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اخبار
شفافسازی  ۱۹۸میلیارد ریال
پیشپرداختهای تسویه نشده ایرانسل
به باشگاه استقالل

پس از انتشار خبرهایی درباره مسائل مالی
بین ایرانسل و باشگاه استقالل ،ایرانسل بیانیهای
را در این زمینه منتشر کرد.
به گزارش امتیاز ،متن کامل این بیانیه
به شرح زیر است« :پیرو اخبار منتشر شده در
خصوص تعیین تکلیف مسائل مالی فیمابین
ایرانسل و باشگاه استقالل ،الزم به شفافسازی
است که ایرانسل تا پایان مرداد ماه ،مبلغ
198میلیارد ریال پیشپرداخت تسویه نشده
به باشگاه استقالل داشته و هیچگونه بدهی
به باشگاه استقالل ندارد .تاکنون در دورههای
مختلف ،پیشپرداختهایی به باشگاه استقالل
داده شده تا مشکالت این تیم برطرف شود.
در آخرین نوبت ،در تاریخ  22خردادماه سال
جاری ،ایرانسل  100میلیارد ریال به این باشگاه
پرداخت کرده است .از مجموع پرداختهای
ایرانسل به این باشگاه ،هنوز 198میلیارد ریال
مستهلک نشده است.باشگاه استقالل از محل
درآمد سامانه هواداری  ،3030پیشپرداختهای
دریافتی خود از ایرانسل را تسویه و مستهلک
میکند که از مجموع پیش پرداختها در حال
حاضر  198میلیارد ریال باقی مانده است .با
توجه به مصاحبههای مدیران باشگاه استقالل
علیه اسپانسری ایرانسل ،متأسفانه درآمدهای
سامانه هواداری باشگاه استقالل رو به کاهش
است.
همچنین الزم به تاکید است که حسابهای
مالی فیمابین با باشگاه استقالل کام ً
ال شفاف
بوده و به صورت دورهای برای باشگاه و مقام
عالی وزارت ورزش وجوانان ارسال میشود و
همچون گذشته آمادگی هرگونه بررسی مشترک
بر روی جزئیات آن وجود دارد».

قیمتها در بازار طال و سکه شکست

رئیس اتحادیه طال و جواهر از کاهش
قیمت طال و سکه در بازار خبر داد .آقای آیت
محمدولی  ،با اشاره به اینکه هر انس طال در
بازارهای جهانی ۱۵۰۷  ،دالر عرضه شد گفت:
هرمثقال طال نیز یک میلیون و  ۷۹۰هزار تومان
در بازارهای داخلی به فروش رسید.وی با اشاره
به اینکه افت قیم ت جهانی طال ،سبب کاهش
قیمت طال و سکه در بازارهای داخلی شده است
افزود :امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح
جدید  ۴میلیون و  ۱۱۵هزار تومان ،طرح قدیم
 ۴میلیون و  ۸۰هزار تومان ،نیم سکه  ۲میلیون
و  ۱۰۰هزار تومان ،ربع سکه یک میلیون و ۳۱۰
هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی نیز ۹۱۰
هزار تومان معام له شد .رئیس اتحادیه طال و
جواهر افزود :هر گرم طالی  ۱۸عیار نیز ۴۱۳
هزار و  ۲۰۰تومان به فروش رسید.
با هدف صرفهجویی  ۸۵میلیارد تومانی

