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اخبار
دريافت نسخه اندرويدي همراه
بانک سپه از طريق کافه بازار

پايگاه اطالع رس��اني بانک سپه :امکان
دريافت نس��خه اندرويدي نرم افزارهاي
همراه بانک و رمز س��از ( )OTPبانک
س��په عالوه بر س��ايت اينترنت��ي بانک
از طري��ق برنامه کافه بازار فراهم ش��د.
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني بانک
سپه؛ اين اقدام در راستاي تحقق اهداف
استراتژيک بانک سپه و به منظور توسعه
خدمات بانکداري الکترونيک و س��هولت
دسترسي مشتريان بانک صورت گرفته و
منبعد هرگونه بروز رس��اني در نسخ نرم
افزارهاي فوق عالوه بر س��ايت بانک از
طريق کافه بازار نيز قابل دريافت خواهد
بود.
گردهمایی صمیمانه مدیران ارشد
بیمه ایران

گردهمایی صمیمانه رییس هیأت مدیره
و مدیرعام��ل ،اعض��اء هی��أت مدی��ره،
معاونی��ن و مدیران س��تادی بیمه ایران
در باش��گاه ایران زمین برگزار شد.در این
نشس��ت صمیمانه آقای پورکیانی رئیس
هیأت مدیره و مدیرعامل ،ضمن قدردانی
از تالشهای ارزش��مند هم��ه مدیران و
کارکنان ش��رکت در تمامی س��طوح ،با
تشریح آنچه در دو سال گذشته در مسیر
عبور از بحرانهای مختلف از جمله بحران
نقدینگی ،عدم توازن ضرایب خسارت به
وی��ژه در قراردادهای ثالث و درمان واقع
ش��ده بود ،توفیقات بیمه ایران در زمینه
کنترل ریسک نقدینگی و تسویه با تمامی
طرفهای قرارداد و اصالح پورتفوی و قرار
گرفتن پروژه ساختمان گلستان در مسیر
تکام��ل را حاصل همت و عزم و همدلی
و همکاری شایسته اعضای هیأت مدیره،
مدیران س��تادی و اس��تانی و واحدهای
اجرایی و یکایک کارکنان شریف شرکت
بیمه ایران دانست.
مشارکت نمایندگان و شبکه فروش
در تحلیل و ارزیابی ریسک

نایب رئیس هی��أت مدیره و مدیر عامل
بیمه دانا ،خواستار بررسی و رفع مسایل
و مش��کالت نمایندگان و اعضای شبکه
ف��روش در چهارچ��وب آیی��ن نامههای
صنعت بیمه ش��د .به گ��زارش روابط
عمومی بیمه دان��ا ،دکتر ابراهیم کاردگر
در دی��دار نمایندگان اس��تان گیالن که
در تاالر اجتماعات اداره مخابرات ش��هر
رشت برگزار شد ،ضمن ابراز خرسندی از
حضور دوباره در ش��رکت بیمه دانا اظهار
داش��ت :انتظار ما از نمایندگان و فعاالن
شبکه فروش ،تحلیل صحیح ریسک در
شعب و سرپرستیهاس��ت تا با توجه به
این مهم ،قراردادهای سودده به شرکت
آورده ش��ود ،لذا ضرورت ایجاب میکند
اعضای انجمن صنف��ی نمایندگان این
اس��تان نیز در تحلیل و ارزیابی ریسک
اق��دام عمل��ی انجام دهند .وی ،تس��لط
کامل ش��بکه ف��روش در ح��وزه صدور
خس��ارت را موجب مطلوب شدن فرآیند
بازاریاب��ی عن��وان کرد و اف��زود :باید با
آموزش تحلی��ل صورته��ای مالی به
ش��بکه ف��روش ،تخص��ص آنه��ا را در
تشخیص میزان واقعی سود و زیان ارتقا
داد تا در نهایت هم سهامدار به سود خود
برسد و هم سود مشارکت در منافع عاید
نمایندگان شود.
برگزاری مراسم قرعه کشی
حساب بانک کشاورزی

