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بانک و بیمه

هشدار بیمارستان بانک ملی ایران درخصوص افزایش و حاد 
شدن شرایط مبتالیان به کرونا

 مدیر امور بیمارس�تان و دانش�کده پرس�تاری بانک ملی ایران هش�دار داد 
تعداد مبتالیانی که به بیمارستان بانک مراجعه می کنند،افزایش نگران کننده 

ای یافته است. 
حس��ینعلی سخندان مدیر امور بیمارستان و دانشکده پرستاری بانک ملی ایران اعالم 
کرد:تعداد مبتالیانی که به بیمارس��تان بانک مراجعه می کنند،افزایش نگران کننده ای 

یافته و مانند روزهای نخست شیوع این ویروس شده است.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک ملی ایران،س��خندان که در یک الیو اینس��تاگرامی 
شرکت کرده بود،در این باره گفت:در شرایط جدید،ویروس کرونا با سرعت بیشتری به 
افراد منتقل می ش��ود. بنابراین از همکاران تقاضا دارم که فاصله گذاری اجتماعی را در 

محیط کار و سایر اماکن عمومی بیشتر از گذشته رعایت کنند.
وی افزود:متاس��فانه تعدادی از همکاران ما در شهرس��تان ه��ای مختلف به خصوص 
ش��هرهای جنوبی کش��ور به طور خانوادگی به این ویروس مبتال ش��ده اند که به دلیل 
شرایط خاص آن مناطق، ترتیبی داده شد تا به نحوی یا از راه دور و یا از طریق پزشکان 

مستقر در استان های مجاور و نزدیک، مورد مراقبت های پزشکی قرار بگیرند.
وی با تش��ریح اقدامات انجام شده برای ارائه س��رویس های جدید به مبتالیان کرونا 
گفت:امروز یک امکان جدید در بیمارستان بانک ملی ایران ایجاد شد که توسط آن130 

همکار مبتال به کرونا در استان تهران در منزل شان تحت مراقبت قرار گرفته اند.
س��خندان با اش��اره به روند تهیه داروی درمان کرونا گفت: به دلیل تنگناهای موجود 
در کش��ور، با شرایط بسیار سختی در بیمارس��تان بانک ملی ایران داروی درمان کرونا 
تهیه می شود اما با وجود این مشکالت،بیمارستان،تالش کرده است تا بهترین خدمات 

درمانی را به همکاران و خانواده های محترم آنها ارائه دهد.
وی افزود:در حال حاضر در اس��تان تهران 500 آزمایش��گاه و 250 رادیولوژی آنالین 
شده اند و از امروز نیز داروخانه در شرایط آنالین قرار گرفته است.با تکمیل این روند و 
رفع مشکالت، امیدواریم تا 20 روز آینده همکاران در کل استان تهران قادر باشند انواع 

خدمات رادیولوژی،آزمایشگاه و دارویی را بدون مشکلی دریافت کنند.
وی تاکید کرد:با تایید نس��خه توسط پزشک بیمارس��تان،همکاران می توانند  در هر 
نقطه از استان تهران در بیمارستان ها و داروخانه ها، بدون دفترچه خدمات را دریافت 

کنند.
دکتر بینا منتظر رئیس بیمارستان بانک ملی ایران  نیز در این الیو با تشریح شرایط 
جدید کرونا گفت:پیش از این هنگامی که در یک خانواده فردی مبتال می ش��د، تعداد 
محدودی از افراد خانواده همراه او به این ویروس ابتال پیدا می کردند اما اخیرا ش��اهد 

هستیم که با ابتالی یک فرد،کل خانواده مبتال می شوند.
وی با هش��دار به همکاران نس��بت به رعایت نکات فاصله گذاری اجتماعی و رعایت 
پروتکل های بهداش��تی،تاکید کرد:ویروس هندی کرونا را باید بس��یار جدی گرفت.این 
ویروس ممکن است برای فرد مبتال درگیری مغزی ایجاد کند.در بیمارستان های دیگر 
دیده شده است که فرد مبتال به طور ناخواسته،واکنش ها و رفتارهای کنترل نشده ای 
از خود بروز می دهد که این رفتارها ناش��ی از عصبانیت نیست، بلکه ناشی از تاثیرهای 

مخرب ویروس بر مغز فرد مبتال است.
دکتر مهری نیک بین مسئول بخش عفونی بیمارستان بانک ملی ایران نیز در این الیو 
اظهار کرد: من در این باره به عموم مردم هشدار می دهم که بدتر شدن شرایط جدید 
ویروس کرونا را جدی بگیرند.عالیمی که به تازگی در بیماران دیده می ش��ود، بس��یار 

