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بانک و بیمه

پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیالت خرد بدون ضامن؛

۴۷۵ هزار نفر وام بدون ضامن گرفتند
آخری�ن آمارهای دریافتی حاکی از این اس�ت که از بهمن س�ال گذش�ته تا نیمه 
تیرماه امس�ال ۱۲ بانک  در مجموع ۴۷۵ هزار فقره تس�هیالت خرد بدون ضامن به 

مبلغ نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده اند.
ب��ه گزارش ایرنا، تس��هیل پرداخت وام به آحاد جامعه از جمل��ه تاکیدات رئیس جمهوری 
در س��ال گذشته بود و آیت اهلل رئیس��ی بهمن ۱۴۰۰ در دیدار با مدیران عامل بانک ها و تیم 
اقتصادی دولد خواست که اعتبارسنجی متقاضیان وام های خرد جایگزین وثیقه های سنگین 

برای دریافت تسهیالت بانکی شود.
۱۰ بهمن ماه بسیاری از بانک ها بخشنامه و جزئیات این طرح را در سایت های خود منتشر 

کردند تا اطالع رسانی الزم در این خصوص را در اختیار متشریان قرار دهند.
ح��ال که قریب هفت ماه از ابالغ بخش��نامه و اجرای طرح پرداخت تس��هیالت خرد بدون 
ضام��ن می گذرد آمار رس��یده از وزارت اقتصاد درباره روند پرداخت تس��هیالت در ۱۲ بانک 
نش��ان می دهد که از بهمن س��ال گذش��ته تا نیمه تیرماه ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ وام به متقاضیان 

پرداخت شده است.
بانک سپه با پرداخت ۱۹۵ هزار و ۹۷۷ فقره تسهیالت رتبه نخست را از حیث تعداد و مبلغ 

پرداخت تسهیالت خرد بدون ضامن کسب کرده است.
بانک قرض الحس��نه مهر ایران با پرداخت ۹۳ هزار و ۲۲ فقره تس��هیالت رتبه دوم، بانک 
رفاه کارگران با ۷۱ هزار و ۶۷۴ فقره تس��هیالت رتبه س��وم و بانک تجارت با ۳۹ هزار و ۲۰۲ 
فقره تس��هیالت رتبه چهارم را از نظر تعداد اعطای تس��هیالت خرد در بین بانک های دولتی 

را کسب کردند.
همچنین بانک ملی ۳۶ هزار و ۲۱۴ فقره وام بدون ضامن و پس��ت بانک ۱۳ هزار و ۲۱۳ 

فقره تسهیالت به متقاضیان پرداخت کرده اند.
بانک صنعت و معدن با پرداخت ۵۸ فقره تسهیالت کمترین رقم را به لحاظ تعداد و میزان 

اعطای وام خرد بدون ضامن را داشت.

بیمه پارسیان برند محبوب مصرف کنندگان شد
 در نهمین جش�نواره برند محبوب مصرف کنندگان، بیمه پارس�یان پس از اعالم 

آرای مردمی به عنوان یکی از برندهای محبوب از دیدگاه مشتریان معرفی شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بیمه پارس��یان، با پایان نهمین جش��نواره برند محبوب مصرف 
کنندگان س��ال ۱۴۰۱، طی مراس��می که با حضور مقامات و مسئولین مرتبط، مدیران برند 
های محبوب و جمعی از هواداران مردمی برگزار شد، تندیس برند محبوب مصرف کننده در 

گروه بیمه عمر و سرمایه گذاری به بیمه پارسیان اهدا شد.
جش��نواره برند محبوب مصرف کنندگان به عنوان گس��ترده ترین نظرس��نجی مردمی در 
زمینه محبوبیت برندها، هر س��اله برای شناس��ایی برند محبوب مردم در انواع رش��ته های 
تولیدی، صنعتی، خدماتی و غیره برگزار می شود تا ضمن شناسایی برندهای خوشنام در این 

جشنواره توسط مردم، زمینه تقدیر از این برندهای معتبر و خوشنام را فراهم آورد.
بیمه پارسیان نیز همواره در جهت مشتری مداری، ارایه خدمات مناسب و احترام به حقوق 
مشتریان گام برداشته و دریافت برند محبوب مصرف کنندگان با حمایت هواداران و مشتریان 

وفادار محقق گردیده است.