مراسم قرعه کش��ی حساب های قرض
الحس��نه پس ان��داز س��ال 1396بانک
کشاورزی روز سه شنبه  17مهر در محل
ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی،
در این مراسم که با حضور نماینده دادستان
کل کشور،نماینده وزارت امور اقتصادی و
دارایی ،نمایندگان بانک مرکزی ،کیامرز
قاسمی زانیانی عضو هیات مدیره بانک ،
محمدرضا غفوری مدیر امور مشتریان و
بانکداری عموم��ی و جمعی از مدیران و
کارشناس��ان این بانک برگزار شد320 ،
هزار نفر برندگان قرعه کش��ی حس��اب
های قرض الحسنه پس انداز سال1396
بانک کش��اورزی به قی��د قرعه انتخاب
شدند .بر اساس این گزارش ،جوایز قرعه
کشی حس��اب های قرض الحسنه پس
انداز س��ال 1396بانک کشاورزی شامل
 500فق��ره کمک هزینه خری��د خودرو
س��اخت داخ��ل هریک ب��ه ارزش 500
میلی��ون ریال  1500 ،فقره کمک هزینه
خرید صنایع دستی ساخت داخل هریک
به ارزش  5میلی��ون ریال  52750فقره
جایزه نقدی  3میلیون ریالی و 289499
فقره جایزه نقدی یک میلیون ریالی است
که به  320هزار نفر از مش��تریان خوش
شانس بانک کشاورزی در سراسر کشور
تعلق گرفت.

برندگان « ۱۴۱۱جايزه» قرعهکشي هشتمين طرح باشگاه مشتريان بانک آينده مشخص شدند
روز س هشنبه ،هفدهم مهرماه سال  ،۱۳۹۷با انجام
قرعهکشي هشتمين طرح باشگاه مشتريان بانک
آينده ،با عنوان «نزديکتر از هميش��ه» ،برندگان
خوش ش��انس  ۱.۴۱۱جايزه اين دوره از باش��گاه
مش��تريان ،مشخص ش��دند .گفتني است؛ ۱۵
(پانزده) ميليارد ريال جايزه براي اين دوره از باشگاه
مش��تريان در نظر گرفته شده بود که چهار جايزه
( ۵۰۰پانصد) ميليون ريالي براي چهار نفر در پايان
مردادماه سال جاري ،قرعهکشي و به برندگان اهدا

گرديد .عالوه بر آن ،جوايز ديگري ش��امل( ۲ :دو)
ميلي��ارد ريال براي ( ۱يک) نف��ر( ۱۰۰ ،يکصد)
ميليون ريال براي ( ۱۰ده) نفر( ۲۰ ،بيست) ميليون
ري��ال براي ( ۱۰۰يکصد) نف��ر( ۱۰ ،ده) ميليون
ريال براي ( ۳۰۰س��يصد) نف��ر و ( ۵پنج) ميليون
ريال براي ( ۱۰۰۰يکهزار) نفر ،در نظر گرفته شده
بود .برنده خوش ش��انس هشتمين دوره باشگاه
مش��تريان بانک آينده ،سرکار خانم عجبناز لجم
اورک چراغي ،از ش��عبه ستارخان  -ميدان توحيد

تجمعي روزانه از مجموع امتياز افتتاح حس��اب و
مانده سپردههاي قرضالحسنه ،خدمات بانکداري
الکترونيکي و امتياز هديه ،بهدس��ت آمد .گفتني
اس��ت؛ نهمين دوره باشگاه مشتريان بانک آينده،
با جوايز جذاب و هيجانانگيز ،بهزودي ،به اطالع
عموم مشتريان عزيز و سپردهگذاران محترم ،خواهد
رسيد .براي مشاهده و اطالع از اساميبرندگان ،به
تارگاه باش��گاه مش��تريان بانک آينده ،به نشاني:
 www.ba.efarda.irمراجعه فرمائيد.

