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شماره 756

بدهکاران چند هزار میلیاردی بانک سرمایه به چ ه کاری مشغولند؟
تابناک نوشت| در لیست منتشره از سوی
«محمود صادقی» فقط نام بدهکاران که بعضا
بــدون نام کوچک ذکر شــده بود و همچنین
تعداد وامهــای دریافتی ،مبلغ و میزان وامها و
تاریخ اخذ آن آمده بــود .لذا برای اینکه مردم
بیشتر با دریافتکنندگان این وامها آشنا شوند،
فعالیتها ،اقدامات و زمینههای کاری آنان در
این گزارش ذکر خواهد شد.
حســین صرامــی ،مهــدی حــاج میری،
محمدجــواد اقدامیان ،صفــری ،جمالالدین
امتیاز ،مصطفی انصاری ،عقیلی ،ریختهگران،
مهرگان امیرخســروی ،ســامان مدلل ،گروه
محســن(صرافان) ،حمید حاتمیپور ،مرتضی
حسینی ،حســین هدایتی ،علیرضا عادلیان،
جهانبانی ،شــاملویی ،رضا فارسیدان ،مهدی
یوســفیان مقدم؛ کسانی هســتند که مبلغ

 6.819.812.700.000تومان از بانک سرمایه
وام گرفتهاند و به این بانک که متعلق به وزارت
آموزش و پرورش و معلمان است ،بدهکارند.
گفته میشود از میان این افراد نامبرده ،یک
تن محکوم به اعدام شده و یکی از آنها چندی
اســت در زندان اســت .یکی دیگر از این افراد
هم مدتی را در زندان بود که اخیرا آزاد شــده
و فعالیتها و اقدامات خود را از سر گرفته است.
از طرفی با توجه به اینکه گفته شــده میزان
مطالبــات معوق بانکها به حــدود  180هزار
میلیارد تومان رســیده اســت ،بانک سرمایه
یکسیام از مطالبات معوق بانکها را دارد .از
طرف دیگر ،این رقم حدود  80درصد مطالبات
معوق بانک ســرمایه است که  20درصد دیگر
شــامل مبالغ خرد میشــود .بیشترین مبالغ
دریافتی را جهانبانی و هدایتی از بانک سرمایه

تحت عنوان وام اخذ کردهاند؛ یکی مبلغ 1300
میلیارد تومانی را بــا  6فقره وام و دیگری با 7
فقره مبلغ  1003میلیارد تومانی گرفتهاند.
بــرادر امیر منصور آریــا ،بازیگر نقش اصلی
اختــاس  3هزار میلیاردی کــه در نهایت به
اعدام محکوم شد و همچنین «محسن صرافان
چارسوقی» ،مالک برند محسن ،از دیگر نامهای
آشنایی هســتند که میتوان آنها را در ردیف
دریافتکنندگان وامهای کالن از بانک سرمایه
ذکر کرد .جهانبانی که چندی اســت زندانی
است ،به اضافه افرادی نظیر صرامی و مدلل جزو
افرادی هستند که در حوزه واردات مواد غذایی
و خوراک دام فعال هستند و تسهیالت زیادی
را از این بانک دریافت کردهاند .ریختهگران نیز
از دیگر افرادی اســت که مبلغ وام دریافتی او
باالست و پرونده مفتوحی در این زمینه دارد.

