توليدوجتارت

طالی جهانی گران تر شد
قیمت طال روز سه شنبه با کاهش شاخص دالر و در شرایطی که سرمایه گذاران در انتظار اعالم نرخ تورم آمریکا بسر می برند ،نزدیک رکورد قیمت در یک هفته گذشته معامله شد .در همین رابطه
خبرگزاری رویترز اعالم کرد :نرخ تورم در تعیین شتاب افزایش نرخ بهره در آمریکا توسط بانک مرکزی این کشور موثر است .قیمت تحویل فوری یا نقد طال در ساعت  7:31صبح دوشنبه به وقت
گرینویچ در بازار لندن با  0.4درصد افزایش نسبت در روز دوشنبه به یک هزار و  327دالر و  81سنت در هر اونس رسید .طال اوایل وقت اروز گذشته در این بازار با رسیدن به قیمت یک هزار و 328
دالر و سه سنت در هر اونس ،باالترین رکورد خود در یک هفته گذشته را ثبت کرد .دوشنبه در بازار لندن طال بیشترین افزایش قیمت یک روزه در بیش از یک هفته گذشته را تجربه کرد.

«ابتکار» وجاهت کاربردی اخذ مالیات از معامله گران ارز را بررسی کرد

راهکارهای ارزی بی سرانجام بانک مرکزی
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در یک ماه اخیر ،هر روزی که به شب رساندیم ،دالر
گرانتر شد ،ثروتمان بی ارزشتر شد ،قدرت خریدمان
کمتر شد و کار و کاسبی و تجارت هم در سیر ممتد
تزلزل ماند .در این مدت دالر بیش از  10درصد رشد را
تجربه کردهاست ،در اقتصادی که سود بانکی ساالنه
آن به صورت اسمی  15درصد است و رسما بیش از 20
درصد نمیشود .بازار سرمایه نیز به دلیل ریسکهای
فراوان سیستماتیک و ناهموار بودن محیط کسب و کار،
به رونق نرسیده و پذیرای سرمایهگذاران نیست .به همین
دلیل رشد  10درصدی ارزی که به ذات مشکالت فراوانی
از جمله دو نرخی بودن (در برخی از مواقع حتی  10نرخی
میشود) را دارد ،تقاضای افسارگسیختهای را در بازار
ایجاد کردهاست .تقاضایی که عمدتا با هدف سوداگری به
این بازار آمده و نتیجه این عرضه اندک و تقاضای فراوان،
در نهایت افزایش تورم و کاهش قدرت رقابت تولیدات
داخلی در بازارهای صادراتی و حتی بازار داخلی به دلیل
افزایش بهای تمام شدهاست.
برای مقابله با این معضل بزرگ اقتصادی ،بسیاری از کارشناسان
و برخی از مسئوالن پی در پی از بانک مرکزی درخواست مداخله
و نظارت درست در بازار ارز و همچنین اهتمام در مسئولیت
تنظیم بازار با استفاده از ابزارهای عرضه را دارند.
اما بانک مرکزی که تنها با شعارهای تنش زا ،توصیه به نخریدن
ارز میکند ،زیرا معتقد است افزایش قیمت ارز ،زیربنای اقتصادی
ندارد ،اخیرا با انتشار نامه از سوی رئیس کل این نهاد به سازمان
امور مالیاتی خبر از تعلق مالیات به حساب افراد خرید و فروش
کننده ارز داد.
در متن این نامه آمده است « :با عنایت به لزوم استقرار ثبات
در بازار ارز ،استمرار روند معرفی خریداران موصوف در راستای
اجرای سیاستهای کنترل بازار ارز و با هدف جلوگیری از اقدامات
سوداگرانه و فعالیتهای داللی که منجر به کتمان درآمد واقعی و
فرار مالیاتی میشود ،بانک مرکزی به منظور ارتقاء سطح تعامالت
خود با آن سازمان تا سر حد امکان و شناسایی و وصول دقیق
درآمدهای مالیاتی دولت ،ضمن ردیابی و تشخیص دالالن ارزی،