قبوض کاغذی گاز 9ماه دیگر حذف میشود

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت
ملی گاز ایران از حذف قبوض کاغذی گاز از
اوایل آذر امسال خبرداد.
روحاهلل نوریان گفت :زیرساختهای الزم برای
حذف قبوض کاغذی گاز آماده شده وضروری است
مشترکان گاز نسبت به تکمیل پرونده اشتراک
خود اقدام کنند .در شرکتهای گاز استانی ،با
استفاده از سرویسهای پیامکی ،تلفنی ،ایمیل و
یا مراجعه کنتورخوان ،اقدام به جمعآوری شماره
موبایل و ثبت خوداظهاری مشترکان در این باره
شده ،که تاکنون بیش از  ۷میلیون شماره همراه
مشترکان جمعآوری شده است.وی افزود :در
صورت اجرایی شدن طرح حذف قبوض کاغذی
برای همه  ۲۳میلیون مشترک گاز ،مبلغی حدود
 ۸۵۰میلیارد ریال به صورت ساالنه در هزینههای
آشکار صرفهجویی خواهد شد ،همچنین ارتقای
کیفیت ارائه خدمات به مشترکان ،تسریع در
وصول مطالبات و نیز حفظ محیط زیست از
دیگر مزایای اجرای این طرح است .به گفته مدیر
فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران،
با اقدامهای انجام شده و برنامهریزیهای به عمل
آمده ،پیشبینی میشود تا اواخر مهرماه امسال این
اقدام اجرایی شود.نوریان از مشترکان گاز سراسر
کشور درخواست کرد تا از طریق یکی از درگاههای
اطالعرسانی مانند وبسایت و شماره پیامک
شرکت ملی گاز ایران یا شرکتهای گاز استانی،
اطالعات پروندهای خود را کامل کنند.
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد:

ورود دولت برای ایجاد تعادل در بازار

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :دولت هیچ
عالقهای در بحث ورود به قیمتگذاری ندارد اما
وقتی ببیند در حق مردم اجحاف میشود وظیفه
آن است که ورود کند و بازار را به تعادل برساند.
«رضا رحمانی» ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت،
با اشاره به ضرورت توازن در زنجیره تولید فوالد
عنوان کرد :در اقتصاد مقاومتی پروژهای به نام طرح
تکمیل زنجیره فلزات اساسی مانند فوالد ،مس و
آلومینیوم وجود دارد .زنجیرهها باید در توازن رشد
کنند ،در گذشته ایرادی که به صنعت فوالد وارد
میشد ،عدم توازن زنجیره تولید فوالد بود.
وی مشکل بعدی صنعت فوالد را عدم توجه
به جانمایی درست در احداث کارخانهها دانست و
گفت :برخی از کارخانههای فوالد بدون توجه به
دسترسی به آب ،مواد اولیه و ...احداث شدهاند و
این امر باعث نگرانی برای تامین مواد اولیه شده
است .بنابراین وزارت صمت عالوه بر بحث توسعه
مجبور است به این مشکالت نیز توجه کند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با ابراز امیدواری
از حل مشکل تامین مواد اولیه برای صنعت فوالد،
افزود :در حال حاضر صدور بیش از حد مجوز برای
توسعه صنایع پایین دست ،باعث کمبود خوراک
برای صنایع باالدست شده است که چاره آن توازن
در زنجیره تولید است.
وی کمبود سنگ آهن را یکی از نگرانیهای
وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای سالهای آتی
دانست و گفت :برای حل مشکل کمبود سنگ آهن
باید در معادن سرمایهگذاری انجام شود که این امر
نیازمند ماشینآالت پیشرفته ،تجهیزات و منابع مالی
است که در حال حاضر شرایط (منابع مالی) برای آن
مهیا نیست و این امر نیازمند پیگیری است.

رحمانی مشکالت صنعت فوالد را تنها برای
زمان حال ندانسته و معتقد است این مشکالت از
گذشته وجود داشته است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به
صادرات  ۲۳میلیون تن سنگ آهن در دو سال
پیش گفت :سال گذشته حدود  ۸میلیون تن سنگ
آهن صادر شد که این رقم نشان از اولویت تامین
مواد اولیه صنایع داخلی است.
وی با بیان اینکه حدود  ۱۰درصد از
تولید سنگ آهن صادر میشود ،افزود :یکی از
سیاستهای وزارت صمت ،جلوگیری از خام
فروشی و ایجاد ارزش افزوده است .هر زمانی که
احساس شود بازار داخل نیاز به مواد اولیه دارد،
صادرات را ممنوع و یا عوارض را افزایش میدهیم.
رحمانی بخشی از کمبود مواد اولیه را حاصل

جو روانی دانست و اظهار کرد :در برخی مواقع
معدنکاران نیاز به واردات تجهیزات و ماشینآالت
هستند که این امر نیازمند تامین ارز است؛ بنابراین
معدنکاران باید بخشی از محصول خود را صادر و
از طریق ارز حاصله واردات انجام دهد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در خصوص
صادرات فوالد افزود :خوشبختانه فوالد ایران از
لحاظ کیفیت بسیار مرغوب است و با توجه به
اینکه مشتری برای فوالد ایران وجود دارد ،بعید به
نظر میرسد برای صادرات فوالد در آینده با مشکل
مواجه شویم.
رحمانی در پاسخ به پرسشی در مورد بحث
قیمتگذاری فوالد که اتاق بازرگانی مشخصا
مخالف دخالت دولت است و معتقد است که با
قیمتگذاری این صنعت زمین خواهد خورد ،گفت:

دولت هیچ عالقهای در بحث ورود به قیمتگذاری
ندارد اما وقتی ببیند در حق مردم اجحاف میشود
وظیفه آن است که ورود کند و بازار را به تعادل
برساند .سال گذشته برخی محصوالت پتروشیمی
از  ۳هزار تومان به بیش از  ۲۰هزار تومان رسید؛
فقط به خاطر حضور داللها ،ما مجبور بودیم
دخالت کنیم ،وجه ذاتی ستاد تنظیم بازار همین
است.
وی ادامه داد :البته راه دیگر این است که روشها
را اصالح کنیم که منجر به رانت نشود به طور مثال
اکنون مدیریت محصوالت پتروشیمی را آغاز کردیم و
با بازدید میدانی به جایی رسیدیم که هر واحدی به
اندازهای که تولید میکند ،مواد میگیرد .اما پیش از
این به اسم تولید کننده مواد میگرفتند و بیرون چند
برابر به تولیدکننده واقعی میفروختند.
وزیر صمت با بیان اینکه مکانیزم واقعی بازار
این است که تولیدکنندهها رقابت کنند و در کنار
آن قیمت پایین باشد ،اظهار داشت :اگر اینطور
باشد نیازی به دخالت نیست اما اگر سوء استفاده
به وجود آید ما باید دخالت کنیم.
رحمانی به اشاره به ظرفیت بخش معدن کشور
گفت :اینکه معدن یک ظرفیت است در آن شکی
نیست و یکی از جایگزینهای نفت است .خداوند
هم به این کشور لطف داشته و معادن فراوانی در
کشور وجود دارد ،به نظر من منابع هر چند محدود
کشور ،باید به معادن اختصاص یابد .چون ظرفیت
به حرکت در آوردن اقتصاد را دارد .ما امسال در
بحث معادن کوچک ورود کردیم و استقبال خوبی
از آن شد با توجه به اینکه این معادن بیشتر در
مناطق محروم هستند سیاست دولت این است که
به آنها کمک کند.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای خبر داد:

تاسیس کریدور سه جانبه کابل-تهران-استانبول

مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری
و حمل و نقل جادهای از تاسیس کریدور سه جانبه کابل-تهران-
استانبول در آینده نزدیک خبر داد و گفت :در هفتمین اجالس
کمیته مشترک همکاریهای حمل و نقل بینالمللی جادهای
ایران و افغانستان مسائل مختلفی از جمله مشکالت و نگرانیهای
کامیونداران و تسهیل حملو نقل جادهای مورد بررسی قرار گرفت
که به زودی آثار آن قابل مشاهده خواهد بود.
اوخر هفته گذشته هفتمین اجالس کمیته مشترک همکاریهای
حمل ونقل بینالمللی جادهای ایران و افغانستان در کابل برگزار شده
و صورتجلسه همکاریهای حمل و نقل جادهای به امضای رؤسای دو
هیأت رسید.
منوچهر سلمانزاده  ،مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل و نقل
بینالمللی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در این باره گفت:
در این اجالس ضمن بحث و بررسی درباره توسعه و فعالسازی کریدور
کتای ،بازدیدهای دورهای طرفین از مرزهای دو کشور جهت حل
مشکالت در مرز ،برگزاری جلسات مشترک مرزی و ...مسئله تاسیس
راهگذار یا کریدور سه جانبه کابل -تهران  -استانبول مورد تاکید طرفین
قرار گرفت که البته با توجه به اینکه راهاندازی این کریدور به عملیات
اجرایی نیاز ندارد و تنها با مذاکرات کشورهای طرف این موافقتنامه
قابلیت اجرایی پیدا میکند ،به زودی این اتفاق خواهد افتاد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین درخواستهای طرف
افغانستانی در این اجالس حمایت ایران برای عضویت این کشور در
کریدور تراسیکا به عنوان یکی از کریدورهای مهم بینالمللی بود،

