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ود حاضر شدند یابان بیمه دانا در جاجر ارز
گروه ارزیابی خس��ارت بیمه دانا در ساعات 
ابتدای��ی در محل س��قوط اتوبوس به دره 
جاجرود حاضر ش��دند.به گ��زارش روابط 
عمومی بیمه دانا،بیژن صادق، رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل بیمه دانا، درباره حادثه س��قوط یک 
دس��تگاه اتوب��وس ب��ه دره جاج��رود گف��ت: همکاران 
مدیریت اتومبیل بالفاصله در ساعات اولیه با حضور در 

صحنه عملیات ارزیابی را آغاز کردند.
وی با اش��اره ب��ه عمق حادثه اضافه کرد: بر اس��اس 
بازدیدی که از محل حادثه انجام شده و همچنین مراجعه ای 
که توس��ط همکاران این شرکت از بیمارستان های محل 
بستری انجام شده است در این سانحه 11 نفر کشته و 26 
نفر مصدوم شده اند که تعداد 7 نفر از مصدومین تا پیش 

از ظهر امروز از بیمارستان مرخص شده اند.
صادق در پایان خاطرنشان کرد: پس از طی مراحل 
رسیدگی و تعیین علت تامه حادثه این شرکت تعهدات 

قانونی خود را در قبال ذینفعان انجام خواهد داد.

ونمایی کرد بیمه البرز از چترا ر
بیمه الب��رز از تازه ترین محص��ول خود در 
بخش بیمه ه��ای عمر و مس��تمری تحت 
عنوان "چت��را" رونمایی ک��رد .به گزارش 
روابط عمومی بیمه البرز، مراسم رونمایی از 
طرح جدید بیمه های عمرو مستمری با عنوان "چترا" با 
حض��ور مدیرعامل، قائم مق��ام مدیرعامل و مدیران این 

شرکت برگزار شد.
بر اس��اس این گزارش: رس��ول تاجدار، مدیر عامل 
ش��رکت بیمه البرز پس از رونمای��ی از بیمه نامه چترا، 
گفت: سهم کشور ایران از سبد پورتفوی جهانی بیمه های 
عمر ناچیز است هر چند طی چند سال گذشته در داخل 
کشور سهم از بازار این رشته افزایش یافته است و هنوز با 
میانگین جهانی فاصله زیادی دارد.وی ابراز امیدواری کرد 
با عرضه بیمه نامه چترای بیمه البرز سهم بیمه های عمر 

در سبد پورتفوی بیمه ای کشور افزایش یابد.

صدور آنالین بیمه مسافرتی در بیمه معلم
فروش آنالین بیمه مس��افرتی خارج از کشور 
از اردیبهشت 96 در بیمه معلم اجرایی شده 
اس��ت. ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بیمه 
معلم،عب��اس معینی، معاون فنی اش��خاص 
بیمه معلم با اعالم خبر باال گفت: بیمه نامه های مسافرتی 
بیمه معلم با همکاری شرکت کمک رسان ایران )sos( و 
ش��رکت رای��س ش��وتز )REISE-SCHUTZ( صادر 
می ش��وند و از اردیبهش��ت 96 به منظور رفاه مش��تریان 

فروش الکترونیکی بیمه نامه را نیز آغاز کرده ایم.
معاون فنی اش��خاص بیمه معلم در ادامه به رش��د 
صدور بیمه نامه های حوادث گروهی تورهای گردشگری 
داخلی اشاره کرده و افزود: در 5ماهه اول سال 96 تعداد 
بیمه نامه های صادره بیمه معلم در رشته حوادث گروهی 
تورهای گردشگری داخلی چه از لحاظ تعداد و و چه از 

لحاظ حق بیمه افزایش چشمگیری داشته است.

وش بیمه های عمر بیمه کوثر رشد جهشی در فر
فروش بیمه  های عمروحوادث در پنج ماهه 
اول س��ال96 نس��بت به مدت مش��ابه در 
س��ال گذش��ته 90درصد افزایش یافت.به 
گ��زارش روابط عم��وم یبیمه کوث��ر، بهزاد 
ش��عبانی فر، مدیر بیمه ه��ای عمروح��وادث بیمه کوثر 
گف��ت: فروش بیمه   ه��ای عمروحوادث این ش��رکت در 
پنج ماهه اول س��ال96 نس��بت به مدت مشابه در سال 
گذش��ته از مبل��غ 447ه��زار و781 میلی��ون ری��ال 

به845هزارو675میلیون ریال رسید.
بر اس��اس این گزارش: وی با بی��ان اینکه تعامل و 
همکاری میان شبکه فروش و ستاد مرکزی و همچنین 
تالش کارشناسان عمروحوادث در سراسر کشور از عوامل 
مهم و کلیدی این افزایش فروش است، خاطرنشان کرد: 
کارشناس��ان بیمه های عمروحوادث در تالش هستند تا 
با پرداخت خسارت در مدت کمتر از 10روز در راستای 
افزایش رضایت مندی مش��تریان گام بردارند.ش��عبانی 
فر با اش��اره به اینکه نخس��تین بیمه ترکیبی در رشته 
حوادث انفرادی از س��ال95 به بازار عرضه ش��ده است، 
گفت: س��عی داریم با طراحی بیمه نامه های جدید برای 

توسعه فرهنگ بیمه نقش افرینی کنیم.