بیمه
پیام مدیرعامل بیمهملت به
مناسبت روز بیمه

علیرضــا ابراهیمپور ،مدیرعامل بیمه ملت،
در پیامــی روز بیمه را به همــه فعاالن این
صنعت تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
به نام ایزد دانا
اینک در ســیزدهم آذر ،روز بیمه ،شــتاب
هدفمند رشــد صنعــت بیمه را در فرهنگســازی و ارائه خدمات
بیمهای به بیمهگزاران ارج مینهیم و میکوشیم با تعامل ،همکاری
و همیاری سایر شــرکتهای بیمه برای تحقق جامعهای سرشار از
آرامــش و اطمینــان گام برداریم .روز بیمه بهانه خوبی اســت تا با
همراهی دیگر شــرکتهای بیمه و راهبری بیمه مرکزی جمهوری
اســامی ایران ،با بهرهگیری از دانش فنی و تجربه ،پرهیز از رقابت
ناســالم و کاهش ضریب خسارت صنعت بیمه ،از زیانهای محتمل
بکاهیم و برای مدیریت ریسک مناسب تالش کنیم.
بیمهملت با تأکید بر مشتریمداری همواره میکوشد تا با دانش و
تجربه به منظور ارائه خدمات هرچه بهتر و شایستهتر به بیمهگزاران
خود و برای ســرعت بخشیدن به رشد و توسعه ،تبادل آرا و نظرات،
افزایش بهرهوری و رشد توان رقابتی در صنعت بیمه ،نقشی سازنده،
راهگشــا و کاربردی داشته باشــد .امید که با توکل به ایزد منان در
کنار سایر همکاران و با کولهباری از تجربه سالها حضور در صنعت
بیمه ،گامهای بزرگی را در جهت رشد و تعالی صنعت بیمه در کشور
و گســترش حوزه عملکرد این صنعت فراتر از مرزهای ملی شــاهد
باشیم .روز بیمه بر همه فعاالن این عرصه فرخنده باد.

پیام تبریک مدیرعامل بیمه دانا به مناسبت
سالگرد تاسیس این بیمه و روز بیمه

دکتــر بیژن صادق ،نایب رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل بیمه

دانا در پیامی فرا رســیدن ســالگرد تاسیس
بیمه دانا و روز ملی بیمه ،این روز را به عموم
فعاالن صنعت بیمه تبریک گفت.
در متــن پیــام تبریک صــادق خطاب به
فعاالن صنعت بیمه چنین آمده است:
همکاران گرانقدر و سختکوش
سالم علیکم؛
خداوند یکتا را سپاسگزاریم که ما را مورد
لطــف و رحمت خود قرار داد تا با همت بلند همکاران پرتالشــمان
نقش بیمه دانا در عرصه خدمترسانی به هموطنان را بیش از پیش
پررنگ ببینیم.
همانطور که میدانید ،بیمه دانا از ســال  1391تا سال  1395با
پشــتکار همکاران ارجمند در تمام سطوح توانست پرتفوی خود را
از  730میلیــارد تومان به حدود  2200میلیارد تومان افزایش دهد
و جایگاه خود را بهعنوان یکی از شــرکتهای معتبر بیمهای تثبیت
کند و ضمن حضور در مناســبات اقتصــادی ،اجتماعی و فرهنگی،
پاسخگوی ذینفعان خود باشد.
بیمــه را در ادبیات کهن ایران تعاون و همیاری معنا کردهاند و در
ن را معنایی نو بخشیدهاند .بیمه و حمایت در ذات رفتار
عصر جدید آ 
و کردار ما نهفته است.
در روزهای اخیر حادثه زلزله در مناطق غرب کشور کام انسانهای
نوعدوســت را تلخ کرد و ویرانههای برجایمانده از زلزله دل همگان
را به درد آورد ولی مردم بامحبت کشورمان از فقیر و غنی گرفته تا
پیر و جوان ،از دورافتادهترین مناطق برای کمک به هموطنان ،خود
را به مناطق زلزلهزده رساندند ،حس کردیم که یکی هستیم!
زلزلــه روی زمین اتفاق افتاد ولی حس ملی میهنیمان را بار دیگر
در دلهــا بیدار کرد و زلزله خوبیهــا و نیکیها بار دیگر به خروش
آمد و مشق انسانیت کردند.
زلزله اخیر ،نیکبختی ملت ایران را بار دیگر جال بخشید .این زلزله
شــرکتهای بیمه و از جمله بیمه دانا را به جنبوجوش واداشت و

همه را بر حســب وظیفه حرفهای ،انسانی و اخالقی گرد هم آورد و
بیمه را معنایی دیگر بخشید که «من یار تو هستم کنار تو هستم».
عزیزان و ســروران گرامی؛ حادثه در کمین ما و عزیزانمان است و
ما باید برای پیشــگیری از بروز آن برنامه داشته باشیم و از امنیت و
آرامش خود و خانوادهمان اطمینان حاصل کنیم .بیتردید توانایی و
اطمینان به آینده با بیمه فراهم میشود.
در آستانه والدت با سعادت حضرت نبی مکرم اسالم حضرت محمد
مصطفی(ص) و حضرت امام صادق(ع) ،ضمن تبریک ســیزدهم آذر
ماه ،ســالروز تاسیس بیمه دانا و روز بیمه ،مراتب قدردانی خود را از
تالش عموم همکاران اعم از صف و ســتاد ،نمایندگان و کارگزاران
در سراســر کشور ابراز داشته ،سعادت ،سالمت ،دوام و کامیابی شما
عزیزان را از خداوند متعال خواستارم.
تندرست و پایدار باشید