اقدام به استخراج و ارائه اطالعات این اشخاص کردهاست.
بر همین اساس و بنا بر نتایج حاصل از بررسیهای صورت
گرفته در ارتباط با مبادالت ارزی در دوره زمانی مربوط به ابتدای
سال جاری لغایت ۱۷۱۰/ ،۱۳۹۶/حجم بسیار زیادی از مبادالت
دالر به نام اشخاص معدودی ثبت شده که به پیوست مشخصات
هویتی به همراه میزان دالر خریداری شده توسط ایشان ارسال
میشود .لذا خواهشمند است دستور فرمایند ،پس از رسیدگی
به مبادالت اشخاص مذکور ،اقدامات الزم در خصوص وصول
مالیاتهای متعلقه صورت پذیرد.»
از این نامه چنین برآورد میشود که بانک مرکزی برای کنترل
بازار ارز ،به جای حل مسئله تمایل به ارائه راهکارهای موقت دارد.
کمبود اسکناس دالر
مصطفی اصفهانیان ،عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران
توگو با «ابتکار» در خصوص این اقدام بانک مرکزی گفت:
در گف 
پیشبینی ما این نیست که این راهکار بتواند مشکالت ایجاد شده
در این حوزه را رفع کند .بلکه شاید در مقطع خاصی بتواند به
صورت کوتاه مدت پاسخگو باشد .الزم به ذکر است که روز گذشته

که نرخ ارز با جهش زیادی روبرو شده بود و به مرز  5هزار تومان
رسید ،نرخ ارز مداخله ای 500 ،تومان کمتر بود.
این فعال اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد :باید توجه داشت
که با نوسانات اخیر بازار ،بسیاری از تولیدکنندگان که نیاز به
واردات مواد اولیه ،با مشکالت زیادی در حوزه تامین ارز مواجه
شدهاند و در نهایت نیز به دلیل افزایش هزینهها ،با افزایش قیمت
باید به جبران این ضر و زیان بپردازند .بنابراین سیستم مدیریت
اقتصادی کشور را در بلند مدت دچار مشکل میکند .برای حل
تمام این معضالت ،بانک مرکزی به جای حل مشکل دست به
کنترل افرادی زدهاست که ارز را به عنوان کاالی سرمایه نگهداری
کرده و خرید و فروش میکنند.
اصفهانیان در ادامه گفت :به نظر میرسد که معضالت اخیر بازار
ارز در پی محدودیت دولت در تامین اسکناسهای ارزی به وجود
آمدهاست .اگر در این مقطع کارتهای اعتباری ارزی در کشور
فعال بودند ،این مشکل پیش نمیآمد و یا خیلی کمتر از این
بحران بود .به خصوص که اعتماد مردم به دولت در زمینه تنظیم
بازار ارز از بین رفتهاست ،زیرا قبال با تشر و توصیه دولت ،تقاضا