 بیمه "ما" 
ین شرکت معرفی شد در بورس شفاف تر

در راستای اهداف مشتری مدارانه و در جهت 
خدمت رسانی مناسب و سریع و در دسترس 
مشتریان بودن، ساختمان جدید شعبه بیمه 

"ما" در شهر اردبیل افتتاح و راه اندازی شد.
 به گزارش روابط عمومی بیمه ما آیین راه اندازی و 
افتتاح شعبه اردبیل با حضور صفدری مدیرعامل، بهاری 
ف��ر عضو هیات مدیره، امیرحس��ین قربانی معاون فنی، 
امیر شفیعی مدیر امور شعب،کشور سیما مدیر بیمه های 
مهندسی، خاص و انرژی، مددی مدیر امور نمایندگان و 
کارگزاران و مطوری مش��اور رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اس��المی، انوجی مدیر شعب بانک ملت 

استان اردبیل و برخی از مسئولین شهری برگزار شد
در ابتدای این مراس��م میراحمدزاده رییس ش��عبه 
اردبیل ضمن عرض خیر مقدم به اعضای شورای اسالمی 
شهر اردبیل، روسای برخی بانک ها و شرکت های بیمه ای 
و برخی مسئولین شهری، به اختصار گزارشی از عملکرد 
ش��عبه در طول فعالی��ت ارائه کرد.در ادام��ه قربانی، به 
تش��ریح مدیری��ت اصولی و فنی با رویکرد شناس��ایی و 

ارزیابی صحیح ریسک برای شبکه فروش پرداخت.
در ادامه صفدری با اش��اره به اینکه شرکت بیمه " ما 
" در س��ال 1396 به عنوان نخستین شرکت بیمه مجمع 
ساالنه خود را برگزار کرد افزود: بیمه "ما" باالترین سود را به 
ازای هر سهم پرداخت کرده است که این امر در سایه تالش 
همه جانبه همکاران ستاد و شبکه فروش و شعب سراسر 

کشور و توجه ویژه تمامی پرسنل محقق شده است.
به گفته صفدری، بیمه "ما" در بورس کشور شفاف 
ترین ش��رکت معرفی شده اس��ت، به گونه ای که امروز 
در جایگاه 56 ش��رکت بورس کشور قرار گرفته ایم در 

حالیکه که در گذشته در رتبه 115 قرار داشتیم. 

یان   افزایش کیفیت و رضایت مشتر
از اهداف سایپا است

معاون کیفیت گروه خودروس��ازی س��ایپا ه��دف گذاری 
برای افزایش کیفیت محصوالت و جلب رضایت هر چه بیش��تر 
مش��تریان را جزو مهم ترین برنامه ه��ای مجموعه اعالم کرد و 
گفت: موضوع کیفیت به عنوان یکی از س��رفصل های راهبردی 

در سطح گروه، شناخته می شود.
 به گزارش سایپا نیوز؛ داریوش گل محمدی ضمن یادآوری 
اق��دام مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا در عذرخواهی از 
مشتریان و برنامه این مجموعه برای ارتقای کیفیت خودروهای 
تولیدی اظهارکرد: مدیریت ارشد گروه همواره رضایت مشتری 
را به عنوان اولین هدف س��ایپا مدنظر قرار داده و در راس��تای 

همین موضوع، مرکز ارتباط با مشتریان تشکیل شد.
وی اف��زود: 75 درصد فرایند کیفیت در زمان طراحی، 20 
درص��د در هنگام تولید محص��ول و پنج درصد نی��ز در حوزه 
خدمات پس از فروش صورت می گیرد و بر این اس��اس، تمامی 
صح��ه گذاری های کیفی از زمان طراحی تا فروش بعد از تایید 

معاونت کیفیت اجرایی و نهایی خواهد شد.
معاون کیفیت گروه خودروس��ازی سایپا در خصوص ارتقاء 
س��طح کیفی محصوالت این مجموعه تصریح کرد: برنامه های 
مختلفی باهدف تضمین کیفیت در فرایند تولید طراحی ش��ده 
و قصد داریم به صورت گام به گام، مراحل قبولی محصوالت در 

استانداردهای کیفی را دنبال کنیم.
گل محمدی با اش��اره به نقش ش��رکت های تامین کننده 
قطع��ات در افزایش جای��گاه کیفی محص��والت تولیدی گروه، 
خاطرنشان کرد: شرکت سازه گستر به عنوان بازوی اصلی سایپا 
در تامین قطعات، با ارتباط موثر با زنجیره تامین می تواند نقش 
مهمی در ارتقاء کیفیت قطعات ایفا کند و این موضوع می تواند 
در باالبردن کیفت نهایی خودرو بس��یار تاثیرگذار باشد. وی در 
ادامه ارتقای س��طح کیفی تولید با استفاده از روش های مبتنی 
بر تولید ناب را از دیگر برنامه های مجموعه دانست و تاکیدکرد: 

با الگو برداری از نظام تولید موفق و بومی س��ازی آن می توانیم 
سطح کیفی استاندارد های تولیدی گروه را افزایش دهیم.