رونمایی از طرح ســپاس بیمههای عمرو
سرمایهگذاری بیمه ما

بیمه «ما» به مناســبت روز  13آذر و روز
بیمه با حضــور مدیرعامــل ،اعضای هیئت
مدیــره و مدیران شــرکت ،از طــرح جدید
«سپاس» رونمایی کرد.
عباس اســامی ،مدیر بیمههــای عمر و
سرمایهگذاری بیمه «ما» ،در آیین رونمایی
از ایــن طــرح اعالم کــرد :بیمــه «ما» در
راســتای «توســعه خدمات بیمههای عمر و
سرمایهگذاری» خود جهت تکمیل پوشــشهای بیمهای برای این
گروه از بیمهگذاران گامی دیگر برداشت.
وی افــزود :در طرح ســپاس ،در راســتای تکریــم بیمهگذاران
خوشحساب بیمههای عمر و سرمایهگذاری ،پوشش درمان تکمیلی
به صورت پوشش تبعی ارائه میشود.

مدیــر بیمههای عمــر و ســرمایهگذاری بیمه ما اشــاره کرد:
مهمترین ویژگی طرح سپاس در نحوه ارائه این سرویس است که
کامال اینترنتی و غیرحضوری اســت .بیمهگذاران بیمههای عمر و
سرمایهگذاری شرکت بیمه ما میتوانند از طریق پروفایل شخصی
خود در سامانه تخصصی بیمههای زندگی از مسیر خدمت هشتم
(بند  )8به بررســی و انتخاب طرح مشمول اقدام کنند و متعاقب
آن ،بــا پرداخــت اینترنتی و اخذ گواهی از اول مــاه بعد بهمدت
یکســال از پوشــش درمان تکمیلی منضم بــه بیمهنامه اصلی
برخوردار شوند.

نرم افزار موبایل بیمه نوین رونمایی شد

در آســتانه روز ملــی بیمه و در حاشــیه
ن ستادی و رؤسای
نشست هماندیشی مدیرا 
شعب بیمه نوین ،نرمافزار موبایل این شرکت
با حضور مشــاور عالی بانــک اقتصاد نوین،
ت مدیره بیم ه نوین
مدیرعامل و اعضای هیئ 
رونمایی شد.
اپلیکیشــن این شــرکت شــامل پرونده
شــخصی بیمهای کاربران بــوده که تمامی
پرداختها ،دریافتها و ســابقه بیمــهای را با در نظر گرفتن امنیت
دادهای و اطالعات کاربر در اختیار وی قرار میدهد.
برنامه نرمافزاری بیمه نوین شــامل ویژگیها و خدمات منحصر به
فردی است که امکان دسترسی آسان و ایمن به اطالعات بیمهنامه،
مشــاهده پرداختهای بیمهای هر فرد ،امکان پرداخت اقســاط و
نمایش مبالغ دریافتشــده توســط فرد ،امکان مشاهده خسارتها
در آن پیشبینی و طراحی شــده اســت .عالوه بر این ،بیمهگذاران
و کاربران میتوانند شــعب و نمایندگیهای این شرکت را براساس
منطقــه جغرافیایی روی نقشــه مکانیایی کرده و یــا از طرحها و
جشنوارههای فروش این شرکت از طریق این برنامه نرمافزاری مطلع
شوند.