حمایت کامل بانک صادرات از گروه مالی سپهر صادرات
 مدیرعامل بانک صادرات از گروه مالی سپهر صادرات بازدید بعمل آورد.

مدیرعام��ل بانک صادرات با حضور در گروه مالی س��پهر ص��ادرات در جمع مدیران عامل 
ش��رکت ها و شورای معاونین این ش��رکت ضمن اعالم حمایت بانک صادرات از گروه گفت: 
بانک صادرات در شبکه ی بانکی کشور به عنوان یکی از بانک های محوری شناخته می شود 
که انتظارات بس��یاری چه در مجلس ش��ورای اسالمی و چه در سایر بخش های نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران از آن وجود دارد. دکتر ایمانی ادامه داد: این انتظار موجب شده است 
تا دولت و مجلس به این بانک نگاه ویژه ای داش��ته باش��ند و خواس��تار نقش آفرینی مختلف 
اقتصادی از بانک صادرات ش��وند. مدیرعامل بانک صادرات ضمن اش��اره به س��هم مردم در 
سهامداری بانک صادرات گفت: تنها ۸ درصد سهام بانک به دولت متعلق است و سایر سهام 
این بانک متعلق به مردم در قالب سهام عدالت ، کارگران و کارمندان است. بر همین اساس 

بایستی تالش مضاعفی برای درامد و عایدی این سهامداران داشته باشیم.
دکتر سید ضیاء ایمانی افزود: همین موضوع باعث می شود تا ضمن شفاف سازی عملکرد، 

دقت الزم برای حفظ جایگاه سهامداران و سپرده گذاران صورت گیرد.
مدیرعامل بانک صادرات گفت: در بانک صادرات تالش شد تا موضوع سرمایه گذاری از یک 

اداره کل به سطح معاونت ارتقا یابد و در کنار ان افزایش سودآوری دستور کار قرار گرفت.
دکتر ایمانی ادامه داد: از اقای دکتر وکیلی بخاطر اقداماتشان متشکریم و از همه مدیران و 

همکاران انتظار داریم همکاری کاملی برای ارتقای گروه مالی داشته باشند.
در این نشس��ت مدیران ش��رکت های و هلدینگ های گروه مالی س��پهر ص��ادرات با ارائه 
گزارشی از عملکرد شرکت های تابعه، آخرین تحوالت و مسائل سرمایه گذاری را با مدیرعامل 

بانک صادرات مطرح ساختند .

حضور تیم ارزیابی خسارت شرکت بیمه ملت در 
مناطق سیل زده طالقان

 پس از تاکید داود قاس��م پور سرپرست مدیر عامل شرکت بیمه ملت، و دستور معاون فنی 
مبنی بر رس��یدگی فوری به خس��ارت های وارده ناشی از سیل های اخیر بیمه گزاران شرکت 
بیمه ملت و پس از اخذ گزارش های میدانی و شناس��ایی نقاطی که بیش��ترین آس��یب ها را 

داشته اند، تیم ارزیابی خسارت بیمه های اتومبیل در محل شهرستان طالقان حضور یافت.
ب��ه گزارش روابط عمومی بیمه ملت، پس از تاکید داود قاس��م پور سرپرس��ت مدیر عامل 
شرکت بیمه ملت، و دستور معاون فنی مبنی بر رسیدگی فوری به خسارت های وارده ناشی 
از سیل های اخیر بیمه گزاران شرکت بیمه ملت و پس از اخذ گزارش های میدانی و شناسایی 
نقاطی که بیش��ترین آس��یب ها را داشته اند، تیم ارزیابی خسارت بیمه های اتومبیل در محل 

شهرستان طالقان حصور یافت.
بیشترین آسیب های وارده به خودروهای بیمه گزاران در یکی از روستاهای این شهرستان به 
وقوع پیوسته بود که تیم اعزامی شرکت بیمه ملت ضمن بررسی میدانی و استعالم اخذ شده 
از دهیاری و ش��ورای روس��تا تعداد ۴ فقره بیمه نامه بدنه متعلق به خودروهای بیمه گزاران 
بیمه ملت شناس��ایی و س��ه خودرو موجود در محل حادثه، بازدید ، ارزیابی خسارت ، ثبت و 

پرداخت خسارت انجام شد.

