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بانک و بیمه

با اهدای لوح سپاسی صورت گرفت؛

تقدیر رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران از 
مدیرعامل بانک مسکن

عص�رآزادی / س�رویس بان�ک و بیمه: طی مراس�می با حضور مش�اور وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران از مدیرعامل بانک مسکن تقدیر بعمل آمد.

به گزارش سرویس بانک و بیمه عصرآزادی از هیبنا ، طی مراسمی با حضور حجت االسالم 
لطف اهلل ثقفی، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران از دکتر محمود شایان، 
مدیر عامل بانک مسکن به پاس خدمات قابل توجه این بانک به ایثارگران و خانواده شهدا با 

اعطای لوح تقدیری، تجلیل بعمل آمد.
در این مراسم سید محسن فاضلیان عضو هیات مدیره و معاون امور اعتباری بانک و مهدی 

سندگل نظامی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت حضور داشتند.
حجت االسالم ثقفی ضمن اعطای این لوح از توجه ویژه مدیرعامل بانک مسکن به فرهنگ 
ایثار و شهادت قدردانی کرد و گفت: شاهد ارایه خدمات قابل توجهی به ایثارگران و خانواده 

معزز شهدا در بانک مسکن هستیم.
در ادامه لوح تقدیر رییس بنیاد ش��هید و امور ایثارگران از سوی مشاور وزیر امور اقتصادی 

و دارایی در امور ایثارگران به دکتر محمود شایان اهدا شد.
در بخش��ی از متن تقدیرنامه امیر حس��ین قاضی زاده هاش��می رییس بنیاد ش��هید و امور 

ایثارگران از مدیرعامل بانک مسکن آمده است:
»تالش هایتان در راستای زنده نگه داشتن نام و یاد شهدای گرانمایه ستودنی و خدمات رسانی 
به خانواده معزز آن ها در خور توجه و شایسته تقدیر است. اینجانب از اقدامات موثر جنابعالی 
در پیگیری امورات ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و ش��هادت در س��ازمان مربوطه تقدیر و 

تشکر به عمل می آورم.«

اهتزاز نام ایران زمین در قله سبالن

عصرآزادی / س��رویس بانک و بیمه: در راستای حمایت از محیط زیست کشور پرچم بانک 
ایران زمین در قله سبالن به اهتزاز درآمد.

به گزارش سرویس بانک و بیمه عصرآزادی از روابط عمومی، منوچهر قاسمی مسئول شعبه 
قزوین با صعود به سومین قله مرتفع ایران، پرچم بانک ایران زمین را به اهتزاز درآورد.

بانک ایران زمین، ضمن آرزوی توفیق برای این همکار گرامی، سالمتی و تندرستی را برای 
وی از خداوند متعال خواستار است.

حمایت ۹۱ هزار میلیارد ریالی بانک صادرات ایران 
از ۹۰ شرکت »دانش بنیان«

 بان��ک صادرات ای��ران با پرداخت ۹۱ ه��زار و ۳۰۰ میلیارد ریال تس��هیالت و تعهدات از 
شرکت های دانش بنیان حمایت کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در س��ال گذشته به منظور حمایت 
و پش��تیبانی از توس��عه فعالیت های حدود ۹۰ شرکت  شامل شرکت های دانش بنیان بزرگ و 
شرکت  های دانش بنیان عضو صندوق نوآوری و شکوفایی جمعا ۹۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال 

تسهیالت و تعهدات پرداخت کرد.
ای��ن بانک در کمک به ش��رکت های بزرگ دانش بنیان در س��ال ۱٤۰۰ بی��ش از ۸۵ هزار 

میلیارد ریال به صورت تسهیالت و تعهدات پرداخت کرد.
همچنین حمایت این بانک از شرکت های دانش بنیان عضو صندوق نوآوری و شکوفایی در 

سال گذشته با پرداخت شش هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال تداوم داشته است.
بانک صادرات ایران در س��ال گذش��ته عالوه بر پرداخت تس��هیالت ریالی، حمایت از این 
شرکت ها را به صورت ارایه انواع ضمانت نامه و اعتبار اسنادی تداوم بخشیده به نحوی که ۲۳ 
ش��رکت دانش بنیان بزرگ و ۶۷ ش��رکت دانش بنیان عضو صندوق نوآوری و شکوفایی از این 