آغاز فروش اینترنتی خودرو ساندرو استپ وی
معاون بازاریابی و فروش گروه س��ایپا با اش��اره به استقبال 
بی نظیر مش��تریان از خودرو ساندرو استپ وی همزمان با آغاز 
فص��ل پاییز گفت: گروه خودرو س��ازی س��ایپا در نظر دارد در 
راس��تای رضایتمن��دی و حمای��ت از مش��تریان عزی��ز فروش 

اینترنتی این خودرو پر طرفدار را به اجرا گذارد.
رض��ا تقی زاده افزود: یکی از دالیل اس��تقبال بی نظیر از این 
محصول، کیفیت بسیار مناسب محصوالت شرکت پارس خودرو 
نس��بت به س��ایر خودرو های موجود در بازار می باشد و اجرای به 
موقع تعهدات و خدمات پس از فروش متمایز گروه خودروس��ازی 
سایپا در سطح کشور، باعث شده تیراژ تولیدی این خودرو همچنان 
از تقاضای آن در بازار کمتر باشد؛ اما با هماهنگی های به عمل آمده 
سعی شده تا تیراژ تولیدی این خودرو اضافه شود و امکان ثبت نام 

برای تعداد بیشتری از مشتریان محترم فراهم شود.
وی اظهار داش��ت: پیش فروش خودرو س��اندور استپ وی 
ب��ا موعد تحویل آذر و دی ماه س��ال جاری از س��اعت 11 روز 
یکشنبه 26 شهریور ماه آغاز خواهد شد که با هدف جلوگیری 
از عرضه مجدد و توزی��ع عادالنه آن محدودیت کد ملی برقرار 
خواهد بود. بنابراین امکان ثبت نام تنها برای مش��تریانی فراهم 
خواهد بود که تا کنون موفق به ثبت نام این خودرو نشده اند.

و باز هم صعود کرد  وش ایران خودر خدمات پس از فر
بر اس��اس آخرین نتایج اعالم شده از سوي شرکت بازرسي 
کیفیت و اس��تاندارد ایران، رضایت  مشتریان از خدمات پس از 
فروش ایران خودرو، در بهار 96 نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 

قبل، 25 امتیاز افزایش یافته است. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومي ایس��اکو، مدیر عامل ش��رکت 
خدم��ات پس از ف��روش ایران خودرو در این ب��اره گفت: طبق 
گزارش ش��هریور ش��رکت بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران، 
ش��اخص رضایت مشتریان ایساکو که در بهار سال گذشته عدد 

711 را نش��ان می داد در س��ه ماهه ابتدای س��ال 96 به 736 
رسید و شرکت ایس��اکو با بهبود عملکرد خود باز هم موفق به 

افزایش چشمگیر رضایت مشتریان شد.
رضا حسینی افزود: این در حالی  است که شرکت ایساکو، پیش 
از این در ارزیابی مربوط به س��ال 95 برای هشتمین بار متوالی، 
مقام اول خدمات پس از فروش در بین تمامی خودروسازان کشور 
را از آن خود کرده بود. وي افزود: ایس��اکو س��ال 96 را با برنامه 
»جه��ش« آغاز کرد که این برنامه بر مبنای س��ه عنوان »جلب« 
اعتماد مش��تریان و ارتقاي برند ایران خودرو، »هوش��مندي« در 
ف��روش، کیفیت و افزایش بهره وري در فرآیندها و »شناس��ایي« 
نیاز مشتریان،  طراحي و توسعه نوآورانه در خدمات پس از فروش 
اجرایی ش��د تا س��طح رضایت مندی دارندگان محصوالت ایران 

خودرو از خدمات پس از فروش بیش از پیش ارتقاء یابد.
حس��یني تصریح کرد: در راستای اجرای برنامه  »جهش«، 
ایساکو با بهبود در فرآیندهای پذیرش تا ترخیص، پیش بینی  و 
کاهش زمان تعمیرات، به روزآوری و بهینه سازی سیستم  جامع 
خدمات و بازرگانی نمایندگی ها و بازنگری در سیستم مدیریت 
موجودی قطعات یدکی انبارها، موفق به افزایش میزان رضایت 