و  بان�ک  س�رویس   / عص�رآزادی 
بیمه:مدیرعام�ل بانک ص�ادرات ایران در 
جریان بازدید از برخی ش�عب استان قم بر 
اس�تفاده از ظرفیت های بانک برای بهبود 
ترکیب منابع و مصارف، اصالح ساختارهای 
مالی، توسعه بانکداری الکترونیک و وصول 

مطالبات تاکید کرد.
عص��رآزادی - محم��د نیاورانی؛ ب��ه گزارش 
روابط عمومی، س��ید ضیاء ایمان��ی در بازدیدی 
سرزده از چهار ش��عبه بانک صادرات استان قم  
ضمن بررسی عملکرد و خدمت رسانی شعب بر 
اس��تفاده از ظرفیت های ش��عب ادغامی، توجه 
به  بانک��داری الکترونی��ک، پیش بینی نیازهای 
مشتریان، تغییر ترکیب منابع، مصارف بهینه و 
ارائه تسهیالت با ریسک کمتر و وصول مطالبات 
تاکید کرد و افزود: تقویت بخش کنترل، نظارت 
و بازرس��ی از ش��عب باید جدیت بیش��تری در 

دستورکار قرار دارد. 
وی با بی��ان اینکه برنامه ری��زی دقیقی برای 

افزایش س��هم از بازار بانک ص��ورت گرفته، به 
تش��ریح وضعیت ش��بکه بانکی درب��اره منابع، 

سهم بازار، ترکیب منابع ارزی و ریالی و تبیین 
جایگاه بانک صادرات ایران پرداخت و برنامه ها 

و محصوالت جدید بانک را تشریح کرد. 
ایمانی در این بازدید با بررسی عملکرد شعب 
نس��بت به رعای��ت منابع و مص��ارف و کاهش 
هزینه های غیرض��روری و افزایش رضایتمندی 
مش��تریان تأکی��د کرد و با اش��اره ب��ه ضرورت 
تدوین برنامه در ش��عب و رصد روزانه وضعیت 
شاخص های عملکردی، خواستار سرعت و دقت 

بیشتر در انجام امور و خدمت به مردم شد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران وصول مطالبات 
را یک��ی از راهبردهای اصلی بان��ک عنوان و از 
اتخ��اذ تصمیمات جدید ب��رای تمرکز بر وصول 
مطالبات مشکوک الوصول بانک شد. مدیرعامل 
بانک صادرات ایران شناسایی موانع و مشکالت 
موجود در تسهیل و تسریع فعالیت های حرفه ای 
و تخصصی شعب را از مهمترین نتایج بازدیدهای 
مس��تمر دانست و گفت: بازدید مستمر از شعب 
موج��ب افزای��ش کیفی��ت و راندم��ان کاری و 
حصول نتایج مثبت مطابق با اهداف و سیاست 

های مورد نظر خواهد شد.