کنترل میشد ،اما اکنون این اتفاق رخ نداده است.
معامالت ارزی دستخوش بحران و تغییر جهانی
معامالت ارز به منظور کسب سود از نوسانات ارزی و یا کسب
سود از فاصله قیمت ارزهای مختلف ،در دنیا مرسوم است و حتی
بازار فارکس نیز که در ایران ممنوع اعالم شده اما کاربران زیادی
دارد ،با گردش مالی هنگفتی در این حوزه فعال است  .نحوه
مالیاتگیری از معامالت این بازار نیز از معامالت کارگزاریها با
اخذ درصد اندکی انجام میشود.
پس از فروپاشی نظام ارزی برتن وودز در دنیا ،افزایش بیثباتی
ارزها فرصتی را برای معرفی قراردادهای آتی ارز به وجود آورد.
بورس کاالی شیکاگو قراردادهای آتی ارز را با معامالت مربوط به
هفت نوع ارز آغاز کرد .سپس کشورهای در حال توسعه نیز برای
کاهش نوسانات بازار ارز و کنترل آسانتر ریسک واسطهگری مالی
در سطح بینالمللی به ایجاد چنین بازاری در اقتصادهای در حال
رشد خود پرداختند.
همچنین در سال  ۱۹۷۲میالدی بورس بازرگانی شیكاگو برای
اولین بار در دنیا ،معامالتی آتی ارز را بهعنوان ابزاری برای پوشش
ریسك ناشی از نوسان قیمت ارز راهاندازی کرد .در حال حاضر در
این بورس معامالت آتی ارز بر روی تعداد زیادی از نسبتهای
ارزی قابل معامله است كه مهمترین و پررونقترین آنها عبارتند
از یورو به دالر آمریكا ،دالر استرالیا به دالر آمریكاو  ...هستند.
برای مقابله با بحران های ارزی ایران ،از ابتدای دهه  90سازمان
بورس و سپس بورس کاال پیشنهاد راه اندازی بازار آتی ارز بر پایه
تجارب جهانی و همچنین تجربه موفق بازار آتی سکه را پیشنهاد
کرده و ساز و کار راه انداری آن را هم مشخص کرده اند .اما به
دلیل این که بانک مرکزی متولی بازار ارز در کشور است ،هنوز
موافقت جدی خود با این پدیده را اعالم نکرده و حتی از اخبار
پشت پرده و حاشیه ای اینطور به گوش می رسد که بانک مرکزی
با راه اندازی این بازار مخالف است.
هرچند در اوایل بهمن ماه سال جاری ،سیف اظهار کرد که بازار
مشتقه ارزی به زودی راه اندازی می شود؛ اما راه اندازی این بازار
پیش شرط ها و پیش نیازهایی دارد که باید تامین شود.
وی افزود :با تامین این پیش نیازها می توان این بازار را نیز برای
کمک به تنظیم بازار ارز راه اندازی کرد.
به گفته سیف ،راه اندازی این بازار نیازمند یکسان سازی نرخ
ارز است.
الزم به ذکر است که با پایان سال جاری ،چهارمین سال قول
دولت مبنی بر «تک نرخی شدن ارز تا پایان سال» به پایان
میرسد.
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اخبار
مشارکت بانک رفاه در اجرای پروژه دانش بنیان
 500میلیارد ریالی کیش
بانک رفاه در راستای حمایت از اشتغال و تولید و همراستا با شعار محوری
سال  ،1396در اجرای پروژه دانش بنیان  500میلیارد ریالی کیش مشارکت
کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه  ،در مراسم افتتاح و بهره برداری از کارخانه تولید
پروتزهای اندامی در جراحی ارتوپدی و مغز و اعصاب که به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک
فجر و با حضور دکتر ستاری معان علمی و فناوری رئیس جمهور و مسئوالن این بانک
برگزار شد ،از مشارکت و حضور بانک رفاه در این طرح ملی قدردانی شد.
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در آیین افتتاحیه این پروژه ،طی
سخنانی اظهار داشت :حرکت مناطق آزاد به سمت اجرای طرح های زیرساختی ،دانش
بنیان و دارای ظرفیت صادراتی ،هدف مهمی است که باید بیش از پیش به آن توجه
شود .مناطق آزاد بستر بسیار مفیدی برای صادرات فراهم ساخته و الزم است مدیران
مناطق آزاد هم به آن توجه داشته باشند.

با اجرای طرح «دانایی جایزه دارد»

مشتریان بیمه دانا کمک هزینه سفر به روسیه می گیرند
شرکت بیمه دانا با اجرای طرح دانایی جایزه دارد به بیمه گزاران خوش شانس
خود کمک هزینه سفر به جام جهانی روسیه اهدا می کند.
شرکت بیمه دانا با هدف توسعه فرهنگ بیمه در جامعه و تکریم مشتریان ،با اجرای
طرح دانایی جایزه دارد در سراسر کشور ،به بیمه گزاران خوش شانس خود کمک هزینه
سفر به جام جهانی روسیه اهدا می کند .در این طرح که با توجه به در پیش بودن جام
جهانی فوتبال به مدت محدود در دستور کار قرار گرفته است ،هر ماه پنج جایزه 50
میلیون ریالی از طریق قرعه کشی به برندگان تقدیم می شود.
عالقه مندان می توانند با خرید بیمه نامه های عمر و پس انداز ،اتومبیل(ثالث،بدنه)،آتش
سوزی و حوادث انفرادی و ارسال شماره بیمه نامه ها به شماره پیامکی ،3000143000
با افزایش امتیاز شانس خود را برای برنده شدن بیشتر کنند.

