اخبار
حمايت مدير عامل بانک ملي ايران
از پروژههاي خدمات الکترونيکي

مديرعامــل بانــک ملــي ايــران در
بازديد از شــرکت داده ورزي ســداد بر
لزوم توســعه خدمــات الکترونيکي و
اينترنتي بانک تأکيد کــرد .به گزارش
روزنامه عصرايرانيان بــه نقل از روابط
عموميشــرکت داده ورزي سداد ،دکتر
محمدرضا حســين زاده با بيان اين که
بانک ملي ايران توانسته است همگام با
تکنولوژيهاي جديــد در حوزه فناوري
اطالعات به يکي از بانکهاي پيشــرو
در ارائــه خدمات غيــر حضوري تبديل
شــود ،گفت :خدماتي که در حال حاضر
بر روي سامانه «بام» به مشتريان ارائه
ميشود ،در مواردي منحصر به فرد و کم
نظير است.به گفته ايشان ،اپليکيشن «
بله» که از محصوالت ارائه شده توسط
شــرکت داده ورزي ســداد و محصول
منحصر به فرد بانک ملي ايران اســت،
خدمات بانکي ويژهاي را ارائه ميدهد و
در حال حاضر ،زيرساختهاي توسعه آن
با حمايتهاي بانک ملي ايران مهيا شده
است.دکتر حســين زاده از روند اجراي
تعداد کثير پروژههاي جاري و در دست
اقدام در طول يک سال اخير در شرکت
داده ورزي ســداد از جمله روند توسعه
روزافزون ،مطلوب و مقبول در ســامانه
«بام» و اپليکيشــن « بله» و همچنين
طراحــي و پياده ســازي طرح مديريت
خدمات ويژه مشــتريان (Account
 ، )Officerابراز خشنودي کرد.سپس
دکتر فرامرز خالقي با تشکر از نگاه ويژه
مدير عامل ،عضو هيأت مديره و معاونت
فناوري اطالعات و ارتباطات بانک ملي
ايران ،حمايــت بانک از پروژههاي ارائه
شده توسط شرکت داده ورزي سداد ،از
همراهي و پشتيباني هميشگي و حضور
موثر ايشان قدرداني کرد.
مجمع عموميفوقالعاده افزايش
سرمايه بيمه سرمد برگزار ميشود

مجمــع عموميفوقالعــاده افزايــش
ســرمايه بيمه سرمد روز يکشنبه مورخ
 1396/10/17ســاعت  14برگــزار
ميشود.به گزارش روزنامه عصرايرانيان
بــه نقل از روابط عموميبيمه ســرمد،
کليــه صاحبان ســهام اين شــرکت
ميتواننــد به منظور حضور در جلســه
مجمــع عموميفوقالعــاده افزايــش
سرمايه بيمه سرمد (سهاميعام) که در
تاريخ و ساعت فوق تشکيل خواهد شد،
به نشــاني تهران ،بلوار نلسون ماندال،
تقاطع خيابان اســفنديار ،نبش خيابان
آرش غربي ،پالک  ،113طبقه ســوم
مراجعه نمايند.بر اســاس اين گزارش،
سهامداران و يا نمايندگان قانوني آنان
جهــت دريافت برگــه ورود به مجمع،
الزم اســت با در دســت داشتن کارت
ملي (و در مورد نماينــدگان قانوني با
ارائه وکالتنامه رسمي) از ساعت  13به
نشاني مذکور مراجعه کنند.
تقدير از توجه بانک شهر به توسعه
لونقل عموميدر کالن شهرها
حم 

رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي
اســاميبا بيان اينکه توجه بانک شهر
به توسعه حمل و نقل عموميدر کالن
شهرها شايسته تقدير است ،گفت :اين
بانک با حمايتهاي خــود از مديريت
شهري کالن شهرها توانسته مشکالت
آنان در ايــن حوزه را تا حد بســياري
زيادي مرتفع ســازد .بــه گزارش مرکز
ارتباطات و روابط عموميبانک شــهر
 ،محمدرضا رضاييکوچي با اشــاره به
اينکه بانک شــهر در عمل ثابت کرده
است که تنها حاميشهر  ،شهروندان و
مديريت شــهرها در کشور است ،افزود:
قراردادن منابع مالــي در اختيار عمران
و آبادانــي شــهرهاي مختلف  ،يکي از
اهداف اصلي اين بانک طي ســالهاي
اخير بوده اســت .وي تصريح کرد:هم
اکنون نيز در شــرايطي که بسياري از
شهرداريهاي کشور براي به سرانجام
رســاندن پروژههاي فرهنگي و عمراني
خود با مشکل همراه هستند؛ بانک شهر
حامياصلي آنان است .رضاييکوچي با
تاکيد بر اينکه طي سالهاي اخير بانک
شــهر در راستاي رسالت خود که همان
حمايت از شــهر و شــهروندان حرکت
کرده است،خطرنشــان کرد :ســامت
انجــام عمليات بانکي امــروز در بانک
شــهر زبانزد اســت .رئيس کميسيون
عمران مجلس شــوراي اسالميبا بيان
اينکه بانک شــهر حتي بيشتر از دولت
به عمران و آباداني کالن شهرها توجه
کرده  ،گفت:اين بانک در راستاي تحقق
اهداف و وعدههاي خود به خوبي حرکت
کرده است.

با اجرای امیر کربالییزاده در برنامه زنده انجام گرفت

برگزيدگان «چهار ميليون سرمايه» بانک سرمايه

جشــنواره «چهار ميليون ســرمايه»
بانک ســرمايه در يک برنامه زنده و
با حضور اميــر کرباليي زاده برندگان
خود را شــناخت .به گزارش روزنامه
عصرايرانيــان بــه نقــل از روابــط
عموميبانــک ســرمايه ،برنــدگان
خوششانس جشنواره «چهار ميليون
سرمايه» در مراسم زندهاي که گزارش
آن از شــبکههاي اجتماعــي بانک

سرمايه در اينستاگرام و کانال تلگرام
پخش شــد ،از بين  1019دانشجو که
عکسهاي هنرمندانه خود را براي اين
جشنواره ارســال کرده بودند معرفي
شــدند .در اين مراســم که از ساعت
 18روز چهارشــنبه مورخ  6دي ماه
در محل ســتاد مرکزي بانک سرمايه
برگزار شــد ،با انجام قرعه کشــي و
پخــش زنده نفرات اول تا ســوم اين

جشنواره مشخص و معرفي شدند.
گفتني اســت اين جشــنواره از  16آذر
ماه روز دانشــجو آغاز و تــا روز  30آذر
ماه ادامه داشــت و دانشــجويان عزيز
و کســاني که قبــا دانشــجو بودند
ميتوانســتند عکسهايــي از زندگي
دانشجويي و جلوههاي متنوع و جذاب
اين زندگي پرشــوق را ثبت کرده و يا
عکسهاي پيش تر گرفته شده خود را
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از طريق صفحه اينستاگرام خودشان با
دو هشــتگ «چهار ميليون سرمايه» و
«بانک سرمايه» در معرض داوري قرار
دهند .طي مدت مذکور در استقبالي گرم
 1019نفر از دانشجويان از اقصي نقاط
کشور عکسهاي خود را به اين جشنواره
ارسال کردند .عکسهاي رسيده توسط
تعــدادي از داوران صاحب نام در حوزه
عکاســي ،داوري و عکسهــاي برتر
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انتخاب شــدند که به نفر اول يک عدد
گوشــي سامســونگ  ،S8به نفر دوم
يک عدد دوربين ديجيتال نيکون مدل
 D3400و به نفر سوم يک عدد تبلت
 Galaxy Tab Aتعلق گرفت.