اظهار کرد :تاکید روی محور چابهار و اصرار افغانستانیها برای استفاده
بیشتر از این محور در راستای تفاهمنامه سه جانبه ایران-افغانستان-
هندوستان از جمله درخواستهای مهم طرف مقابل بود .مشکالت
رانندگان ،شرکتهای حملونقل طرفین و کامیونداران هر دو کشور
مورد بررسی قرار گرفت و به عنوان مثال برخی ادارات این کشور
همسایه در ایام تعطیل حضور نداشتند که کارکرد مرزها را پایین
میآورد و اینکه اگر کامیونی از ایران در مرز افغانستان به مشکل
برخورد میکند ،این کشور همسایه در راستای حل هر چه سریعتر
آن قدم بردارد.

این اجالس به صورت ساالنه برگزار میشود ،مقرر شد تا هر سه
ماه یکبار در یکی از مرز های مشترک نشستی ترتیب دهیم تا
مشکالت احتمالی را بررسی کنیم.
وی گفت :مشکالت رانندگان در حوزه حمل و نقل بین دو کشور
به صورت کامل بررسی و پیشنهادات و تفاهمنامههای مناسبی مورد
تایید ایران و افغانستان قرار گرفت .اگر مشکالت وموانعی در حوزه
تجاری ،بینالملل و  ...وجود داشته باشد باید دستگاههای متولی
دیگری درباره آن پاسخ بدهند اما در حوزه حمل و نقل کاال و مسافر
همه مسائل ارزیابی شده که میتوان به راهاندازی کریدور سه جانبه
بین کشورهای افغانستان ،ایران و ترکیه اشاره کرد که با توجه توافق
و تایید ضمنی طرفین ،مقرر شده نخستین اجالس سه جانبه در این
زمینه در تهران برگزار شود.

توسط رئیس کل بیمه مرکزی صورت گرفت؛

تشریح عملکرد صنعت بیمه کشور در حضور اعضاء مجمع عمومی

گسترش پوشش های بیمه ای برای جبران
حوادث فاجعه آمیز از طرق مختلف از جمله پیگیری
و راه اندازی صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی،
ارائه پوششهای اتکایی مورد نیاز بازار بیمه کشور،
تدوین آیین نامه های الزم بهره گیری از ظرفیت
های بازار سرمایه ،زمینه سازی حضور شرکت های
دانش بنیان و استارت آپ ها از مهمترین سیاست
ها و برنامه های بیمه مرکزی به شمار می رود.
دکتر غالمرضا سلیمانی که در مجمع سالیانه
بیمه مرکزی سخن می گفت ،با اعالم این مطلب
افزود :برای توسعه صنعت بیمه ارتقای نقش
نهادهای تخصصی و صنفی از قبیل سندیکای بیمه
گران ،انجمن های صنفی فعاالن صنعت بیمه و
نهادهای حرفهای ذیربط در دستور کار نهاد ناظر
قرار گرفته است.

رئیس کل بیمه مرکزی از پایان یافتن پیگیری
رفع ایرادات شورای نگهبان در خصوص الیحه
تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در
دولت و مجلس خبر داد و گفت :دولت با تامین
بار مالی این الیحه موافقت کرده و به شرکت های
بیمه ،مجوزهای کافی برای پوشش گروهی حوادث
طبیعی اعطا کرده است.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت :با وجود فاصله
ضریب نفوذ بیمه کشور با استانداردهای جهانی،
ایران دراین شاخص رتبه اول منطقه را در اختیار
دارد.
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه سخنان خود
از ضریب خسارت  ۸۹درصدی در صنعت بیمه
کشور یاد کرد و گفت :برای حفظ توانگری شرکتها
و افزایش میزان رضایتمندی بیمهگذاران این میزان

