اخبار
با همراه بانک سينا جايزه بگيريد

بر اساس اين گزارش ،کافي است نرم افزار
همراه بانک ســينا را نصب و اجرا کنيد و
با چيدمان ميــز کار و يا تحصيل خود با
محوريت همراه بانک سينا عکس بگيريد
و تصاوير را با هشــتگ #بانک_سينا و
#بانک_همراه_من در اينســتاگرام به
اشتراک گذاشته و دو نفر از دوستانتان را
برروي تصوير بارگذاري شده تگ کنيد.
قوانين و مراحل شرکت در مسابقه:
 -۱رعايت شــئونات ايراني اســاميدر
تصاوير بارگذاري شده
-۲نصب و فعالسازي همراه بانک
-۳عضويت در کانــال تلگرام و صفحه
اينستاگرام بانک سينا
 -۴استفاده از هشتگهاي ذکر شده جهت
شرکت در قرعه کشي
 -۵تگ کردن دو نفر از دوستان و آشنايان
بر روي تصوير شــرکت داده شــده در
مسابقه
 -۶عموميبــودن ( )Publicحســاب
کاربري اينستاگرام جهت شرکت در قرعه
کشي
بزرگترين رويداد نمايشگاهي حوزه
صنعت در و پنجره کشور در راه است

شــرکتهاي مختلف داخلي و خارجي و
توليد کنندگان و دست اندرکاران صنعت
در و پنجره از جاي جاي کشــورمان خود
را آماده ميکنند تا جديدترين توليدات و
خدمات خود را در نهمين نمايشــگاه بين
المللي در و پنجره و صنايع وابسته تهران
به نمايــش بگذارند .به گــزارش روابط
عموميو اطالعرساني نهمين نمايشگاه
بين المللي در و پنجره و صنايع وابسته :اين
نمايشگاه از  13تا  16بهمن ماه از سوي
شرکت بين المللي بازرگاني و نمايشگاهي
تهران در فضايي بالغ بر  43هزار متر مربع
و در محل دائمينمايشگاههاي بين المللي
تهران برگزار ميشود .در نهمين نمايشگاه
بين المللي در و پنجره  410شرکت حضور
دارند که از اين تعداد  356شرکت داخلي
و  54شــرکت نيز خارجي و از کشورهاي
ترکيه ،چين ،آلمان ،بلغارســتان ،ايتاليا،
امارات متحده عربي و اسپانيا هستند.
فرهاد امينيان رئيس ســتاد برگزاري اين
نمايشگاه گفت :نمايشگاه بين المللي در و
پنجره از نخستين دوره برپايي آن در سال
 1388تا به امروز از رشــد صعودي بسيار
مناســبي برخوردار بوده و مورد استقبال
مطلوب شــرکتها و واحدهــاي فعال
در اين صنعت واقع شــده است .امينيان
افزود :با توجه به کيفيت و کميت مطلوب
برگزاري ،نمايشگاه بين المللي در و پنجره
به عضويت اتحاديه جهاني نمايشگاهها
( )UFIدرآمده اســت که اين امر افتخار
بزرگي براي اين نمايشــگاه به شــمار
ميآيد زيرا نمايشــگاههايي که عضويت
اتحاديه جهاني نمايشــگاهها را دارند از
اعتبار و شــهرت بين المللي برخوردارند
و همواره مــورد توجه مخاطبان صنعت
نمايشــگاهي قرار دارند .وي اضافه کرد:
نهمين نمايشگاه بين المللي در و پنجره
و صنايع وابسته به صورت تفکيک شده
و در ســالنهاي مجزا برگزار ميشــود
که شــامل گروههاي پروفيل يو پي وي
ســي ،گروه در و پنجره يو پي وي سي،
گروه ماشــين آالت و تجهيزات و گروه
در و پنجره آلومينيومياست که هرکدام
يک يا چند ســالن مســتقل را در اختيار
دارند و مابقــي گروهها مانند يراق آالت،
شيشــه پنجره ،توري پنجره  ،نشــريات
تخصصي و ســاير حوزههاي مرتبط به
عنوان گروههاي ثانويه در ميان گروههاي
کااليي اصلي جانمايي شــدهاند .امينيان
با بيان اينکه نمايشــگاه بين المللي در و
پنجره و صنايع وابسته بزرگترين رويداد
تخصصي حوزه صنعت در و پنجره کشور
و منطقه خاورميانه است ،گفت :مخاطبين
اين نمايشگاه عالوه بر مصرف کنندگان
عام ،عمدت ًا شرکتهاي ساختماني ،انبوه
سازان مسکن و شهرکها ،مجتمعهاي
مســکوني ،اداري و تجــاري ،هتلها،
بيمارســتانها ،مراکز آموزشي و ورزشي
هســتند .معرفي ظرفيتهــاي بالقوه و
بالفعل صنايــع وخدمات صنعــت در و
پنجره ،ايجاد زمينههاي جذب ســرمايه
و ســرمايه گذاري ،آشنائي با نوآوريها و
پيشــرفتهاي صنعت در و پنجره ،ايجاد
فضاي رقابتي و ارتباط مستقيم ميان توليد
کنندگان و مصرف کنندگان ،اشتغالزائي و
يافتن بازارهاي جديد صادراتي و افزايش
صــادرات؛ مهمترين اهــداف برگزاري
نهمين نمايشگاه بين المللي در و پنجره
و صنايع وابسته است .برنامه ريزي شده
اســت تا چند هيئت تجاري و بازرگاني از
کشورهاي منطقه در اين نمايشگاه حضور
يابند و ضمن بازديد از غرفه و سالنهاي
نمايشــگاه با بنگاهاي اقتصادي ،توليد
کنندگان و صاحبــان صنايع در و پنجره
ايراني وارد مذاکره شوند .برگزاري هشت
کارگاه تخصصــي در زمينههاي مختلف
مربوط به صنعت توليد در و پنجره از ديگر
برنامههاي جانبي نهمين نمايشگاه بين
المللي در و پنجره و صنايع وابسته است.
عالقمنــدان ميتواننــد براي کســب
اطالعات بيشــتر اين نمايشگاه با شماره
تلفن  021 -22397540ســتاد برگزاري
نمايشــگاه تماس بگيرند و يا به پايگاه
اينترنتي www.titexgroup.com