معاون وزير اقتصاد :

به آينده بانک تجارت اميدواريم

با حضور معاون وزير امور اقتصــادي و دارايي آئين
توديع و معارفه مديرعامل بانک تجارت برگزار شد.
به گــزارش روزنامه عصرايرانيان بــه نقل از روابط
عموميبانک تجارت در اين مراسم نديميبوشهري
معاون وزير امــور اقتصادي و دارايي در امور بانکها ،
بيمهها وشــرکتهاي دولتي با اشاره به شکلگيري
بانک تجارت از  12بانک قدرتمند خصوصي ايراني
و دومليتي ياد آور شد  :طي سي و هشت سال گذشته
بانک تجارت نقشي ممتاز در رفع نيازهاي ضروري
مــردم  ،حمايت از کارآفرينــان بخش خصوصي و
حضــوري بي بديل در برخي از مهمترين پروژههاي
زيربنايي اقتصاد کشــور داشته اســت  .وي با اشاره
به ســوابق موفق مديران عامل بانک تجارت از بدو
تاســيس اين بانک تاکنون گفت  :مديران ارشد اين
بانک جملگي از مديران کارآزموده  ،خدوم  ،متعهد و
شايسته اقتصاد کشور بودهاند  .وي افزود  :آقاي مقدم
مسئوليت هدايت بانک تجارت را در شرايطي دشوار
عهده دار شد و خوشبختانه با حضور موثر ايشان بانک
تجارت توانست از برخي دشواريهاي مهم سالهاي
اخير با موفقيت عبور کند  ،همچنانکه اميدواريم آقاي
دولت آبادي نيز به عنوان يکي از مديران کارآزموده ،
متخصص و نوانديش شبکه بانکي بتواند با بهرهگيري
از همراهي و مشــارکت موثر کارکنان و مديران  ،در

احياي جايگاه ممتاز بانک تجارت در اقتصاد کشــور
موفق باشد.
معاون وزيــر اقتصاد در ادامه بــه برنامههاي دولت
براي بازسازي شبکه بانکي با هدف توانمندسازي و
چابک سازي بانکها اشاره و تاکيد کرد  :اين برنامهها
موضوعاتــي چون افزايش توان تســهيالت دهي ،
اصالح ساختار ترازنامه و صورت سود و زيان و شفاف
ســازي عملکرد بانکها را در دســتور کار دارد  .وي
همچنين بر لزوم تســريع در راه اندازي سامانه جامع

بانکداري جامع متمرکــز ( )Core Bankingدر
بانک تجارت اشاره کرد و يادآور شد  :پياده سازي اين
سامانه بايد با مالحظه دقيق تماميجوانب کارشناسي
و فنــي  ،و بهرهگيــري از تجربيات ســاير بانکها و
صاحبنظران حوزههاي مختلف بانکداري و فناوري
اطالعات در کشور صورت گيرد .
در ابتداي جلسه سميع رييس هيات مديره بانک تجارت
از تالشهاي موثر مقدم مديرعامل پيشين اين بانک و
اعتماد مديران اقتصاد کشور به توانمندي مجموعه

بانک تجارت تشــکر کرد .مقدم مديرعامل پيشين
بانک تجارت در سخناني با ارائه گزارشي از تحوالت
اين بانک در دوران مســئوليت خود گفت :مهمترين
هدف بنده و همکارانم در هيات مديره و هيات عامل
بانک طي قريب به چهارسال گذشته اين بود که بانک
تجــارت را به يک بنگاه اقتصادي يادگيرنده  ،پويا و
همسو با تغييرات دنياي بانکداري و فناوري اطالعات
بدل کنيم و خوشبختانه عليرغم دشواريها توانستيم
در طي اين مسير ثابت قدم بمانيم .
دولت آبادي مديرعامل جديد بانک تجارت نيز با اشاره
به برخي مشکالت ساختاري و بنيادي شبکه بانکي
گفت  :اطمينان داريم بانک تجارت به لطف نيروي
انساني تالشگر و متخصص  ،مديران شايسته  ،هيات
مديره منسجم و با به کارگيري تمام ظرفيتهاي خود
ميتواند مشکالت موجود را پشت سر گذارد .وي بر
تعهد بانک تجارت براي نقش آفريني موثر در اقتصاد
کشور و ايجاد تحول واقعي در مدل کسب و کار تاکيد
کرد .
در پايان اين مراســم لوح تقديري از طرف اعضاي
هيات مديره بانک تجارت به مقدم مديرعامل پيشين
اين بانک اعطاء شــد  ،همچنين حکم انتصاب رضا
دولــت آبادي نيز به عنــوان مديرعامل جديد بانک
تجارت اعطاء شد .

