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بانک و بیمه

دکتر شایان:

اجرای طرح نهضت ملی مسکن یک مسوولیت 
اجتماعی بزرگ است

عصرآزادی / س�رویس بانک و بیمه: مدیرعامل بانک مس�کن اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن را مسوولیت بزرگ اجتماعی توصیف کرد که دستگاه های مختلف باید 

برای تحقق آن دولت را یاری دهند.
به گزارش سرویس بانک و  بیمه عصرآزادی از هیبنا ، دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن 
در همایش مسوولیت اجتماعی و صنعت ساختمان با اشاره به اینکه بانک مسکن بخشی از وظیفه 
تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن را برعهده دارد، گفت: کمک به اجرای مگاپروژه طرح نهضت 
ملی مسکن خود یک مسوولیت اجتماعی بزرگ است.  دکتر شایان با بیان اینکه طرح نهضت 
ملی مس��کن تامین مس��کن دهک های اول تا هفتم را هدف قرار داده است، گفت: کمک به 
اجرای طرح نهضت ملی مس��کن خود یک مس��وولیت بزرگ اجتماعی اس��ت که باید دست 
ب��ه دس��ت هم دهیم و دولت را در تحقق این امر مه��م کمک کنیم.  وی افزود: همه منابع و 
امکانات الزم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن از جمله مصالح ساختمانی و نیروی کارآمد 
در کشورمان وجود دارد و فناوری های نوین نیز به اجرای کمی و کیفی طرح کمک می کند. 
دکتر ش��ایان تاکید کرد با تس��ریع در صدور پروانه های ساختمان می توان روند اجرای طرح 

نهضت ملی مسکن را سرعت بخشید.

حضور بانک تجارت در "فیناپ" هفدهم
عص�رآزادی /  س�رویس بانک 
و بیم�ه: بانک تجارت ب�ه عنوان 
حامی برگزاری هفدهمین رویداد 
فیناپ با موضوع BNPL )اکنون 
بخر، بعدا پرداخت کن( حضوری 
فع�ال در ای�ن روی�داد فناورانه  

داشت.
نیاوران��ی؛  عص��رآزادی - محم��د 
هفدهمی��ن روی��داد فین��اپ عص��ر 

پنجشنبه ششم مردادماه با موضوع تکنولوژی مالی( BNPL اکنون بخر، بعدا پرداخت کن( 
با مش��ارکت و حمایت بانک تجارت در مجموعه"س��ام" واقع در بزرگراه ارتش تهران برگزار 

شد.
"ب��ی ان پ��ی ال" در واقع یک روش جدید دسترس��ی به اعتب��ار ارزان قیمت برای مصرف 
کننده است که مکانیسم بسیار ساده ای دارد. این روش به نوعی تامین اعتبار در ازای کسری 
های پیش بینی نش��ده ماهانه است که به تنظیم درآمد و مخارج در طی ماه کمک می کند 
و مش��تریان براس��اس اعتبار تخصیص داده شده می توانند از ش��بکه وسیع شرکای تجاری 

نیازهای خود را تامین و وجه آن بعدا پرداخت کنند.
در این رویداد"داودیان" معاون مدیرعامل در امور مشتریان بانکداری شخصی بانک تجارت 
در پنل تخصصی رویداد که با عنوان )بررسی چالش ها و دغدغه های کسب و کارها و رگوالتور 
در حوزه BNPL (برگزار شد، حضور  داشتند. "فرجود" مدیرعامل هلدینگ فناوری اطاعات 
 بانک تجارت نیز در این همایش در خصوص BNPL" و بانکداری آینده"سخنرانی می کند.

س��خنرانی مدیران ارش��د بانکی و بنیانگذاران فین تک ها و اس��تارت آپ های موفق کشور با 
موضوع کس��ب وکار فین تک ها و اکوسیستم استارت آپی، برگزاری پنل های گفت وگو و کافه 

فیناپ از بخش های متنوع این رویداد بود.

عص�رآزادی / س�رویس بانک و بیمه: نش�ان 
حامی مسوولیت اجتماعی در صنعت ساختمان 
با توجه به حمایت های بانک مسکن از پروژه های 
س�اختمانی در این عرصه ب�ه مدیرعامل بانک 

مسکن اعطا شد.
به گزارش سرویس بانک و بیمه عصرآزادی از هیبنا 
، نخستین گردهمایی »مسوولیت اجتماعی و صنعت 
س��اختمان« با موضوع هم اندیشی و توان افزایی در 
صنعت ساختمان، فرصت ها و چالش ها با حضور اکبر 
نیکزاد، رییس بنیاد مس��کن انقاب اسامی، محمود 
شایان مدیرعامل بانک مسکن، حسین علی شهریاری 
رییس کمیسیون بهداش��ت مجلس شورای اسامی، 
حمزه شکیب رییس سازمان نظام مهندسی کشور و 
اقبال شاکری نماینده مجلس شورای اسامی برگزار 

