توليدوجتارت

وزیر نفت جوانترین معاون خود را منصوب کرد
وزیر نفت با صدور حکمی علیرضا صادق آبادی را به عنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی منصوب کرد .به گزارش ایرنا ،علیرضا صادق آبادی به عنوان
جوانترین معاون وزیر نفت حکم خود را از بیژن زنگنه دریافت کرد و به مدیرعاملی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی منصوب شد .همچنین وزیر نفت ،صبح روز چهارشنبه ،با صدور
حکمی وی را به مدت سه سال به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران منصوب کرده بود .صادق آبادی دانشجوی دکترای مدیریت عالی کسب و
کار ،فوق لیسانس و لیسانس مهندسی مکانیک است .صادق آبادی پیش از این مسئولیت مدیرعاملی شرکت زیرساخت فراگیر پاالیشی سیراف را عهده دار بود.

دالیل گرانی دالر از سوی سیف بیان شد

یک پیشنهاد بهجای سرمایهگذاری در بازار ارز
رئیس کل بانک مرکزی در واکنشی نسبت به نوسانات
اخیر بازار ارز عوامل فصلی و انتظارات ناشی از تحوالت
روابط بین الملل را دلیل اصلی این جریان عنوان کرده
است .وی از مردم خواسته تا به جای بردن پولهای خود
در بازار ارز در بانکها سپردهگذاری کنند ،چرا که هم بازده
باالتری دارد و هم اینکه با ریسک همراه نیست.
به گزارش ایسنا ،طی روزهای گذشته بازار ارز دچار نوسانی
متفاوت در سال جاری شده و قیمت دالر در روندی رو به رشد
مرز  ۴۰۰۰تومان را پشت سر گذاشت .دالر اکنون با قیمتی
نزدیک به  ۴۰۵۰تومان در بازار ارز معامله میشود ،موضوعی که
این روزها مورد بحث کارشناسان و مدیران اقتصادی قرار دارد.
در حالی طی این مدت مسئوالن بانک مرکزی در باره چرایی
نوسان و رشد قیمت دالر واکنشی نداشتند که رئیس کل بانک
مرکزی به عنوان باالترین مقام رسمی سیاستگذاری در بازار ارز
طی اظهاراتی به تشریح شرایط فعلی پرداخته و از عوامل تاثیرگذار
در بازار سخن گفته است.
ولیاله سیف در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر
کرده با توضیح اینکه بازار ارز تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون
سیاستهای کالن اقتصادی ،روند متغیرهای بنیادین و کالن،
تحوالت در روابط سیاسی و اقتصادی بینالمللی ،تغییرات نرخ
برابری ارزهای جهان روا و عامل انتظارات قرار دارد گفته که نرخ
ارز بر متغیرهای اقتصادی همچون صادرات ،واردات ،سرمایه
گذاری ،تولید ،مصرف و تورم آثار مختلف و غیرهمجهتی دارد.
در این شرایط رویکرد بانک مرکزی براین امر استوار است که به
عنوان سیاست گذار ارزی روند تعادلی مناسبی از نرخ ارز را دنبال
کند تا متضمن حداکثر شدن منافع اقتصادی کشور به نحو پایدار
و متناسب با رویکردهای اقتصاد مقاومتی باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک در حال رصد
و پایش روند نرخ ارز در بازار است گفته که شرایط فعلی متاثر از
عوامل فصلی و انتظارات ناشی از تحوالت روابط بین المللی قرار
دارد با این حال بانک مرکزی نسبت به استمرار روند ثبات در بازار

و دفع اختالالت اقدام خواهد کرد.
وی در این باره به جریان نوسانات بازار ارز در پاییز سال گذشته
و کنترلی که از سوی بانک مرکزی بر آن انجام شد اشاره داشته
است .باید یادآور شد که در پاییز سال قبل با توجه به عوامل