با حضور دکتر ابراهیمی و دکتر علوی اتفاق افتاد

امضاء تفاهم نامه بانک انصار با جامعه حسابداران رسميايران

باحضــور دکترابراهيميمديرعامــل بانکانصــار
س هيئتمديــر ه و
و دکترســيدمحمدعلوي رييــ 
دبيرکلجامعه حســابداران رسميايران ،تفاهمنامه
همکاري ميــان بانک انصار و جامعه حســابداران
رسميايران امضاء شد.
به گــزارش اداره کل روابــط عموميوتبليغات در
نشستي که به همين مناسبت تشکيل شد و آقايان
فتحعلي و مجاهدي معاونان مالي و بانکداري نيز در
آن حضور داشتند ،ابتدا دکترسيدمحمدعلوي رييس
هيئت مديره ودبيرکل جامعه حسابداران رسميايران
طي سخناني از امضاي تفاهم نامه با بانک انصار که
آن را بانکي صالح و سالم ناميد ابراز خرسندي کرد
و گفت :بانک انصار در سالمت کامل به سرميبرد
و در جامعه وجهه بسيار خوبي دارد؛ ما اميدواريم اين
بانک با جامعه حسابداران که در سراسر کشور گسترده
است و عضو دارد ،همکاريهاي خوبي داشته باشد.
وي افزود :پس از عقد قرارداد به تدريج موسســات،

ســرويسها و واحدهاي همکارمان را تشــويق به
آوردن وجوهشان به بانک انصار ميکنيم.
پــس از ســخنان دبيــرکل جامعه حســابداران،
دکترابراهيميمديرعامــل بانک انصار با اشــاره به
پيشينه اين بانک در حوزه پولي و بانکي کشور گفت:
به عنوان گستردهترين شبکه بانکهاي خصوصي
کشــور داراي توان کاربردي بــاالي فناوريهاي
اطالعات هستيم ،دغدغه اصلي ما حداکثرسازي سود
نيست و سود حاصله بيشتر ناشي از برکات عمل به
موازين و عقود اســاميو استعانت الهي است .وي
افزود :تصميمات بانک انصار براساس مصالح کشور
است ،بيش از 30درصد منابع ما ارزان قيمت و خُ رد
است و همين باعث شده که ريسک کمتري نسبت
به ديگر بانکهاي خصوصي داشته باشيم و در هسته
کسب وکار بانکداري خود ،بانکداري خُ رد ومتوسط
را انتخاب کنيم.
مديرعامــل بانک انصار پس از آن به سياســتهاي

بانک انصار در حوزه مسئوليتهاي اجتماعي اشاره
کرد و اظهار داشــت :قرارگاه حمايتهاي اجتماعي
بانک انصار بستر مناسبي در حوزه خدمات اجتماعي
به وجودآورده است .تهيه جهيزيه ارزان قيمت براي
محرومين با اســتفاده از کاالهاي ساخت داخل با
ســرمايههاي ايراني يکي از اقدامات زيربنايي اخير
بانک اســت که با عنوانهاي طــرح حاتم و طرح
رضوان درحال اجرا اســت .وي افــزود :ما درحال
برنامهريزي براي اين اقدام خير هستيم که با واريز
يک ميليون وپانصدهزار تومان از ســوي افراد ،يک
جهيزيه براي يک خانواده در دوره افتادهترين مناطق
کشور تأمين کنيم .در اين طرح 7 ،قلم کاال تا سقف
 7ميليون تومان را تأمين ميکنيم.
دکترابراهيميبســتر مناســب فناوريهاي نوين
اطالعات در بانک انصار را زمينهاي براي گسترش
خدمات بانکانصار دانســته وتصريــح کرد :عمده
مشــتريان ما قادرند بدون حضور در شــعب از اين