شدیدتر از عالیم بیمارانی است که در گذشته به این ویروس مبتال می شدند.
وی افزود:در حال حاضر همه کارکنان بیمارس��تان بر اثر ماه ها فش��ار متمادی ناشی 
از مراجعه و بس��تری ش��دن بیماران کرونایی،فرسوده و خس��ته شده اند و توان شرایط 

بدتر از این را ندارند.
مس��ئول بخش عفونی بیمارستان بانک  هشدار داد:به دلیل تحریم ها داروهای مورد 
نیاز در کش��ور محدود اس��ت و ممکن است با ش��دت گرفتن ابتالها نتوان داروی کافی 

برای درمان همه بیماران را تامین کرد.

سه ماه نخست امسال حدود ۱۴ هزار واحد مسکن 
مهر فروش اقساطی شد

عضو هیات مدیره بانک  مس�کن از فروش اقس�اطی ۲ میلی�ون و ۱۲۰ هزار و 
۵ واحد مس�کن مهر از ابتدای اجرای طرح تاکنون خبر داد و س�هم واحدهای 

مسکونی مهر فروش اقساطی شده امسال را ۱۳ هزار و ۹۴۷ واحد برشمرد. 
 ب��ه گ��زارش پایگاه خبری بانک مس��کن-هیبنا ب��ه نقل از وزارت راه و شهرس��ازی، 
محمدحسن علمداری عضو هیات مدیره بانک مسکن، تازه ترین وضعیت فروش اقساطی 

مسکن مهر را توضیح داد.
عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به اینکه در مجموع 2 میلیون و 120 هزار و 5 
واحد مسکن مهر ، فروش اقساطی و تعیین تکلیف شدند، گفت: در سال جاری و در سه 

ماه نخست امسال،  13 هزار و ۹۴۷ واحد مسکن مهر ، فروش اقساطی شد.
گفتنی اس��ت، بر اساس اعالم محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی، هم اکنون کمتر از 
3۸ هزار واحد مس��کن مهر در کشور باقی مانده است که در ماه های آتی و قبل از اتمام 
دولت تکمیل شده و به بهره برداری می رسد. طرح مسکن مهر طرحی است که از دولت 
نهم برنامه ریزی شد و طی دولت های دهم، یازدهم و دوازدهم به اجرا درآمد و هم اکنون 

در مراحل پایانی قرار دارد.
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 ب�ه گزارش رواب�ط عمومی بانک 
ای�ران، دکتر  قرض الحس�نه مه�ر 
مرتض�ی اکب�ری مدیرعام�ل ای�ن 
بانک، س�فری یک روزه به اس�تان 
زنج�ان داش�ت ک�ه در این س�فر 
یوس�ف نجدی مدیر امور استان و 
مجی�د وکیل مش�اور مدیرعامل و 
رییس اداره کل حوزه مدیریت نیز 

وی را همراهی می کردند.
اکبری طی برگزاری نشست تخصصی 
با کارکنان ستاد و شعب استان زنجان، 
ضمن تقدیر از عملکرد مدیریت شعب 
اس��تان زنجان در سال 13۹۹، با اشاره 
به هدف گذاری تعیین ش��ده در حوزه 
ارائه خدمات به مش��تریان، تغییر مدل 
ارائه خدمت به مشتریان بانک را امری 
ضروری دانس��ت و اظهار کرد: توس��عه 
بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیکی 
از وظایف مدیری��ت کالن بانک بوده و 
در این راس��تا، همکاران ش��عب باید با 
راهنمایی صحیح مش��تریان، آنان را به 
س��مت اس��تفاده از خدمات و مزایای 
متن��وع بانک��داری الکترونیکی س��وق 

دهند.
اکب��ری، با یادآوری لزوم توس��عه ی 
س��رمایه گذاری  الکترونیکی،  بانکداری 
در ای��ن حوزه حس��اس را ب��رگ برنده 
بانک در فضای رقابتی چند سال آینده 

در سیستم بانکی کشور دانست.
ای��ران در  بان��ک مه��ر  مدیرعام��ل 
این خصوص اف��زود: با نیازس��نجی از 
مش��تریان می توان فهمید که بسیاری 
از مراجعات حضوری به ش��عب بانک ها 

به دلیل عدم آش��نایی آن ها با امکانات 
الکترونیکی بانک بوده است. حال آنکه، 
ب��ا خدماتی همچ��ون افتتاح حس��اب 
آنالی��ن، تس��هیالت آنالین، اس��تعالم 
آنالی��ن معدل حس��اب و... می توان به 
بخش عم��ده ای از خدم��ات مورد نیاز 
مش��تریان به شکلی غیرحضوری پاسخ 