حمایت ها برخوردار بوده اند

قدردانی از بیمه سرمد در نهمین کنفرانس روابط 
عمومی و صنعت

کنفران�س  نهمی�ن  در   
رواب�ط عموم�ی و صنع�ت، با 
حضور خس�رو رفیع�ی رییس 
انجم�ن روابط عموم�ی ایران، 
دبیرکل  تقی پ�ور  امیرعب�اس 
ارتباط�ات  باش�گاه مدیری�ت 
جمع�ی  و  ای�ران  یونس�کو- 
و  پیشکس�وتان  و  اس�اتید  از 
و رواب�ط  ارتباط�ات  مدی�ران 

عمومی کشور از مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه سرمد تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه س��رمد، نهمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت، به همت 
باش��گاه مدیریت ارتباطات یونسکو-ایران و دبیرخانه دائمی کنفرانس روابط عمومی در محل 

هتل المپیک تهران برگزار شد.
در این کنفرانس، از ادریس س��االری مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه س��رمد، 
به دلیل اثرگذاری در تقویت جایگاه روابط عمومی و سرمایه گذاری فکری، انسانی و علمی در 

این حوزه، با اهدای لوح و نشان کنفرانس روابط عمومی تقدیر شد.
بیمه سرمد در سال گذشته، با بحران ها و مشکالت زیادی مواجه شده بود که این بحران ها 
تاثیر نامطلوبی بر روی برند و رضایت مش��تریان این شرکت گذاشته بود. در این مدت روابط 

عمومی بیمه سرمد، نقش موثری در حفظ آرامش شرکت داشت.
روابط عمومی سرمد، هم چنین تالش ویژه ای برای مدیریت افکار عمومی داشت تا مدیران 
ارش��د بتوانند در آرامش بر مش��کالت فائق بیایند و عملکرد مناس��بی را در س��ال جدید در 

کارنامه شرکت ثبت کنند.

عص�رآزادی / س�رویس بان�ک و بیم�ه: ط�ی حکمی از س�وی 
مدیرعامل بانک کارآفرین، مرتضی مقدسیان به عنوان مدیرعامل 

هلدینگ نگاه انتخاب شد.
عصرآزادی - محمد نیاورانی؛ مراس��م تودیع حس��ین اسالمی و معارفه 
مرتضی مقدس��یان به عنوان مدیرعامل هلدینگ فن آوری نگاه، با حضور 

مدیرعامل، عضو هیئت مدیره و مدیران بانک کارآفرین برگزار شد.
در این مراس��م دکتر احمد بهاروندی مدیر عامل بانک کارآفرین ضمن 
قدردانی از زحمات و تالش اسالمی در تاسیس و راه اندازی هلدینگ نگاه 

بر تسریع اقدامات در دست اجرا تاکید کرد.
وی با اش��اره به راهبرد اصلی بانک در س��ال جاری و تاکید سهامداران 
در مجم��ع عمومی بانک بر لزوم ارتقاء حوزه فن آوری اطالعات در بانک 

کارآفری��ن، گفت: اقدامات خوبی تا کنون انجام ش��ده که می بایس��ت با 
س��رعت زیاد ادامه یابد تا بانک کارآفرین به جایگاهی تحسین برانگیز در 

این حوزه دست پیدا کند. 
دکتر فرشاد محمدپور عضو هیئت مدیره بانک نیز از تالش های حسین 

اس��المی قدردانی کرد. وی ب��ا تاکید بر فضای رقابتی بی��ن بانک ها در 
شرایط کنونی، تصریح کرد: تمام تالشمان در هیئت مدیره بانک، حمایت 
از شرکت های زیر مجموعه به ویژه هلدینگ نگاه است تا بتوانند در مسیر 

سودآوری، به بازوی قدرتمند بانک تبدیل شوند.
سید جالل مس��عودیان معاون فن آوری اطالعات بانک در این مراسم 
با آرزوی موفقیت در ادامه مس��یر کاری برای حسین اسالمی تاکید کرد: 
هلدینگ نگاه در آغاز راهی بزرگ قرار دارد که با شناختی که از تجارب و 
س��وابق مقدسیان دارم می تواند نقش موثری در پیشبرد اهداف بانک در 

