
www.asrazadionline.ir   10  Aug  2022  /1444  شماره  5731 /  سال 24 / چهارشنبه  19  مرداد  1401 / 12  محرم
بانک و بیمه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

 طرح بانکداری اسالمی
 به زودی تعیین تکلیف می شود

عضو کمیس�یون برنامه، بودجه و محاس�بات مجلس از بررسی طرح اصالح قانون 
اساس�ی در صحن مجلس در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این طرح س�اختار 
جدید و تخصصی تری تحت عنوان هیات عالی بانک مرکزی جایگزین ش�ورای پول 

و اعتبار شده است.
  رحیم زارع در گفتگو با خبرنگار ایِبنا، با اشاره به آخرین وضعیت طرح اصالح قانون بانک 
مرکزی، گفت: این طرح در نوبت رسیدگی در صحن و به عنوان دستور چاپی و آماده بررسی 
است. نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه در طرح مذکور 
اقتدار بانک مرکزی به صورت کامل لحاظ شده است، افزود: در طرح یاد شده ساختار جدید 
و تخصص��ی تری تحت عنوان هیات عالی بان��ک مرکزی جایگزین شورای پول و اعتبار شده 
که ارتباط نیمه مستقلی نیز با دولت دارد به این جهت که افراد آن را رئیس جمهور انتخاب 
می کن��د، ام��ا دوره  چرخش افراد به شکلی نیست که در یک زمان همه آن ها تغییر کنند که 
به این سبب کامال می توانند یک رفتار و خط مشی مبتنی بر تصمیم گیری علمی و منطقی 
داشته باشند که به محض اینکه در صحن مصوب شود جایگزین بخشی از قانون پولی بانکی 
کش��ور که در دهه پنجاه مصوب شده اس��ت خواهد بود. وی با بیان اینکه اصالح قانون بانک 
مرکزی الزم بود، تصریح کرد: با تغییر و تحوالت صورت گرفته در حوزه پولی و مالی کش��ور 

الزم بود که قانون نیز تغییر کرده تا بتواند پاسخگوی نیاز های روز باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اس��المی با تاکید بر اینکه در موضوع اس��تقالل بانک 
مرکزی اخت��الف نظر هایی مطرح بود، گفت: خوشبختانه اقتدار بانک مرکزی و رعایت کامل 

آن مورد اتفاق نظر نمایندگان بوده از این رو در طرح مذکور لحاظ شده است.
عض��و کمیسیون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس شورای اس��المی ی��ادآور شد: طرح 
بانکداری اس��المی نیز همچون طرح اصالح قانون بانک مرکزی در نوبت رسیدگی در صحن 

بوده و به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.

 پیام مدیر روابط عمومی و امور مشتریان 
بانك صنعت و معدن به مناسبت روز خبرنگار

 مدیر روابط عمومی و امور مش��تریان بانک صنع��ت و معدن طی پیامی روز خبرنگار را به 
فعاالن عرصه رسانه تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن در متن این پیام آمده است:
بدون شک فعالیت در عرصه خبر و رس��انه، حرکتی جه��ادی برای حفظ حریم حقیقت و 
روشنگری اس��ت و اهل قلم همواره رس��الت آگاه س��ازی افکار عمومی را بر عهده دارند و به 