شد.
در این همایش به مدیر عامل بانک مس��کن نشان 
حامی مسوولیت اجتماعی در صنعت ساختمان اعطا 

شد.
بانک مس��کن این نشان را به س��بب حمایت های 

ویژه از پروژه های س��اختمانی که در آن مس��وولیت 
 اجتماعی مورد توجه قرار گرفته اس��ت، دریافت کرد.
همچنین در این همایش از همکاری مهدی طحافچی 
مدیر عامل ش��رکت گروه سرمایه گذاری مسکن برای 
حمایت از پروژه های ساختمانی در این حوزه تشکر و 

قدردانی صورت گرفت.
حسین علی ش��هریاری رییس کمیسیون بهداشت 
مجلس ش��ورای اس��امی نیز با بی��ان اینکه کارهای 
بزرگی در بانک مسکن در حیطه مسوولیت اجتماعی 
و س��اختمان صورت گرفته از دکتر ش��ایان تشکر و 

قدردانی کرد.
همچنین در این مراسم پیام عزت ا... ضرغامی وزیر 
میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی توسط 
مریم جالی سرپرس��ت مجموع��ه فرهنگی تاریخی 
نی��اوران قرائت ش��د. این رویداد با مش��ارکت وزارت 
میراث فرهنگی و گردش��گری، بنیاد مس��کن انقاب 
اس��امی، مرکز تحقیق��ات وزارت راه و شهرس��ازی، 
بانک های مسکن و ملت، دانشگاه های تهران و شهید 

بهشتی و ... برگزار شد.

عص�رآزادی / س�رویس بان�ک و بیم�ه: در 
راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی 
از نسخه جدید نرم افزار فام موسسه اعتباری 

ملل، رونمایی شد.
عص��رآزادی - محم��د نیاورانی؛ این موسس��ه به 
منظور ارائه خدمات س��ریع به مش��تریان و ایجاد 
امکان دسترس��ی آسان به خدمات بانکی نسبت به 
ارائه نس��خه جدید نرم افزار ف��ام با خدمات متنوع 

اقدام نمود.
 از جمله تغییرات ایجاد ش��ده درنرم افزارفام می 
توان به مواردی همچ��ون، مدیریت اعالنات برنامه 
)امکان��ات ح��ذف، خوان��دن همه و ام��کان حذف 

تاریخچه پیام ها(
امکان فعالس��ازی و غی��ر فعال س��ازی اعالنات 

موسسه اعتباری ملل و فام
امکان فراموشی رمز عبور در فام و پویا نگار

تغیی��ر ظاهر اعالنات برنام��ه، تنظیمات اعالنات، 

افزودن کارت جدید لیست کارتهای من و کارتهای 
مقصد در قس��مت پروفایل، اخبار، لیست تراکنش 
ها، نمایش لیست یادآوری ها و بهبود کارایی برنامه 
اش��اره ک��رد. متقاضیان محترم می توانند نس��خه 
جدید نرم افزار فام موسس��ه اعتباری ملل را از وب 
www.melalbank.ir سایت موسسه به نشانی
و برای نس��خه اندروید از ب��ازار، مایکت، چهارخونه 
و نسخهios سیب بانک، اناردونی، اپل اپس، سیب 

ایرانی، سیب اپ وآی اپس دریافت نمایند.

 عص�رآزادی / س�رویس بان�ک و بیمه:
بیمه دانا آمادگی خ�ود را برای پرداخت 
خسارات احتمالی س�یل به بیمه شدگان 

این شرکت اعالم کرد.
عصرآزادی - محمد نیاورانی؛ این ش��رکت 
ضم��ن اب��راز همدردی ب��ا هموطن��ان عزیز 
س��یل زده و تس��لیت به خانواده های داغدار 
آنه��ا، آمادگی خود را جهت پرداخت س��ریع 

خس��ارت به بیمه  ش��دگان عزیز در شهرهای 
سیل زده اعالم کرد.