تهران بزرگ ،بود و نتيجه قرعه جايزه بزرگ اين
دوره از باشگاه مشتريان بانک آينده ،به مبلغ ( ۲دو)
ميليارد ريال ،به نام ايش��ان ثبت گرديد .در دوره
هشتم باشگاه مش��تريان بانک آينده که از تاريخ
 ۱۰خردادماه تا  ۳۱شهريورماه سال  ۱۳۹۷به اجرا
درآم��د؛ تعداد  ۱۰۱.۱۱۶نفر از مش��تريان در طول
طرح ،موفق به کس��ب حداقل  ۴.۵۰۰امتياز شده
و ش��رط اوليه براي حضور در قرعهکشي را کسب
نمودند .شايان ذکر است؛ امتياز مشتري بهصورت

سي و هشتمين مرحله قرعه کشي حسابهاي قرض الحسنه برگزار شد

به گ��زارش پايگاه خبري بانک مس��کن -هيبنا ،
مراس��م قرعه کش��ي حس��ابهاي قرض الحسنه
پس ان��داز بانک مربوط به س��ال  1396با حضور
اعضاي هيات نظارت بر انجام قرعه کش��ي شامل
نمايندگان دادس��تان کل کشور  ،نمايندگان وزارت
امور اقتصادي و دارايي  ،نمايندگان بانک مرکزي
جمهوري اس�لاميايران  ،عضو هيات مديره بانک
و ني��ز مديران امور  ،روس��ا و کارشناس��ان ادارات
برگزار ش��د  .در اين مراسم ،جعفر آقا ماليي عضو
هيات مديره بانک مسکن با اشاره به مدت سپرده
پذيري اين دوره از قرعه کشي حسابهاي قرض
الحسنه که از ابتداي تيرماه  96تا پايان تيرماه 97
ادامه داشت ،تصريح کرد :سپرده گذاراني که داراي
حداقل موجودي 200هزار ريال و به مدت  90روز
متوالي در دوره س��پرده پذي��ري بودند و امروز(روز
قرعه کشي) حساب آنان مفتوح است ،واجد شرکت
در اي��ن دوره از قرعه کش��ي حس��ابهاي قرض
الحسنه بانک مسکن هستند .وي همچنين اذعان

داش��ت :در س��ال  ۹۷تعداد  ۳۷۸۰۹۳۰حس��اب از
حسابهاي قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن
حايز ش��رايط الزم براي قرعه کشي هستند .عضو
هيات مديره بانک مس��کن با بيان اين موضوع که

بخشي از منابع حس��ابهاي قرض الحسنه براي
امور ع��ام المنفعه اختصاص داده ميش��ود اظهار
داش��ت :از شهريور سال  ۹۶تا ش��هريور سال ۹۷
از محل منابع مالي اين حسابها در مناطق محروم

سه مدرسه در کشور در استانهاي خوزستان،فارس
و لرس��تان احداث و افتتاح شده است و سه مدرسه
ديگر نيز در مراحل پاياني احداث اس��ت .در ادامه
اين مراس��م،قرعه کش��ي  10فق��ره کمک هزينه
خريد واحد مس��کوني ب��ه ارزش يک ميليارد ريال
 80،فق��ره کمک هزينه خريد واحد مس��کوني به
ارزش چهارص��د ميليون ري��ال  180 ،فقره کمک
هزين��ه خريد لوازم خانگي تولي��د داخلي به ارزش
صد و پنجاه ميليون ريال  480 ،فقره کمک هزينه
خريد صنايع دستي به ارزش پنجاه ميليون ريال و
 37300فقره جايزه نقدي به ارزش  5ميليون ريال
و ه��زاران جوايز نقدي ديگ��ر از جوايز اين دوره از
قرعه کشي حس��ابهاي قرض الحسنه پس انداز
بانک انجام ش��د  .الزم به ذکر اس��ت نتايج سي و
هشتمين قرعه کشي حس��ابهاي قرض الحسنه
بانک مس��کن بزودي از طريق س��ايت اين بانک
ب��ه آدرس www.bank-maskan.irاطالع
رساني خواهد شد.

دريافت نشان عالي پربازدهترين و سودآورترين شرکت سرمايهگذاري در ايران توسط شرکت پارسآريان

در شانزدهمين اجالس سران و مديران معتبرترين
شرکتها و س��ازمانهاي عالي رتبه ايراني ،نشان
زرين اس��تقامت مل��ي در خدمات س��رمايهگذاري
ب��ه علياکب��ر امينتفرش��ي مديرعامل ش��رکت
سرمايهگذاري پارسآريان اهدا شد.
به گزارش روابطعمومي ،در ش��انزدهمين اجالس
سران و مديران معتبرترين شرکتها و سازمانهاي
عال��ي رتب��ه ايراني ک��ه در تاري��خ  16مهر 1397
در مح��ل س��الن همايشه��اي صدا و س��يما و با