تعبیری فضیلت قلم علما و اهل قلم کمتر از خون شهدا نیست.
و امروز در عصر ارتباطات و فناوری های ارتباطی رسالت صاحبان قلم بیش از پیش اهمیت 
یافته و مسؤلیت س��نگین تری را بر دوش آنان قرار می دهد چراکه نباید صحت اطالعات را 
فدای سرعت اطالع رسانی کنند و همواره حقیقت و مصلحت عمومی را بر مصلحت شخصی 
مق��دم بدارند و همانطور که رهب��ر معظم انقالب می فرمایند باید جه��اد تبیین را نسبت به 
حقای��ق انج��ام بدهیم که خنثی کننده حرکت تحریف کننده دشمن اس��ت که قصد دارد بر 
افکار عمومی تأثیر مخرب بگذارد و از همین روس��ت که ایش��ان فرمودند افکار عمومی را به 
س��مت درس��ت و منطقی و راهی که در آن عقالنیت انقالبی است، هدایت کنیم. در شرایط 
کنونی جهان گاهی قدرت نرم رس��انه ها حتی بر قدرت سالح های نظامی برتری یافته است 
و در رویدادهای بزرگ و سرنوشت ساز کشورها بارها تاثیر شگرف جریان اطالعات و اخبار را 
مشاهده نموده ایم؛ شرایط کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست بطوریکه نقش خبرنگاران 
و اصحاب رس��انه در آگاه س��ازی و هدایت افکار و ارائه راهکارهای عملی برای برون رفت از 
مشکالت و بیان اهداف توسعه ای و سیاست های کالن کشور اهمیتی دوچندان یافته است. 
اینجانب وظیفه خود می دانم که در این فرصت مغتنم، در روزی که به نام خبرنگاران گرامی 
مزین گشته است، از تالش های تمامی اصحاب رسانه به خصوص خبرنگاران حوزه اقتصادی، 

پولی، مالی و بانکی قدردانی نموده و این روز را به همه این بزرگواران تبریک عرض نمایم.

بیم�ه:  و  بان�ک  س�رویس   / عص�رآزادی 
تفاهم نام�ه هم�کاری بین بان�ک کارآفرین و 
دانش�گاه ته�ران با ه�دف »تروی�ج فرهنگ 
کارآفرینی« و با محوریت ش�رکت عصر امین 
کارآفرین و دانش�کده تج�ارت و مالیه منعقد 

شد.
عص��رآزادی - محمد نیاوران��ی؛ به گزارش روابط 
عموم��ی ؛ ط��ی نش��ستی ب��ا حضور دکت��ر احمد 
بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین، دکتر مقیمی 
رئی��س دانش��گاه تهران و جمع��ی از مدیران ارشد 
دانش��گاه ته��ران و بان��ک کارآفرین، تفاه��م نامه 
همک��اری با موضوع توس��عه همکاری های علمی و 
تخصصی ح��وزه کارآفرینی و ب��ا محوریت شرکت 
عص��ر امین کارآفرین و دانش��کده تج��ارت و مالیه 

دانشگاه تهران امضاء شد.
دکت��ر بهارون��دی در مراس��م امضاء ای��ن تفاهم 
نام��ه با تقدیر از دانش��گاه تهران ب��ه جهت تالش 
ب��رای پیوند میان صنعت و دانش��گاه گفت: نگاهی 
گ��ذارا بر برنام��ه ریزی ه��ای مختل��ف اقتصادی 
در ایران از س��الهای دور تا کنون نش��ان می دهد 
که متاس��فانه به آنچه که می خواس��تیم نرسیدیم 
 و تا رس��یدن به جایگاه مطلوب نی��ز فاصله داریم.
بهارون��دی ب��ا تاکید بر لزوم تغیی��ر نگاه حکمرانی 
در اقتص��اد، تصریح ک��رد: به دلی��ل شرایط فعلی 
اقتص��اد ای��ران و ع��دم دس��ت یابی به اه��داف و 
جایگ��اه های تعیین ش��ده در برنامه های مختلف، 
نیاز ب��ه ایجاد نگاه و رویک��ردی بنیادی، راهبردی 
و اس��تراتژیک در دانش��گاه ها داریم ت��ا بتوانیم در 
مسیر کاربردی شدن تئوری های اقتصادی و پیاده 
 س��ازی آنها در فضاهای کسب و کاری گام برداریم.
مدیرعامل بانک کارآفرین تاسیس دانشکده تجارت 
و مالیه را دردانش��گاه تهران ب��ه فال نیک گرفت و 
اب��راز امیدواری کرد: همانگونه ک��ه نام با مسمایی 
برای این دانش��گاه انتخاب شده اس��ت، امیدوارم با 
همک��اری بیش��تر بخش خصوصی و دانش��گاه و با 
تمرکز بر واقعی سازی مولفه های آموزشی اقتصاد 
در این دانش��گاه نیروهایی رشد و تربیت شوند که 
در برنام��ه ریزی های آتی اقتصادی کش��ور، نقش 