حوزه فن آوری اطالعات ایفا کند.
همچنین سهراب صادقی معاون مدیرعامل در امور بانکی نیز با آرزوی 
موفقیت برای مدیرعامل پیش��ین و فعلی هلدینگ نگاه با تاکید بر برنامه 
ها و اس��تراتژی های بانک گفت: ایجاد هلدین��گ نگاه بعنوان بازوی فن 
آوری بانک برای پاس��خگویی به نیازهای مشتریان و ارائه خدمات بیشتر 
به آنها ش��کل گرفت و امیدواریم با توجه به گس��ترش نیاز مش��تریان به 
اس��تفاده از خدمات بانکی بر بس��تر الکترونیک غیر حضور ی با مدیریت 
جدید ش��اهد رش��د و ش��تاب بیش��تر بانک در بخش خدمات مرتبط با 

هلدینگ نگاه باش��یم. حسین اس��المی در این مراسم، از تمامی حمایت 
ه��ا و همراه��ی مدیرعامل و هیئت مدی��ره بانک در ط��ی زمان تصدی 
مدیرعاملی هلدینگ نگاه قدردانی و تاکید کرد:در طی ۲ س��ال گذش��ته 
اقدامات ارزش��مندی در هلدینگ نگاه انجام ش��ده اس��ت و امیدوارم در 
 ادامه مس��یر این ش��رکت، روند موفقیت های نگاه ادامه داش��ته باش��د.
الزم به ذکر است هلدینگ نگاه، بازوی فن آوری اطالعات بانک کارآفرین 
اس��ت که به تازگی دو سالگی خود را جشن گرفته است و با هدف ایجاد 
تحول در خدمات و محصوالت بانک و ش��رکت های زیرمجموعه و تغییر 
جایگاه فناوری در بانک کارآفرین تاسیس شد، تا بتواند زمینه ساز توسعه 
متوازن بازار و مشتریان و پاسخ گویی متناسب به نیازهای روز آنان باشد. 
هلدینگ فناوری نگاه پیش��ران توسعه خدمات و محصوالت نوین بانکی، 

مالی و فناورانه اس��ت و همنواس��از توس��عه خدم��ات و محصوالت نوین 
بانکی، پرداختی، مالی و فناورانه در قالب شرکت های "نگاه بانکی"، "نگاه 
پرداخت" و" نگاه نوآوری" برای ایجاد هم افزایی و کارایی بهینه به فعالیت 

خود ادامه می دهد.

رئی�س کل بان�ک مرک�زی گف�ت: مجموع�ه 
اقدامات�ی که در حال انجام اس�ت در راس�تای 
انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانک هاست 
که امیدواریم تداوم داشته باشد و باعث آرامش 
در نظام پولی و در نهایت کنترل متغیرهای کالن 

اقتصادی شود.
به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، »علی صالح آبادی« 
درب��اره نرخ س��پرده قانونی بانک ها اظهارداش��ت: بر 
اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در گذشته حداکثر 
بین ۱۰ ت��ا ۱۳ درصد بود که در ح��ال حاضر از ۱۳ 
درصد به ۱۵ درصد درباره بانک ها و موسسه های مالی 
که مقررات بانک مرک��زی به ویژه در کنترل ترازنامه 

بانک ها را رعایت نمی کنند، افزایش یافته است.
 وی ادام��ه داد: بانک مرکزی در راس��تای مدیریت 
ت��ورم برای هر بانک در چارچوب سیاس��ت های پولی 
خ��ودش، کنترل مق��داری ترازنامه را در دس��تور کار 
دارد و مشخص است که ترازنامه هر بانک، متناسب با 

اهداف کالن اقتصادی چه مقدار باید رشد کند.
صالح آبادی تصریح کرد: بانک هایی که این نس��بت 
رش��د را رعایت نکنند، مش��مول اضافه سپرده قانونی 
خواهند شد. بر همین اساس  این مصوبه جدید شورای 
پ��ول و اعتبار کمک می کند انضب��اط پولی خوبی در 
ش��بکه بانکی کش��ور ایجاد ش��ود و آنچه را که بانک 
مرکزی به عنوان کنت��رل مقداری ترازنامه به بانک ها 
اب��الغ می کند، مد نظر قرار گی��رد و رعایت کنند که 
اگر رعایت نکنند، این اضافه سپرده قانونی به صورت 

خودکار اعمال خواهد شد.
رئی��س کل بانک مرکزی همچنی��ن درباره کاهش 
بده��ی بانک ه��ا ب��ه بان��ک  مرک��زی گف��ت: یکی از 

سازوکارهایی که بانک مرکزی دارد، تقویت بازار بین 
بانکی است؛ بازاری که کمک می کند بانک ها نیازهای 

نقدینگی خودشان را بتوانند در آن تامین کنند.
وی تصریح ک��رد: در واقع بانک ها می توانند در این 
بازار با استفاده از اوراق دولتی که در اختیار می گیرند، 
این اوراق را مورد معامله قراردهند و به نهادهای دیگر 