حضور مرتضي بانک مش��اور رييسجمهور و دبير
ش��ورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ،محمد
خزاعي رييس س��ازمان س��رمايهگذاري ،عيس��ي
منصوري معاون وزير تع��اون ،کار و رفاه اجتماعي
و جمع��ي از مدي��ران و فع��االن اقتصادي کش��ور
برگزار شد ،شرکت پارسآريان موفق شد به جهت
فعاليته��ا و اقدام��ات اقتصادي و س��رمايهگذاري
که انجام دادهاس��ت ،نش��ان عال��ي پربازدهترين و
سودآورترين شرکت س��رمايهگذاري در ايران را از

مدير يا مديران مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجراي
تصميمات مجمع عموميميباشند

م��اده  14قانون تملک آپارتمانه��ا  :مدير يا
مدي��ران موظفند تم��ام بنا را ب��ه عنوان يک
واحد در مقابل آتش سوزي بيمه نمايند .سهم
هر يک از مالکان به تناس��ب سطح زير بنايي
اختصاصي آنها ،وسيله مدير يا مديران تعيين و
از شرکا اخذ وبه بيمه گر پرداخت خواهد شد .در
صورت عدم اقدام و بروز آتش س��وزي مدير يا
مديران مسئول جبران خسارات وارده ميباشند.
لذا ش��رکت بيمه حکمت صبا قادر خواهد بود
ريس��ک خطر آتش س��وزي را با دريافت حق

بيمهاي معادل  1،000ري��ال (يک هزار ريال
) در س��ال  ،به ازاي ه��ر  10،000،000ارزش
ساختمان پذيرفته و بيمه نمايد .ضمنا مالکان
هر واح��د ميتوانند ،جهت بيمه نمودن اثاثيه و
لوازم منزل خود در مقابل خطر آتش س��وزي
 ،صاعقه و انفجار و همچنين با پوش��شهاي
اضافي (زلزله – سيل –طوفان و سرقت و) ...
درخواس��ت خود را اعالم نموده و شرکت بيمه
گر پس از بررسي درخواست بيمه گذار با صدور
الحاقيه  ،تحت پوشش قرار ميدهد.

آن خود کند .بر اساس اين خبر ،اين اجالس توسط
دبيرخانه توسعه صنايع ملي ايران و با حمايت وزارت
راه و شهرس��ازي ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران
برگزار ش��د .اولويت دادن به تولي��د محصوالت و
خدم��ت راهبردي و کاالهاي اساس��ي و رفع موانع
آن ،معرفي تجارب موفق سرمايهگذاري در مناطق
آزاد و ويژه اقتصادي و بررس��ي نحوه بازارسازي و
استفاده از فرصتهاي ويژه مناطق آزاد در راستاي

توسعه توليد ملي از جمله اهداف اجالس استقامت
مل��ي در توليد و خدم��ات بود .همچنين بررس��ي
دس��تاوردها ،راهکارها و طرحهاي حمايتي مناطق
آزاد براي توليدکنندگان ،بررس��ي مشوقهاي مؤثر
ب��راي صاحبين صنايع به منظور س��رمايهگذاري و
توسعه توليد در مناطق ويژه اقتصادي و نحوه جذب
سرمايهگذاران خارجي و دانش فني در مناطق آزاد
تجاري ـ صنعتي از ديگر اهداف برگزارکنندگان اين
اجالس بود.

بانک سامان حامياصلي
هفتمين نشست بانکي  -تجاري ايران و اروپا

محورهاي اصلي اين همايش ،راههاي جلوگيري و مقابله
از تحريمهاي اعالم ش��ده اس��ت .شرايط ژئوپوليتيک،
جغرافيايي و اقتصادي ايران ،اساس��نامه بلوک اتحاديه
اروپا براي محافظت از شرکتهاي اروپايي ،کانالهاي
جدي��د براي پرداخت و اهميت ي��ورو در آينده از جمله
مس��ايلي است که در اين نشست مورد بحث و بررسي
قرار خواهد گرفت .گفتني است ،اين همايش با حضور
مقامات بانک مرکزي کش��ورمان ،مديران ارشد بانک
سامان ،مقامات بانکها و موسسات مالي و بانکي اروپا و
اساتيد و کارشناسان صنعت بانکداري برگزار ميشود.

