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بانک

از سامانه پرداخت موبایلی بانک دی رونمایی شد

طی مراسمی از سامانه پرداخت موبایلی بانک دی « دیبا
» رونمایی شد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،طی مراسمی که با حضور مدیرعامل ،اعضای
هیئت مدیره ،معاونین ،مدیران ارشد بانک دی و مدیرعامل و اعضای
هیئت مدیره شــرکت تجارت الکترونیک دی برگزار شد از سامانه
پرداخت موبایلی بانک دی« دیبا » رونمایی شد.
در این مراسم محمدرضا قربانی ،مدیرعامل بانک دی ضمن تبریک
چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران گفت :نهال
انقالب اسالمی با رهبری امام راحل (ره) و رهنمودهای مقام معظم
رهبری (مدظله العالی) و رشادت های مردم انقالبی ایران و به برکت
خون شهدا طی  4دهه گذشته به درخت تنومند و ریشه داری تبدیل
شده که در کوران حوادث و اتفاقات ناگوارکوچکترین گزندی به آن
نمی رسد.
وی افزود :امروز نظام اســتکباری فهمیده است که با جنگ نظامی
نمی تواند خدشه ای به این انقالب وارد کند و با یک تغییر تاکتیکی
ناجوانمردانه جنگ را به حوزه اقتصادی و معیشتی مردم کشانده است.
مدیرعامل بانک دی با اشاره به نگاه خردمندانه مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی)درطرحمفهوماقتصادمقاومتیتصریحکرد:تنهاچیزی
کهدرشرایطکنونیمیتواندکشورماراازکورانتهدیدهاوتحریمهابه
سالمت عبور دهد پایندی به رهنمودهای رهبر معظم انقالب در زمینه
اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی است.
وی افزود :مهمترین وظیفه فعاالن اقتصادی و نظام بانکی در این برهه
به کارگیری و تخصیص بهینه منابع در راستای حمایت از تولید داخلی
و اشتغال زایی است و این امر جز در سایه تبعیت مطلق از مقام معظم
رهبری و اتحاد ملی میسر نمی شود.
قربانی در ادامه با اشــاره به تقارن زمانی رونمایی از سامانه پرداخت
موبایلی دیبا با ایام اهلل دهه فجر گفت :سامانه دیبا همچون نهالی است
که نیاز به حمایت و پشتیبانی همه جانبه دارد و می بایست ذینفعان
بانک و تمامی شــرکت های گروه مالی دی با حمایت از این سامانه
موجب رشد و تعالی آن شوند.
مدیرعاملبانکدیضمنتقدیرازهمکارانمعاونتفناوریاطالعاتو
بانکداریالکترونیکوشرکتتجارتالکترونیکدیبااشارهبهاهمیت
رقابت در نظام بانکی گفت :رقابت در نظام بانکی از زمان تاسیس بانک
های خصوصی در حوزه های مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع به اوج
رسید اما امروز مهمترین عنصر و مزیت رقابتی یک بانک  ،سرعت عمل
در طراحی و ارائه خدمات در حوزه فناوری های نوین الکترونیک است.
وی با تاکید بر ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور گفت :پیشرفت حوزه
نرم افزاری در ایران و جهان به حدی شتابان است که امروز شاهد انقالب
موبایلیدرجهانهستیموهدفگذاریهوشمندانهدراینعرصهدریچه
ای است که سود و دستاوردهای آن برای هر کسب وکاری غیرقابل
انکار است .در ادامه این مراسم محمدعلی بخشی زاده ،معاون فناوری
اطالعات و بانکداری الکترونیک بانک دی ضمن تقدیر از حمایت های
همه جانبه مدیرعامل و هیئت مدیره بانک دی از راه اندازی ســامانه
پرداخت موبایلی دیبا گفت :در جهان امروز فناوری اطالعات و ارتباطات
درتمام بخش های زندگی روزانه بشر نفوذ پیدا کرده است و هرکشور
نیز ساختارهای پولی ،مالی ،اداری و… خود را بر اساس این تغییرات
طرح ریزی میکند.
وی افزود :امروزه میلیونها نفر از بانکداری الکترونیک تاثیر می پذیرند
و با تحول نیازها و انتظارات جامعه بانکداری الکترونیک نیز تحول می
یابد.
بخشی زاده با اشاره به تاثیر مستقیم بانک ها با زندگی روزمره مردم
تاکید کرد :شرایط و نیازهای جامعه کنونی ایجاب می کند بانک ها با
شناسایی هدفمند خواسته های مشتریان اقدام به طراحی خدماتی
نماید که موجب افزایش رفاه حال مشتریان ،کاهش هزینه ها و صرفه
جویی در وقت آن ها شود.
معاون فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک بانک دی با برشمردن
ویژگی ها و مزیت های سامانه پرداخت موبایلی دیبا گفت :دیبا این
امکان را برای مشتریان فراهم می کند تا در سریع ترین زمان ممکن و
در عین حال با امنیت کامل ده ها خدمات متفاوت را دریافت نمایند.
در بخش دیگری از این مراسم علیرضا سمیعی ،مدیرعامل شرکت
تجارت الکترونیک دی با اشاره به اینکه مشتری مداری در نظام بانکی
از اولویت ویژه ای برخورداراست در خصوص ضرورت طراحی سامانه
دیبا گفت :امروزه همه سازمان ها در حال نزدیکتر شدن به مشتریان
هستند و بانکها به عنوان مهم ترین بنگاه های اقتصادی کشور باید
رویکرد کاربر محور را پیش بگیرند از همیــن رو مدیریت روش ها و
کانال های ارتباطی مردم و بانکها از اهمیت باالیی برخوردار است که
ت های عملیاتی
بانکداری الکترونیکی میتواند با سبک سازی فعالی 
بانکها آنها را در در این مسیر و تحقق اهدافشان یاری رسانده و با ارائه
ک ها را حفظ کند.
خدمات متنوع هم مشتری و هم سود بان 
وی افزود :بستر اصلی فعالیت های کسب و کارها و زندگی روزمره مردم،
تلفن همراه است و بر اساس پیش بینی کارشناسان این ضریب نفوذ تا
سالیان متمادی نیز ادامه خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک دی با اشاره به تاثیر اپلیکیشن
های پرداخت موبایلی در کاهش هزینه ها و زمان گفت :در حال حاضر
طراحیسامانههایپرداختموبایلیاستراتژیاصلیاکثرشرکتهای
پرداخت موبایلی است و مهم ترین دلیل آن نیز ارزش افزوده حاصل
شده توسط این سامانه ها در قیاس با سایر ابزارهای الکترونیک مانند
 pos، ATM، Mposو  ...است.
سمیعیدرپایانبهمعرفیسامانهپرداختموبایلیدیباپرداختوافزود:
دریافت موجودی کارت های بانکی عضو شتاب ،انتقال وجه شتابی،
پرداخت قبوض و جرایم راهنمایی و رانندگی ،خرید شارژ تلفن همراه
و بسته های اینترنتی ،مشارکت در نیکوکاری و امور خیریه ،مقایسه و
خرید انواع بیمه نامه ،خرید بلیط هوایما ،قطار و اتوبوس و رزرو هتل در
سراسر ایران از مهم ترین ویژگی های سامانه دیبا است.
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بانک توسعه صادرات مشهد پرداخت کننده %70کل تسهیالت صادراتی اعطاییاستان خراسان رضوی