مشتریان از خدمات پس از فروش شده است.
امضای قرارداد ایران خودرو و مرسدس بنز 

در قالب شرکت مشترک 
گروه صنعتی ایران خودرو و ش��رکت مرسدس بنز قرارداد 
ایجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات پس از فروش 
خودروهای تجاری را امضا کردند. همچنین قرار داد دو شرکت 

مشترک دیگر نیز در ماه های آینده نهایی می شود. 
این قرارداد روز س��ه شنبه میان شرکت ایران خودرو دیزل 
به نمایندگ��ی از گروه صنعتی ایران خودرو و ش��رکت بنز، در 

سایت تولید وورث، مقر اصلی مرسدس بنز به امضا رسید.
در امضای این قرارداد علی ماجدی س��فیر ایران در آلمان، 
محس��ن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و 

جمعی از مدیران ارشد دو شرکت حضور داشتند.

یک��ه زارع، مدیر عامل گروه صنعت��ی ایران خودرو در این 
مراس��م با اش��اره به امضای قرار داد و تفاهم نامه با شرکت بنز 
در تولید و فروش محصول س��واری، اب��راز امیدواری کرد که با 
توجه به همکاری های دو ش��رکت در حوزه خودروهای تجاری 
همکاری طرفین در خصوص تفاهم نامه و قرار داد سال گذشته 

نیز به همین منوال پیگیری شود.
قرار داد خودروهای تجاری امضا شدش��امل ایجاد شرکت 
مش��ترک در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای 
تجاری است.این شرکت، به صورت انحصاری مسئولیت فروش 

محصوالت تجاری مرسدس بنز را بر عهده خواهد داشت.
همچنین ش��رکت دوم که قرار داد آن در ماه آینده نهایی 
می ش��ود، مسئولیت تولید را برعهده دارد و نسل فعلی و آینده 

کامیون آکتروس از جمله تولیدات این شرکت خواهد بود.

حمایت از قطعه سازان 
جزء وظایف وزارت صنعت و معدن است

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، 
با توجه به مس��ائل مطرح در جریان داخلی س��ازی خودروهای 
جدید گفت: انتظار می رود با توجه به شروط معین در قراردادها تا 
پایان دولت داوزدهم، سهم داخلی سازی خودروسازهای جدید به 

رقم قابل قبول حداقل 70 تا 80 درصد برسد.
به گزارش خانه ملت، فریدون احمدی اظهار داشت: بر اساس 
اطالعات موجود شرکت های خارجی در جریان قراردادهای جدید 
خودرویی و در راستای شروط معین در داخلی سازی ها، در حال 
ممیزی قطعه س��ازان هس��تند، از این رو پیش بینی می شود در 
این جریان با تعداد قابل توجهی از قطعه سازان توانمند و دارای 

تجهیزات و امکانات روز قرارداد همکاری امضاء شود. 
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای اس��المی، 
تصری��ح کرد: البته بخش��ی از قطعه س��ازان داخل��ی نیز برای 
همکاری ها نیازمند نوس��ازی تجهیزات و ماشین آالت هستند 
ک��ه ای��ن موضوع قطعا ب��ا حمایت و همراهی خودروس��ازان و 

سرمایه گذاری در این بخش محقق خواهد شد.

اتول

مراسم تجلیل از نخبگان کوثر برگزار شد
مراس��م تجلی��ل از نخب��گان کوثر در کس��ب رتبه 
نخست المپیاد علمی بانک ها وموسسات اعتباری 
برگزار ش��د.به گ��زارش روابط عمومی موسس��ه 
اعتب��اری کوثر؛ مراس��م تجلیل از نخب��گان افتخار 
آفرین موسس��ه اعتباری کوثر در کس��ب رتبه نخس��ت اولین 
المپیاد علمی بانک ها و موسسات اعتباری با حضور مدیرعامل، 
قائ��م مقام، دبی��ر کل بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی، 
مس��ئولین کش��وری و لش��گری، مدی��ران ورزش��ی، معاونین، 

مدیران، نخبگان و کارشناسان کوثر برگزار شد.
عیس��ی رضایی مدیرعامل موسس��ه اعتب��اری کوثر ضمن 
تبری��ک ایام عید س��عید غدیر، والدت امام موس��ی الکاظم)ع( 
گفت: جوانان کوثری در اولین رقابت علمی بانک ها و موسسات 
اعتب��اری خصوصی ثاب��ت کردند که ما می توانی��م. وی افزود: 
جوانان کوثر ثابت کردند که کش��ور به جوان هایی نیاز دارد که 
بتوانند بازوان پُرقدرتی برای پیشرفت کشور، سرشار از انگیزه ی 

ایمانی، بصیرت دینی، هّمت بلند واعتماد به  نفس باشند.