کارنامه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج
در  ۱۶ماه

رضا صالحی شهرابی ،سرپرست اداره کل
تسهیالت تبصره ای بانک مسکن از پرداخت ۵۶
هزار و  ۲۳۲فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج
طی  ۱۶ماه گذشته تا پایان تیرماه سال جاری
خبر داد.
رضا صالحی شهرابی با اشاره به حمایت
ویژه بانک عامل بخش مسکن از زوج های جوان
طی سال های گذشته ،به پایگاه خبری بانک
مسکن ، -گفت :بانک مسکن طی سال های
اخیر با تمامی توان و آمادگی در جهت حمایت
زوج های جوان ،در ساده ترین شمل ممکن به
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج اقدام
کرده است.
وی با اشاره به کارنامه عملکرد  ۱۶ماهه
بانک مسکن در این حوزه اظهار کرد :بانک
عامل بخش مسکن از ابتدای سال  ۹۷تا پایان
تیرماه سال جاری معادل  ۵۶هزار و  ۲۳۲فقره
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به زوج های
جوان متقاضی در سراسر کشور اعطا کرده است.
وی ادامه داد :ارزش ریالی تسهیالت قرض
الحسنه اعطایی به زوج های جوان طی بازه
زمانی مذکور معادل یک هزار و  ۱۲۲میلیارد و
 ۷۶۸میلیون تومان بوده است.
صالحی با بیان اینکه تمامی شعب بانک
مسکن در این حوزه آمادگی کامل دارند ،تصریح
کرد :بانک مسکن طی یکسال  ،۹۷مجموعا به
 ۴۱هزار و  ۹۹پرونده تشکیل شده دراین حوزه
معادل  ۶۴۴میلیارد و  ۸۲۸میلیون تومان
تسهیالت قرض الحسنه پرداخت کرده است.
وی همچنین به مجموع تسهیالت پرداختی
به این حوزه طی چهار ماه نخست امسال اشاره
کرد و افزود :در این مدت نیز  ۱۵هزار و  ۱۳۳فقره
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به زوج های جوان
کشور اعطا شده است.به گفته وی این تسهیالت
ارزشی معادل  ۴۷۷میلیارد و  ۹۴۰میلیون تومان
داشته است.سرپرست اداره کل تسهیالت تبصره
ای تاکید کرد :بانک مسکن در راستای حمایت
از زوجین جوان در آستانه ازدواج ،تسهیالت قرض
السحنه ازدواج را از دی ماه سال  81تاکنون به
صورت دوره ای و منظم پرداخت کرده است

سالمت و شفافیت مالی بانک رفاه
کارگران دستاورد مدیریت کارآمد

مذاکره برای حل مشکالت کامیونداران ایرانی در مرز افغانستان

سلمانزاده گفت :یکی دیگر از تفاهمهایی که با افغانستانیها
صورت گرفت این بود که کامیوندارانی که در مرز این کشور با
مشکالتی از جمله اسناد و مدارک الزم مواجه میشوند تا حداکثر
یک هفته تعیین تکلیف شده و مشکلشان حل شود .در حالت کلی
میتوان گفت مذاکرات و گفتوگوهای سازنده ،مناسب و مفصل در
این زمینه بین دو طرف انجام شد.
مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بینالمللی سازمان
راهداری و حمل و نقل جادهای اظهار کرد :با توجه به اینکه
مرزهای ایران و افغانستان به دلیل حجم مبادالت بسیار باالی
تجاری شلوغ هستند در راستای ساماندهی مرزها و حل مشکالت
مرزی طرفین دو پیشنهاد دادیم که مورد تایید و موافقت طرفین
قرار گرفت .اول اینکه جلسه ای طی یک ماه آینده در مرز
برگزار شود که ساعات کاری را در مرز افزایش دهیم و از آنجا که

بانك

خسارت بیمه در کشور قابل قبول نیست و باید به
گونه ای عمل کرد که این آمار به  ۷۵درصد برسد.
رئیس شورای عالی بیمه در بخش دیگری از سخنان
خود از ارائه پوششهای  ۴۴۰میلیارد دالری توسط
شرکتهای بیمه خبر داد و گفت این میزان تعهد در
صنعت بیمه کار بینظیری است و قطعا اگر تحریمها
نبود دنبال گسترش بیمههای اتکایی در کشور بودیم.
رئیس شورای عالی بیمه با ابراز خرسندی از
عملکرد صنعت بیمه در تسویه جبران خسارت های
بزرگ در ابعاد ملی از ضرورت آرامشبخشی این
صنعت در جامعه سخن گفت و اعالم کرد :خسارت
پرداختی صنعت بیمه در زلزله کرمانشاه حدود
 ۲هزار میلیارد ریال ،در حادثه سیل اخیر حدود
 ۱۵۰۰میلیارد ریال و موارد خسارتی پاالیشگاه گاز
فاز  ۲۰و  ۲۱پارس جنوبی و همچنین خسارت
باربری شرکت سهامی پشتیبانی امور دام رقمی در
حدود  ۱۱۸۰میلیارد ریال بوده است.دکتر سلیمانی
از سهم  ۳۲درصدی شرکت بیمه ایران به عنوان