در مشهد مقدس انجام شد

بهره برداری از مراکز رفاهی و ورزشی بیمه آسیا
همزمان با گرامیداشت ایام ا ...دهه فجر مراکز رفاهی و ورزشی بیمه آسیا در
مشهد مقدس ،بابلسرو تهران مورد بهره برداری قرار گرفتند.
مرکز رفاهی بیمه آسیا در مشهد مقدس همزمان با گرامیداشت ایام ا...دهه فجر
و افتتاح پروژه های گروه سرمایه گذاری مسکن در بافت فرسوده اطراف حرم مطهر
رضوی با حضور کاردگر ،نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل و هیات همراه ،شهردار
مشهد،مدیر عامل و مدیران بانک مسکن در 13واحد مجزای یک و دو خوابه نزدیک به
حرم امام رضا (ع) مورد بهره برداری قرار گرفت.

معاون وزیر کار خبر داد

افزایش پایه حقوق کارگران
معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت :بن خواربار کارگران
امسال افزایش نمییابد ولی دولت درصدد است به پیشنهاد مجلس حداقل
مزد دریافتیهای پایین را بین  15تا  18درصد افزایش دهد .از نظر ما پایه
حقوق و دستمزد کارگران افزایش یابد بهتر است.
به گزارش ایسنا ،احمد مشیریان در نشستی اظهار کرد :دولت هر سال دستمزد را
عددی بیشتر از نرخ تورم تصویب کرده است ،ولی مجلس پیشنهاد کرده برای گروههایی
با دریافتی کمتر ،افزایش یابد و لذا ممکن است این مساله روی دستمزد سال ۱۳۹۷
کارگران تاثیر بگذارد.
وی افزود :از حاال نمیتوانم رقم دستمزد را پیش بینی کنم ،چون نظر دیگر شرکای
اجتماعی هم مهم است ولی همه ساله دستمزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت
خانوار تعیین میشود.

شعبه بانک رفاه درعظیمیه کرج افتتاح شد
همزمان با دهه مبارک فجر و با حضور عضو هیات مدیره بانک رفاه شعبه
عظیمیه بانک رفاه در عظیمیه کرج افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه ،در آیین افتتاح این شعبه که با حضور جمعی
از مدیران و روسای بانک و دستگاه های اجرایی استان ،کسبه ،خانواده معظم شهدا
برگزار شد ،فرشید فرخ نژاد با اشاره به سابقه درخشان بانک در شش دهه از حیات
پرافتخار خویش در کسب رضایت آحاد جامعه به ویژه مستمری بگیران تامین اجتماعی
و همچنین افتخار خدمت به قشر فرهیخته پزشکان ،پرستاران و فعاالن بخش سالمت،
اظهار داشت :تحوالت انجام پذیرفته درارتقاء توانمندی های بانک قابل توجه است و
در این راستا تعداد خودپردازهای بانک رفاه طی دو ونیم سال گذشته از تعداد 1560
دستگاه به تعداد  3200دستگاه رسیده که عملکرد درخشانی است.