توسعه صنعت بيمه با مشارکت شرکتهاي بيمه

صنعت بيمه با مشــارکت شرکتهاي
بيمــه و هدايت و نظارت بيمه مرکزي
بهعنوان نهاد حاکميتي توسعه مييابد.
به گــزارش روزنامــه عصرايرانيان به
نقل از روابطعموميشرکت بيمهکوثر؛
مشاور وزير راهوشهرسازي در چهارمين
همايــش مديريت ريســک و بيمه با
رويکرد ريســکهاي مالي ضمن بيان
مطلب فــوق ،تصريحکــرد :کاهش
ريســکها در صنعت بيمــه در گرو

افرايش ســرمايه ،ادغام و بزرگ شدن
شرکتهاي بيمه ،تنوع در محصوالت
بيمهاي ،شــفافيت صورتهاي مالي و
اجراي استانداردهاي حسابداري ،کاهش
شــرکتداري و گرايش به داراييهاي
مالي است .حسين عبده تبريزي کاهش
ريسکها را عامل ايجاد امنيت مادي و
فکري عموم جامعه برشمرد و گفت :با
بهرهمندي از مديريت ريسک ،دانش و
بينش حرفهاي ،نظريه احتماالت ،قانون

اعداد بــزرگ و اکچوئري ميتوانيم در
راستاي حل مشکالت صنعت بيمه گام
برداريم .وي با بيان اينکه رشد اقتصادي
کشورها با عملکرد بازار سرمايه ،بانک و
بيمه ارتباط دارد ،گفت :شرکتهاي بيمه
با ارتقا و بهبود فضاي سرمايهگذاري و
ارايه ترکيبي بهتر از فعاليتها بهمنظور
کاهش ريســکهاي موجود ميتوانند
براي توسعه اقتصادي نقش موثري را
ايفا کنند .عضو شوراي عالي سازمان