موثری ایفا کنند.
دکتر س��ید محمد مقیمی نیز در نش��ست انعقاد 
تفاهم نام��ه با بان��ک کارآفرین، به شع��ار راهبردی 
دانش��گاه تهران مبنی بر جه��اد علمی برای تحقق 
دانش��گاه کارآفرین ب��ا رویک��رد مسئولیت پذیری 

اجتماعی اش��اره کرد و با ی��ادآوری اینکه "ارتباط 
با صنعت" یک��ی از مولفه های دانش��گاه کارآفرین 
اس��ت، اظه��ار داشت: نظ��ام آموزش عالی کش��ور 
فاصل��ه زیادی ب��ا مفروض��ات دانش��گاه کارآفرین 
دارد. اولین گ��ام برای تحقق مولفه های دانش��گاه 
رشته ه��ای  بی��ن  ارتب��اط  برق��راری  کارآفری��ن، 
 دانش��گاهی و حوزه های تخصصی در صنعت است.

رئیس دانشگاه تهران، تحقق جنبه مسئولیت پذیری 
اجتماع��ی دانش��گاه را در گ��روی پاس��خگویی به 
نیازه��ای جامع��ه و صنع��ت دانس��ت و گف��ت: با 
طراحی بست��ه آموزشی تحول��ی و در نظر گرفتن 
دوره های فش��رده مهارتی، ک��ارورزی و کارآفرینی 
برای دانش��جویان رشته ه��ای مختلف، ب��ه دنبال 
این هستیم که فارغ التحصیالن دانش��گاه در زمینه 
جنبه ه��ای عملیاتی و کاربردی م��ورد نیاز صنعت 
و جامع��ه نیز همانند جنبه ه��ای تئوریک و نظری 

تقویت شوند.
دکت��ر مقیمی در این نش��ست که ب��ا محوریت 
دانشکده تازه تاس��یس تجارت و مالیه برگزار شد، 
راه ان��دازی دانش��کده های جدید دانش��گاه تهران 
را ب��ر مبن��ای تقاضامح��وری دانست و اف��زود: به 
عنوان نمونه، دانش��کده حکمران��ی با هدف تربیت 
حکمرانان��ی که اشراف فنی و مهارت های مدیریتی 
را ب��ه صورت توامان داشته باشن��د، راه اندازی شد. 
دانشکده تجارت و مالیه نیز به دنبال حل مسائل و 
مش��کالت تجاری کشور با مشارکت نهادهای مالی 

و تجاری است.
رئیس دانشگاه تهران در پایان ابراز امیدواری کرد 
جهتگیری دانش��گاه ها به س��مت کاربردی شدن با 
ه��دف حل مسائل جامعه و صنعت هدایت شود که 

اگر جهتگیری ها را به این سمت بسیج کنیم، باعث 
رشد و توسعه کشور می شود.

در ادامه این نش��ست دکتر هاشم آق��ازاده، رئیس 
دانش��کده تجارت و مالیه دانش��گاه تهران نیز، ایجاد 
پ��ارک تخصصی فناوری ه��ای تجارت و مالی��ه را از 
اهداف اس��تراتژیک این دانش��کده برشمرد و گفت: 
این پارک برای اولین بار در کش��ور با مشارکت بخش  
غیردولت��ی راه ان��دازی می شود ت��ا از صاحبان ایده و 
همچنین شرکت ه��ای حوزه تجارت و مالیه در قالب 

مراکز نوآوری، رشد و توسعه پشتیبانی کند.
وی از برنامه ریزی برای ایجاد و توسعه آزمایشگاه ها 
و مراکز تحقیقاتی تجارت و مالیه از جمله آزمایشگاه 
تخصص��ی تجارت و مالی خب��ر داد و گفت: یکی از 
چالش های اصلی در بحث سرمایه گذاری و تجارت 
این اس��ت که تج��ار و س��رمایه گذاران بدون اینکه 
ارزیابی فن��ی و تخصصی انجام دهن��د وارد عرصه 
های تجارت و س��رمایه گذاری می شوند متاس��فانه 
ب��ه دلیل ع��دم ارزیابی علمی درس��ت و به موقع، 
با شکست س��نگینی مواجه می شون��د در حالیکه 
به راحت��ی می توانند با یک آزمایش کارشناس��ی، 