تنها شرکت دولتی صنعت بیمه یاد کرد و گفت:
این آمار نشان می دهد که فعالیت های شرکت
های بیمه خصوصی به  ۶۸درصد رسیده و بر این
اساس باید به شرکت بیمه ایران به عنوان لنگرگاه
بیمه کشور نگاه کرد .رییس شورای عالی بیمه
در بخش دیگری از سخنان خود از سهم پرتفوی
۱۴,۸درصدی بیمههای زندگی در کشور خبر داد
و گفت :افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور در گرو
افزایش سهم بیمه های زندگی است که نهاد ناظر
با همکاری انجمن های تخصصی و مراکز پژوهشی
این مسئله را با جدیت پیگیری می کند.
وی از برنامهریزی و پیگیری استقرار نظام
حاکمیت شرکتی از طریق تشکیل واحدها و
کمیتههای حسابرسی و کنترل داخلی ،مدیریت
ریسک و تطبیق مقررات خبرداد و گفت :نظارت
مستمر بر عملکرد مدیران کلیدی موسسات بیمه
و کنترل عملکرد آنان از ماموریت های نهاد ناظر
است که با جدیت پیگیری می شود.

جایگزینی تابلو بانک سپه تا پایان سال؛
تغییر هیات مدیره بانکهای ادغامی
مدیرعامل بانک سپه از انجام تغییراتی در
هیات مدیره بانکهای ادغامی خبر داد و گفت:
تا پایان سال تابلو همه بانکهای ادغامی تغییر
میکند و تابلوی بانک سپه برای این بانکها نصب
خواهد شد.
محمدکاظم چقازردی در گفتوگو با ایسنا ،با
بیان اینکه فرآیند ادغام در چارچوب یک برنامه و
مدل انجام میشود و مراحلی دارد که باید در قالب
منظمی پیش برودف اظهار کرد :در اصلیترین
مرحله ،انتقال سهام این بانکها به بانک سپه بوده
که بانک از نظر مالکیتی و مدیریتی بتواند وظایف
خود را در این بانکها انجام دهد.
وی افزود :با انتقال این سهام ،عمال بانک
سپه از نظر مالکیتی ،مالک بخش عمدهای از این
بانکهاست و بخش اعظم سهام این بانکها از
طریق بورس به بانک سپه منتقل شده که به طور
در این پنج بانک حدود  ۷۰درصد است.
مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه اکنون
از نظر مالکیتی میتوانیم در این بانکها اعمال
مدیریت کنیم ،گفت :گام بعدی ما این است که

بتوانیم مجمع عادی فوقالعاده انتخاب هیات مدیره
این بانکها را داشته باشیم و به اقتضای شرایط،
تغییراتی در هیات مدیره آنها بدهیم.
تا پایان سال تابلوی بانکهای ادغامی تغییر
میکند
چقازردی ادامه داد :در مرحله فعلی هم برای
اینکه مالکیت خود را نشان دهیم و به مردم اعالم
کنیم که مراحل این ادغام در حال انجام است،
بحث وابسته بودن آنها از نظر مالکیتی و مدیریتی
به بانک سپه را در زیر تابلو نوشتهایم.
وی با اشاره به روند برنامه ادغام پس از
اتمام دوران ارزشگذاری سهام ،نیز تصریح کرد:
در مرحله نهایی که چند ماه بعد صورت میگیرد،
تمامی تابلوها تغییر میکند و تابلوی بانک سپه
برای این بانکها نصب خواهد شد که در این باره
برنامه ما تا پایان سال است و انشاءاهلل بتوانیم
انجام دهیم.بر اساس برنامه بانک مرکزی ،چهار
بانک قوامین ،مهر اقتصاد ،حکمت ایرانیان ،انصار و
موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام خواهند
شد.