بانک س��امان به عنوان حامياصلي هفتمين نشس��ت
ب��زرگ بانکي  -تج��اري ايران و اروپا معرفي ش��د .به
گزارش روابط عموميبانک س��امان ،هفتمين نشست
ب��زرگ بانکي  -تجاري ايران و اروپا  26و  27مهر ماه
( 18و  19اکتبر  2018ميالدي) در شهر برلين پايتخت
آلمان برگزار ميشود و بانک سامان همچون تمام شش
دوره گذشته ،حاميويژه اين اجالس است .براساس اين
گزارش ،اين نشس��ت با همکاري پژوهش��کده پولي و
بانکي ،بانک مرکزي جمهوري اسالميايران و سفارت
ايران در آلمان برگزار ميشود .اين گزارش حاکي است،
مدیرعامل بیمه پارسیان:

صنعت بیمه نیازمند تبلیغات یکپارچه و صدای واحد است

مدیرعامل بیمه پارسیان با تأکید بر ضرورت رویکرد
تبلیغ��ات یکپارچ��ه اعالم کرد اقدامات مش��ترک و
هماهنگ در اطالع رسانی و برنامه های فرهنگی و
تبلیغی شرکتهای بیمه ایجاب میکند تا برای تولید
صدای واحد در صنعت بیمه در پی اجرای سیاس��ت
تبلیغات مشارکتی باش��یم.به گزارش روزنامه عصر
ایرانیان به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان ،هادی
اویارحسین که در نشست شورای هماهنگی مدیران
روابط عمومی بیمه در ش��رکت پارسیان سخن می

گفت ،افزود :تبلیغات در بس��یاری از موارد اگرچه از
طرف یک ش��رکت بیمه انجام میشود ،اما نتایج آن
تنها برای یک ش��رکت نیست و الزم است سیاست
تبلیغات یکپارچه و جن��رال را دنبال کنیم.وی افزود:
فعالیتهای تبلیغی روابط عمومی شرکتها در قالب
طرح های مشارکتی و هماهنگ قطع ًا دارای جامعیت
اجرایی خواهد بود ،زیرا کارهای بیمه دارای جامعیت
است و از آنجا که محتوا عمدت ًا عمومی است ،شیوه
تبلیغات و اطالعرسانی نیز میتواند به همین صورت
باش��د.هادی اویار حسین با اشاره به اثر نوسانات نرخ
ارز در صنعت بیمه و مصوبات ابالغی اخیر در مواردی
چون بیمه ارزی درمان مسافران و جبران خسارتها
و همچنی��ن بیمه بدنه و اثراتی که بر روی نس��بت
خسارت پرداختی شرکتهای بیمه باقی می گذارد،

پایانه نسیم شهر تحت پوشش بیمه سرمد قرار گرفت

بر اس��اس تفاه��م نامه منعق��ده میان بیمه
س��رمد و شرکت شهریار ترابر میهن پارس،
تم��ام ام��ور بیم��ه ای پایانه حم��ل و نقل
کاالی تهران (نس��یم ش��هر) تحت پوشش
این شرکت قرار گرفت.به گزارش روزنامه
عصرایرانی��ان به نقل از روابط عمومی بیمه
س��رمد ،مجتبی کاتب ریی��س هیات مدیره
این ش��رکت در مراس��م امضای این تفاهم
نام��ه اعتماد بیمه گذاران را س��رمایه اصلی
شرکت بیمه سرمد دانست و گفت :به پاس
قدردانی از این اعتماد مشتریان بیمه سرمد
می کوش��د خدم��ات مطل��وب را در کوتاه
تری��ن زمان ممکن به مش��تریان ارایه کند.
وی اظهار داش��ت :در این راستا تفاهم نامه
همکاری بیمه سرمد و شرکت شهریار ترابر
میهن پارس به امضا می رس��د.میثم شرفی
مدیر عام��ل و عضو هیات مدیره ش��رکت
شهریار ترابر میهن پارس نیز در این مراسم،
چابکی و سرعت عمل در ارایه خدمات بیمه
س��رمد را مثال زدنی توصیف کرد و گفت:
جوان ب��ودن مجموعه بیمه س��رمد ،زمینه