 8دیماه آخرین فرصت شرکت در همایش

مهلت ارســال مقاالت چهارمين همايش مديريت ريسک
و بيمه با رويکرد ريسکهاي مالي که توسط شرکت بيمه
کوثر برگزار ميشــود تا هشتم ديماه سال 96تمديد شد .به
گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از روابطعموميو اعالم
دبير همايش؛ عالقهمندان ميتوانند مقاله خود را به رايانامه
دبيرخانــه همايش بهنشــاني hamayesh@kins.ir
ارسال کنند.زينب حميديفر ياداورشد :عالقهمندان با مراجعه
به سايت شرکت بهنشاني www.kins.irو کليک بر روي
بنر همايش ميتوانند از عناوين و نحوه نگارش مقاله مطلع
شــوند.وي درخصوص عناوين زير محورهاي اين همايش
ياداورشــد :عناوين زيرمحورهاي اين همايش بررســي و
اولويتبندي ريسکهاي مالي در صنعت بيمه ،بررسي تاثير
دوره وصول مطالبات بر ريسکهاي مالي ،نقش توانگري
شرکتهاي بيمه در محاسبه ريسکهاي مالي ،نقش مبنا و
روشهاي محاسبه ذخاير بيمه در ريسکهاي مالي ،ماهيت
شبکههاي فروش و تاثير آن بر ميزان ريسکهاي مالي ،تاثير
بيمههاي اتکايي بر ريسکهاي مالي شرکتهاي بيمهاي،
تاثير مديريت ترکيب پرتفوي شرکت بيمه بر ريسکهاي
مالي آن ،بررسي خصوصيســازي در حاکميت شرکتي و
تاثير آن بر ريسکهاي مالي ،مقايسه راهکارهاي مديريت
ريسکهاي مالي شــرکتهاي بيمهاي در ايران و جهان
و اثر استراتژيهاي ســرمايهگذاري منتخب شرکتهاي
بيمه و تاثير آن بر ريســکهاي مالي اســت.دبير همايش

«بانک آفيسر» ،خدمتي بي سابقه در بانک ملي

شــايد اين ايده که شما در خانه بنشينيد و يک نفر
در شــعبه کارهاي بانکي شما را انجام بدهد خيلي
رويايي به نظر برسد ،اما بانک ملي ايران اين ايده را
با طرح «بانک آفيسر» کامال عملياتي کرده است.
به گزارش روابــط عموميبانک ملي ايران ،بارها
شنيده شــده که در نظامهاي بانکي پيشرفته دنيا،
مشتريان به حضور در شــعب بانک نيازي ندارند
و يا نيازهاي بانکي آنهــا به صورت غيرحضوري
برآورده ميشــود .بانک ملي ايران نيز با توجه به
نياز مشــتريان براي کاهــش مراجعه حضوري به
شــعب ،خدمت جديد «بانک آفيسر» را ارايه کرده
تا مشــتريان بتوانند با کمک آن در هر ســاعت از
شبانه روز نيازهاي بانکي خود را رفع کنند .بانک
ملي ايران در اين طرح که ميتوان از آن به عنوان
انقالبي در نظام بانکي نــام برد و حاصل مطالعه
کارشناسي و مشــاهده حضوري بانکهاي بزرگ
و معتبر جهان اســت ،رابطهــاي بانک در «بانک

اولين دفتر بانکداري اختصاصي بانک رفاه افتتاح شد

افزود :بررسي ارتباط ورشکستگي شرکتهاي بيمه با عدم
محاسبه ريسکهاي مالي متناسب ،اثر مدلهاي اکچوئري
بر ريسکهاي مالي شــرکتهاي بيمه در ايران و جهان،
مولفههاي موثر بر ريســکهاي عملياتــي و تاثير آن بر
ميزان ريسکهاي مالي ،اثرات نرخ سود بانکي در ريسک
و تعهدات مالي شرکتهاي بيمه ،نقش نهادهاي باالدستي
سياستگذار بر کنترل ريسکهاي مالي ،تاثير قراردادهاي
کنسرسيوم بر ريسکهاي مالي در صنعت بيمه ،نقش تنوع
داراييهاي شــرکتهاي بيمه در ريسکهاي مالي ،نقش
شاخصهاي بازارهاي سرمايه بر ريسکهاي مالي و تاثير
اجرايي شدن  IFRSدر شفافيتهاي مالي از ديگر عناوين
زيرمحورهاي اين همايش است.