موفقیت خود را تضمین کنند.
رئیس دانش��کده تجارت و مالیه دانش��گاه تهران 
افزود: در آزمایشگاه های تخصصی این دانشکده، با 
خطای بسیار کم می توانیم در مورد صحت و احتمال 
موفقیت تصمیمات و برنامه های تجار و سرمایه گذاران 
 اظهارنظ��ر تخصص��ی و کارشناس��ی ارائ��ه دهیم.

دکتر آقازاده ابراز امیدواری کرد: با توجه به سلسله 
جلسات برگزار شده با شرکت عصر امین کارآفرین، 
زمین��ه شکل گی��ری پ��ارک تخصصی تج��ارت و 
مالیه، تامین مالی واحده��ای فناور مستقر در آن، 

راه اندازی آزمایش��گاه  تخصصی تج��ارت و مالیه و 
اج��رای برنامه های مش��ترک آموزشی، مطالعاتی و 
رویدادهای تجاری و مالی را فراهم خواهد ساخت.

س��یدصابر امامی، مدیرعامل و نایب رییس هیات 
مدیره شرکت عص��ر امین کارآفرین نیز با اشاره به 
ماموریت محول شده به شرکت عصرامین کارآفرین 
که شناس��ایی و حمایت از استارت آپ های حوزه 
فناورانه اس��ت گفت: جلسات متعددی با دانش��گاه 
ته��ران در راس��تای نهایی کردن تفاه��م نامه بین 
دانشگاه تهران و بانک کارآفرین برگزار شد و از این 
رو امیدواری��م با حمایت ه��ای مدیرعامل و هیئت 
مدیره بانک در حوزه س��رمایه گذاری زیر ساختی 
بتوانیم با اجرایی شدن این تفاهم نامه، زمینه رشد 
و فعالیت گسترده اس��تارت آپ ها را فراهم نموده 
و اس��تارتاپ هایی که هم اکنون تحت مالکیت این 
شرکت، در حال فعالیت هستند نیز فضای جدیدی 
ب��رای رشد و ارتقاء خ��ود پیدا کنند ت��ا در آینده 
نزدیک شاهد نقش آفرینی بیش��تر آن ها در حوزه 

کسب و کارهای فناورانه باشیم.
وی در ادام��ه افزود: ورود به حوزه های فین تک، 
برگزاری کنفرانس های علمی و استفاده از ظرفیت 
علمی دانش��گاه تهران برای رشد و آموزش کسب و 
کارهای نوپا مورد هدف، از جمله برنامه های پیش 
رو خواه��د بود و ب��ه دنبال این هستی��م در حوزه 
فن آوری بتوانیم با نق��ش آفرینی کسب و کارهای 
 تح��ت مالکیت خود، اقدامات خوبی را انجام دهیم. 
امام��ی در پای��ان تاکی��د کرد:اعتقاد داری��م با این 
تفاهم نامه حمایت از استارتاپ ها وارد فاز جدیدی 
خواهد ش��د که فعاالن این ح��وزه به زودی شاهد 

ثمرات آن خواهند بود.

مدیر دفتر بازرس�ی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان 
ام�ور مالیات�ی گفت: با اقدام�ات جدید دولت در ح�وزه مالیاتی، 
بسیاری از مسائل اعم از فرار مالیاتی یا پولشویی و تخلفات دیگر 

کاهش می یابد و به شفافیت نظام مالیاتی کشور کمک می کند.
وحید عزیزی؛ مدیر دفتر بازرس��ی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولش��ویی 
س��ازمان ام��ور مالیاتی در گفتگو ب��ا خبرنگار ایِبنا اظه��ار کرد: در بحث 
شفافیت که زیرس��اخت هر نظام مالیاتی است، حاکمیت وظیفه دارد بر 
جریان دارایی، جریان کاال و جریان مالی شهروندان نظارت داشته باشد و 