تاثیرگذار از جمله افزایش تقاضای فصلی و زمان تسویهحسابهای
بدهیهای خارجی و سایر عوامل نرخ دالر از کانال  ۳۵۰۰عبور
کرده و تا بیش از  ۴۱۰۰تومان پیش رفت.
سیف در بخشی از اظهارات خود به گونهای مردم را تشویق
کرده تا به جای ورود به بازار ارز در بانکها سرمای ه گذاری
کنند .در اظهارات رئیس کل بانک مرکزی آمده که بردار
نرخ بازدهی بازارهای دارایی داخلی به نحوی است که نرخ
سود واقعی سیستم بانکی به صورت مطلوبی مثبت بوده و
در مقایسه با بازدهی بازار ارز که توام از ریسک است بسیار
جذابتر خواهد بود.
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید دارد که این امر موجب
میشود تا منابع مالی مردم ضمن برخورداری از بازدهی مناسب
و فاقد ریسک در نظام بانکی صرف حمایت از تولید و اشتغال
کشور شده و بازار ارز نیز علیرغم تالش سفته بازان ارزی در
ایجاد نوسان و بهرهبرداری از حاشیه سودهای کوتاه مدت بتواند
در طول زمان به روند با ثبات خود متناسب با تحوالت متغیرهای
اقتصادی ادامه دهد.
اخیرا نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه  -نیز در اظهاراتی
به انتقادات نسبت به دولت درباره افزایش قیمت دالر پاسخ داده
و به گونهای اینکه دولت به دنبال افزایش قیمت دالر باشد را رد
کرده بود .وی گفته بود هر شخصی که دالر خریده با کاهش
ارزش پول ما خوشحال و ثروتمند می شود اما ملت ما در برابر این
موضوع فقیرتر خواهند شد و سیاست دولت مدیریت کردن این
ارز شناور است و همانطور که پیشتر اشاره کردم دولت خواهان
تقلیل ارزش پول ملی و افزایش قیمت دالر نیست و ما نیز به آن
گروهی که دالر خریده است باید طور دیگری کمک کنیم که در
کسب و کار خود موفق باشد.

بازار سودجویی گرم سودجویی

تهرانیها میوه را  ۲۸درصد گرانتر میخرند!
در حالی که به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تنها قیمت
انار با گرانی مواجه شده و بقیه میوهها مشکلی از نظر کمبود و قیمت ندارند،
گشتی در بازار میوه و تره بار پایتخت نشان میدهد که انواع میوه به طور
میانگین  ۲۸درصد بیشتر از حداکثر نرخ منطقی ( نهایتا  ۳۵درصد سود +
قیمت عمدهفروشی) فروخته می شود و در این میان هندوانه با بیش از ۶۰
درصد  ،گوجهفرنگی گلخانه ای با بیش از  ۵۰درصد و سیب سفید با حدود ۴۱
درصد گرانفروشی ،بیشترین فاصله را با نرخ منطقی دارند.
به گزارش ایسنا ،دو روز پیش حسین مهاجران – رئیس اتحادیه فروشندگان میوه
و سبزی – گفته بود که قیمت انواع میوه و محصوالت تره باری مناسب است و تنها
انار در این میان با گرانی مواجه شده که ناشی از سرمازدگی سالهای گذشته و کمبود
محصول حاصل از این حادثه طبیعی است ،اما به نظر او بقیه میوهها و تره بار مشکلی
از نظر قیمت نداشتند.
وی همچنین نرخ سود منطقی برای خرده فروشیها و فروشندگان میوه و سبزی را
 ۳۵درصد دانسته بود اما مشاهدات خبرنگار ایسنا از بازار میوه و تره بار نشان میدهد