 پ��س از تغیی��رات آب  و هوای��ی اخی��ر و 
وقوع س��یل در برخی از اس��تان های کشور، 
کارشناس��ان فنی بیم��ه دانا در ش��عب این 
شرکت در سراس��ر کشور آماده پاسخگویی و 
ارزیابی خسارات احتمالی ناشی از این حادثه 
و پرداخت خسارت در سریع ترین زمان ممکن 

به زیان دیدگان هستند.
بر اس��اس این گ��زارش،  ش��عب بیمه دانا 
در ش��هرها و اس��تان ها ب��ه عن��وان مرک��ز 
اع��الم خس��ارت و تش��کیل پرون��ده ب��رای 
بیمه ش��دگان تعیین ش��ده تا ب��ا هماهنگی 
این مراک��ز اقدام��ات الزم برای تس��ریع در 
 پرداخ��ت خس��ارت ب��ه بیمه ش��دگان انجام 

شود.

 رونمایی از نسخه نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل
 با خدمات جدید

 آمادگی بیمه دانا برای پرداخت سریع خسارات 
به هموطنان سیل زده

عصرآزادی / س�رویس بانک و بیمه: بانک 
تج�ارت در بازه زمانی تیرماه س�ال ۱۴۰۱، به 
۱۴ هزار و ۵۸۶ نفر وام قرض الحسنه ازدواج 
و ۱۰ هزار و ۳۸۱ فقره تس�هیالت فرزندآوری 

پرداخت کرد.
عص��رآزادی - محم��د نیاورانی؛ ای��ن بانک در 
راستای ایفای نقش در حوزه مسئولیت اجتماعی 
و تس��هیل ش��رایط ازدواج و معیش��ت زوج ه��ای 
ج��وان، اعطای تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج 
را در اولوی��ت برنامه ه��ای خ��ود ق��رار داده و در 
همی��ن راس��تا ۱۴ هزار و ۵۸۶ نف��ر از متقاضیان 
در تیرماه امسال تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج 
خ��ود را از ش��عب این بان��ک دریاف��ت کرده اند. 
۲۱ ه��زار و ۹۷۱ متقاض��ی دیگر نیز با تش��کیل 
پرونده در نوبت دریافت تس��هیالت قرض الحسنه 
ازدواج ق��رار دارن��د که پس از تکمی��ل مدارک و 
معرفی ضامنین بر اس��اس ضوابط تعیین ش��ده، 
 تس��هیالت خود را بالفاصله دریافت خواهند کرد.
بانک تج��ارت همچنین ب��ا هدف اج��رای قانون 
حمایت از فرزندآوری، تع��داد ده هزار ۳۸۱ فقره 
تس��هیالت در بازه زمان��ی تیرماه ب��ه متقاضیان 
 تس��هیالت قرض الحس��نه پرداخت کرده اس��ت.
در خ��رداد م��اه س��ال ج��اری نیز بان��ک تجارت 
در  تس��هیالت  فق��ره   ۴۶۹ و  ه��زار  ده  تع��داد 

 ای��ن بخش ب��ه متقاضی��ان اعط��ا کرده اس��ت.
بان��ک تجارت س��ال ۱۴۰۰ با اعطای تس��هیالت 
ق��رض الحس��نه ازدواج ب��ه بی��ش از ۱۰۶ ه��زار 
زوج ج��وان در کم��ک ب��ه ازدواج جوان��ان ایران 
 اس��المی، نق��ش فعال��ی را ایف��ا ک��رده اس��ت.
هموطنان��ی که وام قرض الحس��نه ازدواج خود را 
از بان��ک تجارت دریافت کنند همچنین می توانند 
از تس��هیالت ۳۰۰ میلیون ریال��ی طرح زوج مهر 
این بانک نیز بهره مند ش��وند. براس��اس این طرح 
که با هدف اعطای تس��هیالت ب��ه زوج های جوان 
ب��رای تامی��ن جهیزی��ه و مایحتاج اولی��ه زندگی 
طراحی ش��ده، هم��ه زوج ه��ای ج��وان دریافت 
کننده وام قرض الحسنه ازدواج از شعب این بانک 
می توانند ب��ا خرید لوازم خانگی از فروش��ندگان 
طرف ق��رارداد بانک در این ط��رح )گروه انتخاب 

الکترونی��ک، گ��روه ل��وازم خانگ��ی پاکش��وما و 
مجموعه آقای فرش( حداق��ل به میزان چهارصد 
و پنجاه میلیون ری��ال عالوه بر دریافت وام قرض 
الحسنه ازدواج از تس��هیالت مرابحه در این طرح 
 ب��ه مبلغ س��یصد میلی��ون ریال بهره مند ش��وند.

