک مرکزی در ای��ن حوزه ابالغ
خواهد شد.
وی بی��ان ک��رد :در ای��ن زمین��ه دو نگرانی
مهم ب��رای سیاس��ت گ��ذار وج��ود دارد .یکی
نوس��انات ش��دید ارزش ارزهای رمزینه اس��ت
ک��ه این موض��وع باعث ع��دم اطمین��ان و بروز
ریس��ک باال برای ارزهای رمزینه ش��ده اس��ت.
موضوع نگ��ران کننده دیگر ،هجوم س��وداگری
در بح��ث بی��تکوی��ن اس��ت .فعالی��ته��ای
س��وداگرانه از طری��ق بازاریاب��ی ش��بکه ای
و فعالیت های هرمی در حال شکل گیری است تا
بیت کوین را به عنوان گزینه جذاب سرمایهگذاری
معرفی کند و ممکن اس��ت س��رمایه های مردم
در معرض تهدید قرار گیرد .حکیمی خاطرنشان
کرد :با همکاری بانک مرکزی و س��ایر نهادهای
ذی ربط در عرضه ارزهای رمزینه ،مکانیزم های
کنترل و رصد در حال انجام است؛ اما بایستی از
جانب تقاضا نیز مردم با خطرات و ریسک های
آن آش��نا شوند؛ برهمین اساس رسانهها بایستی
اطالع رس��انی در خصوص ارزه��ای رمزینه از
جانب تقاضا را در دستور کار خود قرار دهند.

فاینانسهای روسی و آسیایی در راه ایران

س های
عضو شورای هماهنگی بانک های دولتی با بیان اینکه فاینان 
جدید از روسیه ،اروپا و آسیا در راه است ،اظهار کرد :نقل و انتقاالت پول به
ح آبادی
ارزهای غیر از دالر به صورت روان در حال انجام است .علی صال 
س های جدیدی برای اقتصاد ایران در راه است
در گفتگو با مهر افزود :فاینان 
س ها
و مذاکرات برای امضای آنها ادامه دارد؛ این در حالی است که این فاینان 
با یکسری از بانک های روسیه در حال نهایی شدن است؛ ضمن اینکه به
موازات آن ،مذاکرات برای اخذ فاینانس از اروپا و آسیا هم در حال انجام
است .عضو شورای هماهنگی بانک های دولتی تصریح کرد :فاینانسهایی
که برای اقتصاد ایران طی ماه های گذش��ته به امضا رسیده است؛ از محل
پول نفت نبود؛ به این معنا که بعد از برجام ،پول نفت آزاد شده و وجوه نفت
جدیدی که از سوی ایران در بازارهای جهانی به فروش میرسد به صورت
س ها به پشتوانه آن پو ل ها
کامل دریافت و مصرف میشود؛ بنابراین فاینان 
نیست و ارتباطی هم به آن ندارد.

وی بیان کرد :اکنون پول نفت در جایی که نیاز ارزی وجود داش��ته
ش شده ارتباطی به پول
س های گشای 
ی شود؛ بنابراین فاینان 
باشد ،مصرف م 
نفت ندارد؛ به خصوص اینکه بانک هایی که این فاینانسها را ارائه دادهاند،
ی کنند؛
بانک های توسع ه ای کشورها هستند که این خطوط را گشایش م 
در حالی که پول نفت ایران در بانک های دیگری است.
صالحآبادی در پاس��خ به این سؤال که اکنون مراودات پولی ایران با
بانک های بزرگ به چه نحوی اس��ت ،اظهار کرد :اکنون روابط کارگزاری
نسبتا خوبی برقرار است و حتی در بانک توسعه صادرات نیز با  ۱۲۷بانک،
رابطه کارگزاری بانکی برقرار شده است؛ بنابراین با همین سطح از روابط
کارگزاری هم کار انجام میشود و نقل و انتقاالت به ارز غیر دالر از جمله
یورو به راحتی در حال انجام است و مشکل خاصی به چشم نمیخورد.
به گفته این مقام مسئول بانکی ،اتفاق خوبی که در مورد پیمان دوجانبه
پولی با ترکیه رخ داده ،بسیار به نفع اقتصاد ایران است و اکنون به ارز لیر،