که قیمت این محصوالت فاصله زیادی با نرخ منطقی دارند و تقریبا هیچ کدام از انواع
میوه و تره بار در بازار به قیمت درست و منطقی فروخته نمیشوند.
به گونهای که به عنوان مثال نرخ منطقی برای هر کیلوگرم انار به عنوان گرانترین
میوه در بازار عمده فروشی از  ۲۷۰۰تا  ۹۴۵۰تومان است در حالی که این محصول
در میوه فروشیهای مختلف سطح شهر از  ۳۰۰۰تا  ۱۲هزار تومان فروخته میشود.
جالبتر این که بسیاری از میوههای دیگر نیز قیمتهای باالیی دارند که میتوان به
سیب سفید  ۸۰۰۰تومانی ،موز  ۷۰۰۰تومانی ،هلو  ۹۰۰۰تومانی و شبرنگ ۶۵۰۰
تومانی اشاره کرد که قیمتشان با نرخهای منطقی محاسبه شده براساس همان ۳۵
درصد تفاوت بسیاری دارد.
چرا که در این میان قیمت محصوالتی مانند هندوانه با  ۶۰.۲۹درصد ،گوجه فرنگی
گلخانه ای با  ۵۰.۵۰درصد ،سیب سفید با  ۴۰.۹۴درصد و هلو با  ۴۰درصد بیشترین
فاصله را با نرخ منطقی که فروشندگان باید بفروشند ،دارد و نشان می دهد که در حال
حاضر بازار سود جویی در کدام میوه ها گرم تر است و مشخص نیست دستگاه های
نظارتی چه می کنند و چرا با این فروشندگان گرانفروش و سودجو برخورد نمی کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :براساس آمار  ۳۳درصد
درآمد ماهانه یک خانوار به بخش مسکن اختصاص یافته
وسه دهک جامعه زیر خط فقر مسکن قرار دارند.
به گزارش مهر ،حامد مظاهریان در مراسم اختتامیه هفدهمین
همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران در مرکز تحقیقات راه،
مسکن و شهرسازی اظهار داشت :سوال اصلی همواره برای من این
است که حد مداخله دولت ها تا کجاست؟ همه سیاست گذاران و
دست اندرکاران بر این نظرند که باید برای مداخله دولت ها یک حد
قرار دهیم .در تئوری ها گفته می شود حد مداخله دولت وقتی است

محلی باید باقی بماند اظهار داشت :آیا در ایران دولت محلی داریم؟
حداکثر می توان گفت که یک نهاد محلی داریم به نام شهرداری.
بنابراین شهرداری ها و نهادهای محلی باید در مسائل مختلف
دخالت کنند و نمی توان از یک گوشه پایتخت ،دولت ملی برای
کل کشور برنامه ریزی کند.
وی تصریح کرد :باید به سمتی برویم که نهاد محلی را در برنامه
ریزی مسکن دخالت داده و دولت ملی ،دخالت گسترده ای در
بخش مسکن نداشته باشد .تنها راه اجرای آن نیز به رسمیت
شناختن و ارتقاء دادن جایگاه های محلی از سوی دولت است.

سامانه شبکه شرکتها برای توسعه تجاریسازی صنعت هوایی تشکیل میشود
ش روی تجاریسازی»،
چالشهای توسعه شرکتهای دانشبنیان هوایی»« ،رفع موانع پی 
«ایجاد راهکارهای مناسب برای کاهش مخاطرات و ریسکپذیری بیشتر» و «تضمین
سرمایهگذاری در این بخش» از دیگر راهکارهای تحقق تجاری سازی است .وی همچنین
تصریح کرد :تحقق تجاریسازی در صنعت هوایی و هوانوردی در کشور پیش نیازهایی دارد
که یکی از آنها تضمین سرمایهگذاری در این بخش است.