بورس نرخ رشد اقتصادي در دهههاي
اخير را بسيار نازل دانست و افزود :ايجاد
سبد ســرمايهگذاري ،ترکيب مناسب
پرتفو و مشــارکت در بازارهاي مالي و
همچنين حضور پررنگ در حوزههاي
بيمهاي از قبيل مســئوليت ،زندگي و
اتکايي توسط شرکتهاي بيمه از ديگر
فعاليتهاي شرکتهاي بيمه است که
ميتواند بسترهاي توسعه اقتصادي را
فراهم کند .عبده تبريري با اشــاره به
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اينکه درامد سرانه ،نرخ تورم و تضمين
مالي ازجمله شاخصهاي رشد اقتصادي
و صنعت بيمه اســت ،خاطرنشانکرد:
رابطه مثبتي ميان توســعه اقتصادي و
بيمه وجود دارد و همچنين بيمه و بانک
مکمل يکديگر هستند.

براي اولين بار اتفاق افتاد

برگزاري همايش بيمههاي عمر و تأمين آتيه توسط بيمه پاسارگاد

اولين همايش بيمههاي عمــر و تأمين آتيه با هدف
بررسي تجارب ،چالشها و راهکارهاي توسعه بيمههاي
زندگي توســط بيمه پاســارگاد برگزار شد.به گزارش
روزنامــه عصرايرانيان،اولين همايش بيمههاي عمر و
تأمين آتيه به همت شــرکت بيمه پاسارگاد با حضور
دکتر عبدالناصرهمتي رئيس کل بيمه مرکزي  ،حبيب
ميرزايــي معاون نظارت و رحيم مصدق معاون طرح و
توسعه بيمه مرکزي جمهوري اسالميايران ،مديران
عامل شرکتهاي بيمه ،دکتر مجيد قاسميرئيس هيأت
مديره ،معصوم ضميري مدير عامل  ،معاونان  ،مديران
کل ،مديران مناطق و روساي شعب و نمايندگان شرکت
بيمه پاســارگاد برگزار شد.مديرعامل بيمه پاسارگاد در
اولين همايش بيمههاي عمر و تأمين آتيه که با هدف
بررسي تجارب ،چالشها و راهکارهاي توسعه بيمههاي
زندگي برپا شد ،از بيمه مرکزي خواست تا با سه اقدام
مهم  ،گام بزرگي براي توسعه بيمههاي عمر در کشور
بردارد .اولين درخواست معصوم ضميري اصالح شرايط
عموميبيمههايزندگيوپوششتکميليبيمههايعمر
بود .وي تهيه استاندارد حسابداري بيمههاي عمر و تهيه
صورتهاي مالي اختصاصي براي اين رشته بيمهاي را
دومين درخواست خود عنوان کرد و ادامه داد  :تشکيل
سازمان فروش اختصاصي بيمههاي عمر نيز درخواست

ديگري اســت که ميتواند تأثير مثبتي برروند توسعه
بيمههاي عمر داشته باشد.معصوم ضميري با بيان اين
که يکي از اهداف اصلي بيمه پاسارگاد در زمان تأسيس
توسعه بيمههاي عمر بود  ،يادآورشد  :از ده سال پيش
فعاليــت خود را در صدور بيمههاي عمر و زندگي آغاز
کرديم و آمارهاي امروز نشان ميدهد تماميبرنامههاي
بيمه پاســارگاد در راستاي بيمههاي عمر و تأمين آتيه
محقق شده است.مدير عامل بيمه پاسارگاد با اشاره به

تجربه خوب بيمه پاسارگاد از تأسيس سازمان تخصصي
فروش بيمههاي عمــر  ،حق بيمه توليدي بيمههاي
عمر و تأمين آتيه پاســارگاد از سال  ۱۳۸۶تا پايان آذر
 ۱۳۹۶را مبلــغ  ۶۳۰ميليارد تومان اعالم کرد و گفت:
اين رقم در پايان امسال به بيش از  ۹۳۰ميليارد تومان
ميرسد.ضميري با بيان اين که سهم بيمههاي عمر از
کل پرتفوي بيمه پاسارگاد  ۵۸درصد است  ،خاطرنشان
کرد :يکي از ويژگيهاي بيمههاي عمر تشکيل ذخاير

