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قائم مقام موسسه اعتباری ملل در همایش مسئوالن حقوقی مطرح کرد؛

وصول مطالبات از طریق تعامل با مشتریان 

عص�رآزادی / س�رویس بانک و  بیم�ه: قائم مقام موسس�ه اعتب�اری در همایش 
مس�ئوالن حقوقی موسس�ه اعتباری ملل،که ب�ا حضور اکبری معاون�ت اعتبارات، 
صادقی نیا مش�اور مدیرعامل در امور حقوقی، دکتر س�جادی رئیس اداره حقوقی 
و جمعی ازکارکنان اداره حقوقی ،مناطق و حوزه ها درمش�هد مقدس برگزار شد، با 
اشاره به اهمیت وصول مطالبات گفت: با وصول مطالبات سرمایه های راکد موسسه 

به چرخه تسهیالت اعاده و موجب سودآوری موسسه خواهد شد.
 عصرآزادی - محمد نیاورانی؛ مروجی با تاکید بر استفاده از تجربه و خط مشی متخصصان 
در جهت وصول مطالبات گفت:کمیته ها و کمیس��یون ه��ای وصول مطالبات در حوزه ها و 
مناط��ق نقش فعال تری در این امر داش��ته باش��ند و پرونده های مطالبات��ی را کمتر به اداره 

حقوقی ارسال نمایند.
 وی با اشاره براین نکته که در بخش پیگیری و وصول مطالبات بحث دعاوی و حقوقی می 
بایس��ت آخرین مرحله باش��د افزود: همکاران در تعامل با بدهکاران و پرونده های مطالباتی 
نهایت سعی خود را بر مذاکره و گفتگو بر اساس دستورالعمل ها متمرکز سازند و بحث دعاوی 

را به مراحل نهایی موکول کنند.
وی  در خصوص راهکارهای وصول مطالبات اظهار داشت : فرهنگ وصول مطالبات در بین 
همکاران باید جاری باشد و پیگیری مستمر و مداوم اقساط از ابتدای شروع اقساط از طریق 

شعب انجام گیرد.
 قائم مقام موسسه در خاتمه ضمن تشکر از فعالیتهای همکاران حقوقی ابراز امیدواری کرد 

با همدلی و همراهی همکاران به شرایط مطلوب و ایده آل مد نظر موسسه دست یابیم.

پرداخت ۲۳ هزار و ۲۰۰ میلیاردتومان به حساب 
سازندگان طرح نهضت ملی مسکن

 محم�ود ش�ایان مدیرعام�ل بان�ک 
مس�کن گف�ت: در مجم�وع در ط�رح 
نهض�ت ملی مس�کن ۲۳ ه�زار و ۲۰۰ 
میلیاردتوم�ان به حس�اب س�ازندگان 
واریز ش�ده اس�ت که از این میزان ۱۰ 
هزار و ۳۰۰ میلیاردتومان از محل آورده 
و ۱۲ ه�زار و ۹۰۰ میلیاردتومان از محل 

تسهیالت است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مس��کن – هیبنا،  محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن در 
گفت وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، روند افتتاح حس��اب، واریز وجه و پرداخت 
تس��هیالت به س��ازندگان را در طرح نهضت ملی مس��کن اعالم کرد و گف��ت: تاکنون ۵۶۶ 
هزار و ۷۸۸ نفر در طرح نهضت ملی مس��کن در بانک افتتاح حس��اب کردند که میزان واریز 
وجوه متقاضیان به حساب بانک معادل ۱۹ هزار و ۸۰۰ میلیاردتومان است. مدیرعامل بانک 
مس��کن اف��زود: از جمع آورده متقاضی��ان تاکنون ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیاردتومان به حس��اب 
سازندگان واریز شده است و مابقی نیز نزد بانک است تا بنا به درخواست دستگاه های متولی 
به س��ازندگان پرداخت ش��ود. ش��ایان گفت: از محل تس��هیالت نیز تاکنون ۱۲ هزار و ۹۰۰ 
میلیاردتومان به حساب سازندگان واریز شده است. وی جمع واریزی به حساب سازندگان را 