تس��ریع در ارایه خدمات در این ش��رکت را
فراهم کرده به طوری که تمام امور بیمه ای
ش��امل ارزیابی ،کارشناسی صدور تا ارزیابی
و پرداخت خسارت در ش��رکت بیمه سرمد
در کوت��اه ترین زمان ممک��ن به انجام می
رسد که این نکته در کمتر شرکت بیمه ای
وجود دارد.بر اساس این گزارش ،در مراسم
امضای ای��ن تفاهم نامه ،اکبر رواقی معاون
فن��ی بیمه های اش��خاص ،مجی��د حبیبی
معاون فنی بیمه های اموال ،حسین قربانی
مدیر بیمه های ام��وال و الهام جلوی مدیر
بیمه های مهندسی و مسئولیت بیمه سرمد
نیز حضور داشتند.

گفت :این موارد از اقتضائاتی اس��ت که صنعت بیمه
متناسب با مسایل جاری کشور با آن روبروست و باید
به ش��کلی چابک برای حل مشکالت چاره اندیشی
کند .با این شرایط بیمه در زمینه اقدامات گسترده و
قابل قبولی که ارایه میکند نیازمند اطالعرسانی به
عموم مردم اس��ت .بر این اساس همافزایی متولیان
ارتباطات و روابط عمومی شرکت های بیمه میتواند
صدای واحدی را به اف��کار عمومی منتقل کند.وی
افزود :صنعت بیمه با پوش��شهای وس��یع خسارات
جرحی و فوت ناش��ی از س��یل روزهای گذش��ته به
کمک مردم ش��تافته اس��ت و الزم اس��ت جامعه از
ای��ن اقدامات آگاه ش��ود و از مزایای بیمه بودن خود
اس��تفاده کند.اویارحسین خاطرنش��ان کرد :در حین
بروز بسیاری از این خسارتها متوجه می شویم که

عده قابل توجهی از م��ردم خبر ندارند که بیمهاند و
میتوانند از مزایای بیمه بهرهمند شوند .لذا با کمک
و یادآوری این موضوع به آنان از سوی شرکتهای
بیمه شاهد تقویت اعتماد عمومی خواهیم بود .وی در
توضیح بیشتر این مطلب گفت :افرادی که ملکی را
به ره��ن میگیرند یا خودرو گرفتهاند .اینها را مالک
تا مدتها به صورت اقس��اط بیمه کرده اس��ت و در
صورت بروز سانحه ،سیل و زلزله از این موضوع خبر
ندارند و هنگامی که در بررس��یها این موضوع را به
آنان یادآور میش��ویم کام ً
ال به احساس جامعه برای
آگاه��ی از فواید بیمهها و پی میبریم .این در حالی
اس��ت که حوادث طبیعی به خاطر وضعیت اقلیمی
کشور اس��تمرار دارد و آگاه سازی افکار عمومی نیز
باید مستمر باشد.

برگزاری تور آموزشی ویژه معاونین مدیریت شعب بانک توسعه تعاون

تور آموزش��ی ویژه معاونین مدیریت ش��عب استانها
ب��ا حضور س��ید باقر فتاحی عض��و هیئتمدیره ،مدیر
مرکز آم��وزش و پژوهش و معاونین مدیریت ش��عب
اس��تانها در س��الن همایش مرکز آموزش و پژوهش
برگزار ش��د.به گزارش روزنامه عصرایرانیان،سید باقر
فتاح��ی عض��و هیئتمدی��ره بانک توس��عه تعاون در
این جلس��ه با تأکید ب��ر اهمیت و ض��رورت آموزش
در بانک اذعان داش��ت :آموزش نوعی سرمایهگذاری
بلندمدت محس��وب میش��ود تا بانک در مسیر تعالی
و بالندگ��ی ق��رار گیرد.فتاحی بر اج��رای راهبردهای
هفتگانه ابالغی بانک در س��ال جاری اش��اره نمود و
افزود :معاونین مدیریت شعب استان با نوآوری ،حضور
و مش��ارکت ج��دی و اثربخش میتوانن��د در تحقق
برنامهه��ای راهبردهای هفتگان��ه بانک نقش مهمی
را ایفا نمایند.وی نقش توس��عهای بانک توسعه تعاون
در اهتمام بر طرح اش��تغال روس��تایی و طرح اشتغال
فراگیر را ب��رای مدیران و کارکنان بانک در س��تاد و
صف مهم و حائز اهمی��ت ارزیابی نمود.فتاحی افزود:
ب��ا توجه به وضعیت جاری بانک ،توجه و تالش برای
جذب مناب��ع و همچنین مدیریت مطالبات غیر جاری
و بهبود نس��بت NLPو همچنین افزایش درآمدهای