رییس شعبه بانک توسعه صادرات مشهد گفت :در حال حاضر بیش از  %70کل تسهیالت صادراتی اعطایی در استان خراسان رضوی توسط این بانک پرداخت شده است .علی قربانی مقدم با
اعالم این مطلب افزود :این بانک از سال 1374در خراسان رضوی شعبه تاسیس کرده و در حال حاضر با مانده تسهیالت اعطایی بیش از 9000میلیارد ریال دارای نسبت مطالبات معوق کمتر از
نیم درصد است .رییس شعبه بانک توسعه صادرات مشهد افزود :ضمنا تاکنون بیش از 1000میلیاردریال و126میلیون یورو تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی در این استان پرداخت گردیده
است .وی درخصوص پروژه های تامین مالی شده توسط این شعبه از بدو تاسیس گفت :پنج میلیارد ریال برای واحد تولید چرم ،بیش از 13.5میلیون یورو برای واحدهای ریسندگی و نساجی و
برای خدمات فنی مهندسی در خارج از کشور 500هزار یورو تسهیالت پرداخت شده است .قربانی مقدم اضافه کرد :برای طرح تجهیز قطار شهری مشهد 123میلیون یورو به عنوان یکی از پروژه
های مهم ریلی درون شهری کشور تامین مالی انجام شده است.