بتواند حق عمومی جامعه را از این طریق احصا و دریافت کند.
وی با تاکید براینکه در زمینه جریان مالی در دولت س��یزدهم اقدامات 
خوب��ی انجام شد، افزود: مش��کالتی در بخش کارتخوان ه��ا ودرگاه های 
دریاف��ت مالی وج��ود داشت که بسی��اری از این ها پرونده ه��ای مالیاتی 
نداشتند و مش��خص نبود با آن ها چ��ه فعالیت هایی انجام می شود که در 
نهایت با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی بیش از ۹۰ درصد 

آن ها ساماندهی شد.
عزی��زی تصری��ح کرد: برخ��ی کارتخوان ها غیرفع��ال و برخی دیگر به 
س��امانه مالیاتی متصل و پرونده مالیاتی برایش��ان تشکیل شد.همچنین 
بخش مختصری هم باقی مانده است که باید تعیین تکلیف شود و به نظر 

می رسد تا یک ماه آینده محقق خواهد شد.
مدیر دفتر بازرس��ی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولش��ویی س��ازمان امور 
مالیات��ی همچنین درباره نظارت بر حساب های بانکی و مسئولیت پذیری 
در حساب ه��ای بانکی گفت: برخی ناآگاهانه با حساب های شخصی خود 
فعالی��ت اقتصادی انجام می دهند و برخی هم با نیت فرار مالیاتی که این 
امر باعث شده اتفاقا برای افراد عادی جامعه هم محدودیتی در حساب ها 
ق��رار داده شود. در نتیجه مقرر ش��د حساب های شخصی از حساب های 
تجاری تفکیک شود. حساب تجاری حسابی اس��ت که به س��ازمان امور 
مالیات��ی به عنوان حساب شغل معرف��ی می شوند و صاحبان را مکلف به 

ارائه اظهارنامه می کند.
وی ادامه داد: فرآیند این امر در چند ماه آینده به صورت رس��می آغاز 
می ش��ود و احتماال ابتدا برای حساب های جدید منظور خواهد شد و کم 
کم به حساب های دیگر تسری می یابد. اگر بعد از این اتفاق افرادی باشند 
که حساب هایش��ان مش��کوک به حساب تجاری باش��د یعنی افرادی که 
تعداد واریز باالیی دارند یا مبلغ باالیی دارند یا هر دو؛ یعنی حسابی است 
ک��ه فعالیت اقتصادی دارد و در نتیجه از ان ها دعوت می شود توضیحاتی 

دراین باره داشته باشند.
به گفته عزیزی، با این دو اقدام مهم دولت س��یزدهم در حوزه مالیاتی 
که مکمل آن این اس��ت که اف��راد مسئولیت فعالیت ه��ای مالی خود را 
بپذیرن��د، بسی��اری از مسائل اعم از فرار مالیاتی یا پولش��ویی و تخلفات 
دیگ��ر کاهش می یابد. ضمن اینکه تکمیل این دو فعالیت که با همکاری 
س��ازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی انج��ام می شود؛ خیلی به شفافیت 

نظام مالیاتی کشور کمک می کند.
مدیر دفتر بازرس��ی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولش��ویی س��ازمان امور 
مالیات��ی یکی از دالیل فرار مالیاتی را بحث فرهنگی دانست و گفت: باید 

ب��ه مرور این اطمینان در مردم حاصل ش��ود که مالیات بپردازند و اقدام 
غیرطبیعی نیست چرا که هر کسی عضو جامعه اس��ت باید حق عضویت 

خود را بپردازد و بودجه کشور هم باید در این مسیر تامین شود.
عزیزی با اشاره به مسائل دیگری که باعث می شود به فرار مالیاتی دامن 
بزند، تصریح کرد: ممکن است برخی نیت هایی داشته باشند که نخواهند 
فعالیت اصلی شان مش��خص شود و در این مسیر از خالء های قانونی اعم 
از اعمال س��لیقه های شخصی در رسیدگی مالیاتی سوءاستفاده می کنند. 
مهم ترینش هم موضوع عدم تکمیل کامل اطالعات اقتصادی یک شخص 
در نظام مالیاتی اس��ت که به مرور داره به حد بلوغ خودش می رس��د و، 
چ��ون در حال افزایش اس��ت، امسال شاهد بودیم ک��ه مبالغ ابرازی چه 
اشخاص حقیقی و چه حقوقی در اظهارنامه ها به شدت افزایش پیدا کرد. 