پرداخت  310میلیارد تومان خسارت بیمه در نیمه اول امسال

جباری اعالم کرد که صندوق تامین خسارت های بدنی در  ۶ماهه نخست سال
جاری  ۳۱۰میلیارد تومان برای بیش از  ۸هزار و  ۹۰۰نفر پرداخت کرده است
علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی در نشستی با خبرنگاران با
بیان اینکه پرداختی خسارت صندوق امروز و به طور روزانه به  ٤میلیارد تومان رسیده
است ،گفت :مجموع پرداختی ما و شرکت های بیمه نیز به طور روزانه به  ٣٥میلیارد
تومان رسیده است.
مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی گفت :کل مبلغ خسارت پرداختی قبل
از سال  ،٩٣حدود یک هزار و  ٢٠٠میلیارد تومان بوده که این رقم در  ٣سال گذشته
 ٢هزار و  ١٠٠میلیارد تومان رسید و افزایشی  ١٦٤درصدی نسبت به  ٤٦سال
گذشته دارد
وی با بیان اینکه تعداد کشته شدگان حوادث رانندگی در ایران  ۲برابر میانگین
جهانی است ،افزود :براساس آمار جهانی در هر  ١٠٠هزار نفر  ١٤نفر بر اثر تصادفات

رانندگی فوت می کنند که این رقم در ایران  ٢٥نفر در هر  ١٠٠هزار نفر است.
جباری ادامه داد :روزانه در کشور  ٥٠نفر در حوادث رانندگی کشته و  ٩٠٠نفر
مصدوم میشوند که این آمار از یک جنگ باالتر است.
مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی تصریح کرد :در سه سال گذشته به ٥٣
هزار نفر خسارت دادیم که در مقایسه با  ٣٦هزار مورد خسارت پرداختی در  ٤٦سال
گذشته  ١٤٧درصد افزایش داشته است.
جباری تاکید کرد :در سال  ٩٥صندوق به تنهایی یک هزار و  ١٠٠میلیارد تومان
خسارت پرداخت کرده است .وی اعالم کرد که بیش از  ۶۰درصد کشته شدگان
حوادث رانندگی بین  ۱۵تا  ۴۵سال سن دارند؛ همچنین  ۷درصد کشته شدگان
حوادث رانندگی مرد و  ۳۰درصد زن هستند.
وی برنامه صنعت بیمه را به نصف رساندن رقم تعداد کشته شدگان حوادث رانندگی
عنوان کرد .رئیس صندوق تامین خسارت های بدنی همچنین اعالم کرد که این
صندوق در سه سال گذشته مانع از زندانی شدن  ۱۸هزار نفر به دلیل مقصر بودن در
حوادث رانندگی شده است.
مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی توضیح داد که صندوق از محل منابع
خود (سهم صندوق از بیمه نامه ها؛ بودجه دولتی و دریافت اقساط افراد متعهد) به
شکل وام قرض الحسنه زیان افراد حادثه دیده در حوادث رانندگی را پرداخت می کند
و افراد خاطی در این حوادث که فاقد بیمه نامه هستند ،این مبلغ را بدون هیچ سودی
به این صندوق بازمی گردانند.
رئیس صندوق تامین خسارت های بدنی در عین حال خاطرنشان کرد که  ۱۵هزار
پرونده در  ۶ماهه نخست سال جاری در این صندوق تشکیل شده که تعهد بخشی
از آنها با شرکت های بیمه بوده است .جباری با بیان اینکه  ۹۵درصد خودروهای
کشور دارای بیمه نامه شخص ثالث هستند ،گفت :متاسفانه  ۱۰۰درصد ماشین آالت