حمایت بانک ملی ایران
از شرکت های دانش بنیان

تفاهم -گروه بانک و بیمه :معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در دیدار با مدیرعامل بانک ملی ایران از اقدامات
این بانک در حمایت از استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان تقدیر کرد و افزود :این اقدامات می تواند الگویی برای
سایر بانک ها باشد .سورنا ستاری ضمن ابراز خرسندی از این که بانک ملی ایران به حوزه حمایت از استارت آپ ها
ورود پیدا کرده است ،اظهار کرد :رویکرد بانک ملی ایران در حمایت از محصوالت دانش بنیان مورد تأیید و حمایت
ما اس��ت .به گفته س��تاری ،ایجاد مرکز نوآوری توسط بانک ملی ایران ،زیرساختی مهم است که با نظر مثبت و همراهی
مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک محقق شده و جای تقدیر و تشکر دارد .معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
در ادامه با تأکید بر لزوم حمایت های همه جانبه از استارت آپ ها و فعالیت های دانش بنیان ،بیان کرد :استارت آپ ها
اول ایجاد می شوند و بعد قوانین مرتبط با آنها وضع می شود ،به همین دلیل استارت آپ ها همیشه پیش رو هستند.
در ادامه ،محمد رضا حسین زاده -مدیرعامل بانک ملی ایران نیز با بیان اینکه بانک در حمایت از طرح های دانش بنیان
و اس��تارت آپ ها از هر گونه کوشش��ی دریغ نمی کند ،افزود :دنیای امروز ،دنیای اس��تارت آپ ها اس��ت و همه باید
در جهت توس��عه و حمایت از آنها گام برداریم .وی تصریح کرد :بانک ملی ایران به تنهایی از چندین اس��تارت آپ که
تنها در مرحله ایده بودند ،حمایت کرده و آنها را به مرحله بلوغ رس��انده اس��ت که به مرور از آنها رونمایی خواهد شد.
حس��ین زاده با تأکید بر این که اس��تعدادهای داخلی و جوانان ایرانی نخبه نباید به دلیل وجود مشکالت در تأمین مالی
طرح ها دچار چالش شوند ،وظیفه بانک ملی ایران را کمک به رشد این ایده ها دانست و خاطرنشان کرد :خوشبختانه
برنامه ریزی جدی بانک در این زمینه به بار نشسته و به زودی طرح های خیره کننده ای به جامعه معرفی خواهد شد.
مسعود خاتونی -عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران نیز در این نشست با اشاره به همکاری های گسترده بانک با
دانش��گاه صنعتی ش��ریف در زمینه ایجاد و حمایت از استارت آپ ها ،اظهار کرد :خوشبختانه مرکز نوآوری بانک ملی
ایران در حال راه اندازی است و می تواند بخش قابل توجهی از نخبگان کشور را تحت پوشش قرار دهد .به گفته وی،
برخی مقررات دس��ت و پاگیر نباید مانع رش��د استارت آپ ها ش��وند و برای توسعه این بخش باید به هر شکل ممکن
اقدامات مقتضی صورت بگیرد .در این مراس��م همچنین معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری ،بانک ملی ایران و
دانش��گاه صنعتی ش��ریف به منظور تحقق سیاست های کالن جمهوری اس�لامی ایران در حوزه علم و فناوری و تحقق
اقتصاد مقاومتی دانش بنیان ،تفاهم نامه همکاری در زمینه تأسیس و توسعه مرکز شتاب دهی و نوآوری امضا کردند.

میتوان ال سی باز کرد .وی افزود :انعقاد پیمانهای پولی نیز به صورت
جدی جزو سیاست های بانک مرکزی است که اکنون با روسیه و چین در
حال پیگیری است.