مشیریان رقم خط معیشت را دو میلیون و  ۴۵۰هزار تومان اعالم کرد و گفت :مجلس
درصدد تصویب طرحی است که به موجب آن حداقل دستمزدها برای سال آینده با
نرخ بیشتری افزایش یابد .معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ
به این پرسش که آیا بن خواربار کارگران امسال افزایش مییابد یا نه؟ اظهار کرد :رقم
بن خواربار تغییری نمیکند و جزو مزایای جانبی مزد است .معتقدم هرچه بتوانیم پایه
حقوق کارگران را باال ببریم بهتر است و در آینده آنها تاثیرگذار است.
معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در پایان درباره تشکیل جلسه تعیین مزد
کارگران ،اظهار کرد :امسال کارگروه تخصصی دستمزد را در شورای عالی کار تشکیل
دادیم که این کارگروه هفتگی یا هر دو هفته یکبار جلسه دارد و نظرات گروههای
کارگری و کارفرمایی را دریافت کرده و به شورای عالی کار ارائه میدهد که مجموع
نظرات در جلسه  ۲۹بهمنماه ارائه خواهد شد.

به منظور ارائه خدمات بهینه و متمایز به مشتریان

دبیرکانون انبوه سازان:

نرم افزار تلفن همراه بیمه ما راه اندازی شد

دولت یک ریال یارانه به بافت فرسوده نداد
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت :قرار بود
دولت نیمی از سود تسهیالت نوسازی بافت فرسوده را
پرداخت کند که تاکنون یک ریال هم پرداخت نشده
است.
به گزارش خبرنگار مهر ،فرشید پورحاجت در حاشیه دهمین
اجالس سراسری انبوه سازان مسکن در جمع خبرنگاران با بیان
اینکه این تشکل تنها نهاد خصوصی تولید و عرضه مسکن به
شمار می رود ،گفت :ما در کانون سراسری انبوه سازان به دنبال
آن هستیم تا عالوه بر حضور در بخش سیاستگذاری مسکن ،خود
را به عنوان بازوی مشورتی دولت نیز معرفی کنیم.
وی با بیان اینکه سیاست گذاری دولت در چند سال گذشته
به گونه ای بود که در امور بخش خصوصی دخالت نکند ،گفت:

در حوزه بافت فرسوده آنچه تحت عنوان توسعه گر مطرح می
شود همان بخش خصوصی است که الزمه اجرای این سیاست،
کاهش تصدی گری دولت است .دبیر کانون سراسری انبوه سازان
اظهارداشت :اگر قرار است در بافت فرسوده برنامه ریزی منسجم
داشته باشیم ،باید فضای کسب و کار تولید مسکن برای بخش
خصوصی نیز بهبود یابد .به گفته این انبوه ساز مسکن هرگاه
بخش عرضه مسکن را در کنار تقاضای مسکن در برنامه ریزی ها
لحاظ نکرده ایم با چالش مواجه شده ایم .بنابراین اگر قرار است
بسته مالی تشویقی برای حضور بخش خصوصی در بهسازی بافت
فرسوده ارائه دهد ،باید آن بسته به صورت ویژه بوده تا با استقبال
بخش خصوصی مواجه شود.
پورحاجت یادآور شد :انبوه سازان در ماه های گذشته

بنگاهها
گروه اقتصاد و بازرگانی -شرکت بیمه ایران بعد از  ۳۰سال تصلب ساختار
سازمانی و تمرکزگرائی وارد مرحله گذار تاریخی و پوست اندازی جدید باتوجه
به شرایط نوین صنعت بیمه شده است .ایجاد بستر الزم در ساختار جدید
برای توسعه بیمه های عمر در تمامی مناطق کشور به خصوص مناطق محروم
باتوجه به تکلیف مقرر در جزء  ۲بند "الف" ماده  ۱۱قانون برنامه ششم توسعه
با ایجاد شعبه تخصصی بیمههای زندگی و مهیا کردن بستر الزم برای فعالیت
نمایندگان بیمههای عمر و زندگی در بیش از  ۳۰۰۰شهر ،دهستان ،مناطق و
نواحی شهرداریها فراهم شده است.
سه طرح "بیمه سمتقل زلزله برای واحدهای مسکونی" "،بیمه نامه مسئولیت مدنی
مدیر یا هیات مدیره ساختمان و "بیمه درآمدشاغالن رانندگی در زمان بروز حوادث" از
جدیدترین طرح های بیمه ایرن هستند.
آغاز طرح «بیمه مستقل زلزله برای واحدهای مسکونی»
بر اساس این گزارش ،طرح بیمه مستقل زلزله برای واحدهای مسکونی در فاز نخست
و بهصورت آزمایشی در  ۳استان اصفهان ،کرمان و یزد از  ۱۲بهمنماه سالروز ورود
حضرت امام خمینی (ره) به میهن ،عملیاتی شد.
ساختمانهای مشمول آئیننامه  ،۲۸۰۰ساختمانهای با اسکلت بتن و فلزی و
ساختمانهای آجری (با قدمت حداکثر تا  ۲۰سال) به همراه اثاثیه مربوط و هزینه
اسکان موقت (اجاره) ساکنان و پاکسازی (تا حدود مقرر در بیمهنامه) در تعهد بیمهگر
قرار میگیرند.با توجه به نوع و ماهیت خطر تحت پوشش (حادثه طبیعی) ،سرمایه بیمه