از محل آورده و تسهیالت معادل ۲۳ هزار و ۲۰۰ میلیاردتومان برشمرد.
به گفته مدیرعامل بانک مس��کن، تعداد واحدهای معرفی ش��ده به بانک ۳۱۲ هزار و ۵۱۵ 

واحد است که بانک تاکنون با ۱۱۴ هزار و ۹۷ واحد قرارداد امضا کرده است.
شایان توضیح داد: مبلغ تسهیالت منقعد شده۳۸ هزار و ۶۰۰ میلیاردتومان است.

اعطای ۴۲ هزار فقره تسهیالت ازدواج، فرزندآوری 
و خوداشتغالی توسط بانک سپه در تیرماه

 ۴۲ هزار فقره تس�هیالت تکلیفی توسط بانک در حوزه های فرزندآوری ، ازدواج، 
وام بدون ضامن و قرض الحس�نه خوداشتغالی کمیته امداد امام)ره( و قرض الحسنه 

خوداشتغالی بهزیستی پرداخت شد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک س��په؛ این بانک، در راستای همراهی با سیاست های 
دولت محترم و اجرای تکالیف ابالغی از س��وی بانک مرکزی، درتیرماه سال جاری نسبت به 
پرداخت ۱۰ هزار و س��یصد و پنجاه و نه فقره تس��هیالت فرزندآوری به مبلغ بیش از ۴ هزار 
میلیارد ریال اقدام و مدیرعامل بانک س��په نیز به تمامی ش��عب بانک در سراسر کشور ابالغ 
کرده که نس��بت به تس��ریع در تکمیل پرونده و پرداخت تسهیالت فرزندآوری به مشموالن 
این طرح اقدام کنند. بانک سپه برای حمایت از بخش های مختلف اقتصادی و تولیدکنندگان 
واقعی نیز با پرداخت مبلغ ۸ هزار و هفتاد و س��ه میلیارد ریال تسهیالت برای نزدیک به ۲۱ 
هزار و ۷۱۴ فقره پرونده، تس��هیالت بدون ضامن به ش��رکت ها و اشخاص صاحب کسب وکار 
در تیرماه سال جاری پرداخت کرد تا گامی ارزشمند در تحقق رشد اقتصادی کشور برداشته 
باش��د. این بانک از ابتدای س��ال جاری نیز با پرداخت ۱۱ هزار و ششصد و نود و دو میلیارد 
ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج با کارمزد ۴ درصد به هشت هزار و پانصد زوج جوان تازه 
ازدواج کرده، همچنان در زمینه پرداخت تس��هیالت براس��اس سهمیه، نرخ مصوب و دریافت 
وثیقه طبق ضوابط و مقررات اعالم ش��ده در بودجه س��نواتی، در زمره بانک های برتر کش��ور 
قرار دارد. اختصاص یک هزارو ۲۰۴ میلیارد ریال به یک هزار و ۴۲۰ فقره پرونده تسهیالتی 
قرض الحس��نه خوداشتغالی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( و نیز اختصاص ۱۶۵ 
میلیارد ریال به یکصد و هش��تاد و پنج فقره پرونده تسهیالتی قرض الحسنه خوداشتغالی به 
مددجویان بهزیستی از جمله اقدامات حمایتی از واحدهای تولیدی و رفع نیازهای تسهیالتی 

خرد مشتریان بانک سپه بوده است.