داد.
مدیرعام��ل بان��ک مهر ای��ران تالش 
ب��رای پاس��خ دادن به نیازه��ای بانکی 
و تس��هیالتی اقش��ار کمتر برخوردار و 
مح��روم جامعه را به عن��وان مخاطبان 
و مش��تریان واقعی بانک یادآور ش��د و 

عمل به تعهدات اخالقی و ایجاد اعتماد 
در بین مش��تریان و حفظ آن را بسیار 
با اهمیت دانس��ت. اکبری تالش برای 
کاهش تعهدات بانک از طریق عملیاتی 
ک��ردن طرح های بانک مح��ور از جمله 
حساب جاری، کاالکارت، همیاران مهر 
و... را از برنامه های مهم بانک به ویژه در 
شرایط س��خت اقتصادی و بحران های 

مالی و بانکی دانست.
یوسف نجدی مدیر امور استان نیز که 
به همراه مجید وکیل مشاور مدیرعامل 
و ریی��س اداره کل ح��وزه مدیری��ت، 
مدیرعامل بانک را همراهی می کردند، 

طی س��خنرانی در نشس��ت با کارکنان 
اس��تان زنج��ان، راهنمایی مش��تریان 
توس��ط کارکنان بان��ک و همراه کردن 
مشتریان با برنامه های بانک، آگاهی از 
دس��تورالعمل ها و بخشنامه ها، نظارت، 
کنترل و اعتماد متقابل در فضای شعبه، 
دقت شعب در ثبت اطالعات مشتریان، 
انجام ام��ور مربوط ب��ه تفاهم نامه های 
کش��وری، برخورداری از س��طح توقع 
منطقی از س��وی کارکنان، تالش برای 
رشد حداکثری منابع و بانکداری مدرن 
و اس��تقرار سیس��تم بانکی هوش��مند 
 را در بان��ک مه��ر ایران حائ��ز اهمیت

 فراوان دانستند.
در پای��ان این نشس��ت نیز، جلس��ه 
پرسش و پاس��خ بین کارکنان استان و 
مدیرعامل و هیأت همراه ایشان برگزار 

شد.
گفتن��ی اس��ت دی��دار و گفت وگو با 
فرمانده انتظامی استان زنجان نیز جزو 
برنامه های مدیرعام��ل بانک مهر ایران 

در سفر به این استان بود.
بازدید از ش��عب ابه��ر)۴20۷(، بازار 
خرم��دره)۴210(،  ابه��ر)۴21۷(، 
خرمش��هر)۴215( و ولی عصر)۴202(، 
نیز از سوی مدیرعامل بانک مهر ایران 
انج��ام ش��د و در ای��ن بازدیدها جذب 
حداکث��ری مناب��ع، وص��ول مطالبات، 
رعای��ت نس��بت مص��ارف ب��ه منابع و 
همچنین فعال تر ش��دن در حوزه ارائه 
خدمات الکترونیکی م��ورد تأکید قرار 
گرف��ت. گفت وگو با خبرنگاران، آخرین 
برنامه کاری اکبری در بازدید از استان 
زنجان ب��ود. وی در قالب این گفت وگو 
با اشاره به فرهنگ قرآنی قرض الحسنه، 
پرداخت تسهیالت اش��تغالزایی خرد و 
روستایی را مطابق منویات رهبر معظم 
انقالب اس��المی در حوزه اشتغال های 
خ��رد و خانگی دانس��ت و با اش��اره به 
مسئولیت های متعدد اجتماعی بانک در 
زمینه های مختلف از جمله؛ اهدای اقالم 
تجهیزات پزشکی مقابله با کرونا در طرح 
شهید سلیمانی، تسهیالت بدون ضامن 
بر بس��تر همراه بانک و پرداخت ۴0هزار 
میلیارد برای 3 میلیون نفر را از برنامه های 

عمده بانک  مهر ایران دانست.