بسته های تشویقی مالی مورد نظر خود را اعالم کردند که در این
بسته پیشنهاد شده تا  ۲۵۰۰میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی
در بانک عامل بخش مسکن سپرده گذاری شود و به همین میزان
نیز این بانک به سپرده ها اضافه کند.
وی خاطرنشان کرد :با اجرای این مکانیزم هم هزینه تسهیالت
برای تولید مسکن کاهش می یابد و هم با استقبال بیشتری از
سوی خریداران مواجه خواهد شد .در حال حاضر هزینه تمام
شده تسهیالت در بافت فرسوده برای انبوه سازان  ۱۸درصد است
که قرار بود دولت نیمی از آن را به صورت یارانه پرداخت کند اما
تاکنون یک ریال هم به سود تسهیالت بافت فرسوده ،یارانه تعلق
نگرفته است .همچنین بخش خصوصی هیچ جایگاهی در ستاد
ملی بازآفرینی شهری ندارد .این فعال بخش خصوصی ساخت و

ساز مسکن در خصوص بازار مسکن اظهارداشت :بر اساس پیش
بینی ها بعد از شهریور بازار مسکن تحرک بیشتری داشته است
و در حال حاضر معامالت پررنگ تر شده است .اما مشکلی که
در این زمینه وجود دارد این است که با توجه به پایین تر بودن
ریسک سرمایه گذاری در امالک در تعدادی از مناطق تهران،
تولید و عرضه مسکن در این مناطق بیشتر شده و استقبال مردم
هم افزایش داشته است .در نتیجه نظم عمومی عرضه و تقاضای
مسکن در مناطق مختلف پایتخت بهم خورده است.
پورحاجت ادامه داد :در برخی از مناطق تهران رشد قیمت
مسکن تا  ۲۵درصد از نرخ تورم باالتر بود و در برخی دیگر از
مناطق افزایش قیمت پایین تر از تورم عمومی محاسبه می شود
که این اتفاق خوبی برای اقتصاد کالن ما نیست.

معرفی سه سطح جدید از سوی بیمه ایران
بهصورت خود اظهاری بیمهگذاران و بدون انجام بازدید اولیه تحت پوشش قرار داده
میشود.ریسک مناطق و شهرهای مختلف کشور در  ۵درجه خطر طبقهبندی شده و
متناسب با آن حق بیمه دریافت میشود.
«بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیر یا هیات مدیره ساختمان»
بیمه ایران با توجه به نیاز مبرم شرایط فعلی جامعه پوشش بیمه ای جدیدی با عنوان
بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیر یا هیات مدیره ساختمان» برای اولین بار در بخش بیمه
های مسئولیت و طرح های خاص تدوین و عرضه کرده است.
تمام مدیران و هیات مدیران ساختمان ها براساس قانون تملک آپارتمان دارای وظایف
و مسئولیت هایی هستند که از آن جمله می توان به آتش سوزی در قسمت مشاعات و
یا بکارگیری افراد جهت نظافت اشاره کرد .در این بیمه نامه عالوه بر موارد فوق مسئولیت
جدا شدن و افتادن سنگ نما ،ریزش سقف قسمت مشاعات ،سقوط آسانسور و  . . .در
صورتیکه مسئولیت همه آنها متوجه مدیر یا هیات مدیره ساختمان بر اساس رای
مراجع ذیصالح باشد ،جبران می شود.
طرح جدید و اختصاصی بیمه ایران برای «بیمه درآمد» شاغالن رانندگی در
زمان بروز حوادث
این بیمه نامه صرفاً توسط بیمه ایران و با مجوز رسمی از بیمه مرکزی ارائه می شود
و پوشش بیمه ای این بیمه نامه جبران درآمدی است که شخص بیمه گذار (شاغل در
امر رانندگی) در صورت بروز حادثه از دست می دهد.با خرید این بیمه نامه ،بیمه ایران
نسبت به جبران درآمدی که روزانه راننده با آن امرار معاش می کرده و از قبل مبلغ آن