افخمی :باید به دنبال مدل های جدید
در زمینه اطالع رسانی باشیم
علی اشرف افخمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن
گفت :برای اطالع رسانی در زمینه فعالیت های اقتصادی و صنعتی دولت باید
به دنبال مدل های جدید و خاص باشیم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن ،وی که در جلسه شورای اطالع
رسانی و مدیران روابط عمومی وزارت صنعت ،معدن و تجارت سخن می گفت ،افزود:
پیش از تصرف بازار باید به دنبال اثرگذاری بر ذهن مشتری بود ،زیرا تاثیرگذاری بر ذهن
مشتری به معنای در دست گرفتن بازار نیز هست.
افخمی ضمن تاکید بر مهارت افزایی در حوزه صنعت و بازاریابی ،تغییر نگاه نسبت به
توسعه را حائز اهمیت شمرد و تصریح کرد :حضور در فضای بین المللی به ما رقابت را
می آموزد و این رقابت است که به ما می آموزد تا دانایی خود را افزایش داده و مدل های
کسب و کار خود را نوسازی کنیم.
افخمی در ادامه  GDPو میزان صادرات کشورهای پیشرفته را با ایران مقایسه کرد و
روش های جدید کسب و کار و حضور در فضای بین المللی را از روش هایی برشمرد که
می تواند به کشورمان کمک کند تا به جایگاه واقعی خود در جهان دست یابد.

به بنگاههای کوچک و متوسط

بانک توسعه تعاون  2580ریال تسهیالت پرداخت کرد
بانک توسعه تعاون طی7ماه مبلغ  2580میلیارد ریال تسهیالت به بنگاههای
ت کرده است.
کوچک و متوسط پرداخ 
حمیدرضا البرزی ،مدیر اموراعتباری و سرمایهگذاری دردیداری که بهمنظور بحث و
تبادلنظردرخصوص تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط و استفاده از تجارب سایر
کشورها برگزار شد بابیان این مطلب افزود :تا اواخر سال  95تعداد  680بنگاه کوچک و
متوسط بالغبر  5200میلیارد ریال از سوی کارگروه ستاد تسهیل در رفع موانع تولید به
این بانک در سطح استانهای کشور معرفی شدند که تا آن تاریخ مبلغ  1750میلیارد
ریال تسهیالت به این بنگاهها پرداختشده است که از این تعداد  299فقره نزدیک به
 1500میلیارد ریال در بخش جاری و  34فقره به مبلغ  255میلیارد ریال در بخش
ثابت بوده است.
وی خاطرنشان کرد :عالوه براین موارد تعداد  659فقره تسهیالت به ارزش 2900
میلیارد ریال نیز در بخشهای ثابت و جاری مربوط به بنگاههای کوچک و متوسط که
بهصورت مستقیم به این بانک مراجعه داشتهاند پرداختشده است.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات و نماینده مردم کاشان در مجلس شورای
اسالمی گفت :بانک صنعت ومعدن بانکی است که فعالیت هایش شفاف است
و بطورعلنی اقداماتش را رسانه ایی می کند که از این بابت باید از روابط
عمومی بانک تشکر ویژه ای داشته باشیم.
به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت و معدن ،سید جواد ساداتی نژاد نماینده
مردم کاشان در مجلس شورای اسالمی در گردهمایی سراسری مدیران ستاد و
شعبههای بانک صنعت و معدن که با حضور علی اشرف افخمی رئیس هیات مدیره
و مدیر عامل بانک صنعت و معدن و اعضای هیئت مدیره بانک در کاشان برگزار شد،
بیان کرد :کاشان پنجمین شهر ثروتمند کشور است و تنها قطب و شهری است که
دولت ها کمترین سرمایه گذاری را در آن داشته اند و همه چیز متعلق به مردم است
وخودشان محورسرمایه گذاری هستند.