این یعنی مردم اعتماد بیشتری به نظام مالیاتی کرده اند.
وی افزود: به نظر می رس��د با تکمیل این فرآیند و همچینن زیرساخت 
حقوقی )مانند اینکه در فرآیند ثبت شرکت ها باید قوه قضاییه اعتبارسنجی 
را تقوی��ت کند( می توانیم بحث شکاف و ف��رار مالیاتی را تا حد بسیاری 

کاهش دهیم.
مدیر دفتر بازرس��ی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولش��ویی س��ازمان امور 
مالیات��ی همچنین با بیان اینکه شناس��ایی مودی��ان جدید از محل های 
مختلفی انجام می شود، اظهار ک��رد: یکی از مطمئن ترین محل ها، بحث 
س��اماندهی درگاه پرداخت بود که ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید از 
این طریق ثبت نام شدند. س��امانه مودیان هنوز به صورت رسمی اجرایی 
نش��ده و کامل نیست که در صورت تکمیل، در آینده به این روند کمک 

خواهد کرد.
عزیزی با اشاره به سامانه سوت زنی گفت: اگر گزارش موثری به سازمان 
امور مالیاتی داده شود و این گزارش منجر به صدور برگه تشخیص و در 
نهای��ت وصول مالیات شود، از محل وصولی پاداشی معادل یک درصد از 

ارزش آن به گزارش دهنده پرداخت می شود.

فرار مالیاتی را گزارش کنید پاداش بگیرید

آغاز همکاری بانك کارآفرین و دانشگاه تهران
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 مدیر عامل صندوق قرض الحسنه شاهد روز خبرنگار را 
تبریك گفت

بیمه کوثر رونمایی کرد:

 طرح های ویژه بیمه حوادث زائران عتبات عالیات

 دکتر اس�الم کریم�ی مدیرعامل و نائ�ب رییس هیئت 
مدیره صندوق قرض الحسنه شاهد طی پیامی فرارسیدن 
۱۷ م�رداد م�اه مصادف با س�الروز عروج ش�هید محمود 
صارم�ی و روز خبرنگار که امس�ال با روز عاش�ورا مقارن 

شده است را گرامی داشت.
به گزارش روابط عمومی، دکتر اسالم کریمی مدیرعامل و نائب 
رییس هیئ��ت مدیره صندوق قرض الحسن��ه شاهد طی پیامی 
فرارس��یدن ۱۷ مرداد ماه سالروز عروج شهید محمود صارمی و 

روز خبرنگار را به تمامی تالشگران عرصه اطالع رسانی تبریک گفت.
متن پیام مدیرعامل صندوق قرض الحسنه شاهد به شرح ذیل است:

ن َوالَْقلَِم َوَما یَْسُطُروَن
۱۷ مردادماه یادآور شهادت مظلومانه و غریبانه شهید محمود صارمی خبرنگار دفتر خبرگزاری جمهوری اسالمی 
در افغانستان است، روزی که به پاس تالش ها و مجاهدت فعاالن عرصه آگاهی و اطالع رسانی جامعه به عنوان روز 
خبرنگار نام گذاری شد. ۱۷ مردادماه امسال مصادف شده با عاشورای حسینی سالروز شهادت مظلومانه مردانی از 
جنس اراده، آگاهی و آزادگی که س��فینه نجات بشریت در طوفان سهمگین ظلمت و تاریکی شدند. ۱۷ مردادماه 
گرامیداشت یاد و خاطره شهید واالمقام محمود صارمی به نام تالشگرانی مزین شده که با قلم شیوای خویش در نشر 
حقایق و واقعیات، به پیش قراوالن و پرچمداران مسیر روشنگری و آگاهی بخشی جامعه تبدیل شده اند. اینجانب 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واال مقام حوزه خبر و اطالع رسانی و ادای احترام به خانواده معظم و معزز 
شهداء، فرارسیدن این روز را به همه اصحاب رسانه، صاحبان اندیشه و قلم تبریک عرض نموده و برای این عزیزان 

آرزوی توفیق روز افزون همراه با سالمتی و سعادت دارم.