شرکت بیمه ما به منظور ارائه خدمات بهینه و متمایز به مشتریان ،نخستین
نگارش نرم افزار اندرویدی تلفن همراه خود را با نام همراه ما ارائه نموده است.
نرم افزار اندرویدی تلفن همراه ما مجموعه ای از سرویس های در حال گسترش ارائه
می دهد که اهم آنها عبارتند از :امکان پرداخت اقساط بیمه عمر ،مشاهده خسارت های
درمان ،استعالم نرخ بیمه نامه بدنه و ثالث و  ...امکان مشاهده اطالعات شعب به تفکیک
استان و نمایندگی ها به تفکیک کد نمایندگی ،مراجع درمانی طرف قرارداد و مراکز
پرداخت خسارت به تفکیک استان به صورت آفالین از جمله امکانات این نرم افزار است.

طی  10ماه

بانک دی  560میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه
پرداخت کرد
بانک دی در راستای گسترش فرهنگ قرض الحسنه در  10ماه نخست سال
جاری  560میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه اعطا کرده است.
شعبانعلی داورپناه ،معاون اعتبارات بانک دی در خصوص تسهیالت قرض الحسنه
اعطایی بانک در سال جاری گفت :بانک دی با هدف رفع مشکالت ازدواج و تهیه جهیزیه،
درمان ،خوداشتغالی و رفع احتیاجات ضروری و به منظور گسترش و نهادینه کردن سنت
پسندیده قرض الحسنه در جامعه ،ضمن تجهیز منابع ارائه خدمت در چارچوب قوانین
پولی و بانکی کشور ،در  10ماه ابتدایی سال جاری موفق به پرداخت  560میلیارد ریال
تسهیالت قرض الحسنه به اقشار مختلف از جمله جوانان و نیازمندان شده است.

مدیرعامل بانک شهر:

بانک شهر متعلق به تمامی شهروندان است
مشخص شده است اقدام می نماید.
این پوشش بیمه ای برای رانندگان داخل و بیرون شهری قابل ارائه بوده و شامل تمام
رانندگان سواری ،کامیون و اتوبوس نیز می شود و مدت زمان الزم برای تعمیر و تعداد
روزهای مورد نیاز برای استراحت راننده به جهت طول درمان ،توسط کارشناس فنی و
پزشک بیمهگر تعیین می شود و سایر جزئیات و حق بیمه متعلقه در صورت مراجعه به
واحدهای فروش بیمه ایران قابل ارائه است.

ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان شهرهای کوچک و کالن شهرها را،
ماموریت اصلی بانک شهر است.
حسین محمد پورزرندی  ،مدیر عامل بانک شهر با تاکید بر اینکه در طی سال های
گذشته هیچگاه از نقش خود در توسعه و آبادانی شهرها و بخصوص شهرهای کوچک
کشورمان غافل نبوده ایم ،گفت :بانک شهر ،متعلق به تمامی شهروندان است.
پورزرندی ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان شهرهای کوچک و کالن شهرها را
ماموریت اصلی بانک شهر عنوان کرد و گفت :خوشبختانه برای تحقق این امر  ،از همه
توان خود استفاده کرده و خواهیم کرد.