عص�رآزادی / س�رویس بانک و بیم�ه: دکتر 
عل�ی خورس�ندیان: تعه�د و خوش حس�ابی 
مش�تریان ضامن بهبود تسهیالت دهی و رونق 
بخ�ش تولید بوده و بانک همواره مش�اور امین 

مشتریان متعهد خواهد بود.
عصرآزادی - محمد نیاورانی؛ دکتر علی خورسندیان 
مدیرعامل این بانک که به همراه حس��ین عس��کری 
عض��و هیات مدی��ره و قائم مقام مدی��ر عامل، بیژن 
اس��دی معاون نظارت، حقوقی و وص��ول مطالبات، 
عبدالرضا ولی الهی معاون اعتبارات و راهبری شعب 
و جمعی از مدیران ارشد این بانک به منظور پیگیری 
و اجرایی نمودن مصوبات ریاست جمهوری و نظارت 
ب��ر روند احداث و بهره ب��رداری از طرح های تامین 
مالی ش��ده این بانک، روز پنجشنبه ششم مردادماه 
به شهرستان کاشان سفرکرده بود، از طرح های این 
شهرستان ش��امل دنیای مس کاش��ان تولید کننده 
انواع مفتول مس، نخ یاسمن و نگین دیبای شادمان، 
فرش هدیه البرز مشهد، صنایع یلدای کویر، شرکت 
دانش بنی��ان تقطیران تولید کننده انواع مبدل های 
حرارتی و مخازن تحت فش��ار، مجموعه بزرگ گروه 
صنعتی مشفق تولید کننده انواع گرافیت کم سولفور، 
لوله های چدنی انتقال آب، انواع فرو سیلیس، عقیق 
صنعت امیر کبیر، صنعت ابریشم بافت، گروه صنعتی 

فرش فرهی و آقای فرش بازدید کرد.
دکتر خورسندیان در جمع کارآفرینان و صنعتگران 
شهرس��تان کاشان اظهار داش��ت: طرح های به بهره 
برداری رسیده استان اصفهان طی جند سال گذشته 
ش��امل ۶۸ ش��رکت اس��ت که برای تامین مالی آنها 
مبلغ ۱۸۶ میلیون یورو و ۳۰ میلیون دالر معادل ۶۲ 

هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.
وی ادامه داد: در راس��تای تس��هیالت بسته رونق 
تولید در این استان در سال ۱۴۰۰ به صنایع استان 

مبلغ یکه��زار و ۵۵۸ میلیون ریال تس��هیالت تعلق 
گرفته و به طرح های معرفی ش��ده از محل بند الف 
تبص��ره ۱۸ نیز مبلغ ۲ ه��زار و ۳۹۱ میلیارد ریال، 

تسهیالت پرداخت شده است.
مدیرعام��ل بانک صنع��ت و معدن اعالم داش��ت: 
تس��هیالت طرح هاي مشارکت در حال اجراي بانک 
صنعت و معدن در این استان معادل ۸۲ هزار و ۹۲۱ 
میلیارد ریال )تس��هیالت ریالی و ارزی ( می باش��د 
که در س��طح استان بازخورد مناسبی از عملکرد این 

بانک برای رونق تولید و اشتغال داشته است.
در ادام��ه، مدیرعام��ل بانک صنع��ت و معدن ضمن 
اش��اره به ظرفیت های غنی و وجود واحدهای تولیدی 
و مهم در شهرس��تان کاشان اش��اره کرد و گفت: یکی 
از مهمترین رویکردها و سیاس��ت های بانک صنعت و 
معدن تحقق ش��عار سال است و خوشبختانه این بانک 
در حمایت از بخش تولید کشور به خصوص واحدهای 
دانش بنیان عملکرد مطلوبی داشته و توانسته به شرکت 
های دانش بنیان در سطح استان و شهرستان تسهیالت 

قابل توجهی پرداخت کند.
جلسه با هیات رییسه اتاق بازرگانی

همچنین در جریان این سفر و در دیدار مدیرعامل 
این با هیات رییسه اتاق بازرگانی، توالیی رییس اتاق 
بازرگانی شهرستان کاشان ضمن قدردانی از عملکرد 
بان��ک صنع��ت و مع��دن در حمای��ت از واحدهای 
تولیدی و اش��تغال اس��تان به خصوص شهر کاشان، 
مانن��د تس��ریع در پرداخ��ت س��رمایه در گردش به 
واحدهای تولیدی فعال و اس��تمهال بدهي طرحهاي 
آس��یب دیده خاطرنشان س��اخت: با تعامل مناسبی 
که از س��وی این بانک ش��اهد آن هستیم، امیدواریم 
عمده مشکالت واحدهای تولیدی به مدد تالش همه 
مس��ؤالن شهرس��تان و نهادهای ذیربط و همکاری 
مناس��ب بانک حل شده و گام های بلندی در توسعه 