 بان�ک رف�اه کارگ�ران در راس�تای ایفای مس�ئولیت های 
اجتماعی، حمایت از ورزش و ورزش�کاران را جزو برنامه های 

خود قرار داده است. 
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، فتحی بیرانوند عضو 
هیات مدیره این بانک، در مراس��م تجلیل و بدرقه غالمرضا محمدی 
و مرتضی قیاس��ی س��رمربی و کش��تی گیر المپیکی لرستانی که به 
همت این بانک و هیات کش��تی اس��تان برگزار شده بود با بیان این 
مطل��ب گف��ت: بانک رفاه کارگران  به عنوان ی��ک نهاد اجتماعی – 
اقتصادی ع��الوه بر ارائه خدمات مطلوب به اقش��ار مختلف جامعه، 
در حوزه مس��ئولیت های اجتماعی نیز اقدام��ات مهمی انجام داده 
اس��ت که حمایت از ورزش و ورزش��کاران کش��ور نیز از جمله این 

اقدامات است. 
وی اف��زود: بان��ک رف��اه کارگران به عن��وان بانک��ی اجتماعی، بر 

مشارکت در انجام طرح های ملی و مسئولیت های اجتماعی تأکید 
دارد و فعالیت در این حوزه عامل جهش و پیشرفت این بانک است 
که با تالش مدیران و تمامی همکاران، تا کنون این مسئولیت ها به 

نحو مطلوب به انجام رسیده است. 
در این مراس��م غالمرضا محمدی مربی تیم ملی نیز گفت: حضور 
عضو هیات مدیره بانک رفاه کارگران در این مراس��م بس��یار روحیه 
بخش و قابل توجه اس��ت و امیدواریم دیگر بنگاه های اقتصادی هم 
ای��ن حرکت مثبت را الگوی خود ق��رار داده و به قهرمانان ملی نگاه 

ویژه داشته باشند .
محم��دی تصریح کرد: از حمایت های مدیر عامل و اعضای هیات 
مدیره بانک رفاه کارگران قدردانی و تش��کر می کنیم و امیدواریم با 
کسب مدال های رنگارنگ در المپیک پاسخ محبت های این مدیران 

ورزش دوست را بدهیم.

مدیرعامل بانک مهر ایران: 

مدل ارائه خدمت به مشتریان تغییر یابد

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان خبر داد؛ 

آغاز ارائه تسهیالت به سرمایه گذاران مسکن خوزستان، به زودی
 کاپیتان پرسپولیس

 به جمع مشتریان بانک توسعه تعاون پیوست 
تس�هیالت ۲۵۰ میلی�ون تومانی برای 
سرمایه گذارانی که قصد ساخت یا خرید 
مسکن در اس�تان خوزستان را دارند، به 

زودی ارائه خواهد شد. 
 به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا 
ب��ه نق��ل از وزارت راه و شهرس��ازی، محمد 
حس��ین پناهی فر اظهار ک��رد: اداره کل راه و 
شهرس��ازی خوزس��تان به تبع سیاست های 
وزارت راه و شهرس��ازی و سیاست های کالن 
کشوری، محورهایی در راستای افزایش تولید 

و کاهش قیمت مسکن دنبال می کند.
وی افزود: در بحث موانع تولید مسکن در خوزستان تصمیم گرفته شده است که نسبت به رفع این 
موانع اقدام ش��ود. س��رمایه های عظیمی در مسکن مهر شهرهای خوزستان هزینه شده است که باید 

از ضایع شدن این سرمایه ها جلوگیری شود.
معاون مسکن و س��اختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: پیشرفت خدمات زیربنایی و 
آماده سازی مسکن مهر در خوزستان در 10 سال گذشته حدود ۶0 درصد بوده که این عدد در یک 
س��ال منتهی به امس��ال به حدود ۷0 درصد رسیده است و با توجه به تامین اعتبار انجام شده، برنامه 

داریم که در پایان سال این پیشرفت فیزیکی به ۹0 درصد برسد.
پناهی فر افزود: در راس��تای سیاس��ت های در پیش گرفته شده برای افزایش تولید مسکن، در سال 
گذشته حدود 5 هزار واحد مسکونی در استان خوزستان افتتاح و به متقاضیان تحویل داده شد و در 

برنامه داریم که در پایان امسال نیز 2 هزار واحد مسکونی دیگر به متقاضیان تحویل دهیم.
وی با تاکید بر لزوم ترغیب و حمایت از س��رمایه گذاران حوزه مسکن گفت: سرمایه گذاران باید در 
خوزستان تولید مسکن داشته باشند تا شاهد افزایش عرضه و به تبع آن کاهش حباب قیمت مسکن 
در استان خوزستان باشیم. در این راستا تسهیالت 250 میلیون تومانی برای سرمایه گذارانی که قصد 

ساخت یا خرید مسکن در استان خوزستان دارند، به زودی ارائه خواهد شد.
معاون مس��کن و س��اختمان اداره کل راه و شهرس��ازی خوزستان با اش��اره به حمایت از افراد فاقد 
مسکن تصریح کرد: در این راستا از سال گذشته طرح اقدام ملی مسکن آغاز شده است. در این طرح 
برای کاهش قیمت ساخت مسکن، زمین واحدها به شکل اجاره داری ۹۹ ساله به متقاضیان اختصاص 

داده می شود. به افراد متقاضی تسهیالت 250 میلیون تومانی نیز ارائه خواهد شد.