راهاندازی تجربههای موفق بانکداری جهانی در ایران

آفيســر» را از ميان نيروهاي نخبه و توانمند خود
انتخاب کرده و دورههاي آموزشــي فني براي آنها
تدارک ديده است .اين نيروها به عنوان رابط ميان
شعبه و مشتري موظف اند تمام نيازهاي مشتري
از مشاوره گرفته تا رســيدگي به امورات بانکي را
انجام دهند .همچنين ايــن کارمندان موظف اند
اطالعات و کمکهاي الزم را در اختيار مشــتري
بگذارند و در صورتي که به اقدامات بيشــتري در
اين باره نياز باشد ،از همکاران شعبه کمک بگيرند.
ارتباط ميان مشــتريان و «بانک آفيسر» از طريق
پيام رســان «بله» انجام ميشود .در پايان هر بار
ارتباط نيز مشتري ميتواند به نحوه خدمترساني
«کارمند بانک» امتياز بدهد« .بانک آفيسر» دقيقا
در راستاي تکريم و افزايش رضايت مشتريان اقدام
ميکند و گاميتازه و جدي است براي اين که نام
بانک ملي ايران را در نظام بانکي کشور همچنان
پيشرو و سربلند نگه دارد.

خدمات بهره مند شوند .سيستمهاي نوين ما عمدتا
بوميهستند و در داخل بانک طراحي شدهاند .
مديرعامل بانک انصار در پايان ضمن ابراز اميدواري
نســبت به ارايه خدمات بانکي مناسب بانک انصار
به جامعه حســابداران رسميکشــور بيان داشت:
سازوکارهاي مناسبي را درنظرگرفتهايم تا به کارکنان
شما خدمات ارايه دهيم .آماده ايم تا در حوزه ازدواج،
خريد کاالهاي ايراني و تأمين مسکن کارکنان شما
و موسسات وابستهتان مساعدت کنيم .اين گزارش
ميافزايد که پس از ســخنان دکترابراهيمي ،تفاهم
نامه توســط دکتر ابراهيميو دکترعلوي به امضاء
رسيد.

تجربه ای تازه برای ارائه خدمات به مشتریان

تمديد مهلت ارسال مقاالت چهارمين همايش مديريت ريسک

اولين دفتر بانکداري اختصاصي بانک رفاه در
مجاورت شــعبه منظريه اين بانک در تهران
افتتاح شد و به بهره برداري رسيد.
به گزارش روزنامــه عصرايرانيان به نقل از
روابط عموميبانک رفاه  ،در دفاتر بانکداري
اختصاصي اين بانک خدمات مشــاورهاي در
حوزههاي مختلف حقوقي ،مالياتي ،مستغالت
و مديريت ثــروت از طريق هولدينگ بانک
ارائه ميشود .همچنين براي تسريع و تسهيل
در ارائه خدمت و پاســخگويي مديرارتباطي
براي پاسخگويي سريع تعيين شده و نيروهاي
چندمهارته و متخصص حضور دارند.
دکتر محمد علي سهماني مدير عامل بانک
رفاه در مراســميکه به همين منظور برگزار
شد با اشــاره به ظرفيتهاي منحصر به فرد
منطقه براي ايجاد دفتر بانکداري اختصاصي
گفت :افتتــاح اين دفتر در يکــي از مناطق
اقتصادي تهران نويد آيندهاي روشــن براي
بانک و حوزه بانکداري اختصاصي اســت و
مطلوبترين روش براي ارائه خدمات خاص
و اختصاصي به مشتريان است.
ســيد احمد مبارکي معاون امــور بانکداري
شرکتي و اختصاصي بانک رفاه طي سخناني

گفت :اين دفتر در منطقهاي تاسيس شده که
از ظرفيت اقتصادي مناسبي برخوردار است و
مشتريان ميتوانند در کمترين زمان ممکن
براي دريافت خدمات بــه اين دفتر مراجعه
کنند .مبارکي افزود :بانک رفاه بنا دارد در 7
استان ديگر شعب سوپرمارکت مالي تاسيس
و خدمات اختصاصي و شرکتي به مشتريان
ارائه کند .نويد رهگذر رئيس اداره بانکداري
اختصاصي بانک رفاه هم گفت :در اين دفتر
خدمات کاملي در حوزههاي کارگزاري ،بيمه،
بورس و بازار ســرمايه و صرافي به مشتريان
ارائه ميشود.