 افتتاح شرکت آرد خوزستان 
با تسهیالت بانک صنعت و معدن

ش��رکت آرد خوزستان با تامین مالی بانک صنعت و 
معدن در استان خوزستان به بهره برداری می رسد 
و در نتیجه آن 135 شغل مستقیم ایجاد می شود.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بانک صنعت 
و مع��دن، برای اجرای طرح یاد ش��ده پرداخت مبلغ 3 میلیون 
و 620 هزار یورو تس��هیالت ارزی توس��ط این بانک به تصویب 
رسیده است. بنا به این گزارش، صنایع کوچک و متوسط استان 
خوزس��تان تاکن��ون بیش از 55 میلیارد توم��ان در قالب طرح 
رون��ق تولید از بانک صنعت و معدن تس��هیالت دریافت کرده 
اند.گفتنی اس��ت بانک صنعت و معدن طرح های ارزشمندی را 
در س��ال های اخیر در استان خوزستان تامین مالی کرده که به 

افزایش سطح اشتغال در این استان انجامیده است.

اطالعیه جدید بانک آینده
بان��ک آینده آخرین اقدامات ص��ورت گرفته درباره 
تعیین تکلیف دارایی ها و بدهی های تعاونی اعتبار 

افضل توس را اعالم کرد.

به گزارش روابط عمومی بان��ک آینده در اطالعیه ای اعالم 
کرد: پیرو واگذاری مدیریت دارایی ها و بدهی های تعاونی اعتبار 
افضل ت��وس )در حال تصفیه( به بانک آینده براس��اس مصوبه 
شورای محترم پول و اعتبار، مواردی از مهم ترین اقدامات انجام 
ش��ده در اجرای این مسئولیت را به استحضار ذی نفعان تعاونی 
اعتب��ار افض��ل توس )در ح��ال تصفیه( به ویژه  س��پرده گذاران 

محترم آن تعاونی می رساند:
ی��ک هفته پ��س از واگذاری رس��می، بی��ش از 200 نفر از 
همکاران بانک آینده در شعب تعاونی در حاِل تصفیه افضل توس 
در سراسر کشور مستقر شده و پاسخگوی سپردهگذاران محترم 
تعاونی افضل توس و رفع س��ایر مش��کالت احتمالی آنها بوده اند. 
وضعیت کلیه س��پرده ها و مشخصات س��پرده گذاران، بررسی و 
اطالعات آن با ذکر جزییات روشن شده است. بانک آینده ضمن 
آماده  نمودن زیرس��اخت های فنی، آمادگی خود را جهت انتقال 
سپردههای مشتریان تعاونی افضل توس )در حال تصفیه( به بانک 

محترم مرکزی ج. ا. ایران اعالم نموده است.

پرداخت 10 هزارفقره وام ازدواج توسط بانک سامان
رضا ش��یرین گوهریان، مدیر اعتبارات خرد و صنفی 
بانک س��امان ب��ا اعالم مطلب باال گف��ت: پرداخت 
تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج از س��ال گذشته 
به عن��وان یک��ی از برنامه ه��ای اصل��ی بان��ک برای 
یاری رسانی به نسل جوان جامعه در دستورکار قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی بانک س��امان، وی تصریح کرد: بر 
همین اساس بانک سامان هم  راستا با سیاست های ابالغی بانک 
مرک��زی، بودجه مجزایی به این امر اختصاص داده که بر همین 
اساس، از ابتدای سال 95 تا 20 شهریورماه سال جاری، 10 هزار 
و 820 فقره تس��هیالت به مبلغ یک هزار و یکصد و سی میلیارد 

ریال به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است. 

اعالم شرایط بخشودگی جرائم دیرکرد بانک توسعه تعاون
و  اعتب��اری  ام��ور  مدی��ر  الب��رزی،  حمیدرض��ا 
سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون با تشریح مصوبه 
وی��ژه هیئت مدیره ای��ن بانک برای بخش��ودگی 
جرائ��م دیرکرد گفت: مش��تریان می توانند تا پایان 

مهرماه سال جاری از این تسهیالت برخوردار شوند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون،البرزی با اشاره 
به مصوبه هیئت مدیره این بانک به مناسبت هفته تعاون، گفت: 

هیات مدیره بانک با نگاه ویژه تصمیم گرفت که اگر مشتریان و 
یا تعاون گران تا پایان مهرماه سال جاری برای تسویه بدهی خود 

اقدام کنند، 6درصد جریمه تأخیر و دیرکرد آنها حذف شود.