همایــش سراســری آموزش و
توســعه بیمههای زندگی شــرکت «بیمه
زندگی خاورمیانه» با حضــور نمایندگان
فروش و مدیران ارشد این شرکت از سراسر
کشور ،در محل سالن تالش برگزار گردید.
«مهدی نوروزی» سرپرست جدید «بیمه
زندگی خاورمیانــه» در ایــن همایش از
عملیاتی شدن سیســتمهای نوین ارتباط
با مشتریان در ســطوح  B2Bو B2C
خبر داد و اظهار امیدواری کرد با برقراری
این ساز و کار ،محصوالتی جامعتر با شبکه
فروش منسجمتر در اختیار مشتریان قرار
گیرد.
مهندس نوروزی با اشــاره بــه برنامهها و
استراتژیهایی که در شرکت بیمه زندگی
خاورمیانه تبیین کردیم ،گفت :ان شــااهلل
بتوانیم به هدفگذاریها و افقهایی که در
پیش داریم برسیم.
وی با بیان اینکه راهاندازی شــرکت بیمه،
آن هم در یک حوزه تخصصی ،کار سادهای
نیست .ما اولین شرکت بیمه تخصصی در
رشتههای زندگی هستیم دکتر حسنزاده
از بزرگان و ســابقون صنعت بیمه هستند،
زحمات زیادی را در راهاندازی این شرکت
داشتند.
مهندس نوروزی خطاب به همکاران بیمه
خاورمیانه تصریح کرد :شما عزیزان پرچم
بیمه زندگی خاورمیانه را دســت گرفتید،
فکر میکنم که زحمات بسیار ارزشمندی
را در طول این دو ســالی که از فعالیت این
شرکت میگذرد ،کشیدید و جا دارد که از
تک تک شما عزیزان هم به نحو شایستهای
تقدیر و تشکر داشته باشم.
وی با اشــاره به راه اندازی معاونت فناوری
اطالعات در این شرکت گفت:
نقش جدی  itدر بهینهسازی فرایندها طی
پنج ماه گذشته ورود جدی به فرایندهای
سازمانی و اقداماتی که به لحاظ ساختاری
و سیســتمی در شــرکت بیمــه زندگی
خاورمیانه انجام شد.
نوروزی ابراز امیدواری کرد :ســال آینده
بتوانیم شبکه بزرگ بیمه زندگی خاورمیانه
را در یک سالن بسیار بزرگتر و با جمعیتی
بسیار زیادتر داشته باشیم و توفیقات زیادی
را در عرصه بیمههای زندگــی بتوانیم در
کشور ایجاد کنیم.
سرپرست بیمه زندگی خاورمیانه با اشاره
به سوابق کاری خود :گفت :از سال  90وارد
صنعت بیمه شدم و در بیمه مرکزی فعالیت
داشتیم و بحث سامانه سنهاب را در بیمه
مرکزی شــروع کردیم و تا حــدود زیادی
شــرکتهای بیمه و صنعت را شــناخت
دیتیلــی روی فعالیتهــا و عملکردهای
شان دارم.
نــوروزی اضافه کــرد :صنعــت بیمه از
ســالها پیش به دنبال تخصصیســازی
و روشهای خاص و جدیــدی را در پیش
بگیرد و تخصصمحــوری را در برنامههای
خودش قرار دهد در همین راستا آمارهایی
که در دنیا وجود دارد ،نشــان میدهد که
بیمههای زندگی نفوذ بســیار باالیی را در
کشورهای توسعهیافته و بعضا کشورهای
در حال توســعه دارند ،منتهی متاســفانه
در کشور ما همچنان بیمههای زندگی آن
ضریب نفوذی که باید داشته باشند را به آن
نرسیدهاند.
وی با بیان اینکه ما بهعنوان اولین شرکت
تخصصی در حــوزه بیمههای زندگی یک
فرصت و فضای بکر در کشــور داریم .این