 دکتر »س�ید سعید شمسی نژاد« گفت: تالش ما بر این است در 
نیم�ه دوم س�ال وام های ۱۰ و ۲۰ میلیون تومان�ی را بدون کارمزد 
ارائ�ه کرده و بیش از پیش بانکداری اس�المی را رعایت کنیم که 
ای�ن موجب رونق و کاهش هزینه های مردم و آرامش خاطر آن ها 

در زمان گرفتن وام خواهد شد.
دکتر »سید سعید شمس��ی نژاد« مدیرعامل بانک در سفر به مازندران 
ضمن بازدید از ش��عب بلوار کش��اورز، میدان شهدا و پاسداران ساری، در 
جلس��ه ای با حضور کارکنان ش��عب و مدیریت شعب استان مازندران، به 
بررس��ی عملکرد ش��عب اس��تان پرداخت و نکاتی را برای بهبود عملکرد 

شعب ارائه کرد.
مدیرعام��ل بانک قرض الحس��نه مهر ای��ران در دیدار با س��ردار »علی 
ش��الیکار« فرمانده قرارگاه منطقه ای غدیر نیروی زمینی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به جایگاه قرض الحسنه در شبکه بانکی کشور پرداخت و 
اظهار داش��ت: بانک های قرض الحسنه با اینکه منابع محدودی دارند، اما 
بیش��ترین وام قرض الحس��نه را پرداخت می کنند؛ به طوری که تا کنون 
بانک قرض الحس��نه مهر ایران بیش از ۱۲ میلیون فقره وام قرض الحسنه 

پرداخت کرده است.
شمس��ی نژاد در ادام��ه ب��ه پایین ب��ودن ریس��ک اعتب��اری در بانک 
قرض الحس��نه مهر ایران اشاره کرد و گفت: اعتماد مردم به این بانک باال 

بوده و پایین بودن معوقات مؤید این موضوع است.
وی افزود: در حال حاضر بانک قرض الحس��نه مهر ایران با ۵۳۰ ش��عبه 
در سراس��ر کش��ور به عنوان بزرگترین بانک قرض الحسنه کشور در حال 

خدمت رسانی است.
مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مهر ایران گفت: در یک سال اخیر این 

بانک با رشد منابع ۸۳ درصد یکی از باالترین رشد منابع در شبکه بانکی 
را داشته و این موضوع باعث شده به امکان پرداخت وام قرض الحسنه به 

مردم از سوی بانک افزایش یابد.
شمسی نژاد در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: بانک قرض الحسنه 
مهر ایران از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون بالغ بر ۱۲هزار فقره وام ازدواج به 
مبلغ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده اس��ت. همچنین در ۴ ماه نخست 
سال بیش از ۱۱هزار فقره به مبلغ ۴۲۰۰ میلیارد ریال وام فرزندآوری از 

سوی این بانک پرداخت شده است.
در این دیدار سردار شالیکار ضمن تشکر از خدمات بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در استان مازندران، بر اهمیت جایگاه قرض الحسنه تأکید کرد 

و گفت: خدمت رسانی به مردم از اهم امور جاری کشور است.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در دیدار با آیت اهلل »محمدباقر 
محمدی الئینی« نماینده ولی فقیه در استان مازندران گفت: در یک سال 
اخیر حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره وام خرد با رقم ۷۵ هزار میلیارد 

تومان از سوی بانک قرض الحسنه مهر ایران پرداخت شده است.
وی اظهار داش��ت: تالش ما بر این است در نیمه دوم سال وام های ۱۰ 
و ۲۰ میلیون تومانی را بدون کارمزد ارائه کرده و بیش از پیش بانکداری 
اسالمی را رعایت کنیم که این موجب رونق و کاهش هزینه های مردم و 

آرامش خاطر آن ها در زمان گرفتن وام خواهد شد.
شمس��ی نژاد گفت: یک��ی از برنامه های مدیریت جدید بانک، توس��عه 
خدمات غیرحضوری و آسان س��ازی ش��یوه دریافت خدم��ات برای آحاد 
جامعه اس��ت. اخیراً از طریق اجرایی کردن س��فته الکترونیکی و توثیق 
س��هام توانس��تیم بیش از پیش دریافت وام قرض الحس��نه برای مردم را 
تس��هیل کنیم. وی در این رابطه توضیح داد: از این پس مردم می توانند 
خرید سفته الکترونیک را در اپلیکیشن ها و فرآیندهای غیرحضوری انجام 
دهند. مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران ادامه داد: خدمت جدیدی 
که توثیق سهام است، اخیراً با حضور وزیر اقتصاد افتتاح شده و مردم در 
ق��دم اول می توانند با وثیقه قرار دادن س��هام، وام دریافت کنند. در قدم 
بعدی گواهی  اوراق بهادار و در قدم های بعدی اس��ناد مالی مثل خودرو و 