قیمت طال
افزایش یافت

قیم��ت هر اونس طال روز گذش��ته با  ۳دالر و  ۴۷س��نت ،معادل ۰.۲۷
درصد افزایش و به  ۱۲۷۸دالر و  ۵۴س��نت رس��ید .به گزارش تسنیم به نقل
از رویترز ،قیمت طال روز گذش��ته اندکی افزایش داش��ت ،اما به دلیل تقویت
ارزش دالر و احتم��ال در راه بودن چند نوبت افزایش نرخ بهره در آمریکا در
سال جاری و س��ال  ،2018همچنان در نزدیکی رقم های پایین ثبت شده در
جلس��ه قبل باقی ماند .بر اس��اس این گزارش،قیمت طال در روز جمعه با افتی
 0.7درصدی ،بیش��ترین کاهش قیمت یک روزه از  26اکتبر تاکنون را تجربه
کرد؛ اما در مجموع معامالت هفته گذش��ته ،رشدی نیم درصدی داشت .قیمت
هر اونس طالی آمریکا نیز روز گذش��ته برای تحویل در ماه دس��امبر  4دالر
افزایش داشت و به  1278دالر و  20سنت رسید.
در حال��ی ک��ه میزان بازدهی اوراق قرضه دولت آمریکا رش��د داش��ته و
ارزش پوند با کاهش روبرو ش��ده اس��ت ،ارزش دالر در برابر ارزهای معتبر
جه��ان با افزایش مواجه بود .هم اکنون تمرکز اصلی س��رمایه گذاران بر روی
این مس��ئله است که جزئیات طرح اصالح ساختار مالیاتی آمریکا چه خواهد
بود و این طرح چه زمانی به اجرا گذاش��ته خواهد شد .یک مقام فدرال رزرو
آمری��کا اعالم کرد :به رغم رویکرد محتاطانه ناش��ی از پایین بودن نرخ تورم،
انتظ��ار دارد ماه آینده نرخ بهره افزایش یابد ،زی��را بانک مرکزی آمریکا باید
خود را برای هر گونه شوک اقتصادی احتمالی در آینده آماده کند .تقاضا برای
طالی فیزیکی در آسیا در هفته گذشته همچنان ضعیف بود ،زیرا به رغم آغاز
فصل مراسم های عروسی در هند ،قیمت های باالی طال مانع از رونق گرفتن
خریدها شده است.

بانکتجارت
تفاهم -گ��روه بان��ک و بیم��ه :مدیرعامل
بانک تجارت برنامه های این بانک برای توس��عه
خدم��ات و نق��ش آفرینی مؤثرت��ر در بازار های
پولی و مالی کش��ور را تشریح کرد .محمدابراهیم
مقدم نودهی با اش��اره به اینک��ه برنامه محوری
توأم با پویایی و انعطاف پذیری در قبال تحوالت
و چالش ها در بانک تجارت نهادینه ش��ده است
یادآورش��د :یکی از برنامه های اصلی ما ،تکمیل
س��بد خدمات مالی بانک با هدف تأمین نیازهای
بنگاه های اقتصادی در راس��تای ارزش آفرینی و
افزایش رضایت مش��تریان است .بر همین اساس
از دوس��ال پیش تاکنون ،سوپرمارکت مالی بانک
کامل تر شده و اکنون می توان گفت که بخش های
مختل��ف تش��کیل دهن��ده آن م��ی توانند طیف
گس��ترده ای از خدمات ویژه بانکداری شرکتی را
به مشتریان بزرگ بانک ارائه نمایند.
مق��دم با ارائه آمار تس��هیالت اعطایی بانک
تج��ارت در بخ��ش های مختلف اقتصاد کش��ور
افزود :تا پایان ش��ش ماهه نخس��ت سال جاری،
مانده تس��هیالت بانک تجارت در بخش صنعت
و مع��دن  166721میلیارد ریال ،بخش مس��کن
و س��اختمان  136931میلی��ارد ری��ال ،بخ��ش
کشاورزی  87128میلیارد ریال ،بخش صادرات

افزایش تنوع خدمات
بانک تجارت
با محوریت
بانکداری الکترونیک
 7694میلیارد ریال و بخش بازرگانی و خدمات
به  80118میلیارد ریال رسیده است ،ضمن آنکه
از ابتدای س��ال جاری تاکن��ون ،بیش از 12206
میلیارد ریال تس��هیالت قرض الحس��نه در قالب
 116774فق��ره وام ازدواج و معادل  162میلیارد
ریال تسهیالت خوداش��تغالی از سوی شعب این
بانک در سراسر کش��ور پرداخت شده است .وی
همراهی با برنامه های دولت در راس��تای پیشبرد
اقتصاد مقاومتی را مهم ترین اولویت عملیاتی بانک
تجارت عنوان و خاطرنش��ان کرد :بانک تجارت
امس��ال نیز حمایت مؤثر و هدفمند از بنگاه های
اقتص��ادی مولد را با جدیت در دس��تور کار قرار
داده و در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون،
معادل  2835میلیارد ریال تسهیالت به  243بنگاه
اقتصادی کوچک و متوسط پرداخت نموده است؛
ضمن آنکه می کوش��یم با افزایش س��ود بانک از