 قرعه کشی جشنواره "یک بام و چند برنده" 
بانک ملی ایران برگزار شد

به رواب��ط عمومی بانک ملی ایران، طی مراس��می 
مرحله دوم قرعه کشی جشنواره " یک بام و چند 
برنده" با حضور تنی چند از مس��ئوالن این بانک 
برگ��زار و برن��دگان ای��ن مرحل��ه از قرعه کش��ی 

جشنواره به قید قرعه معرفی شدند.
 قابل ذکر اس��ت؛ این جش��نواره به منظور معرفی س��امانه 
ب��ام و امکان��ات آن در نزد مش��تریان بانک ملی ای��ران از اول تا 
31ش��هریورماه سال جاری و به مناس��بت سالروز تأسیس بانک 
برگزار می ش��ود و مش��تریانی که تا مقاطع دهم، بیس��تم و سی 
و یکم ش��هریور ماه در این س��امانه عضو ش��ده باشند؛ در قرعه 
کشی سکه های تمام بهار آزادی شرکت داده خواهند شد. در این 
جش��نواره مقرر گردیده تا روزانه یک سکه بهار آزادی بر اساس 
قرعه کشی در بازه های زمانی 10- 20 و 31 شهریور ماه به یکی 
از مشتریان عضو سامانه بام اهدا شود که 2 دوره آن انجام و فقط 

10 روز دیگر برای قرعه کشی مرحله سوم فرصت باقیست.

پست بانک اقدامات مهمی در حوزهICT انجام داده
پست بانک ایران بعنوان بانک عامل صندوق توسعه 
مل��ی و وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات 
اقدامات مهمی را در حوزهICT انجام داده است.

 به گزارش روابط عمومی پس��ت بانک، ذوالنور 
نماین��ده مردم قم در مجلس درجمع مدی��ران کل زیرمجموعه 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دراستان اظهارداشت: پست 
بان��ک ایران بعنوان بان��ک عامل صندوق توس��عه ملی و وزارت 
 ICTارتباط��ات و فناوری اطالعات اقدامات مهم��ی را در حوزه
انجام داده است. وی در این دیدار ضمن بیان مطلب فوق و اعالم 
حمایت مجلس از این بانک در راستای خدمات رسانی در مناطق 

روستائی و محروم از اقدامات آن درسطح کشور قدردانی نمود.
همچنین عباس استواری مدیر شعب پست بانک استان قم 
در این دیدار به ارائه عملکرد استان بویژه در مناطق کم برخوردار 
و روس��تائی در راس��تای پرداخت تس��هیالت خرد روس��تائی و 
تسهیالت اشتغالزائی از محل صندوق توسعه ملی جهت تأمین 

مالی طرح های توسعه ملی در سطح استان پرداخت.

وابط عمومی بانک صادرات ایران لوح تقدیر گرفت ر
ل��وح تقدیر پنجمین کنفران��س حرفه ای گرایی در 
رواب��ط عمومی، به پاس تالش در جهت آموزش و 
توس��عه حرفه ای روابط عمومی ایران، به مدیر کل 

روابط عمومی بانک صادرات ایران تعلق گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات، دراین لوح از اهتمام و 
تالش حمید رضا رهبر، مدیر کل روابط عمومی بانک صادرات، در 
راستای آموزش و توسعه حرفه ای روابط عمومی تقدیر شده است.

وجود کارکنان فعال، با انگیزه و هدفمند رمز موفقیت
مدیرشعب استان قزوین، وجود کارکنان فعال، باانگیزه 

و هدفمند را رمز موفقیت هر سازمان دانست.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحس��نه مهر 
ایران، میرزا عبدالهی ها با اشاره به جایگاه بانک قرض 
الحس��نه مهر ایران در میان سایر بانکها اظهارداشت: با توجه به 
ن��وع خدمتی که بانک به جامعه ارای��ه می نماید و تفاوت آن با 
خدمات سایر بانکها، این بانک از جایگاه ویژه ای برخوردار است 
و رشد منابع چند سال اخیر نیز گواه این مدعاست، امیدوارم با 
تالش کارکنان در شناساندن هر چه بهتر و بیشتر خدمات نوین 
بانکداری به خصوص بانکداری الکترونیک، ماموریت خود را در 

قبال بانک قرض الحسنه مهر ایران ایفا نماییم.

یز نوسازی ۲ هزار و ۵00 تاکسی فرسوده تبر
نوس��ازی 2 هزار و 500 تاکسی فرسوده تبریز اخبار 
پولی مالی- 2 هزار و 500 تاکس��ی فرسوده تبریز با 
پرداخت تسهیالت از سوی بانک شهر نوسازی شد.

صفر صالحلو، رئیس سرپرستی منطقه 2 بانک 
شهر با اش��اره به اهمیت نوس��ازی ناوگان حمل و نقل شهری 
گفت: در این حوزه بیش از 2 هزار و 500 تاکسی فرسوده تبریز 
در نیمه دوم س��ال گذشته با پرداخت تسهیالت از سوی بانک 
شهر نوسازی شده اس��ت. صالحلو با اشاره به حمایت های این 
بانک از پروژه های شهری کالنشهرها گفت: مشارکت در اجرای 
طرح ه��ای پل های راه آهن، توانیز و گل��کار، میدان افالک نما، 
تقاطع غیر هم س��طح ماران، میدان آذربایجان، پروژه آیسان و 
قطار شهری در تبریز و طبقه اول پل قدس در اردبیل از جمله 

اقدامات بانک شهر در این منطقه بوده است.