رياضي اســت و بيمه پاسارگاد در دوره ياد شده بالغ بر
يک هزار و  ۵۰۰ميليارد تومان ذخيره رياضي دارد که
انتظار ميرود اين رقم تا پايان سال  ۱۳۹۶به حدود يک
هزار و  ۷۰۰ميليارد تومان بالغ شود .در حال حاضر بيمه
پاسارگاد به بيمه گذاران عمر و تأمين آتيه خود از محل
ذخاير رياضي نزديک بــه  ۱۷۰ميليارد تومان وام داده
است .در ادامه همايش دکتر مجيد قاسميرئيس هيأت
مديره بيمه پاسارگاد از دست اندرکاران و مسئوالن اين
شرکت بيمه که مسئوليت اجتماعي خطيري را به عهده
دارند قدرداني کرد و هوشمندي و مديريت بيمه مرکزي
جمهوري اسالميايران که موجب ثبات منابع در اين
صنعت شده است را بســيار با اهميت دانست .رئيس
هيأت مديره بيمه پاسارگاد در اين همايش بر مديريت
سرمايه فکري تأکيد داشت و بيان کرد :مديريت سرمايه
فکري بحث مهم مديريتي است و اين مبحث در سطح
بين المللي شامل موضوعاتي است که در شرکت بيمه
پاسارگاد به آن توجه شده است .دکتر عبدالناصر همتي
در مراسم افتتاحيه همايش بيمههاي عمر و تامين آتيه
به ميزباني بيمه پاسارگاد ،راه مطمئن براي تأمين مالي
پايدار اقتصاد کشور از طريق سرمايه گذاريهاي ميان
مدت و بلند مدت توســعه بيمههاي زندگي درکشور
دانست.

مدير شعب منطقه گلستان خبرداد

رتبه اول بانک سپه در پرداخت تسهيالت در گلستان

مدير شــعب منطقه گلســتان گفت :بانک سپه در
راســتاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و به منظور
حمايت از رونق توليد ،از ابتداي ســال  1395تا آذر
ماه ســال جاري يک هزار ميليارد ريال تسهيالت
به صاحبان واحدهاي توليدي واجد شــرايط استان
گلستان پرداخت کرده است.
غالمرضا خموشــي افزود :در  9ماه نخست امسال
بانک ســپه با پرداخت  500ميليــارد ريال از اين
تســهيالت براي رونق  30واحد توليدي در قالب
کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در بين بانکهاي
استان گلستان رتبه نخســت را به خود اختصاص
داد .وي ادامه :پيگيري انعقاد قرارداد پرداخت بيش
از 250ميليارد ريال تسهيالت براي رونق  36واحد
توليدي ديگر اســتان گلســتان توسط بانک سپه
درحال نهايي شدن بوده و به زودي اين تسهيالت
در اختيــار صاحبان واحدهــاي توليدي قرارخواهد
گرفت .به گفته خموشــي از زمان فعاليت کارگروه
تسهيل و رفع موانع توليد استان تاکنون  140واحد

يا طرح توليدي مورد نياز حمايت مالي براي دريافت
يک هزار و  800ميليارد ريال به بانک ســپه استان
براي حمايت معرفي شده است .وي افزود:بانک سپه
سال گذشــته بيش از  600ميليارد ريال تسهيالت
به واحدهاي توليدي کوچک و متوســط استان به
منظور پايداري اشتغال و رونق توليد پرداخت کرد و
رتبه دوم را به خود اختصاص داد .به گفته خموشي
از ابتداي  95تا پايان  9ماه نخســت امســال 70
فقره تسهيالت از طريق سامانه بهين ياب سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان به واحدهاي کوچک
و متوسط نيازمند حمايت مالي توسط بانک سپه در
کارگروه تســهيل و رفع موانع توليد استان تصويب
و پس از بررسي ،کارشناسي ،منجربه پرداخت شده
اســت .وي بر ضرورت حمايت از توليد و اشــتغال
براي کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي تاکيد
کرد و افزود :در اين راستا مديريت بانک سپه استان
حمايت از طرحهاي مولد در بخشهاي اقتصادي
استان را سرلوحه فعاليت کاري خود قرار داده است.