خبر

طریق ارتقاء س��طح خدم��ات و صرفه جویی در
هزینه ها ،نمون��ه کامل یک بنگاه اقتصادی موفق
در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی باشیم.
مدیرعامل بانک تجارت به برنامه این بانک
ب��رای افزایش تنوع س��بد خدمات ب��ا محوریت
بانکداری الکترونیک اش��اره و خاطرنش��ان کرد:
در س��ال جاری ،شاهد نهایی شدن و پیاده سازی
سامانه بانکداری مجازی در سایت اینترنتی بانک
تجارت بودیم که امکان دسترسی کاربران به طیف
گسترده ای از خدمات بانکداری غیرحضوری را
به صورت متمرکز فراهم م��ی آورد .همچنین در
راس��تای افزایش قدرت خرید هموطنان و رونق
کسب و کار صاحبان مشاغل ،اقدام به راه اندازی
شبکه خرید و فروش اقساطی کاال و خدمات در
قالب "طرح آسان خرید" کرده ایم .مدیر عامل بانک
تجارت در ادامه بیان کرد :در راس��تای بهبود رفاه

مردم و به منظور بازسازی ناوگان تاکسی های
فرس��وده نیز تاکنون 16.249 ،دس��تگاه تاکس��ی
فرسوده در سطح کشور با تسهیالت بانک تجارت
نوسازی ش��ده که مجموع تسهیالت پرداختی در
این بخش به  3.250میلیارد ریال بالغ می شود.
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود
اقدامات این بانک را در حوزه بانکداری بین الملل
تش��ریح کرد و افزود :بان��ک تجارت همچنان به
عن��وان بانکی پیش رو ،بخش عمده فعالیت های
حوزه بانکداری بین الملل را در شبکه بانکی عهده
دار می باشد و در این راستا از ابتدای سال جاری
با گش��ایش  1510فقره اعتبار اسنادی به ارزش
 1054میلیون دالر و ص��دور  178ضمانت نامه
ارزی ب��ه ارزش  187میلی��ون دالر در خدم��ت
صاحب��ان کس��ب و کار و هموطنان بوده اس��ت.
وی همچنی��ن از برقراری روابط کارگزاری با 85
بانک خارج��ی پس از اجرای توافق هس��ته ای
خب��ر داد و اضافه کرد :مش��ارکت بانک تجارت
در قراردادهای تأمین مالی مشترک با بانک های
خارجی همچون اوبربان��ک اتریش ،اگزیم بانک
ک��ره جنوبی و دانس��که بانک دانمارک ،ش��رایط
مناسب تری را برای ارائه تسهیالت به شرکت های
ایران��ی در قال��ب قرارداده��ای فاینانس فراهم
می آورد.