غیر مش��اع و س��اماندهی فعالیته��ای ارزی بهویژه
صدور ضمانتهای ارزی و اعتبارات اس��نادی LCدر
چارچوب مقررات بانک��ی از اهمیت ویژهای برخوردار
میباش��د.در ادامه همچنین ایرج شیخزاده مدیر مرکز
آم��وزش و پژوهش بر تالش ج��دی این مرکز جهت
انجام آموزشهای ضمن خدمت همکاران تأکید کرد و
افزود :امروزه سازمانهایی موفق درصدد بهروزرسانی
دانش و مهارت کارکنان خود بهصورت مستمر هستند
و مدیریت س��رمایه فکری را از مهمترین مولفههای
موفقیت س��ازمان خود در عصر حاض��ر میدانند.وی
یکی از اولویتهای جدی مرکز آموزش و پژوهش را
سنجش اثربخشی آموزشی دانست و با اشاره به مدل
پاتریک برای ارزشیابی اثربخش تأکید کرد.

بازديد روسای شعب استان مازندران بیمه «ما» از مناطق سیل زده استان

روسای ش��عب ساری ،بابل و تنکابن بیمه «ما» به
همراه تعدادی از کارشناسان فنی و ارزیابان رسیدگی
به خس��ارت از مناطق آسیب دیده شهرستان های
خس��ارت دیده بازديد كردند .به گ��زارش روزنامه
عصرایرانیان به نقل از روابط عمومی بیمه «ما» در

اين بازديد محمدی گل افش��انی ،رحیمی و نیازی
با حضور در شهرس��تان های ساری ،بابل و تنکابن
و شهرس��تان ها و روس��تاهای توابع  ،از نزديك در
جريان مس��ايل و مشكالت موجود در اين مناطق
قرار گرفتند.کارشناس��ان فنی بیمه «ما» به محض

اطالع از وقوع حادثه و به دستور مدیرعامل شرکت
به همراه ارزیابان رس��یدگی به خس��ارت در منطقه
حاضر شدند تا ضمن تشکیل کارگروه کارشناسی
در محل ،نس��بت به پرداخت به موقع خس��ارت به
حادثه دیدگان اقدام کنند

اخبار
حضور مديرعامل بانک کشاورزي
در دفتر ويژه دولت

روح ال��ه خدارحميرئي��س هيات مديره
و مديرعامل بانک کش��اورزي با حضور
در دفتر ويژه دولت ( مس��تقر در مجلس
شوراي اس�لامي) با نمايندگان مجلس
دي��دار و ب��ه مش��کالت بهره ب��رداران
بخش کش��اورزي رس��يدگي ک��رد .به
گزارش روابط عموميبانک کش��اورزي،
خدارحميروز يکشنبه  15مهر به منظور
رس��يدگي به مش��کالت توليدکنندگان
بخ��ش کش��اورزي و برنامهريزي براي
اتخاذ تدابير و راهکارهاي الزم ،در دفتر
ويژه دولت (مس��تقر در مجلس شوراي
اس�لامي) حضور يافت و ب��ا نمايندگان
مجلس ش��وراي اسالميديدار و گفت و
گو کرد.
با مدیریت صحیح نیازهای مشتریان
ارزی را برطرف کردیم