مدير شــعب منطقه گلستان گفت :بانک سپه هزار
و  500ميليارد ريال تسهيالت به بخشهاي مولد
اقتصادي در حوزههاي کشاوزي ،دامداري ،صنعت
و معدن و گردشگري در سال جاري پرداخت کرده
است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  42درصد
رشــد دارد .وي همچنين از افزايش منابع بانک
سپه استان در ســال جاري خبر داد و افزود :منابع
اين بانک در استان از  4هزار و  862ميليارد ريال در
ســال  94به  8هزار و  62ميليارد ريال در پايان آذر
ســال جاري رسيده که از رشد  65درصدي در چند
سال اخير برخوردار است.
خموشــي افزود :با توجه به رشد منابع بانک سپه
استان گلستان ،ارايه تســهيالت به متقاضيان در
راستاي اجراي سياستهاي دولت و کمک به رونق
اقتصادي منطقه با ايجاد اشتغال پايدار امکان پذير
اســت .وي ضمن اشاره به افتتاح ساختمان جديد
مديريت شعب منطقه گلســتان در سال جاري ،از
آغاز به کار واحد ارزي اين مديريت از اول آذر سال

جاري به منظــور ايجاد تحرک در رونق واحدهاي
توليدي استان خبر داد و افزود :با توجه به هم مرز
بودن استان با کشورهاي تازه استقالل يافته آسياي
ميانه ،بانک سپه بعد از رفع تحريمها و براي کمک
به صادرات غيرنفتي از اســتان ،اقدام به گشايش
واحد ارزي در گرگان کرد.
خموشي يادآورشــد :طبق گزارش اتاق بازرگاني،
صنايع و معادن  ،در اين استان حدود  800نفر عضو
اتاق بازرگاني بــوده و در زمينه صادرات و واردات
کاال فعاليت دارند.

حسين زاده خبرداد

آغاز تحوالت بنيادين در بانک ملي ايران

مديرعامــل بانک ملي ايران با تاکيد بر آغاز تحوالت بنيادين در اين
بانک گفت :با توجه به تدويــن راهبردها و برنامه ريزيهاي صورت
گرفته ،اين بانک به يک بانک مدرن ،روزآمد و کارآمد درسطح ملي و
بين المللي تبديل خواهد شد.
به گزارش روابط عموميبانک ملي ايران ،دکتر محمدرضا حسين زاده
در همايش بررســي عملکرد واحدهاي بانک ملي ايران که با حضور
اعضاي هيات مديره ،مديران امور و روســاي ادارات کل ،امور شعب
و شعب مســتقل بانک در بابلسر برگزار شد ،با تاکيد بر اينکه سپرده
گذاران و ســرمايه داران در فضاي اقتصادي کشور به دنبال آرامش
هستند ،اظهار کرد :طرحهاي جديد بانک ملي ايران ،اعتماد و آرامش
را براي سپرده گذاران فراهم ميکند .وي ادامه داد :در بخش اعتبارات
بانک ،تالش داريم تا به نحو احســن و با توجه به مصوبات دولت به
نيازهاي مشتريان پاسخ دهيم .حسين زاده با بيان اينکه ارتباط مستمر
با مشــتريان ميتواند ميزان رضايت مندي آنهــا از خدمات بانک را
افزايــش دهد ،تاکيد کرد :تحوالت خوبــي در بانک ملي ايران اتفاق
افتاده که بخشــي از آنها را تاکنون ديدهايد و بخشهاي ديگر نيز به
مرور رونمايي خواهد شد .مديرعامل بانک ملي ايران با تاکيد بر اينکه

تا پايان آبان ماه ســال جــاري معادل يک هزار و
 ۹۸۶فقره تسهيالت صندوق پسانداز مسکن يکم
در محدوده هسته قديميپايتخت پرداخت شد.
به گــزارش پايگاه خبري بانک مســکن -هيبنا،
کارنامــه عملکــرد پرداخت تســهيالت صندوق
پسانداز مسکن يکم در بافتهاي ناکارآمد مياني
نشان ميدهد :تا پايان آبان ماه سال جاري معادل
يک هزار و  986فقره تسهيالت صندوق پسانداز
مســکن يکم بــه مبلغ کل  135ميليــارد و 200
ميليون تومان در محدوده هســته قديميپايتخت
پرداخت شده است.
بر اســاس اين گزارش ،ميانگيــن ارزش هر واحد
تســهيالت اعطايــي از محل صنــدوق پسانداز
مســکن يکم در پايان آبان ماه امسال در محدوده
بافــت ناکارآمد ميانــي از  67ميليــون تومان به
رقــم  68ميليون تومان افزايش پيدا کرده اســت.
به طوري که ســهم بافت فرســوده از تسهيالت
پرداخت شــده از محل صندوق پسانداز مسکن
يکم به لحاظ تعداد و ارزش به ترتيب  8.5درصد و
 8.3درصد شده است .بررسي تيراژ ساخت آپارتمان
مسکوني در محدوده بافت فرسوده شهر تهران نيز
مهر تائيدي بر ميزان اثرگذاري تسهيالت صندوق