بفروشند و از طریق آن تامین مالی انجام دهند. 
صالح آبادی ادامه داد: همچنین ساماندهی بانک ها 
و اصالح نظام بانکی یکی از محورهای  جدی است که 
در بانک مرکزی شروع شده و برای هر یک از بانک ها 
در چارچوب کنترل ترازنامه ای که اتفاق می افتد برنامه 
مش��خصی وجود دارد تا برای رفع ناترازی و مدیریت 
ترازنامه خود چه اقداماتی باید انجام دهد که توس��ط 

حوزه نظارت بانک  مرکزی پیگیری و دنبال  می شود.
رئی��س کل بانک مرک��زی تاکی��د ک��رد: مجموعه 
اقداماتی که در حال انجام اس��ت در راستای انضباط 
بخشی و ساماندهی ناترازی بانک هاست که امیدواریم 
بتواند تداوم داش��ته باش��د و باعث شود آرامش را در 
نظ��ام پولی و نهایتا کنترل متغیرهای کالن اقتصادی 

داشته باشیم.

 به�زاد ش�یری مدیرعام�ل بانک در جلس�ه 
ارزیابی عملک�رد اهداف کم�ی پایش و پویش 
تیرماه سال جاری، که عصر دیروز )چهارشنبه( 
پنجم مردادماه برگزار ش�د، با اش�اره به اینکه 
گزار ش ه�ای عملک�ردی بانک نس�بت به ماه 
گذش�ته تغیی�رات بس�یاری داش�ته و آم�ار 
تجمع�ی عملک�رد بان�ک را تح�ت تاثی�ر قرار 
داده اس�ت، گف�ت: در تیرم�اه ب�ه ۸۵ درصد 
 تحق�ق ه�دف عملک�ردی بان�ک دس�ت پیدا 

کرده ایم.
ب��ه گ��زارش اداره کل روابط عمومی پس��ت بانک 
ایران، ش��یری با تاکید بر اینکه آمارها نشان می دهد 
که مهتری��ن تغیی��رات عملکردی در بخ��ش منابع 
بوده اس��ت، تصریح ک��رد: از ۸۵ درصد تحقق هدف 
عملکردی، ۶۵ درصد آن مربوط به منابع بوده اس��ت 
ک��ه ۶۰ درصد این منابع نیز به منابع حس��اب های 

جاری اختصاص داشته است.
مدیرعامل بانک با تاکید بر اینکه جذب منابع ارزان 
قیمت تمام ش��ده پول را در بانک به ش��دت کاهش 
داده اس��ت، خاطرنشان کرد: محاس��بات اولیه نشان 

می دهد که این قیمت به ۱۲/٤ تومان می رسد.
باالتری��ن مقام اجرایی بانک با تاکید بر رش��د ۱۹ 
درصدی منابع موثر بانک در تیرماه سال جاری ادامه 
داد: این رش��د نسبت به مدت مش��ابه در سال های 
قبل کم نظیر است و بیش از دو برابر سال گذشته در 

چهار ماه ابتدایی سال جاری رشد منابع داشته ایم.
وی با اش��اره به رشد صدور ضمانت نامه در سپرده 
های نقدی، تصریح کرد: پس��ت بانک ایران به عنوان 
بان��ک تخصصی حوزه  ارتباط��ات و فناوری اطالعات 
باید از تخفیف ص��دور این ضمانت نامه ها، برای وجه 
تمایز خود در این بخش و همچنین حفظ مشتریان 

ارزنده بانک بهره ببریم.
مدیرعام��ل بانک با تاکید بر رش��د ۲۸۸ درصدی 
ضمانت نامه ه��ای صادره گفت: این رش��د قابل توجه 
هم سو با سیاست های وزارت امور اقتصادی و دارایی 

نیز قرار دارد.
باالترین مقام اجرایی بانک با تاکید بر روند مدیریت 
مطلوب  مطالبات معوق و سررس��ید در تیرماه نسبت 
به ماه های گذش��ته س��ال جاری گف��ت: با مدیریت 
مطالبات سررس��ید گذش��ته جهش خوبی در وصول 
آنها داشته ایم که ارس��ال پیامک های آگاهی بخش 
و هشداری به این بخش کمک ویژه ای کرده است و 
بای��د با طرح های جدید از افزایش این نوع مطالبات 
جلوگیری کنیم.شیری با بیان اینکه ۶۳ هزار میلیارد 
ریال تسهیالت در سراسر کشور پرداخت شده است، 
خاطرنش��ان کرد: هم��کاران به پرداخت تس��هیالت 
تکلیفی طرح های ریاس��ت جمهوری توجه بیشتری 
داش��ته باشند زیرا این تسهیالت در سطح منطقه ای 

و کالن در بانک رصد می شود.