بانک
بانــک تجــارت میخواهد حامــی توان
خواهان باشد

بانک تجارت هرسال با برگزاری جشنواره
فرشــتگان تجارت و دعوت از کارکنان این
بانک که دارای فرزند معلول هستند ،فضای
فرهمندی را برای آنها فراهم میکند.
دوازدهم آذرماه مصادف با ســوم دسامبر
روز جهانی معلوالن بود .بانک تجارت هرساله
جشــنواره «فرشــتگان تجارت» را با حضور
جمعی از خانوادههای آن دســته از کارکنان
ایــن بانک که فرزند توانخواه دارنــد ،در مجتمع تفریحی اقامتی
آهوان برگزار میکند .این جشــنواره فرصتــی برای این خانوادهها
فراهم میکند تا دور از دغدغههای روزمره و مشــکالت ناشــی از
درمان و بازتوانی فرزندشان ،چند روزی به استراحت بپردازند.
بانک تجارت جشــنواره فرشتگان را از سال  ۷۶برگزار میکند و
در سالهای اخیر با ســطحی مناسبتر ،فضا را برای خانوادههایی
که در زندگی خود دچار چالشهایی هســتند ،فراهم کرده است تا
شبی خاطرهانگیز برای این خانوادهها تجربه شود .بانک تجارت در
طی ســال عالوه بر رسیدگی به امور توانخواهان ،اقدامات دیگری
همچون رســیدگی به امور سالمندان بســتری در منزل یا سرای
سالمندان ،پرداخت کمک هزینه دیابت ،دیالیز و بیماران سرطانی
و صعبالعــاج و طرح مشــکالت مالی همکاران در کمیســیون
همیاری این بانک برای پرداخت وام را نیز انجام میدهد.

برگزاری پیشمجمع بازرسی شعب استان
فارس بانک مهر اقتصاد

پیشمجمع بازرسی و حسابرسی شــعب استان فارس با حضور
معاون بازرسی و حسابرسی بانک مهر اقتصاد در شیراز برگزار شد.
محســن منشوری ،مدیرکل بازرســی و حسابرسی بانک ،در این
نشست گفت :شیوه بازرسیها تغییر کرده و از این پس حسابرسی
شــعب ،توسط کارشناســان بازرسی کل کشــور انجام میشود و

حسابرسیها بســیار جامع و دقیقتر خواهد
بود .مدیر کل بازرســی و حسابرســی بانک
اظهار داشت :روسای شعب باید قبل از امضا
هر پرونده ،مســتندات قانونی آن را بررسی
کرده و از صحت و رعایت قوانین آن اطمینان
حاصل کنند؛ چرا که اگر در حسابرســیها
عدم رعایت ضوابط قانونی مشاهده شود ،به
منزله بیانضباطی و تخلف محسوب میشود.
منشــوری با بیان اینکه پیشــگیری همواره بهتر از درمان است،
خاطرنشان کرد :شناخت دقیق از موضوع ،محیط بازرسی و قوانین
و مقررات ناظر و حاکم بر آن از مهمترین شــاخصههای بازرســی
کارآمد و موثر است که باید مورد توجه قرار گیرد.

پرداخت بیش از  283هزار فقره تســهیالت
قرضالحسنه توسط بانک ملی در  100روز گذشته

بانک ملی ایران در  100روز گذشته 283
هزار و  452فقره تسهیالت قرضالحسنه در
بخشهای مختلف پرداخت کرده است.
در این دوره ،هشــت هزار و  ۱۲۲میلیارد
و  ۴۹۸میلیون ریال تسهیالت قرضالحسنه
ازدواج در  ۷۷هزار و  ۷۷۶فقره از محل بند
ج تبصره  ۱۶قانون بودجه امســال پرداخت
شده است.
همچنین این بانک  ۱۷هزار و  ۷۷۳فقره تسهیالت خوداشتغالی
بــه ارزش دو هزار و  ۸۲۵میلیــارد و  ۹۳۲میلیون ریال و دو هزار
و  ۷۷فقره تســهیالت قرضالحسنه مشاغل خانگی به ارزش ۱۶۵
میلیارد و  ۱۲۰میلیون ریال از محل بند د تبصره  ۱۶قانون بودجه
ســال  ۱۳۹۶تا ســقف فردی  ۲۰۰میلیون ریال بــه مددجویان
معرفیشــده از ســوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و ســازمان
بهزیستی اختصاص داده است.
بانک ملی ایــران  ۳۶۴میلیارد و  ۶۹۱میلیون ریال تســهیالت

قرضالحســنه رفع احتیاجات ضروری در  ۱۴هزار و  ۵۴۷فقره و
پنج میلیارد و  ۱۴۰میلیون ریال تســهیالت قرضالحســنه بخش
درمان و بیماری در  ۲۶۲فقره پرداخت کرده است.
پرداخت یک میلیارد و  ۵۶۰میلیون تســهیالت قرضالحســنه
مسکن و  ۷۱۸میلیون ریال تسهیالت قرضالحسنه دانشجویان از
دیگر اقدامات تسهیالتدهی این بانک در مدت مذکور بوده است.