بانک آفيسر يک خدمت تازه و پيشرفته در اين بانک است ،گفت :اين
خدمت به مشتريان ويژه بانک و با روشي نوين ارائه خواهد شد.
وي ابراز کرد :اين طرح بايد به درستي و با همراهي تمام شعب پياده
سازي شــود تا بتواند اعتبار بانک ملي ايران را بيش از پيش افزايش
دهد .حسين زاده با تاکيد بر اينکه اقدامات خوبي در حوزه ارزي و بين
الملل در پسابرجام انجام شده اســت ،بيان کرد :حجم آمار گشايش

ســوئيفت و ضمانتنامههاي ارزي در کشــور در پسابرجام بيانگر اين
موضوع است .وي همچنين کســب درآمد بانکها از محل دريافت
کارمزد را موجب توسعه و پيشرفت نظام بانکي کشور دانست و عنوان
کرد :بانک ملي ايران نيز اين موضوع را مدنظر قرار داده است.
مديرعامل بانک ملي ايران با تاکيد بر اين که همه کارکنان بانک ملي
ايران با تمام توان خود بايد به ســمت نوگرايي و تحول حرکت کنند،
خاطر نشان کرد :هويت بصري و نظم در موارد تبليغاتي ،اطالعرساني
و نماي شعب نقش مهميدر جذب مشتريان و سپرده گذاران دارد که
در پروژههاي آتي بانک نسبت به آن توجه ويژهاي شده است.
وي همچنين به اقدامات صورت گرفته در راســتاي افزايش خدمات
رفاهي و معيشتي کارکنان اشاره و اظهار کرد :بخشي از اين اقدامات
به نوســازي بخشهاي مختلف بيمارستان و افزايش امکانات فني و
پزشــکي آن باز ميگردد .الزم به ذکر است ،در اين همايش دو روزه
که در مرکز آموزش و رفاه کارکنان بانک در بابلســر برگزار ميشود،
عملکرد ادارات امور شعب و شعب مستقل با برگزاري پانلهاي مختلف
مورد بررسي قرار گرفته و راهکارهاي الزم توسط مديرعامل و اعضاي
هيات مديره ارائه خواهد شد.

تاثير گذاري تسهيالت صندوق يکم در بازآفريني شهري
پسانداز مسکن يکم در هسته قديميشهر است.
در عين حال بررســي بخش ديگــر روند اعطاي
تسهيالت صندوق يکم در بافت ناکارآمد مياني از
ابتداي ســال جاري تا پايان آبان ماه امسال حاکي
از آن است که ميانگين ارزش هر واحد تسهيالت
اعطايي از رقم  67ميليــون تومان به  68ميليون
تومان افزايش پيدا کرده اســت .به طوري که نرخ
رشد ماهانه در خصوص تعداد تسهيالت پرداختي
از  13.3در ارديبهشــت ماه امســال به  22.5در
مهرماه سال جاري رشد داشته است.
همچنين نرخ رشــد ماهانــه در خصوص ارزش
تســهيالت پرداختي از  15.3در دومين ماه سال
جاري بــه  24.2درصد در مهرماه امســال صعود
کرده است.
به گــزارش پايگاه خبري بانک مســکن -هيبنا،
بررســي آمار ســاخت وســاز در محــدوده بافت
فرسوده شهر تهران نيز نشان دهنده پيشتازي اين
محدوده از ساير نقاط شهري است .کارشناسان و
تحليلگران بازار مسکن معتقدند يکي از مهم¬ترين
محرکهاي رشــد ساخت و ساز در بافت ناکارآمد
مياني شــهر ،مربوط به تسهيالت خريد مسکن با
امتياز ويژه در بافت فرســوده پايتخت است که از