سه دهک جامعه زیر خط فقر مسکن

دبیر ستاد توسعه صنایع دانشبنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمیوفناوری
ریاستجمهوری از تشکیل سامانه شبکه شرکتهای دانشبنیان هوایی و هوانوردی
با هدف توسعه تجاریسازی و افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان هوایی خبر داد.
به گزارش ایسنا ،منوچهر منطقی با اشاره به برنامهریزیهای ستاد در حوزه تجاری سازی،
گفت :برنامهریزی ستاد در حوزه تجاریسازی و توسعه شرکتهای دانشبنیان هوایی در

اخبار

بانک صنعت و معدن از اطالع رسانی شفاف برخوردار است

اعداد و ارقام نشان می دهد که یک بی تعادلی رخ داده و دولت باید
برای برگرداندن تعادل دخالت کند.
وی افزود :سوال بعدی این است که میزان دخالت دولت چقدر
است؟ به نظر من باید این میزان حداقلی باشد و دولت در حد صدور
چند بخشنامه و تنظیم امور بانکی این کارها را انجام دهد .به معنای
دیگر حد دخالت دولت در بخش مسکن تا جایی است که بتواند
مسکن خانواده های کم درآمد را ساماندهی کند و در سایر مسائل
در حد نظارت ،هدایت و حمایت باقی بماند.
مظاهریان با تأکید بر اینکه سایر اقدامات دخالتی در حد دولت

 3برنامه و در  7اقدام صورت گرفته است .وی افزود :این  7اقدام شامل «ایجاد و توسعه
شرکتهای دانشبنیان هوایی»« ،ایجاد و توسعه کارگزاریهای تخصصی صنعت هوایی»،
«تشکیل سامانه شبکه شرکتهای هوایی و هوانوردی»« ،فنبازار»« ،تشکیل بانک اطالعاتی
تجاری صنعت هوایی ایران»« ،کنترل واردات محصوالت هوایی مشابه تولید داخل» و «تامین
زیرمجموعههای شبکه هایپرمارکت هوایی و هوانوردی» میشود .به گفته منطقی« ،شناسایی
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نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسالمی:

مظاهریان اعالم کرد

که بازار شکست بخورد و با شکست بازار ،دولت باید برای برگرداندن
تعادل به جامعه دخالت داشته باشد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :در
آمارها گفته می شود که اگر یک خانوار ایرانی ۱۱ ،سال همه درآمد
خود را جمع کند می تواند خانه دار شود یا اینکه اعالم شده در
ایران  ۳۳درصد ماهانه خانوار به بخش مسکن اختصاص می یابد.
همچنین سه دهک جامعه زیر خط فقر مسکن هستند یا در آمار
دیگری اعالم شده  ۱۳۵هزار هکتار بافت های هدف بهسازی و
نوسازی در کشور داریم .یعنی دو برابر مساحت تهران .همه این
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کشاورزی و راهسازی فاقد بیمه نامه هستند.
وی افزود ۹۵ :درصد از  ۱۱میلیون موتورسیکلت پالک شده در کشور بیمه نامه
شخص ثالث ندارند؛ این در حالی است که سهم موتورسواران از پرونده های جرحی و
فوتی تصادفات حدود  ۲۵درصد است.
رئیس صندوق تامین خسارت های بدنی توضیح داد که از ابتدای سال گذشته و با
هماهنگی با پلیس ،هیچ موتورسیکلتی بدون بیمه نامه پالک نشده است.
این مقام مسئول با یادآوری اجرای دو مرحله از طرح بخشودگی جرائم دیرکرد
بیمه شخص ثالث موتورسیکلت ها ،گفت :قبل از اجرای این طرح تنها  ۳۰۰هزار
موتورسیکلت دارای بیمه نامه بودند که با اجرای این طرح به یک میلیون موتورسیکلت
افزایش پیدا کرد ولی با این حال همچنان  ۱۰میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه نامه
هستند.
وی یکی از ویژگی های های قانون جدید بیمه شخص ثالث را ماده  ۵۰عنوان کرد
که براساس آن در تمامی تصادفات نمایندگان صندوق تامین خسارت های بدنی و
شرکت های بیمه باید حاضر باشند.
جباری توضیح داد که این ماده در صندوق تامین خسارت های بدنی عملیاتی شده
و حتی تعدادی از کارشناسان آن در برخی از دادگستری ها مستقر شده اند اما هنوز
برخی از شرکت های بیمه نتوانسته اند آن را عملیاتی کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :با ابالغ قانون جدید بیمه شخص ثالث،
صندوق تامین خسارت های بدنی از حالت سنتی خارج و به صندوقی حرفه ای و
اقتصادی تبدیل شد.
رئیس صندوق تامین خسارت های بدنی با بیان اینکه پدیده شوم تصادفات رانندگی
همطراز افزایش ترافیک جلو آمده ،افزود :از سال  ۱۳۹۳هم در ماموریت ها و هم در
وظایف و اهداف صندوق خسارت های بدنی تحول به وجود آمده است.