ملک به این سامانه اضافه خواهند شد.
شمس��ی نژاد گفت: به این ترتیب دیگر الزم نیس��ت مردم برای گرفتن 
وام های ساده قرض الحسنه کسر از حقوق، ضامن، چک و سفته ارائه کنند 

یا حتی در شعب بانک حضور پیدا کنند.
آیت اهلل الئینی نیز در این دیدار گفت: خوش��بختانه قرض الحس��نه در 

نظام بانکی جایگاه خوب و ویژه ای دارد که باید تقویت شود.
وی در ادام��ه بیان ک��رد: می توان نظام بانکی را ب��ا نگرش دانش بنیان 
متحول و اسالمی کرد؛ به این صورت که محتوای دینی را از حوزه گرفت 

و با دانش پیاده کرد.

تالشبرایحذفکارمزدوامقرضالحسنه

 هفدهم م�رداد، روز خبرنگار ک�ه در تالقی 
با عاشورای حس�ینی ۱۴۴۴ برای طالیه داران 
عرصه اطالع رس�انی، آگاهی بخش�ی و روایت 
گ�رِی حوادث و رخدادها الهام بخش اس�ت را 

گرامی می دارم.
مدیرعامل بانک سپه با صدور پیامی روز خبرنگار 

را گرامی داشت.
متن پی��ام دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانک س��په 

بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

هفده��م م��رداد، روز خبرن��گار ک��ه در تالقی با 
عاشورای حس��ینی ۱۴۴۴ برای طالیه داران عرصه 
اطالع رسانی، آگاهی بخشی و روایت گرِی حوادث و 

رخدادها الهام بخش است را گرامی می دارم.
ای��ن تالقی معن��ا دار، فرصتی مغتن��م برای مرور 
بزرگ��ی و عظمت مکتب عاش��ورای حس��ینی و در 
اس��تمرار آن، روای��ت گ��ری جاودانه و روش��نگری 
آس��مانی حضرت زینب)س( و امام سجاد)ع( است 
ک��ه می توان، مجاهدت ه��ا و حرکت آگاهی بخش 
امروز خبرنگاران متعهد و رس��الت شناس در عرصه 
جهاد تبیین و اطالع رس��انی صادقانه و درس��ت را 
الگو برداری از مکتب حس��ینی و آیین تبلیغ زینبی 
در بیان حق و باطل دانس��ت. بی شک در شرایطی که 
امپراطوری رس��انه ای سلطه و جبهه دشمنان انقالب 
و ملت عظیم الش��ان ایران تمامی سرمایه های خود را 
به میدان جنگ ش��ناختی و ترکیبی آورده، لبیک به 
نهضت “جهاد تبیین” رس��التی س��ترگ و تاریخ ساز 
است که از قیام عاش��ورای حسینی تا به امروز امتداد 

یافته و به فضل الهی تا عصر ظهور و درک والیت عظما 
ادامه خواهد داشت. در این رهگذر، با تسلیت و تعزیت 
ایام شهادت سید و س��االر شهیدان حضرت اباعبداهلل 
الحس��ین)ع( و ۷۲ آذرخ��ش عاش��ورایی و همچنین 
پاسداشت یاد و نام شهدای واالمقام عرصه خبر و رسانه، 
فرارسیدن روز خبرنگار را به آحاد مدیران و خبرنگاران 
رس��انه های رسالت ش��ناس ایران عزیز تبریک عرض 
نموده و ضمن تکریم و پاسداش��ت تالش های ارزنده، 
صادقانه، ش��کوهمند و تاثیرگذار آنان در عرصه اطالع 
رس��انی و انعکاس عملکرد، دستاوردها و نقش آفرینی 
ه��ای “بانک س��په” در صحنه خدمت رس��انی نظام 
بانکی کشور و پیش برندگی سیاست ها و راهبردهای 
اقتصادی، پولی و بانکی نظام مقدس جمهوری اسالمی، 
دوام توفیق و س��ربلندی آنان در تحقق هوشمندانه و 
هنرمندانه مسئولیت ها و وظایف حرفه ای و پاسخ به 
انتظارات خطیر فراروی با نصب العین قرار دادن منویات 
و رهنمودهای حکیمانه مقام عظمای والیت و رهبری 
حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی( را از ذات اقدس 

احدیت طلب می کنم.