تی�م  حس�ینی،کاپیتان  ج�الل  س�ید 
پرسپولیس به جمع مشتریان بانک توسعه 

تعاون پیوست. 
 س��ید جالل حس��ینی صبح امروز با حضور 
در شعبه مرکزی بانک توس��عه تعاون اقدام به 

افتتاح حساب در این بانک توسعه ای کرد.
مدیرعامل بانک توس��عه تع��اون در دیدار با 
کاپیتان تیم پرس��پولیس ضمن ابراز خرسندی 
از اضافه ش��دن سید جالل حس��ینی به جمع 
مشتریان بانک توسعه تعاون گفت: ورزشکاران 

با اخالق و موفق الگوهایی مثبت برای نس��ل جوان محسوب می شوند و حضور این سرمایه انسانی و 
چهره ملی در جمع مشتریان عزیز بانک، مایه مباهات اینجانب و مجموعه همکاران است.

مهدیان ورزش فوتبال را نماد زیبایی از تعاون، همکاری و یکدلی دانست وبا اشاره به تشابه ساختار 
تعاونی ها با ورزش��های جمعی خصوصا فوتبال خاطر نش��ان کرد : فعالیت در تیم فوتبال را می توان 
با فعالیت در بخش تعاون ش��بیه دانس��ت چراکه در تیم فوتبال نیز همه بازیکنان برای دس��تیابی به 
ی��ک هدف واال با هم همکاری و همیاری میکنن��د همانطوریکه در یک فعالیت تعاونی همه اعضاء با 

همکاری و هماهنگی ارزش افزوده ای جدید ایجاد میکنند .
مدیرعامل بانک توس��عه تعاون همچنین جهت گیری بانک توس��عه تع��اون را مبتنی بر رویکردی 
مردمی دانس��ت و گفت: بانک توسعه تعاون بر پایه اعتماد مردم و با سرمایه دولت شکل گرفته است 
و از عموم چهره های محبوب و مردمی دعوت می کنیم بانک توسعه تعاون را بانک خود تلقی نموده 
و با تداوم همکاری با بانک، موجب تقویت فرهنگ تعاون و زمینه س��از اش��تغال پایدار برای جوانان 

عزیز شوند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با بیان اینکه در طول سال های گذشته با حمایت از برخی تیم های 
ورزش��ی تالش کرده ایم به مس��ئولیت خود در قبال جامعه ورزش��ی ایفا نماییم افزود: این بانک به 
عنوان جوانترین بانک دولتی و به عنوان یک بانک توسعه ای حمایت از ورزش حرفه ای را به عنوان 

مسئولیت اجتماعی خویش تعریف کرده است.
مهدیان همچنین با اش��اره به شرایط ایجاد شده به دلیل شیوع کرونا افزود : بانک در این خصوص 
و در راس��تای حمایت از کس��ب و کارهای آسیب دیده از کرونا؛ تسهیالت مشاغل مرتبط با ورزش و 

جوانان را مشمول استمهال نمود

حمایت از ورزش در راستای مسئولیت های اجتماعی بانک رفاه کارگران است 

 بان�ک آینده، ب�ا هدف هم�کاری و هماهنگ�ی الزم برای 
تس�ریع در اعطای تس�هیالت کم�ک ودیعه مس�کن، طبق 
مصوبه های ستاد اقتصادی دولت، ستاد ملی مقابله با کرونا و 
بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ایران به مستاجران واجد شرایط، 

این تسهیالت را پرداخت می کند. 
بر اس��اس مصوب��ه س��ال جاری، حداکثر مبلغ پرداخ��ت این نوع 
تس��هیالت در تهران بزرگ، کالن ش��هرها و سایر شهرها به ترتیب 

۷00 )هفت صد(، ۴00 )چهارصد( و 250 )دویست و پنجاه( میلیون 
ریال است.

و  راه  وزارت  س��امانه  در  ثبت ن��ام  از  پ��س  مس��تاجران 
 شهرس��ازی و در ص��ورت حائ��ز ش��رایط ب��ودن به بان��ک معرفی 

می شوند.
ب��رای اطالعات بیش تر ب��ا مرکز ارتباط با مش��تریان بانک آینده 

2۷۶۶3200-021 تماس بگیرید.

کمک هزینه 
مستاجران با تسهیالت 
حمایتی ودیعه مسکن 
بانک آینده