محل صندوق پسانداز يکم در حال پرداخت است.
تسهيالت اين صندوق که در حالت کلي باالترين
سقف تسهيالت خريد را به سپردهگذاران پرداخت
ميکنــد در بافت فرســوده با دو امتيــاز ويژه به
خريــداران آپارتمانها تعلق ميگيــرد .امتياز اول
کمتر بودن نرخ ســود تسهيالت معادل  1.5واحد
درصد (نرخ سود تسهيالت صندوق پسانداز يکم
در محدوده بافت فرســوده معــادل  ۸درصد و در
ساير مناطق شهري معادل  9.5درصد است) نسبت
به ساير مناطق شهري اســت و امتياز دوم حذف
شرط خانه اولي براي پرداخت تسهيالت صندوق
پسانداز يکم در بافت فرســوده است .اگر چه در
ســاير مناطق شهري نداشتن سابقه مالکيت براي
اســتفاده از اين تسهيالت الزامياست اما در بافت
فرســوده همه نوع طيف تقاضاي خريد مســکن
ميتوانند از اين تسهيالت استفاده کنند .اين شکل
پرداخت تسهيالت خريد مسکن در بافت فرسوده
ســبب شده از يک سو هزينه دريافت تسهيالت و
ميزان پرداخت اقساط ماهانه در بافت فرسوده کمتر
از ساير مناطق شهري براي تقاضاي مصرفي شود
و از سوي ديگر امکان استفاده تقاضاي سرمايهاي
از اين تســهيالت در بافت فرســوده فراهم شود.

کارشناســان بازار مســکن معتقدند ورود تقاضاي
ســرمايهاي و همچنين ورود تقاضاي مصرفي از
نوع غيرخان ه اولي به بافت فرسوده يکي از نيازهاي
هســته فرسوده پايتخت براي تغيير چهره محلهها
و فراهم شــدن زمينه براي ورود ســرمايهگذاران
براي توسعه ساير کاربريها در اين مناطق است.
هميــن موضوع باعث شــده معامــات در بافت
فرسوده پايتخت رونق گيرد و سرمايهگذار را براي
سرمايهگذاري بيشتر تحريک کند.
بررســيهاي دفتر برنامهريزي و اقتصاد مســکن
درباره ظرفيت نهفته در بافتهاي فرســوده نشان
ميدهد در صورت تحريک موثر سرمايهگذاري در
بافتهاي فرسوده با اهرم تسهيالت بانکي ،رونق
تو
ســاخت و سازهاي مسکوني و به تبع آن ساخ 
سازهاي تجاري در اين محدوده از شهرها ،ميتواند
به رشد ارزش افزوده بخش ساختمان و در نتيجه
رشد مثبت اقتصاد منجر شود .نوسازي بافتهاي
فرسوده ب ه دليل پايين بودن هزينه تملک زمين و
ساخت و ساز در مقايســه با ساير مناطق شهرها،
صرفه اقتصــادي براي ســرمايهگذاران به همراه
دارد.
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اخبار
پرداخت خسارت  5ميلياردي آتش
سوزي از سوي بيمه «ما»

بيمه «ما» بابت آتش
ســوزي در شرکت
ســيمان شــاهرود،
بيــش از پنج ميليارد
ريال به بيمهگذارخود
خســارت پرداخت کرد .به گزارش روزنامه
عصرايرانيــان به نقل از روابط عموميبيمه
«ما» ،به دنبال وقوع حادثه آتش ســوزي
در شرکت سيمان شاهرود ،کارشناسان اين
مجموعه به محل مراجعه وخسارت وارده را
بررسي کردند .در ادامه و پس ازبررسيهاي
انجام شده ،ميزان خسارت به اين شرکت،
پنج ميليارد و چهارصد و بيست و سه ميليون
وپانصد و سه هزار و ششصدو پنجاه و دو ريال
تعيين و طي مراسميبه زيان ديده پرداخت
شــد .در اين مراســم که با حضور حجت
بهاري فر مديرعامل بيمه «ما» ،اميرحسين
قرباني معاون فني و سيد مهران انوري مدير
بيمههاي آتش سوزي برگزار شد ،گرشاسبي
مديرعامل شرکت سيمان شاهرود هنگام
دريافت اين خسارت  ،ارائه خدمات مناسب
از سوي بيمه «ما» را از ويژگيهاي مطلوب
اين مجموعه عنوان کرد.
بازديد مدير بنياد شهيد بيرجند
از بيمه دي