و پیشرفت این شهر برداریم.
دیدار با کارکنان شعبه کاشان

دکتر خورسندیان در جریان این سفر همچنین از 
شعبه کاشان بازدید نمود و ضمن استماع گزارشی از 

نحوه عملک��رد و اقدامات آن در دیدار با همکاران از 
تالش های مدیریت استانی و کارکنان شعبه کاشان 
تجلیل نموده و پس از ش��نیدن دغدغه ها و مسائل 
همکاران، راهبردها، اهداف و سیاس��ت های بانک را 
تش��ریح کرد و یادآور ش��د: تعامل س��ازنده با بخش 
های س��تادی بان��ک ضامن بهبود رون��د فرآیندهای 
کاری و خدمات رس��انی به مش��تریان ب��وده و الزم 
است همکاران ش��عب بر انواع خدمات نوین طراحی 
ش��ده در بانک و نیازهای در حال توس��عه مشتریان 
در این خصوص اش��راف کامل داش��ته باش��ند. وی 
افزود: همکاران شعب با ارسال بازخوردهای دریافت 
ش��ده از مش��تریان و انعکاس آن ب��ه مدیریت های 
ستادی از جمله امور شعب، امور فناوری ارتباطات و 
اطالع��ات و بخش های مرتبط دیگر مانند اعتبارات، 
ارزیاب��ی، نظ��ارت و امور مش��تریان، زمین��ه ارتقای 
محص��والت و خدمات را فراه��م نموده و در طراحی 
 محصوالت و خدمات نوین، دیگر بخش های بانک را 

یاری می نمایند.

عصرآزادی / س�رویس بانک و بیمه: مدیرعامل شرکت کومار ، 
سرعت ارائه خدمات بانک کارآفرین را متمایز از سایر بانکها کرده 

است.
عص��رآزادی - محم��د نیاورانی؛ به گ��زارش رواب��ط عمومی، مهندس 
اردشیر طهرانی زاده، مدیرعامل ش��رکت کومار بعنوان یکی از مشتریان 
ب��زرگ بانک کارآفری��ن در گفت و گویی که با نش��ریه پی��ام کارآفرین 
داش��ته اس��ت ضم��ن تقدیر از س��رعت و چاالک��ی بان��ک کارآفرین در 
ارائ��ه خدم��ات به بخ��ش خصوصی گفته اس��ت :" بان��ک کار آفرین به 
عنوان ی��ک بانک خصوصی همراه��ی جدی ای در پ��روژه تصفیه خانه 
فاضالب ش��هری بندرعباس دارد و س��رعت، چاالک��ی در ارائه خدمات و 
 همراهی بانک موجب ش��ده تا این پروژه با س��رعت خوبی انجام ش��ود."
وی ادامه داد: "اصوال طرحهای عمرانی با توجه به چالشهای دریافتی بودجه 
های عمرانی که اکثرا با تاخیر مواجه اس��ت و اینجاس��ت که نقش بانکها 
در تامین نیاز تس��هیالت و اعتبار اسناد ریالی داخلی بسیار جدی است و 
می تواند کمک ش��ایانی به این کمبود نقدینگی کند که بانک کار آفرین 
 در این موضوع به خوبی همراه پیمانکاران بخش صنعت احداث اس��ت."