آمادگی شعب بانک ایران زمین
برای خدمت رسانی به زلزله زدگان
تفاهم -گروه بانک و بیمه :با توجه به مسائل
و مشکالت ایجاد شده در استان های آسیب دیده
از زلزله و به منظور کاستن از این مشکالت ،شعب
این بانک در کلیه استان هایی که از این زلزله دچار
خسارت ش��دهاند .باز و آماده خدمت رسانی به
هموطنان اس��ت .براس��اس این گ��زارش ،تمامی
خدمات بانک اعم از حضوری و غیرحضوری در
این استان ها به هموطنان ارائه می شود.
اعطای  7هزار میلیارد تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج توسط بانک رفاه
شعببانکرفاهازمحلسپردههایقرضالحسنه
ن��زد خ��ود و در  7ماهه نخس��ت س��ال جاری،
تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج و تهیه جهیزیه
ب��ه تعداد  70556فقره و به مبلغ  7.338میلیارد
ری��ال پرداخت کرده اس��ت .به گ��زارش تفاهم،
مدیریت شعب این بانک در استان های خراسان
رض��وی ،خوزس��تان و فارس ب��ه ترتیب دارای
بیش��ترین پرداختی به مبل��غ  644 ،753و 455
میلیارد ریال بوده اند.
بانک صنعت و معدن ،موفق ترین
بانک در حمایت از تولید و صنعت
تفاهم -گروه بانک و بیمه :عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :فلسفه
وجودی بانک های توسعه ای ،تأمین مالی حوزه
تولید ،اش��تغال و صنعت کش��ور اس��ت و از میان
نهاده��ای مالی موظف ،بان��ک صنعت و معدن به
نحو احس��ن این وظیفه را انجام می دهد .حس��ن
نژاد در خصوص ضرورت افزایش سرمایه بانک
خاطرنش��ان کرد :افزایش سرمایه بانک صنعت و
معدن از س��وی مجلس بارها مطرح ش��ده است
و اکنون دولت بای��د این موضوع را پیگیری کند.
نماین��ده مردم مرند و جلف��ا در مجلس بیان کرد:
در بحث اقتصاد مقاومتی مهم ترین موضوع ،بحث
تولید و تأمین مالی تولید اس��ت که خوش��بختانه
بان��ک صنعت و معدن در راس��تای تحقق اهداف
اقتصاد مقاومتی ،نقش اثرگذاری را ایفا کرده است.
حس��ن نژاد درباره وضعیت کنونی تولید کش��ور
افزود :در حال حاضر فضای تولید در کشور بسیار
نگران کننده اس��ت و صنعتگران باید قبل از آغاز
فعالیت بنگاه تولیدی ،تمام جوانب آن را بسنجند و
سود و زیان آن را بررسی کنند و زمان بندی طرح
نی��ز باید رعایت ش��ود؛ در غیر این صورت طرح
زیان ده می شود.
آمادگی بیمه سامان برای پرداخت
خسارت به بیمه شدگان زلزله
بیمه س��امان آمادگی خ��ود را برای پرداخت
خس��ارت به بیم ه ش��دگان مناطق زلزله زده غرب
کشور اعالم کرد .به دنبال وقوع زلزله  7.3ریشتری
در استان های غرب کش��ور ،روز گذشته ارزیابان
خسارت شرکت بیمه س��امان به مناطق زلزله زده
اعزام و کار بررسی و برآورد میزان خسارت ناشی از
این حادثه دردناک را آغاز کردند .به گزارش تفاهم،
شعب بیمه س��امان در غرب کشور به عنوان مراکز
اعالم خسارت و تشکیل پرونده برای بیمه گزاران
تعیین ش��د تا با هماهنگی این مراکز اقدامات الزم
جهت تسریع در پرداخت خسارت به بیم ه شدگان و
ی نفعان صورت گیرد.
ذ
دستور مدیرعامل بیمه ایران
برای رسیدگی به آسیب دیدگان زلزله
تفاهم  -گ��روه بانک و بیمه :مدیرعامل بیمه
ایران در دس��توری ویژه از مدیران ستادی ذی ربط
و مدیران این ش��رکت در اس��تان های غربی کشور
خواس��ت اقدامات و رس��یدگی فوری به مشکالت
آسیب دیدگان تحت پوشش زلزله را در دستور کار
قرار دهند .پورکیانی در این دستور همچنین از مدیران
بیمه ایران درخواست کرد اقدامات خود را به صورت
روزانه به ستاد مرکزی بیمه ایران گزارش کنند.
همکاری بانک قرض الحسنه مهرایران
با روستاییان
مدیرش��عب بانک قرض الحسنه مهر ایران در
اس��تان فارس به منظور رفع احتیاجات ضروري و
کمک به تقويت بنيه مالي روس��تائيان ،در ديدار با
کريمي -دهيار روستاي ناصرآباد شرق شهرستان
كازرون ،تفاهم نامه جديد اعتبار در حساب جاري
را امضا كرد .به گزارش تفاهم ،مختاری افزود :توسعه
روستاها با توجه به نقشي که در توليد فرآورده هاي
دامي و کشاورزي دارند ،مي تواند مشکل اشتغال را
تا حدود زيادي مرتفع نمايند و اين وظيفه سيس��تم
بانكي اس��ت كه با حمايت از روستاها زمينه هاي
اين تحول را به وجود آورند .وی تصریح کرد :بانک
قرض الحس��نه مهرایران بنا به مأموریت ،اهداف و
مسئولیت هاي اجتماعي خود ،طرح ها و برنام ه هاي
گوناگوني براي کاهش فقر ،بهبود وضعيت اقتصادي و
خدماترسانيمطلوبتربهروستايياندرزمينههاي
مال��ي ،اعتب��اري و بانکي اجرا کرده ك��ه در آينده
نيز اين روندهاي حمايتي با شتاب بيشتري همراه
خواهد بود.
اعزام كارشناسان بيمه البرز
به مناطق زلزله زده
در پي وقوع زلزله در ۲۱آبان در مناطق غرب
كش��ور ،بيمه البرز با اعزام اكيپ كارشناسي به اين
ت هاي اوليه پس از وقوع
مناطق در همان س��اع 
حادثه ،اقدام به بازديد مناطق آسيب ديده و برآورد
خسارت بيمه گزاران كرد .به گزارش تفاهم ،شركت
بيمه البرز با ابراز همدردي و تسليت به بازماندگان
اين حادثه ناگوار به آگاهي مي رساند اين شركت به
محض پايان مراحل برآورد خسارت و انجام مراحل
قانوني ،آماده پرداخت خس��ارت و به بيمه گزاران
خسارت ديده خود است.