ستاد اربعین بانک سامان تشکیل شد
در راستای ایجاد هماهنگی بیشتر امور مربوط به اربعین حسینی و
خدماترسانی بهتر به زائران اباعبداهلل الحسین(ع) در مناطق مرزی ،ستاد
اربعین بانک سامان تشکیل شد.
مصطفی ضرغامی معاون بانکی و بازاریابی در گفتوگو با «سامان رسانه» با اعالم
این خبر گفت :این ستاد با عضویت مدیریت پشتیبانی ،مدیریت بانکداری الکترونیک،
مدیریت بانکداری خرد و مدیریت روابط عمومی و صدای مشتریان تمهیدات الزم برای
خدمترسانی در پایانههای مرزی کشور عراق در مدت پیادهروی اربعین را اجرایی
خواهد کرد.
معاون بانکی و بازاریابی بانک سامان تصریح کرد :از روز اول آبان 7خودرو و کانکس
ثابت بانک سامان در سه پایانه مرزی ،خدمات بانکی را در اختیار زائران حضرت اباعبداهلل
الحسین(ع) قرار میدهند و تا بازگشت کامل زائران در منطقه حضور خواهند داشت.

آغاز احداث مدرسه ابتدایی شهدای بانک ملی
در روستای «بناری»
آیین کلنگ زنی مدرسه ابتدایی شهدای بانک ملی ایران در روستای بناری از
توابع بخش دیشموک استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور مسئوالن بانک
ملی ایران استان و جمعی از مدیران ارشد استانی و مردم منطقه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،این بانک مبلغ یک میلیارد ریال برای ساخت
مدرسه روستای بناری اختصاص داده است.
در مراسم کلنگ زنی این مدرسه ،احداله امیری رئیس اداره شعب بانک ملی ایران
استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه پیش از این نیز بانک در احداث دو باب
مدرسه در روستاهای محروم استان مشارکت داشت ،ابراز امیدواری کرد با همکاری اداره
کل نوسازی مدارس استان ،این مدرسه تا پایان سال به بهره برداری برسد.
علی پوزش فرماندار کهگیلویه نیز با بیان اینکه بانک ملی ایران اولین و تنها بانکی است
که در بخش دیشموک شعبه دارد ،افزود :بانک ملی ایران تنها بانکی است که در راستای
مسئولیت اجتماعی خود به احداث مدرسه در این بخش به عنوان یکی از محرومترین
مناطق کشور ،اقدام کرده است.

استقرار سامانه جامع حسابداری شعب بیمه ایران
تا آذر امسال
پروژه «سیستم جامع مالی و پشتیبانی بیمه ایران» با حضور رئیس هیات
مدیره و مدیرعامل بیمه ایران کلید می خورد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ،محسن پورکیانی در آئین افتتاحیه همایش
آموزشی «حسابداری متمرکز تحت وب شعب» در پروژه «سیستم جامع مالی و
پشتیبانی بیمه ایران» ،در سخنانی با اشاره به برنامه ها و سرمایه گذاری های انجام
گرفته برای توسعه فناوری های نوین در بیمهایران ،استقرار نظام جامع پشتیبانی و
سامانه جامع بیمه گری را از اهداف مهم و راهبردی شرکت دانست که در حال اجراست.