عضو هیات مدیره
بانک رف��اه گفت:
با مدیریت صحیح
توانس��تیم نیازهای
مشتریان ارزی را بر
طرف کنیم و درخواست های آنان را به
درس��تی انجام دهیم.به گزارش روزنامه
عصرایرانی��ان به نق��ل از روابط عمومی
بانک رفاه کارگران ،فرشید فرخ نژاد در
دومین گردهمایی آموزشی-هم اندیشی
مدیران این بانک ب��ا اعالم این مطلب
افزود :سال  97را با بدعهدی آمریکا آغاز
کردیم که دش��واری های بسیاری را بر
نظام بانکی و جامعه تحمیل کرد .خروج
یک جانبه آمریکا از برجام منجر به تغییر
رفتار بسیاری از بانک های کارگزار شد
اما بانک رفاه در ماه های اخیر توانس��ته
اس��ت نیازه��ای مش��تریان ارزی را به
درس��تی برآورده کند.عضو هیأت مدیره
بان��ک رفاه افزود :مبحث ایفای تعهدات
ارزی در ش��رایط نوس��انات ارزی بسیار
حساس اس��ت و باید به تاکیدات بانک
مرکزی توجه داش��ته باشیم.وی با بیان
اینک��ه حجم فعالیت ه��ای ارزی بانک
متناس��ب با حجم عملی��ات ارزی نظام
بانکی اس��ت اظهار داشت :بحمداهلل در
این حوزه به تکلیف ملی خود عمل کرده
ایم و در ح��وزه حمایت از کاالی ایرانی
تمامی اقدامات الزم صورت گرفته است.
از تمامی بخش ها حمایت ارزی صورت
گرفته است .به ویژه حوزه خودروسازی
در ای��ن زمینه از حمای��ت های مطلوب
بان��ک برخوردار ب��وده اس��ت.فرخ نژاد
در تش��ریح فعالیت های ح��وزه فناوری
اطالعات بانک رفاه گفت :در این حوزه
از زیرس��اخت های فناورانه برخورداریم
که می توانیم به مشتریان بزرگ خدمات
ویژه ارائه دهیم.
افزایش  21برابری تعداد بروات
اسنادی صادر شده در بانک تجارت

علیرض��ا حاجعلی
رئی��س هی��ات
مدی��ره بان��ک
تج��ارت با اش��اره
ب��ه عملک��رد این
بان��ک در بخش بانک��داری بینالملل از
پیشرفتهای چشمگیر بانک تجارت در
حوزه خدم��ات ارزی این بانک خبر داد.
به گ��زارش روزنامه عصرایرانیان به نقل
از روابط عمومی بانک تجارت ،حاجعلی
در گفتوگویی با اش��اره ب��ه آمار صدور
بروات اسنادی صادرش��ده توسط بانک
تجارت در ب��ازه زمانی پنج ماهه ابتدای
س��ال جاری نسبت به مدت مشابه سال
 1396گفت :بروات اس��نادی صادر شده
توس��ط بانک تجارت برای واردکنندگان
و صادرکنندگان در مدت مذکور با رش��د
 21براب��ری از نظر تع��داد و  2.6برابری
از نظ��ر مبلغ هم��راه بوده اس��ت.وی با
اش��اره به خدمات ارزی ارائه شده توسط
بانک تجارت به فعاالن اقتصادی کشور
از جمل��ه حقیق��ی و یا حقوقی کش��ور
خاطرنش��ان کرد :بر اس��اس این آمار در
بخ��ش حوال��ه واردات کاال از نظر تعداد
 140درص��د و از نظ��ر مبلغ  119درصد
رشد داشتهایم.رئیس هیات مدیره بانک
تجارت اعتبارات اس��نادی صادراتی را از
دیگر خدمات ارائه شده توسط این بانک
به صادرکنندگان نام برد ،خدمتی که در
بازه زمانی پنج ماهه ابتدایی سال جاری
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد
مبلغ��ی چهار براب��ری را از خود به جای
گذاش��ته اس��ت .حاجعلی همچنین رشد
تعداد حوالههای وارده ارزی را  34درصد
و حوالهه��ای ص��ادره ارزی را  72درصد
عن��وان کرد.رئیس هی��ات مدیره بانک
تجارت با اشاره به قراردادهای فاینانس و
ریفاینانس بانک تجارت با کارگزاریهای
معتبر کشورهای مختلف گفت :مشتریان
بانک تجارت از طریق ش��عب این بانک
در سراس��ر کش��ور از فرصت ارزش��مند
ریفاینانس هایی همچون اکوبانک ترکیه،
تجارت پاریس PIB،لندن EIH ،آلمان
و  BCPژن��و برای مصارف کوتاه مدت
و فاینانسه��ای «اگزیم بان��ک» کره،
«اوبر بانک» اتریش و «دانسکه بانک»
دانم��ارک برای مص��ارف بلندمدت خود
استفاده میکنند.