 با توجه به افزایش سفرهای زیارتی به کشور عراق در ماه های 
مح��رم و صفر، شرکت بیمه کوثر از طرح های ویژه بیمه حوادث 

برای این زائران رونمایی کرد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بیم��ه کوث��ر، مدی��ر بیمه های 
ح��وادث شرکت ضمن تسلیت ایام س��وگواری س��رور و س��االر 
شهیدان، با اعالم این مطلب، گفت: در طول س��فر ممکن اس��ت 
ح��وادث مختلفی برای زائ��ران رخ دهد که امک��ان دارد از نظر 
دسترس��ی، تامین هزینه و آشنایی با مراکز درمانی و خدماتی با 
محدودیتهای��ی مواجه شوند. بنابراین مدیریت بیمه های حوادث 

شرکت بیمه کوثر با هدف آس��ودگی خاطر زائران و خانواده های آنان، مسئوالن کاروان های زیارتی و نیز همه 
افراد حقیقی که به کش��ور عراق س��فر می کنند بیمه نامه های حوادث ویژه ای را در قالب طرح عتبات عالیات 

عرضه کرده است.
محمود کاظمی در تشریح این طرح های بیمه ای گفت: این بیمه نامه های حوادث، به درخواست مشتری به 
دو صورت گروهی و انفرادی صادر می شود. همچنین متناس��ب با مدت س��فر، سه طرح بیمه ای با پوشش ها و 
حق بیمه های متنوع در نظر گرفته شده اس��ت. در این بیمه نامه ها، بیمه شدگان تا سقف ۲میلیارد ریال تحت 
پوش��ش فوت به عل��ت حادثه و حوادث تروریستی و همچنین نقص عضو و ازکارافتادگی قرار دارند و در کنار 

این پوشش، تا سقف ۴۰میلیون ریال پوشش هزینه های پزشکی به علت حادثه لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه شبکه فروش بیمه کوثر در سراس��ر کش��ور آماده ارائه این خدمت جدید به متقاضیان 
هستند خاطرنشان کرد: این طرح در تمامی طول مدت سال اعتبار دارد و مسافران می توانند هنگام سفرهای 

زیارتی و سیاحتی به عتبات عالیات از این بیمه نامه استفاده کنند.

 همزم�ان با ایام س�وگواری حضرت اباعبداهلل الحس�ین )ع( و ی�اران با وفایش، 
مراسم قرائت پرفیض زیارت عاشورا در موسسه اعتباری نور برگزار گردید.

ای��ن مراس��م در روز چهارشنب��ه ۱۲ مردادم��اه ۱۴۰۱ مص��ادف با پنجمی��ن روز از ماه 
محرم س��ال ۱۴۴۴ هجری قمری و آغاز ایام س��وگواری س��ید و ساالر شهیدان حضرت 

اباعبداهلل الحسین)ع( برگزار شد.
بر اساس این گزارش قرائت پر فیض زیارت عاشورا با رعایت پروتکل های بهداشتی و حضور 

تعدادی از مدیران و کارکنان به شکل همزمان و زنده در س��الن جلسات س��اختمان های 
ستادی و ۱۶ سرپرس��تی این موسسه در سراسر کشور، به صورت ویدیو کنفرانس برگزار 

شد.
شایان ذکر اس��ت کارکنان این موس��سه ضمن قرائت روح بخش زیارت عاشورا همچنین 
مداحی و مرثیه سرایی، با آرمان های ایثار و شهادت حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( تجدید 

میثاق کردند.

برگزاری مراسم 
قرائت زیارت عاشورا 
 در موسسه 
اعتباری نور