بدون شک بانک نمادی از توانمندی
اقتصادی و وجود کارگر ،بایدی برای ساخت
پایههای این اقتصاد است.
قرار گرفتن این دو در کنار هم بی تردید
رابطهای مستحکم ،پایدار و مثبت در اقتصاد
کشور ایجاد خواهد کرد .وقتی که در ایران کلمه
بانک و کارگر در کنار یکدیگر قرار میگیرد،
چهرهای از بانک رفاه در ذهن خانواده ۴۰
میلیونی کارگر ایرانی شکل میگیرد ،بانکی که
به گفته آقای علیرضا محجوب نماینده مردم
تهران در بانک رفاه و رئیس خانه کارگر – مال
کارگرها است و ملک شخصی نیست.
سهامداران بانک رفاه در اصل  ۴۰میلیون
کارگر هستند که با تالش بیوقفه خود ستون به
سقف اقتصاد این کشور میزنند تا ایرانی سربلند
و مستقل در جامعه جهانی بدرخشد .آقای
محجوب که حدودا ً شش سال پیش در  ۱۱دی
سال  ۱۳۹۲از ورشکستگی این بانک ایرانی با
رقمی  ۱۵۰تا  ۲۵۰میلیارد تومانی در  ۶ماه اول
سال  ۱۳۹۲سخن گفته بود امروز ( ۱۱شهریور
 )۱۳۹۸معتقد است که بانک رفاه هیچ بدهی
ندارد و حتی از دولت طلبکار است.
وضعیت فعلی بانک رفاه

خوشبختانه بانک رفاه بر خالف بانکهای
خصوصی ،از افراد ،به مقدار کالن بستانکار
نیست و در حال حاضر بزرگترین بدهکار بانک
رفاه سازمان تأمین اجتماعی محسوب میشود،
که خود از دولت بستانکار است و این طلب بنا به
گفته آقای محجوب امروز رقم بزرگی نیست که
کارگران سهام دار این بانک را نگران کند.
البته باید توجه داشت که بانک رفاه بازوی
تأمین اجتماعی برای مراودات مالی محسوب
شده و طبیعی است که طرف اصلی آن همیشه
این سازمان که خود مسئولیت تأمین امنیت،
بیمه و حقوق بازنشستگی کارگران و بسیاری از
اقشار دیگر جامعه مانند فرهنگیان و پرستاران و
غیره را بر عهده دارد ،باشد.

اعالم شرایط تسهیالت قرض الحسنه
بانک ملت برای آزادسازی زندانیان
نیازمند در سال ۹۸

بانک ملت امسال هم برای آزادی زندانیان
نیازمند که از سوی ستاد دیه معرفی می شوند،
تسهیالت قرض الحسنه پرداخت می کند.
پرداخت این تسهیالت که در سال های
پیش هم با معرفی افراد واجد شرایط از سوی
ستاد دیه انجام می شد ،در سال  ۹۸نیز با
شرایط و ضوابط اعالمی این بانک به مدیریت
های شعب خود در تهران و استان ها ،صورت
خواهد پذیرفت.
این تسهیالت با سقف فردی  ۲۰۰میلیون
تومان ،به صورت قرض الحسنه و با دوره
بازپرداخت  ۲۰تا  ۲۱۵ماهه (متناسب با مبلغ
وام) به متقاضیان واجد شرایط اعطا خواهد شد.
براساس این گزارش ،واجدان شرایط این
تسهیالت معرفی شدگان ستاد دیه کشور و
زندانیان نیازمند دارای محکومیت های مالی
مانند دیه ،ارش و خسارات مازاد بر دیه و
همچنین محکومان مالی بابت مهریه ،نفقه و
سایر متعهدان مالی به استثنای کاله برداری،
ارتشا ،اختالس ،سرقت و خیانت در امانت
هستند.
از جمله امکانات ویژه این تسهیالت ،امکان
خیر و پرداخت
تقاضای دریافت آن از سوی افراد ّ
دین فرد زندانی به نیابت از وی می باشد که
در این خصوص خیرین می توانند با مراجعه به
ستاد دیه و اخذ معرفی نامه از سوی این ستاد
و ارایه به بانک در این کار نیکو و خداپسندانه
سهیم شوند.