متقاضی��ان دریافت این تس��هیالت پ��س از ثبت 
نام وام ازدواج در س��امانه بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران و انتخاب بانک تجارت برای دریافت 
این وام به ش��عب بان��ک مراجعه کرده و هریک از 
زوجی��ن پ��س از دریاف��ت وام ازدواج می توانند با 
مراجعه به س��ایت شرکای تجاری این طرح شامل 
گ��روه انتخ��اب الکترونی��ک، گروه ل��وازم خانگی 
پاکش��وما و مجموعه آقای ف��رش و خرید کاال به 
میزان حداقل ۴۵۰ میلیون ریال و دریافت فاکتور 
خرید، برای دریافت تسهیالت ۳۰۰ میلیون ریالی 
 طرح زوج مهر به شعبه بانک تجارت مراجعه کنند.
سود طرح تس��هیالتی زوج مهر۱۵ درصد با دوره 
بازپرداخت ۳۶ ماهه بوده که از همه ش��عب بانک 
تج��ارت در سراس��ر کش��ور قابل دریافت اس��ت. 
زوج ه��ای متقاضی دریاف��ت وام قرض الحس��نه 
ازدواج و تس��هیالت ط��رح زوج مه��ر می توانن��د 
اطالعات کامل از شرایط دریافت تسهیالت مذکور 
را از پایگاه اطالع رس��انی بانک تجارت به نش��انی 

www.tejaratbank.ir دریافت کنند.

در تیرماه و با هدف حمایت همه جانبه  از زوج های جوان صورت گرفت؛

پرداخت ۱۴ هزار فقره وام ازدواج توسط بانک تجارت
پرداخت ۱۰ هزار فقره تسهیالت فرزندآوری

تجلیل از مدیر عامل بانک مسکن برای حمایت از صنعت ساختمان
در حوزه مسئولیت اجتماعی صورت گرفت؛
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وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی در نام��ه ای به معاون 
اقتصادی رییس جمهور س��ه پیشنها برای اجرای موثر 
قانون پایانه های فروش��گاهی و س��امانه مودیان ارائه و 
خواهان تصوی��ب آن در ش��ورای هماهنگی اقتصادی 

سران قوا شد.
به گزارش ایرنا، »س��ید احس��ان خاندوزی« در نامه 
به محس��ن رضایی نوشت: قانون پایانه های فروشگاهی 
و س��امانه مودیان در مهرماه س��ال ۱۳۹۸ در مجلس 
شورای اسامی تصویب شد و با وجود اینکه قانون گذار 
ب��رای اجرای آن ۱۵ ماه زمان در نظ��ر گرفت، اما این 

قانون در دولت دوازدهم اجرا نشد.
وی افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم و استقرار 

تیم اقتص��ادی دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و س��ازمان مالیات��ی، اج��رای قانون مذکور ب��ه عنوان 
مهمترین اولویت س��ازمان امور مالیاتی کشور در نظر 
گرفته شده و سامانه مودیان از تاریخ ۲۰ تیرماه پس از 
تولید و انجام تس��ت های سرد و گرم وارد مرحله پیاده 
س��ازی شده است. وزیر اقتصاد اظهارداشت: با توجه به 
اینکه قانون مذکور از حیث پیاده سازی و اجرا عاوه بر 

ایجاد سامانه و آمادگی سازمان امور مالیاتی کشور برای 
اجرا نیازمند آماده س��ازی، اطاع رسانی و انجام برخی 
اقدامات توس��ط مودیان مالیاتی ب��وده و از طرف دیگر 
میزان گستردگی آن در س��طح کلیه فعاالن اقتصادی 
اع��م از خرد و کان در کش��ور اس��ت. بنابراین اجرای 
مطل��وب آن نیازمند درنظر گرفت��ن ماحظات خاص 
و اس��تفاده از کلیه ظرفیت ه��ای حاکمیتی مخصوصا 

در دوره گ��ذار اس��ت. وی ادام��ه داد: بنابراین اجرای 
مرحله ای و با مشوق های مورد نیاز، امکان انجام موفق 
طرح را به ش��دت افزایش خواه��د داد. از این رو برای 
اجرای مرحله ای قانون و ع��دم ایجاد اختاف در نظام 
اقتصادی کش��ور، نیاز است احکام مالیاتی برای اجرای 
هر چه بهتر قانون در شورای هماهنگی اقتصادی سران 
قوا و تصویب اباغ شد. خاندوزی در پیشنهاد اول خود 
نوش��ت: مفاده ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم تا 
پایان س��ال ۱۴۰۲ در خصوص اشخاص مشمول قانون 
پایانه های فروشگاهی و س��امانه مودیان که در اجرای 
ماده ۲ این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور به 

صورت مرحله ای فراخوان می شود، جاری است.

جهت تصویب در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شد:

۳ پیشنهاد وزیر اقتصاد برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی 
و سامانه مودیان

 سازمان شهرستان ها از استان های فاقد نماینده
 نماینده فعال می پذیرد.

9و02۱-66567767