برگزاری همایش سراسری آموزش و توسعه بیمههای زندگی
خاورمیانه

طرح بیمه مستمری بزودی
رونمایی می شود

فضای موجود فرصت مغتنمی ست .بیمه
زندگــی خاورمیانــه جزء یــک مجموعه
هلدینــگ خاورمیانه برند بســیار قویای
اســت و علیرغم اینکه شــاید در حوزه
برندینگ کمتر کار شــده اما معرف حضور
همه هست.
وی با اشــاره به زحمات و کار ارزشمند و
ماندگار نمایندگان فروش بیمه می گوید:
این تالش ها در راستای پیشرفت و اعتالی
خانوادهها و نهایتا پیشرفت کشور است .طی
بررسی های انجام شــده ،در بیمه زندگی
خاورمیانه توفیقات کمتری داشته ایم ،که
نیازمند رفع چالشهای پیش روی است که
انتظارات اعضای هیئت مدیره و سهامدارن
شرکت از بدنه فروش شرکت است.
نــوروزی اظهارداشــت :مــا در
زیرســاختهایمان به این نتیجه رسیدیم
که زیرســاختهایی که مهیا کردیم برای
ارائه خدمات و ارائه سرویسهای بیزینس
به مردم یا همان بحث  B2Cو بحث ارائه
سرویسها و خدماتی که در بخش شرکت
بیمه به نمایندگانمان داریم که اصطالحا
 B2Bبه آن میگوییم .سرپرســت بیمه
زندگی خاورمیانــه گفت :خوشــبختانه
توانستیم با یک کار جهادی؛ ظرف چندماه
وقت زیرساختهایی که بتواند پاسخگوی
نیاز ما در بخشهای  B2Bو  B2Cباشد
را آماده و مهیا کنند .کارهای ارزشــمندی
انجام شد در این چند ماه و به نظرم میرسد
که بــا همدلی و مشــارکت خوبی که االن
در شــرکت بیمه زندگی خاورمیانه انجام
شــده و تعاملی که ما با مشــارکت جدی
با بخش شــبکه فروش خواهیم داشــت،
اتفاقات بســیار خوبی را در پیش رو داریم.
ما برنامهریزیهایمــان را تالش کردیم که
در حوزههای زیرساختی به گونهای انجام
شود که تمامی زیرســاختهای ما اعم از
زیرســاختهای بخش فناوری اطالعات،
زیرساختهای بخش فنی و اکچوئری ما،
زیرســاختهای مالی ما و زیرساختهای
فروش ما کامال یک مســیر تعاملی و یک
مسیر رو به جلو و با استفاده از فناوریهای

جدید را در پیش رو داشته باشیم .مسیر به
هر حال مسیر سختی است و الزم است که
در تکتک این حوزهها تالش بسیار زیادی
انجام شود تا بتوانیم انشاءاهلل با کمک هم از
این مسیر عبور کنیم و به نکات و نقطههای
خوبی برسیم.
مســیرمان کامال تبیینشــده اســت و
اســتراتژیمان هم مشــخص است .ما آن
چشــماندازی کــه بــرای شــرکت بیمه
زندگی خاورمیانه تبیین شــده ،دستیابی
به جایگاه نخست پیشــرفتهترین شرکت
بیمه زندگی و مســتمری کشور است که
این دور از دســترس نیســت .به هر حال
عرض کردم که ما عزیزانی در خدمتشــان
هستیم در شــرکت خاورمیانه که صاحب
تجربه و توانمندی بســیار باال هستند و در
کنار این عزیزان باتجربه ما جوانان بســیار
باهوش و نخبهای را گــردآوری کردیم در
بخش ســتادیمان در شــرکت بیمه و در
بخش فروش هم اعتقادمان این اســت که
نمایندگانی که جذب شدند و در این شرکت
دارند فعالیت میکنند ،انگیزه بسیار باالیی
دارند که بتوانند در این مسیر توفیق کسب
کنند .بنابراین در بخش نیروی انســانی ما
زیرساختهای نسبتا خوبی را داریم ،ولی
کافی نیســت .بررســیهای ما بیانگر این
بوده که در بخش آموزش مــا باید خیلی
کار کنیــم و همکاران بنــده چه در بخش
ســتادی و چه در بخش شبکه فروش باید
آموزشهای جدی و بهروز را داشته باشند.
بعضا من مواجه هستم با اینکه درخصوص
محصوالتی که در شــرکت ما تولید شده،
به هر حال مستحضر هســتید ما با توجه
به اینکه شرکت تخصصی هستیم ،حدود
هفت یا هشــت تا محصول را رفتیم مجوز
گرفتیم از بیمه مرکزی و هــر کدام از این
محصوالت قابلیت خوبی برای فروش دارد،
ولی به دلیل بعضا ضعف زیرساختهایمان
و به دلیل آموزش کمی که توانســتیم به
شــبکه فروشــمان بدهیم ،عمال میشود
گفت که توان اصلی شبکه فروش ما فقط در
حوزه بیمههای عمر و سرمایهگذاری مطرح