بانکنامه

پیش از ظهر دی��روز چهل و 
ت ر تج����ا

گروه اقتصاد
چهارمین فروشگاه از مجموعه 
زنجی��ره ای  فروش��گاه های 
»تاک« با حضور آیت ا... ابراهیمی، مدیرعامل بانک 
انصار، در اتوبان شهید محالتی )آهنگ( افتتاح شد.
ابراهیمی در این مراسم با تشکر و قدردانی از 
دس��ت اندرکاران طرح »حات��م«، حمایت از تولید 
ملی، اظهار داش��ت: فرایند کل��ی طرح »حاتم« از 
آنجا ناشی می ش��ود که ما در کشور مشکل تولید 
نداریم بلکه مشکل مصرف داری و اگر کسی بتواند 

در این رابطه اقدامی انجام دهد ارزشمند است.
وی در ادام��ه یکی از گره های بزرگ اقتصادی 
کش��ور را تقابل نظ��ام بانکی را ب��ا تولیدکنندگان 
خواند و اظهار داش��ت: در ش��رایط فعلی که نظام 
بانکی بدون کسر مالیات و ریسک به سپرده گذاران 
سود می پردازد عمال کسی تمایلی برای تولید ندارد 

و تولید در شرایط فعلی مجاهدت اقتصادی است.
مدیرعام��ل بان��ک انصار ادامه داد: هر کس��ی 

می خواهد با دشمنان کشور مقابله کند باید حامی 
تولید باش��د. وی با اش��اره به همکاری حدود 15 
تولی��د کننده داخلی در ط��رح حاتم تصریح کرد: 
بانک انصار طی سه ماه آینده به طور متمرکز روی 
طرح حاتم تبلیغات وسیعی انجام می دهیم تا این 

طرح نهادینه شود.
ابراهیمی در ادامه بر لزوم سالم ماندن این طرح 
تاکی��د کرد و گفت: تمام تالش ما بر این اس��ت که 
بودجه ای که ب��رای این طرح در نظر گرفته ش��ده 
مستقیم به دست تولید کننده برسد و توزیع کنندگان 

مانند فروشگاه تاک باید مراقب باشند تا این موضوع 
تبدیل به ابزار سوء نشده و سالم انجام شود.

مدیرعام��ل بان��ک انص��ار، یک��ی از راه ه��ای 
کاه��ش هزینه های توزیع و فروش را اس��تفاده از 
سیس��تم های نوین خواند و بیان کرد: باید س��عی 
کنید با استفاده از فناوری های نوین سرعت کار را 

باال برده و تسهیل ایجاد کنید.
صالحیان، مدیرعامل ش��رکت فروش انتخاب، 
نیز در این مراس��م گفت: با توجه به سیاس��ت ها و 
اس��تراتژی های بانک انصار در جهت عمل نمودن 

ب��ه منویات و فرمایش��ات مقام معظ��م رهبری در 
خصوص اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی 

و مصرف کاالی داخلی کرده است.
وی اف��زود: ای��ن بان��ک اق��دام ب��ه راه اندازی 
فروش��گاه های زنجیره ای جهت تس��هیل در عرضه 

محصوالت تولید داخل به نام فروشگاه های زنجیره ای 
تاک نموده است به نحوی که در طی سه سال تعداد 
38 فروش��گاه راه اندازی نموده است که تعداد آن از 
16 فروشگاه به 44 فروشگاه افزایش یافته که در این 
فروشگاهها کاالهای اکثر برندهای داخلی وجود دارد 

و تولیدکنندگان از این اقدام حمایت نموده اند.
محمد ش��اهمیری، مدیر عامل فروشگاه های 
زنجیره ای تاک گفت: مساحت این فروشگاه 500 
متر مربع می باش��د ک��ه اکثر تولی��دات برندهای 

داخلی در این فروشگاه عرضه می گردد.
وی افزود: قصد داریم تعداد این فروش��گاه ها 
را در سراس��ر کشور به 80 فروشگاه افزایش دهیم 
و ه��م اکنون بی��ش از 300 نفر اش��تغال در این 
فروش��گاه ها و دفتر مرکزی مش��غول هستند. وی 
تصریح کرد: در هر فروش��گاه جدید که تاس��یس 
می ش��ود بیش از 10 میلیارد ریال کاال وجود دارد 
که باید بانک بیش��تر حمایت مالی کند تا بتوانیم 

فروشگاههای جدید را زودتر راه اندازی نماییم.