مديرکل بنياد شهيد و
امورايثارگرانخراسان
جنوبــي بــه اتفاق
معاونين خود با حضور
در بيمه دي شــعبه
بيرجند با شــريعتي فر مشاور مديرعامل و
مديربيمه دي استان خراسان جنوبي ديدار و
گفتگو کردند .به گزارش روزنامه عصرايرانيان
به نقل از روابط عموميو امور بين الملل؛ در
اين ديدار حجه االســام عزيزي مدير کل
بنياد و هيئت همراه از ساختمان طرح جبران
بازديدکردنــد و با روند خدمترســاني به
خانواده شهدا و جانبازان آشنا شدند .مديرکل
بنياد شهيد در اين ديدار از خدمات شرکت
بيمه دي نسبت به جامعه ايثارگران تشکر
کرد و اظهار داشــت :خوشبختانه با برنامه
ريزي شعبه بيرجند رضايتمندي خانوادههاي
معزز ايثارگران مطلوب است و ما از مجموعه
بيمه دي قدرداني ميکنيم .
پديده شانديز تحت پوشش
بيمه سرمد قرار گرفت

قــرار گرفتــن
ساختمانهايشرکت
پديده شانديز تحت
پوشــش بيمه سرمد
تماميساختمانهاي
متعلق به شــرکت پديده شــانديز تحت
پوشش بيمه سرمد قرار گرفت .به گزارش
روزنامــه عصرايرانيــان به نقــل از روابط
عموميبيمه سرمد،کليه فعاليتهاي عمراني
و ســاختمانهاي اداري ،بازار و پروژههاي
در حال احداث شرکت ســاختمان و ابنيه
شانديز در شهر رويايي پديده تحت پوشش
بيمههاي تمامخطر اموال و مســئوليت و
تمامخطر پيمانکاري اين شرکت قرار گرفت.
بر اساس اين گزارش ،اين قرارداد ،همزمان
با ارائه تسهيالت بانک صادرات ايران به اين
پروژه به منظور تکميل و بهرهبرداري کامل
آن ،به همت شعبه رضوي بيمه سرمد منعقد
شده است .الزم به ذکر است ،اين قرارداد در
قالب کنسرسيوم و از طريق اخذ پوششهاي
اتکايي منعقد شده اســت که بيمه سرمد
به عنوان «راهبر» حضور خواهد داشــت؛
همچنين بنا به درخواســت بيمهگذار ،انواع
بيمهنامههايموردنيازشاملتمامخطراموال،
تمامخطر پيمانکاران ،سازههاي تکميلشده،
ماشينآالت پيمانکاري ،مسئوليت کارفرما
در قبال کارکنان و اشخاص ثالث در شعبه
رضوي صادر شد
برگزيده شدن كارشناس شركت راه
اقتصاد نوين در جشنواره فارابي

در نهمين جشنواره بينالمللي فارابي ،مهدي
صارم ،کارشناس شــرکت خدمات مالي و
اعتباري راه اقتصادنوين با ارائه رساله دکترا
موفق به کسب مقام اول در گروه برگزيدگان
علوم اقتصادي ،در بخش جوان گرديد .به
گزارش روابــط عموميبانک اقتصادنوين،
همزمــان بــا اختتاميه نهمين جشــنواره
بينالمللي فارابي که با حضور رئيس جمهور،
وزير علوم ،تحقيقات و فناوري و جمعي از
روســاي دانشــگاهها و موسسات آموزش
عالي و استادان و پژوهشگران صاحبنام
حوزه علوم انســاني اسالمي ،يکشنبه 24
دي  1396در ســالن اجالس سران برگزار
شــد ،مهدي صارم کارشــناس شــرکت
خدمات مالي و اعتبــاري راه اقتصادنوين
با اثر «تئوري مالي سطح قيمتها ،تعادل
انتظارات عقاليي و نااطميناني سياســت
پولي» مقــام اول را در بخش جوان گروه
برگزيــدگان علوم اقتصــادي ،مديريت و
حسابداري کسب کرد.