رئیس کل بانک مرکزی:

 آرامش در نظام پولی برقرار می شود
مدیرعامل پست بانک ایران:

 ۸۵ درصد هدف عملکردی بانک در تیرماه محقق شده است

مقدسیان مدیرعامل هلدینگ نگاه بانک کارآفرین شد

 عصرآزادی / س�رویس بانک و بیم�ه:  مدیرعامل بانک صادرات 
ایران در سفر به استان چهارمحال وبختیاری در دیداری صمیمی 
با همکاران بانک در س�تاد و برخی ش�عب، بر اس�تفاده از تمامی 
ظرفیت های بانک برای خدمت رسانی به مردم استان تاکید کرد و 
گفت: بانک صادرات ایران با جدیت به دنبال حمایت از واحدهای 

تولیدی و رونق تولید و اشتغال در استان است.
عصرآزادی - محمد نیاورانی؛ س��ید ضیاء  ایمانی در این س��فر ضمن 
بازدید از برخی ش��عب بانک در این استان، با مدیران شرکت های »ورق 
خودرو ی شهرکرد« و »فوالد سفید دشت«  دیدار و بر افزایش همکاری ها 
تأکید کرد. س��یدضیاء ایمانی در بازدید از شعبه فرخشهر، ضمن شنیدن 
مس��ائل و پیشنهادهای همکاران شعبه گفت: بانک صادرات ایران یکی از 
بانک های پیش��رو در اعطای تس��هیالت، اعتبارات و تأمین ارز واحد های 
تولیدی است. به همین دلیل با تسریع ارائه خدمات بانکی، مانع زدایی از 

تولید با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: یکی از وظایف و رسالت های اصلی بانک اعطای تسهیالت به 
واحدهای تولیدی، مردم و مشتریان است که برای تحقق این امر مهم، در 
نظر داریم با طراحی محصوالت جدید و جذب منابع، روند تسهیالت دهی 

به مردم تسریع شود. 
مدیرعامل بانک صادرات ایران با تأکید بر ضرورت خدمت رسانی سریع و 
در خور شأن به مشتریان گفت: اخالق حرفه ای و مشتری مداری کارکنان 
بانک  صادرات ایران زبانزد  ش��بکه بانکی در کش��ور است  و الزم است این 
روحیه تقویت ش��ده و در کنار توسعه خدمات بانکداری الکترونیک، برای 

جلب رضایت مشتریان تالش کرد.

وی همچنین در دیدار با کارکنان ش��عبه ۲۲ بهمن فارس��ان گفت: با 
توجه به تورم  موجود در بازار اقتصادی کش��ور، حدود اختیارات شعب در 
خصوص  سقف  اعتبارات و تعهدات  شعب و استان ها افزایش می یابد تا در 

ارائه خدمات و تسهیالت به مشتریان خللی ایجاد نشود. 
ایمانی در ادامه با اش��اره به ظرفیت باالی ش��عب و توانمندی کارکنان 
بان��ک صادرات ایران افزود: انتظار می رود با تالش و برنامه ریزی و جدیت 
بیش��تر در پیگیری اهداف و برنامه ها، رتبه اول سهم بازار را برای خدمت 

بیشتر به مردم به دست آوریم. 
س��یدضیاء ایمانی در این س��فر همچنین از ش��عب س��ردار سلیمانی، 
پردنجان، سورش��جان، فارس��ان و مجتمع  امام صادق بازدید و از نزدیک 

در گفت وگوی��ی صمیمی به دغدغه ها و پیش��نهادهای همکاران توجه و 
راهکارها و برنامه های بانک را برای ارتقای شعب بیان کرد.