طهرانی زاده با تقدیر از همراهی بانک افزود:" فرایند درخواس��ت از بانک 
کارآفرین در خصوص اعطای تسهیالت مدنظر در مدت زمان بسیار کوتاهی 
تبدیل به مصوبه شد. این مسئله موجب تسریع در انجام پروژهها بوده که البته 
 این روال مزیت بسیار خوب بانک کارآفرین نسبت به برخی بانک ها است. "
مدیرعال ش��رکت کومار بانک کارآفرین را ش��ریک تج��اری خود خواند 
و با اش��اره به روال همکاری بانکها و فع��االن صنعتی تصریح کرد:"برای 
اجرای پروژه ها نیاز به کمک و مس��اعدت بانک ها است و اگر مساعدت ها 
و اعطای تسهیالت برای اجرای پروژه ها توسط بانک ها انجام نشود، عماًل 

امکان انجام فعالیت های عمرانی با مش��کالت زی��ادی روبرو خواهد بود. 
در س��ال های سخت و دشوار اقتصادی بانک ها باید از بخش های مختلف 
اقتص��ادی حمایت کنند، هرچند برخی بانک ه��ا در این زمینه به صورت 
قدرتمند عمل نکرده اند، اما به نظر من یکی از وظایف بسیار مهم بانک ها 

توجه به توسعه عمران و آبادانی در کشور است. "
طهران��ی زاده گفت: "مزی��ت رقابتی بانک ها در مواجه با ش��رکت های 
پیمانکاری باید نوع خدماتی باش��د که ارائه می دهند. تمایز ارائه خدمات 
در ش��رکت های پیمانکاری حتماً بای��د موردتوجه و مالحظه قرار گیرد و 
به هیچ وجه با شرکت های تولیدی و خدماتی مقایسه نشوند. خوشبختانه 
بان��ک کارآفری��ن با تحلیل ویژه ای که از ش��رایط ش��رکت های پیمانکار 
دارد، همکاری و همراهی خوبی دارد و بس��یار هوش��مند و چاالک عمل 
می کند .این مس��ئله موجب ش��د که حجم باالیی از ضمانت نامه هایمان 
را به س��مت بانک کارآفرین س��وق دهیم این در حالی است که با برخی 
بانک ها در حدود ۱۵-۱۰ سال است که همکاری می کنیم اما سرعت ارائه 
 خدمات این بانک ها به هیچ وجه قابل مقایس��ه با بانک کارآفرین نیس��ت."

وی در بخشی از گفت و گوی خود با پیام کارآفرین پیشنهاد کرد:" بانکها 
نیازمند بازنگری در نگرشش��ان به پیمانکاران هستند و بهتر است از نگاه 
خدماتی به این صنعت خارج ش��ده و به مانند یک شرکت تولیدی به آن 
بنگرند؛ چرا که پیمانکاری در کشور جزو شرکتهای خدماتی محسوب می 
شود که در اعتبارسنجی بانکها این نگرش با چالش مواجه است؛ حال آنکه 
بسیاری از تسهیالت و امکانات چه توسط دولت و چه توسط بانکها برای 
شرکتهای تولیدی در نظر گرفته شده است و طبق قانون امتیازات کمتری 
 برای شرکتهای پیمانکاری که در دسته خدماتی محسوب میشوند قائلند."
مدیرعام��ل کومار با اش��اره ب��ه این که ش��رکتهای پیمان��کاری قبل از 

ش��روع کار محص��ول خ��ود را فروخت��ه ان��د و از این حیث از ش��رکت 
ه��ای تولی��دی جلوتر هس��تند گفت:" ف��روش محصول ش��رکت های 
پیمانکاری کامال بدون ریس��ک اس��ت به همین جهت نیازمند همراهی 
ج��دی بانکها در تامین منابع ب��ه موقع، ضمانتنامه ه��ا و تامین کمبود 
 نقدینگ��ی به دلیل ع��دم تخصیص به موقع اعتبارات عمرانی هس��تیم " 
طهران��ی زاده درخواس��ت کرد:" به نظرم تضمین درخواس��ت از س��وی 
بانک¬ه��ا به ش��رکتهای صنع��ت احداث بای��د از طریق اعتبارس��نجی 
صورت گیرد و نباید ش��رکت های پیمانکاری را وثیقه سنجی کرد، چراکه 
اعتبار یک ش��رکت تنها دارایی ملکی نیست و میزان سابقه، دانش فنی، 
نیروی انس��انی و میزان قراردادهای در دس��ت اجرا ؛ توانمندی و دارایی 
ش��رکت های پیمانکاری محس��وب می ش��ود. بیش��تر بانکها تمرکز را بر 
وثیقه ملکی گذاش��ته اند لیکن بانک کارآفرین در این گام پیش��رو بوده 
 اس��ت و از این طریق ش��رکت کومار با قدمت ۴۵ ساله را اعتبار سنجی

 دقیقی کرد."