مهم ترین اقدامات بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
سال گذشته افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه و پرداخت 
۵۹ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان تسهیالت به ۲ میلیون 

و ۵۹۲ هزار و ۹۶۰ نفر است.
ب��ه گزارش ایرنا از وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی، 
بانک قرض الحسنه مهر ایران در یک سال اخیر تالش 
گسترده ای در جهت توسعه قرض الحسنه کرده است. 
یک��ی از مهم ترین اقدامات بانک قرض الحس��نه مهر 
ای��ران، افزایش س��رمایه بود به طوری که در جلس��ه 
مجم��ع عموم��ی این بانک ب��ا حضور وزی��ر اقتصاد، 
افزایش ۱۰۰ درصد س��رمایه بانک و رس��یدن آن به 

پنج هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.
در طول سال گذش��ته با هدف توسعه فعالیت های 
قرض الحس��نه، تفاهم نامه ه��ای هم��کاری ب��ا بنیاد 
برکت، بنیاد مسکن، س��تاد ازدواج دانشجویی، جهاد 
دانشگاهی، پاالیشگاه نفت اصفهان، صندوق حمایت 
از توسعه مدارس غیردولتی، فروشگاه زنجیره ای رفاه 
در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و توانمندسازی 
اقشار مختلف جامعه با اعطای تسهیالت قرض الحسنه 

منعقد شد.

مش��ارکت بانک در طرح ش��هید س��لیمانی وزارت 
بهداش��ت، درمان، آم��وزش و پزش��کی و خرید ۱۵ 
هزار کاالی تجهیزات پزش��کی توس��ط بانک با هدف 
پیش��گیری از ش��یوع بیماری کرونا، جزء برنامه های 

بانک قرض الحسنه مهر ایران بوده است.
سال گذشته این بانک در راستای ایفای مسئولیت 
اجتماعی خود پنجمین مدرس��ه بانک قرض الحسنه 
مهر ای��ران در چابه��ار را به منظور برق��راری عدالت 
تحصیل��ی و توس��عه فضا و فرصت های آموزش��ی در 

مناطق کمتر برخوردار افتتاح کرد.
پیاده سازی قانون جدید چک، پیاده سازی پیچینگ 
در س��ایت، اینترنت بانک و همراه بانک، پیاده سازی 
س��رویس تس��هیالت آنالین در همراه بانک، تدوین 
فراینده های مورد نیاز درگاه های بانک از قبیل همراه 
بانک، وب س��ایت، پیشخوان مجازی و اعطای نسخه 
قرارداد تس��هیالت به مش��تریان از طری��ق پیامک از 
اقدامات این بانک در حوزه بانکداری الکترونیک بوده 
است. همچنین س��ند توسعه بانکداری قرض الحسنه 
در جلسات مش��ترک بانک قرض الحسنه مهر ایران و 

وزارت اقتصاد تصویب شد.
در طول سال ۱۴۰۰ بانک قرض الحسنه مهر ایران 
۲ میلی��ون و ۵۹۲ ه��زار و ۹۶۰ فق��ره وام به ارزش 
۵۹ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان در طول س��ال ۱۴۰۰ 

پرداخت کرده است.
همچنین در راس��تای اجرای دستورالعمل حداقل 
تضامی��ن و وثای��ق در اول بهمن ماه س��ال گذش��ته، 
تاکنون ۳۵ هزار و ۲۶۳ فقره تسهیالت به مبلغ ۷۷۸ 
میلیارد تومان بر اس��اس این دس��تورالعمل پرداخت 

شده است.