یک گام بلند برای اجرای طرحهای عمرانی

امضاي قرارداد تأمين مالي ،ميان بانکپاسارگاد و اگزيم بانک روسيه

بانکپاسارگاد و اگزيمبانک روسيه ،قرارداد تأمين
مالي بدون محدوديت سقف امضاء کردند .به موجب
اين قرارداد امکان دريافت تسهيالت بانکي از کشور
روســيه براي اجراي پروژههاي عمراني و توليدي
در کشــور با دوره بازپرداخت حداکثر ده ســاله با
عامليت بانک پاسارگاد فراهم شدهاست .به گزارش
روابطعموميبانکپاسارگاد ،بر اساس اين قرارداد،
پروژههاي بخش دولتي و خصوصي که مجوزهاي
الزم را در کشور اخذ کردهاند و اولويت آنها به تأييد
دستگاههاي اجرايي ذيربط رسيدهباشد ،ميتوانند از
طريق بانکپاسارگاد ،تسهيالت اگزيم بانک روسيه را
براي اجراي طرحهاي خود دريافت کنند و همچنين
صادرکنندگان روسي نيز ميتوانند با استفاده از اين
تسهيالت ،نسبت به صدور تجهيزات و خدمات فني
و مهندسي مربوط به جمهورياسالميايران اقدام
کنند .بر اساس اين خبر ،بانکپاسارگاد پيش از اين
نيز با بانکها و مؤسسههاي مالي بينالمللي از جمله

بانک و بیمه

«اوبربانک» اتريش« ،دانســکه بانک» دانمارک،
«اگزيمبانــک» کرهجنوبي« ،سيتيکتراســت»
چين ،قراردادهاي تأمين مالي در جهت گســترش
همکاريهــاي فيمابيــن و کمک بــه ايجاد و
پيشــرفت طرحها و پروژههاي مختلف عمراني و
توليدي کشــور منعقد کردهاست .بانکپاسارگاد به
عنوان بانکي موفق در صحنه داخلي و بينالمللي،
به سبب کارنامه درخشان خود ،همواره مورد توجه
بسياري از بانکها و نهادهاي خارجي قرار گرفته و
آماده ارائه کليه خدماتارزي از جمله گشايش انواع
اعتباراتاسنادي ديداري و مدتدار ،حوالجات ارزي،
خريد و فــروش ارز و افتتاح حســابهاي ارزي و
همچنين صدور انواع ضمانتنامههاي ارزي و خدمات
مربوط به صادرات کاال و اعطاي تســهيالت ارزي
به صادرکنندگان کاال و خدمات فني و مهندســي
در جهت ارتقاء صادرات کشــور به کليه مشتريان
گرامياست.