مدیرعامل شرکت کومار مطرح کرد ؛
چاالکی و سرعت ارائه خدمات، نقطه تمایز بانک کارآفرین

عصرآزادی / س�رویس بانک و بیمه: مع�اون مدیرعامل در امور 
مش�تریان بانکداری ش�خصی بانک تجارت در هفدهمین رویداد 
فیناپ، بر لزوم حمایت از دسترس�ی ب�ه اعتبار ارزان قیمت برای 

مشتریان تاکید کرد.
عص��رآزادی - محمد نیاورانی؛ به گزارش روابط عمومی، در هفدهمین 
روی��داد فیناپ با موض��وع »تکنول��وژی مال��ی BNPL”" )اکنون بخر، 
بع��دا پرداخت کن( که ب��ا حمایت بانک تجارت در مرکز »س��الم ۱۰۰ 
اس��تارت آپ« برگزار ش��د، "داودیان" معاون مدیرعامل در امور مشتریان 
بانک��داری ش��خصی این بانک در پن��ل تخصصی »بررس��ی چالش ها و 
دغدغه ه��ای کس��ب و کارها و رگوالتور درح��وزه BNPL« که با حضور 
دکت��ر محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی برگزار می ش��د، 
گفت: با ش��کل گیری BNPL ما با یک کسب و کار جدید و یک جریان 
نوین مواجه هس��تیم ک��ه بازیگران در آن به رقاب��ت پرداخته  و می تواند 
عای��دی بزرگی در قالب اعتبار س��ریع و ارزان به مش��تریان ارائه کنند و 
درواقع نقطه قوت ممتاز آن بهره مندی مش��تری از یک محصول اعتباری 

ساده ، ارزان تر و بسیار سریع تر از گذشته است.
BNPL یک محصول تحول آفرین است

داوودیان به محدودیت های بانک ها در تامین مالی خرد و س��ریع اشاره 
کرد و گفت: اگر این محصول به درس��تی حمایت نش��ود مش��تریانی که 
نمی توانند به این اعتبار س��ریع و ارزان دسترس��ی داش��ته باشند مجبور 

به اس��تفاده از روش های دیگر تامین مالی با هزینه ی باالتری شوند. وی 
اف��زود: ما در برابر یک جریان تحول آفرین قرار داریم که اگر درس��ت و 
صحیح در آن گام بردایم می تواند عواید مهمی برای اقتصاد داشته باشد. 
اگر در این راه درست عمل کنیم انواع تامین مالی در زنجیره ها امکان این 
را خواهند داشت که تبدیل به اعتبار شوند. ما در بانک تجارت از دیدگاه 
تامین مالی زنجیره ای به این محصول نگاه می کنیم . این فرایند از بخش 
بانکداری شرکتی آغاز و به بخش بانکداری خرد رسیده و به صورت جدی 

در مرحله ساختار سازی و عملیاتی شدن است.
آینده روشنی در انتظار BNPL است

فرجود مدیرعامل هلدینگ فن��اوری اطالعات بانک تجارت نیز در این 

همایش در خصوص BNPL" و بانکداری آینده"سخنرانی کرد و با اشاره 
به رشد سریع مورد انتظار در این حوزه گفت: این روش تامین مالی آینده 
روشنی خواهد داشت اما مسیر پیش رو باید به صورت جدی تر پیش رود. 
تکنولوژی ه��ای موج��ود به بانک ها کمک کرده و فناوری مس��یر صنعت 