مدیرعامل بانک انصار در افتتاحیه فروشگاه های زنجیره ای تاک:

 تولید در شرایط فعلی
مجاهدت اقتصادی است

معاون وزیر صنعت اعالم کرد

دستور کار معدنی وزیر صنعت
معاون وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت با 

توسعه بیان اینکه نقش��ه های یک صد هزارم کل مسیر 
مع��ادن ایران منتش��ر ش��ده و در اختیار 
س��رمایه گذاران قرار می گیرد، گف��ت: هماهنگی کامل معدن و 

صنایع معدنی، خط مشی وزیر صنعت است.
به گزارش مهر، مهدی کرباسیان در مراسم تودیع و معارفه 
مدیرعامل ش��رکت مل��ی فوالد ایران گفت: در دنیا توس��عه در 
حوزه فوالد، خود مترادف با توس��عه است، به این معنا که یکی 

از پارامترهای توس��عه و پیشرفت کشورها، مصرف فوالد است، 
به این معنا که ایران باید برای رسیدن به این پارامتر، به تولید 
و کیفی��ت محصوالت توجه نماید؛ ضم��ن اینکه مصرف نیز در 

جامعه وسیع تر شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: انحالل ش��رکت 
ملی فوالد یکی از اتفاقات نامبارک بود که نش��ان می داد حوزه 
فوالد، از صورت مساله پاک شده است؛ در حالیکه می توانستند 
آن را کوچ��ک کرده و وظایف آن را تا 90 درصد کاهش دهند؛ 
بنابراین از تصمیمات خوب دولت یازدهم این بود که به احیای 

شرکت ملی فوالد، رای داد.
وی تصریح ک��رد: در دولت یازدهم، بازگش��ت به وضعیت 
مناس��ب در شرکت ملی فوالد در دس��تور کار قرار گرفت، این 

در حالی اس��ت که در سال 83 وزیر وقت، طرحی را به شورای 
اقتصاد ارایه کرد که 4 میلیون تن فوالد ایجاد و احداث ش��ود، 
اما در دولت هش��تم، به تصویب نرسید یا ابالغ نشد، در حالیکه 
در دولت نهم، تصمیم بر این شد که هشت طرح 800 هزار تنی 
جایگزین این طرح 4 میلیون تنی شود، در حالیکه برخی از این 

طرح ها، نه آب، نه برق و نه زیرساخت داشت.
کرباس��یان با اش��اره به کلنگ زنی یک هفته ای هفت طرح 
فوالدی در دولت نهم گفت: جایی که کلنگ زنی می شود، دیگر 
نمی ت��وان اجرایش را ملغی کرد، بنابرای��ن ما نیز به عنوان یک 
تعه��د، کار را پیگیری کردیم و هفت ط��رح فوالدی را در حال 
تکمیل داریم. وی اظهار داشت: فوالد شادگان و میانه هم اکنون 
در حال تولید هس��تند، این در حالی است که زنجیره فوالد در 

سال 2015 دچار چالش جدی افت قیمتی شد، اما اکنون قیمت 
رو به رشد است، ضمن اینکه تولید و اشتغال و توجه به صادرات، 
در حوزه فوالد به خوبی حاصل ش��ده است. فوالد سال گذشته 
بیش از 6 میلیون تن صادرات داش��ته است، در حالیکه در سال 

91، کل صادرات کشور 200 هزار تن بوده است.
کرباسیان گفت: بنای وزیر صنعت در حوزه معدن و صنایع 
معدنی بر دو محور اس��ت، به این معنا ک��ه بین حوزه معدن و 
صنایع معدنی هماهنگی کامل در سیاستگذاری، نظارت و اجرا 
وجود داشته باش��د، ضمن اینکه نقشه های یک صد هزارم کل 
معادن ایران منتشر ش��ده و به زودی در اختیار سرمایه گذاران 
قرار می گیرد. این در حالی است که اکنون صادرات فوالد ایران 

به آسیا، کانادا و اروپا صورت می گیرد.

قیمت دالر بانکی از مرز 3340 تومان گذشت
بان��ک مرکزی دیروز ارزش براب��ری 39 ارز عمده را اعالم 
ک��رد که بر اس��اس آن قیم��ت 27 ارز همچ��ون دالر، یورو و 

پوندانگلیس نس��بت به روز سه ش��نبه افزایش و 9 واحدپولی 
کاهش یافت و سه ارز دیگر نیز ثابت ماند.

هر دالر آمریکا با 27 ریال افزایش 33،420 ریال، هر پوند 
انگلیس با رش��د 469 ریالی 44،477 ریال و هر یورو با 106 

ریال افزایش 40،046 ریال ارزش گذاری شدند.
قیمت هر فرانک س��وئیس 34،843 ریال، کرون س��وئد 
4،198 ریال، کرون نروژ 4،268 ریال، دینار کویت 110،799 
ریال، یکصد روپیه پاکس��تان31،710 ری��ال، یکصد ین ژاپن 

30،369 ری��ال، دالر هن��گ کنگ 4،279 ری��ال، ریال عمان 
86،823 ریال، دالر کانادا 27،463 ریال، راند آفریقای جنوبی 
2،575 ری��ال، لی��ر ترکیه 9،742 ریال و روبل روس��یه 581 

ریال تعیین شد.