اخبار
با تامين بانک صنعت و معدن
هواپيماهاي  ATRخریداری شد

دقايقــي پيش دو
فرونــد هواپيماي
 ATRمتعلــق به
نــاوگان هواپيمايي
جمـهوري اسالمي
ايران ،از تولوز فرانســه وارد کشور شد و
در مهرآباد به زمين نشست .منبع تامين
مالي همه اين هواپيماها از محل مصوبه
تخصيص  ۳۲۰ميليون دالري صندوق
توسعه ملي و با عامليت بانک صنعت و
معدن بوده است.
دو فرونــد هواپيمــاي -ATR۷۲
 ۶۰۰متعلــق به هواپيمايــي جمهوري
اســاميايران دقايقي پيش در فرودگاه
مهرآباد به زمين نشست.
ايــن دو فروند هواپيما که با رجيســتر
 EP-ITGو  EP-ITHو به نامهاي
تانگو هتل و تانگو گل از تولوز فرانسه-
محــل کارخانه هواپيما ســازي ATR
شب گذشــته به مقصد مهرآباد پروازکرده اند ،در ميانــه راه در فرودگاه آتن،
ســوختگيري کرده و مجدداً به مقصد
مهرآباد به پرواز درآمدند.
گفتــي اســت هواپيمــاي  ATRجزو
هواپيماهــاي کوتاه بــرد و کم مصرف
بوده که ظرفيت آن با  ۷۰مســافر براي
ســفرهاي محلي و پروازهاي رجيونال
کاربرد دارد.
تاکنون  ۶فرونــد از  ۲۰فروند هواپيماي
سفارشــي هما به شــرکت  ATRوارد
ناوگان اين شرکت شــده و با ورود اين
دو فروند تعداد ATRهاي ايران اير به ۸
فروند ميرسد.
همچنين هواپيماهــاي برجاميبا ورود
اين دو فروند به  ۱۱فروند ميرســد که
عالوه بر ATRها ،سه فروند ايرباس نيز
تاکنون وارد ناوگان هما شده است.
انتشار اوراق گواهي سپرده مدتدار
بانک اقتصادنوين

بانک اقتصادنوين به
منظور ارزش آفريني
بــراي هموطنان و
مشــتريان گرامي،
بــر اســاس مجوز
بانک مرکزي جمهوري اســاميايران
اوراق گواهي ســپرده مــدت دار ويژه
سرمايهگذاري عام منتشــر ميکند .به
گزارش روابط عموميبانک اقتصادنوين،
اوراق گواهي ســپرده مــدتدار ،ويژه
سرمايهگذاري (عام) مرحله بيست و سوم
(مرحله دوم سال  )1396از روز دوشنبه
 11ديمــاه  1396لغايــت يکشــنبه
 17ديمــاه  1396به مدت شــش روز
کاري در کليه شــعب بانک در سراســر
کشــور عرضه خواهد شــد .اين اوراق
يکســاله ،با نرخ سود عليالحساب 16
درصد ســاالنه ،معاف از ماليات و مبالغ
آن ضريبي از يک ميليون ريال اســت.
اوراق گواهي ســپرده مــدت دار ،ويژه
ســرمايهگذاري (عام) بانک اقتصادنوين
الکترونيکي ،بانام ،قابل انتقال به غير و
همراه با قابليت بازخريد قبل از سررسيد
نزد شــعب بانک اقتصادنوين با نرخ 14
درصد ساالنه ميباشد .همچنين مقاطع
پرداخت سود عليالحســاب اين اوراق
ماهانه بــوده و تضمين پرداخت اصل و
سودهاي عليالحساب آن توسط بانک
اقتصادنوين صورت ميگيرد.
بازديد مديران ارشد استاني بانک
ايران زمين از شرکت پويان طب

مدير شــعب استان
کرمانشــاه بانــک
ايــران زميــن به
اتفــاق هياتــي از
مســئولين استاني
با حضور در محل شــرکت پويان طب
همدان از بخشها و واحدهاي مختلف
آن بازديــد کردند .به گــزارش روابط
عمومي :محسن نصيري پور مدير شعب
استانهاي غرب کشور بانک ايران زمين
در بازديد از شــرکت پويان طب استان
همدان در جريان پيشــرفت و توســعه
اين واحد توليــدي قرار گرفت .نصيري
پور در نشســت با مديران اين شرکت،
ضمن اعــام حمايت بانک ايران زمين
از توسعه و رونق توليد ،اظهار اميدواري
کرد با برنامه ريزي و تعامل بين طرفين
شــاهد رشــد و شــکوفايي واحدهاي
توليدي و کمک به اشتعالزايي و حمايت
از صنايع داخلي باشــيم .شرکت کارن
با فراهــم آوردن مواد اوليه از کشــور
آلمان نسبت به تهيه وساخت پروتزهاي
پزشکي و پالتين و...ساير اقالم مورد نياز
بيمارستانها از معدود توليد کنندگان اين
صنف درکشوراســت که کيفيت مناسب
محصوالت اين شرکت منجر به استقبال
بازارهاي داخلي از آن شده است.