امضای تفاهمنامه تولید مشترک اتوبوس میان
ایکاروس و گروه توسعه صنایع و معادن شهر

طی مراســمی و با حضــور وزرای اقتصاد
ایران و مجارســتان ،مدیرعامل بانک شهر
و تعدادی از مســئوالن عالیرتبه اقتصادی
دو کشــور ،تفاهمنامــه انتقــال تکنولوژی
ســاخت و تولید مشترک اتوبوس در ایران،
میان شرکت اتوبوسسازی ایکاروس و گروه
توســعه صنایع و معادن شــهر (هولدینگ
وابسته به بانک شهر) به امضا رسید.
طی این تفاهمنامه که در ساختمان اصلی وزارت اقتصاد و دارایی
به امضا رسید ،با حمایتهای بانک شهر ظرف مدت دو سال تعداد
یکهزار دستگاه اتوبوس درونشهری با در نظر گرفتن مقوله انتقال
دانش فنی و تکنولوژی در کشورمان تولید خواهد شد.
میهایلی وارگا ،وزیر اقتصاد مجارســتان ،در حاشــیه امضای این
تفاهمنامه با تاکید بر اینکه کشورش خواستار گسترش همکاریها
با جمهوری اسالمی ایران اســت ،گفت :خوشبختانه اولین نتیجه
مذاکرات امضای تفاهمنامه برای تولید مشــترک اتوبوس در ایران
بود .مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد کشورمان نیز در ادامه ،با اشاره
به اینکه جمهوری اســامی ایران و مجارســتان ســابقه همکاری
طوالنیمدتی در حوزههای مختلف دارند ،گفت :دیدار بسیار مهمی
با هیئت مجارســتانی داشــتیم که بنابر توافقهای شــکلگرفته،
تصمیم بر انتقال تکنولوژی و همــکاری در حوزه تولید اتوبوس با
مشارکت شــرکت ایکاروس از جمهوری مجارستان و گروه توسعه

صنایع شهر از ایران شد.

اجرای شهر هوشمند در منطقه دو شهرداری
تهران از سوی گروه بهسازان فردا

تفاهمنامه استقرار شــهر هوشمند میان
شهرداری منطقه دو تهران و گروه فناوران
هوشمند بهسازان فردا با هدف بهرهمندی
از فناوریهای نوین در جهت توســعه رفاه
شــهروندان و ارتقای کیفیت ارائه خدمات
در ســطح منطقه دو شــهرداری تهران ،به
امضا رسید.
علی حکیــم جــوادی ،مدیرعامل گروه
فناوران هوشمند بهســازان فردا ،در مراسم امضای این تفاهمنامه
گفت :در شهر هوشــمند ،تمام سازمانها ،مردم و دیگر مولفههای
شــهری بهصورت یکپارچــه و منظم در ارتباطنــد و امیداوریم با
امضای این تفاهمنامه و پتانســیلهای باالیــی که در این منطقه
وجود دارد بتوانیم بهترین خدمات را در راستای رسیدن به اهداف
پروژه ارائه کنیم.
رســول کشــتپور ،شــهردار منطقه دو نیز با بیان این نکته که
تحقق شهر الکترونیک و هوشمندسازی محیط شهری در بسیاری
از شهرهای توســعهیافته و مطرح دنیا روند متعارفی طی میکند،
افزود :هــدف از اجرای این طرح کاهش ترافیک شــهری ،کاهش
آلودگی و حفظ محیط زیست ضمن استفاده از استراتژی مدیریت
زمان در رســیدن به شهری ایدهآل و مطلوب برای زیستن و عاری
از هرگونه دغدغه شهری برای شهروندان است.
گروه فناوران هوشــمند بهســازان فردا مالک گروه شرکتهای
بهپرداخت ملت ،بهسازان ملت ،زیرساخت امن خدمات تراکنشی،
سیســتم یاس ارغوانی ،مهندســی صنایع یاس ارغوانی و شرکت
مهندسی نرم افزار شقایق اســت که با ورود پروژه به فاز عملیاتی
آن ،هرکدام از این شــرکتها بخشــی از زنجیــره ارزش پروژه ،از
تامین زیرساخت تا شبکه پرداخت را تکمیل خواهند کرد.