بازدید از  ۶طرح اقتصادی استان یزد که با تسهیالت بانک توسعه تعاون راهاندازی شده است
به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی
شکوهمند انقالب اســامی از  ۶طرح اقتصادی
موفق در استان یزد بازدید به عمل آمد.
بهگزارشاقتصادسرآمد،ششطرحاقتصادیفعال
و موفق استان یزد صبح امروز توسط سعید معادی
مشاور مدیرعامل و مدیر امور روابط عمومی و حوزه
مدیریت ،محمد ذوالفقاری مدیر امور مالی و پرویز
اسدی ماهفروزی مدیر امور حقوقی بانک توسعه
تعاون مورد بازدید قرار گرفت.
شــرکت تعاونی گردشگری هفت شــهر که در
شهرستان مهریز واقع گردیده است در زمینی به
مساحت  ۸هکتار و با سرمایهگذاری  ۲۴میلیارد
ریالی شــامل دو ســالن  ۵۰۰نف ِر ۱۶ ،سوئیت،
رستوران و مجموع امکانات رفاهی و گردشگری
و با مشارکت ۱۴میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون
در قالب طرح ایجادی در حال بهرهبرداری میباشد،

سه فاز از هفت فاز این طرح با مشارکت باالی ۷۰
درصدی بانک به بهرهبرداری رســیده که قرار بر
این شده اســت تا فاز مربوط به دهکده سالمت و
شهربازی و بخشهای دیگر نیز با همکاری بانک
توسعه تعاون راهاندازی گردد.
شایانذکراستشرکتتولیدیکاشیپرسپولیس
مهریز با قریب به  ۵۰۰نفر اشــتغالزائی در سه

شیفت کاری و باقابلیت تولید کاشــی در ابعاد و
طرحهای مختلف برای بــازار داخلی و خارجی از
زمره طرحهای موفق مــورد بازدید بود که بانک
توسعه تعاون اقدام به پرداخت مبلغ  ۳۰میلیارد
ریال سرمایه در گردش به طرح مذکور نموده است.
همچنین در ادامه مجتمع کشتارگاهی صنعتی
معین دام شهرستان مهریز باقابلیت کشتار روزانه
دام سبک اعم از گوسفند و دام سنگین شامل گاو،
شترمرغ و شتر مورد بازدید قرار گرفت .کشتارگاه
مذکورازمرحلهخریددامزندهتاسالنهای،کشتار،
تخلیه ،بستهبندی ،نگهداری ،سردخانه و بارگیری
بهصورتکام ًالمجهزوباپیشبینیهمهخدماتو
نیازها و امکانات موردنظر با  ۱۹۰نفر اشتغالزایی،
قابلیت کشتار  ۲۸۰۰رأس دام سبک و سنگین را
دارد که بانک توســعه تعاون بهمنظور تأمین نیاز
سرمایه در گردش این طرح مبلغ ۳۰میلیارد ریال