مدیرعام��ل بانک صادرات ایران در دیدار با حمید ش��جاعی مدیرعامل 
ش��رکت »ورق  خودروی  ش��هرکرد« ضمن اعالم آمادگی این بانک برای 
حمایت از طرح های توسعه ای این شرکت گفت: با بهره برداری از طرح های 
جدید ش��رکت ورق  خودروی چهارمحال و بختیاری، بانک صادرات ایران 
سهم  عمده ای در این شرکت  خواهد داشت  که امید می رود با همراهی و 
هم افزایی  بیشتر، همکاری های بهتری صورت گیرد و نیاز خودروسازان  و 
مردم  برطرف ش��ود . وی افزود: اتمام موفقیت آمیز طرح بهینه سازی خط 
تولید و توانمند شدن این شرکت برای تولید گرید های ویژه برای استفاده 
در بدنه نمایان خودرو نش��ان از این اراده دارد که ش��رکت هم اکنون این 
آمادگ��ی را دارد که با تمام توان و ظرفیت کل نیاز گروه خودرو س��ازی 

سایپا، ایران  خودرو و دیگر خودروسازان را حل کند.
مدیرعامل  بانک صادرات ایران همچنین ضمن بازدید از شرکت  »فوالد 
س��فید دشت « با محمود  ارباب  زاده مدیرعامل این شرکت دیدار و گفتگو  
کرد . س��یدضیاء ایمانی در این دیدار با اش��اره به پتانسیل باالی شرکت 
فوالد س��فید دشت گفت: ش��ناخت کاملی از مجموعه و مدیران شرکت 
دارم. این ش��رکت از فعاالن بزرگ بازار فوالد کشور است  و بانک صادرات 

ایران آمادگی دارد همکاری های خود را با این شرکت افزایش دهد. 
در این س��فر ایرج نیک اختر، مش��اور مدیرعامل و سرپرس��ت معاونت 
اعتبارات، علیرضا عزیزالهی سرپرس��ت امور شعب جنوب کشور و افشین 
یریان مدیرش��عب بانک صادرات ایران در استان چهارمحال و بختیاری، 

مدیرعامل را همراهی می کردند.

مدیرعاملبانکصادراتایراندربازدیدازبرخیشعباستانچهارمحالوبختیاری:

بانکصادراتایرانازواحدهایتولیدیکشورباجدیتحمایتمیکند

عصرآزادی / س�رویس بانک و بیمه: مدیرعامل بانک مس�کن با 
تاکید بر لزوم تس�ریع در روند صدور پروانه های ساختمانی گفت: 
بانک مس�کن تامین مالی و حمایت از نوسازی بافت فرسوده را با 

قوت ادامه می دهد.
به گزارش س��رویس بانک و بیمه عصرآزادی از هیبنا ، جلس��ه  مشترک 
مدیرعامل بانک مسکن و سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران به منظور 
توس��عه همکاری ها برای تس��ریع در نوس��ازی بافت های فرسوده شهری 

برگزار شد.
در این جلس��ه دکتر محمود ش��ایان مدیرعامل بانک مسکن گفت: این 
بان��ک عالوه ب��ر پیگیری طرح ب��زرگ نهضت ملی مس��کن در چارچوب 

دستورات اکید رییس جمهور، همچنان سایر وظایف خود از جمله تامین 
مالی نوسازی بافت فرسوده را با جدیت پیگیری می کند.

دکتر ش��ایان، به لزوم تسریع در صدور پروانه های ساختمانی به منظور 
جبران عقب ماندگی های گذش��ته اش��اره کرد و افزود: خوشبختانه دولت 
مردمی با اجرای همزمان سیاس��ت های مختلف در حوزه مسکن سازی به 
این مقوله توجه ویژه دارد. مدیرعامل بانک مسکن همچنین تاکید کرد: در 
زمینه نوسازی بافت های فرسوده شهری، بانک مسکن از هیچ تالشی دریغ 
نخواهد کرد. همچنین در این نشس��ت مشترک، مهدی هدایت سرپرست 
س��ازمان نوس��ازی ش��هر تهران، از تعهد ش��هرداری تهران برای ساخت 
۱۸۰ه��زار واحد مس��کونی در قالب طرح جهادی قرارگاه تامین مس��کن 

تا س��ال آینده،خبر داد. وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که با مش��ارکت 
و همکاری این بانک، روند پرداخت تس��هیالت نوس��ازی به متقاضیان در 
چارچوب قوانین بانکی تس��هیل ش��ود و ساخت و س��از در بافت  فرسوده 
ش��هری دوباره رونق گیرد تا بتوانیم هر چه زودتر ش��اهد ارتقای کیفیت 

زندگی شهروندان در این بافت ها باشیم.

مدیرعامل بانک مسکن اعالم کرد:

لزوم تسریع در روند صدور پروانه  های ساختمانی
پرداخت تسهیالت نوسازی بافت فرسوده با قوت ادامه دارد