بانکداری را تغییر می دهد و می تواند اهرم پیشرفت باشد.
فرجود به حفظ اعتبار مش��تریان در این سیس��تم اش��اره کرد و افزود: 
یکی از مهمترین نکات از نظر بانک ها این اس��ت که مش��تری می تواند با 
اس��تفاده از این ابزار نوسانات مالی کوتاه مدت و کمبود نقدینگی خود را 
کنترل کند. مکانیزم BNPL به این گونه اس��ت که اگر مش��تری به هر 
دلیلی نتواند در سررسید بدهی خود را پرداخت کند رتبه اعتباری وی در 

سیستم بانکی کاهش نمی یابد.
سخنرانی مدیران ارشد بانکی و بنیانگذاران فین تک ها و استارت 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 

یکروزه بود.
BNPL روش جدی��د دسترس��ی به اعتبار ارزان قیم��ت برای مصرف 
کننده اس��ت و مکانیسم بسیار ساده ای دارد. در این روش مشتریان می 
توانند به صورت آنی و در لحظه ی اقدام به خرید کاال از اعتبار تخصیص 
داده شده جهت خرید از شبکه وسیع شرکای تجاری بانک استفاده کرده 

و وجه آن را بعدا پرداخت کنند.

»BNPL« اعتبار سریع و ارزان بانک تجارت برای مشتریان

مدیرعامل بانک صنعت و معدن: تعهد و خوش حسابی مشتریان 
ضامن بهبود تسهیالت دهی و رونق بخش تولید است

در سفر به شهرستان کاشان مطرح شد؛

15 April 2018 

مدیرعامل بانک قرض الحس�نه مهر ایران گفت: هم اکنون حدود 
۳۰ درص�د از وام ه�ای ای�ن بانک ب�دون مراجعه م�ردم پرداخت 
می شود. شبکه وثایق را نیز به سمت غیرحضوری می بریم تا مردم 
بتوانند پس از اعتبارس�نجی و به واس�طه س�امانه های بانک و از 

طریق سفته الکترونیکی، توثیق سهام و… وام دریافت کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحس��نه مهر ایران، دکتر »س��ید 
سعید شمس��ی نژاد« در جمع خبرنگاران گفت: یکی از موارد مورد توجه 

دولت سیزدهم، بانکداری قرض الحسنه است.
وی افزود: همان طور که دکتر خاندوزی، وزیر اقتصاد هم گفته اند، حجم 
مراجعه مردم به بانک های قرض الحس��نه به شدت زیاد است؛ به طوری که 
در یک س��ال اخیر و در طول فعالیت دولت س��یزدهم حجم منابع بانک 

قرض الحسنه مهر ایران ۸۳ درصد رشد داشته است.

شمسی نژاد ادامه داد: در مدت یاد شده، پرداخت وام از سوی این بانک 
۲ میلی��ون و ۷۰۰هزار فق��ره معادل ۷۳هزار میلی��ارد تومان بوده که در 
مقایس��ه با مدت مشابه سال گذش��ته، از نظر تعدادی ۲۲ درصد و از نظر 
مبلغی ۱۰۷ درصد رش��د داشته است. وی افزود: متناسب با این افزایش، 
با رش��د مراجعات مردم و پاس��خگویی روبه رو هس��تیم. به همین علت از 
بستر مرکز ارتباط با مشتریان استفاده می کنیم. مشتریان این بانک فقط 
از این بانک وام قرض الحس��نه دریافت نمی کنند، بلکه می توانند در همه 
وجوه زندگی خود از بستر قرض الحسنه استفاده کنند. این مرکز در حوزه 
پرستاری مشتریان و گسترش خدمات غیرحضوری کمک زیادی خواهد 
کرد. مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مهر ایران تأکی��د کرد: هدف ما این 
اس��ت که با گس��ترش خدمات خود، تا پایان دولت همه مردم یک کارت 

قرض الحسنه داشته باشند.

۳۰درصد وام های بانک قرض الحسنه مهر ایران بدون مراجعه مشتری پرداخت می شود