شده اســت .در همین مســیر هم باالخره
گامهای خوبی برداشــته شــده است .من
داشتم بررسی میکردم آمارها را ،دیدم که
با همین ظرفیت و پتانســیل وضع موجود
شــرکت هم بعضا ما نمایندگانی داشتیم و
مدیران فروشی داشــتیم که خیلی خوب
کار کردند و این بیانگر این است که ما اگر
فروشــندگانمان خوب آمــوزش ببینند و
بدانند که در مسیری دارند قدم میزنند که
اگر دانش خوب داشــته باشند و خودشان
بهروز باشــند و محصوالت را خودشــان
بتوانند شناخت خوبی داشته باشند ،قطعا
میتوانند در عرضــه محصوالت هم موفق
باشند.
مهندس نوروزی با بیــان اینکه محصول
جدید ما به لحاظ نرمافزاری خاص اســت،
محصول مستمری یا بازنشستگی تکمیلی
است که آماده ارائه به بازار است که به زودی
رونمایی می شود.
طبــق پیشبینیهای مــا و بــا توجه به
خصوصیــات خاص این محصول نســبت
به سایر شــرکتهای بیمه که محصوالت
مشابه را دارند ارائه میدهند ،کامال متمایز
است سرپرســت بیمه زندگی خاورمیانه
گفت :علی رغم اینکه وارد بــازار رقابتی
بیمه شدیم و کار بســیار سختی در پیش
داریم ،ولی لزوما ورود به این میدان رقابت
این نیست که ما اگر مثال تبلیغات آنچنانی
داشــتیم ،اگر برندینگ آنچنانی داشتیم،
میتوانست ما را در این عرصه نجات دهد،
گرچه بــه این موضوع بیتوجه نیســتیم.
ما در بحث تبلیغات ،در بحث برندســازی
با شــیوههای نوین داریم کار میکنیم و با
بررسیهایی که روی هزینه فایده دارد کار
میشود ،مســیر ما را دارد کامال مشخص
میکند که در چه ریلگذاریای باید حرکت
کنیم که به نتیجه مطلوب برسیم .سرپرست
بیمه زندگی خاورمیانه اظهارداشت :اقدام
جدیتر در برنامهریزیها و اســتراتژی ما،
ایجاد تمایز است تالشــمان این است که
ویترین ما پر از محصوالت متفاوت و متمایز
از شرکتها باشد که به راحتی بتوانیم وارد
عرصه رقابت با سایر شرکتها باشیم.
نوروزی با اشاره به اینکه ما اقدامات خوبی
را در حوزه  ITشروع کردیم وی اضافه کرد:
بیمه زندگی خاورمیانــه یکی از مهمترین
استراتژیهایش این است که با استفاده از
ابزارهای نوین فناوری و با ارتباط مســتمر
و دقیق و کامــا برنامهریزیشــده با این
شورتکها و اســتارتاپها بتواند یک مدل
موفق را در ارائه محصــوالت بیمه زندگی
داشته باشــد .وی گفت :ما به عنوان تنها
شرکت بیمه تخصصی هستیم که صددرصد
سهامداران ما خصوصی هستند در بخش
سرمایهگذاری اقدامات خوبی را در شرکت
شــروع کردیم تالش مان این است که در
یک مسیر مناسبی سرمایهگذاری کنند که
منافع آن به بیمهگذاران و شبکه فروش ما
به یک نحو دیگری برسد .
در ادامــه همایــش مدیراکچوئــری و نیز
سرپرست معاونت فروش شــرکت به ایراد
ســخنرانی پرداختند و برنامههای مربوط
به حوزههای تحت مدیریت خود را تشریح
کردند.
در پایان نیز جلسه پرسش و پاسخ با حضور
تمامی مدیران و معاونین شرکت بیمه زندگی
خاورمیانه برگزار گردید که با اســتقتبال
حضار مواجه گردید و سئواالت نمایندگان
فروش پاسخ داده شد.
تسهیالت اعتباری پرداختنموده است.
گفتنی است در ادامه سفر از شرکت تولید مکمل
غذایــی و دارویی کارن یزد بازدیــد به عمل آمد
شرکت مذکور تاکنون توانسته است  ۲۴میلیارد
ریال سرمایه در گردش از بانک دریافت نماید.
همچنین در ادامه از شرکت تولید ترمه دستجردی
یزد با اشتغالزایی بیش از  ۱۵۰نفر بازدید به عمل
آمد ،شــرکت مذکور یکی از شرکتهای موفق و
فعال در صنعت ترمهدوزی است و عالوه بر دریافت
تسهیالتاعتباری ۷میلیاردوپانصدمیلیونریالی
از محل رونق تولید ،هفت میلیارد و پانصد میلیون
ریال نیز بهصورت خرید دین از بانک توسعه تعاون
دریافت کرده است.
همچنین در ادامه از شرکت تولید کاشی روکا سرام
یزد بازدید به عمل آمد ،شرکت مذکور در مرحله
تولیدآزمایشیبودهکهبهزودیرسماًافتتاحخواهد
شد این شرکت تاکنون  ۳۶میلیارد ریال سرمایه
خرید دین و  ۲۲میلیارد ریال برای شرکت پخش
تابعهاش از بانک توسعه تعاون دریافت نموده است.
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نگاه نو