 مدیرعامل بانک سپه »روز خبرنگار« 
را گرامی داشت

 پرداخت ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت توسط
 بانک قرض الحسنه مهر

 دکت�ر به�زاد ش�یری مدیر 
عامل پست بانک ایران از شعبه 
سردش�ت و باجه ه�ای بانکی 
بیوران سفلی و زوران مدیریت 
شعب اس�تان آذربایجان غربی 

بازید کرد.
به گزارش روابط عمومی پس��ت 
بانک ایران ، دکتر شیری در بازدید 
از شعبه سردشت ، ضمن گفتگو با 

رییس و کارکنان ش��عبه، به بررس��ی نحوه و فرایند ارائه خدمات به مش��تریان ، 
برخی از پرونده های تسهیالتی و مشکالت شعبه پرداخت.

در ادامه مدیر عامل پس��ت بان��ک ایران از باجه های بانکی روس��تایی بیوران 
س��فلی و زوران در منطقه صفر مرزی ایران با اقلیم کردس��تان عراق نیز بازدید 
و ضمن بررس��ی وضعیت خدمات دهی باجه های مذکور، از عملکرد آنها تقدیر 

کرد.
 دکت��ر ش��یری در این بازدید ب��ا ارتباط نزدیک و چهره به چهره با مش��تریان

باجه ها ، از کیفیت خدمات ارائه شده به آنها جویا شد .

 مدیرعامل بانک مسکن از انعقاد قرارداد ۴ هزار و ۴۹۶ 
میلیاردتومان تس�هیالت نوس�ازی در بافت فرس�وده از 

ابتدای سال ۹۸ تاکنون خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از وزارت راه 
و شهرسازی، محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن در گفت وگو 
با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در خصوص ارایه 
تس��هیالت نوسازی به متقاضیان دریافت تسهیالت در بافت های 

فرس��وده، اعالم کرد: در مجموع از ابتدای اجرای طرح از س��ال 
۱۳۹۸ تاکن��ون تع��داد ۳۴ ه��زار و ۳۰۹ نف��ر متقاضی دریافت 
تسهیالت نوسازی در بافت فرسوده به بانک مسکن معرفی شدند 
ک��ه بانک با تع��داد ۳۳ هزار و ۵۸۵ واحد به مبلغ ۴ هزار و ۴۹۶ 

میلیاردتومان قرارداد منعقد کرده است.
مدیرعامل بانک مس��کن توضیح داد: از ابتدای دولت سیزدهم 
تاکنون ۱۰ هزار و ۳۵۲ نفر متقاضی دریافت تسهیالت نوسازی 
در بافت فرس��وده به بانک مسکن معرفی شدند که بانک مسکن 
از این تعداد معرفی شده با ۱۰ هزار و ۱۹۹ واحد برای پرداخت 

تسهیالت قرارداد منعقد کرده است.
ش��ایان مبلغ قرارداد منعقد ش��ده از ابتدای دولت س��یزدهم 
تاکن��ون را ب��رای متقاضی��ان باف��ت فرس��وده ۲ ه��زار و ۵۹۷ 

میلیاردتومان برشمرد.
وی یادآور ش��د: از س��ال ۱۳۹۸ تا پای��ان مردادماه ۱۴۰۰ نیز 
تعداد ۲۳ هزار و ۹۵۷ نفر برای دریافت تسهیالت به بانک معرفی 
ش��ده بودند که بانک در طی این مدت با ۲۳ هزار و ۳۸۶ واحد 
قرارداد منعقد کرد و یکهزار و ۸۹۸ میلیاردتومان تس��هیالت به 

این تعداد متقاضی پرداخت شد.

بازدید مدیر عامل پست بانک ایران از شعبه 
سردشت استان آذربایجان غربی

 قرارداد تسهیالت نوسازی ۳۳ هزار و ۵۸۵ واحد
 در بافت فرسوده منعقد شد
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