پرداخت چهار هزار میلیارد ریالی
تسهیالتقرضالحسنهدربانک
کارگشایی

بانک کارگشــایی در جهت رفع نیازهای
فوری و ضروری متقاضیــان بیش از چهار هزار میلیارد
ریال تسهیالت قرض الحسنه در ده ماه نخست امسال
پرداخت کرده است.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،از ابتدای امسال تا پایان دی
ماه تعداد  413هزار و  38فقره تسهیالت قرض الحسنه
به ارزش بیش از چهار هزار و 84میلیارد ریال توسط بانک
کارگشایی پرداخت شده است.
همچنین در مدت مذکور ،تعداد  57هزار و  934فقره
تسهیالت جعاله به متقاضیان پرداخت شده که ارزش
ریالی آن به چهار هزار و 689میلیارد ریال می رسد.
بانک کارگشایی از واحدهای تابعه بانک ملی ایران است
که جهت نیازهای ضروری متقاضیــان در ازای ترهین
طالآالت ،تسهیالت قرض الحسنه اعطا می کند.
میزان تسهیالت قرض الحسنه برای هر نفر حداکثر یک
فقره سند 20میلیون ریالی در ازای ترهین 100گرم طال
در هر قرارداد و تسهیالت جعاله تا سقف  100میلیون
ریال در ازای ترهین 143گرم طال است.
مدت زمان باز پرداخت تسهیالت قرض الحسنه و جعاله
کارگشایی در یک قسط و حداکثر تا یک سال است.
شعبه مرکزی بانک کارگشایی در میدان محمدیه تهران
قرار دارد.
در  ٩ماه اول سال ٩٧؛

 ٩٤هزار عروس و داماد با وام بانک
صادرات ایران زندگی مشترک خود را
آغاز کردند

پرداخت بیش از  ١٤هزار میلیارد ریال وام
قرضالحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه توسط بانک صادرات
ایران در  ٩ماه اول سال  ،٩٧بیش از  ٩٤هزار نفر را راهی
خانه بخت کرد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،این بانک در راستای عمل به
مسئولیتهای اجتماعی ،زمینه ازدواج  ٩٤هزار و ٤١٨
نفر را در ٩ماه منتهی به پایان آذرماه سال جاری با اعطای
بیش از  ١٤هزار و  ٦٣٧میلیــارد ریال وام ازدواج و تهیه
جهیزیه فراهم کرده است.
بنابراین گزارش ،پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج و تهیه
جهیزیهبهعنوانیکیازمهمترینسرفصلهایتسهیالت
حمایتی این بانک در دستور کار بوده که درهمین راستا
تعداد وامهای پرداختی در این حوزه از ابتدای سال ٩٦تا
پایان آذرماه سال  ٩٧به  ٢٤٧هزار و  ١٣٣فقره به ارزش
بالغ بر ٣٠هزار و ٤٩١میلیارد ریال رسیده است.
این بانک به عنوان یکی از بانکهای عامل در پرداخت وام
قرضالحسنه و تهیه جهیزیه تالش ویژهای در عمل به
این امر خداپسندانه داشته به نحوی که پرداخت این وام
توسط بانک صادرات ایران در سال ٩٥نیز موجب تسهیل
شرایط ازدواج بیش از ١٣٠هزار نفر شد که در این راستا،
بالغ بر ١٢هزار و ٨٣٥میلیارد ریال تخصیص یافته است.
پرداخت یــک روزه وام قرضالحســنه ازدواج و تهیه
جهیزیه در شعب بانک صادرات ایران به شرط تکمیل
پرونده فراهم است و در برخی شعب صف انتظاری نیز
وجود ندارد.

پرداختدهمینمرحلهسودقطعی
اوراق مشارکت شرکت پاالیش نفت
بندرعباسدربانکملت
دهمین مرحله سود قطعی اوراق مشارکت
شــرکت پاالیش نفت بندرعباس منتشــره روز سوم
اسفندماه سال  ،۱۳۸۹در شــعب منتخب بانک ملت
پرداخت می شود.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،دهمیــن مرحله پرداخت
سود قطعی اوراق مشارکت مذکور ،از روزهای اول تا ۱۵
اسفندماه سال جاری از طریق شعب منتخب این بانک
انجام خواهد شد .بر اساس این گزارش ،دارندگان برگه
تسویه نهایی با همراه داشتن اصل و تصویر کارت ملی
می توانند به شعب منتخب بانک ملت مراجعه و نسبت
به دریافت سود قطعی اوراق مشارکت خود ،اقدام کنند.

