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اخبار
تقدیر عضو هیات رئیسه کمیسیون
اقتصادی مجلس از بیمه ایران

عضو هیات رئیس��ه کمیسیون اقتصادی
مجلس با بیان اینکه عملکرد بیمه ایران
باعث شده اعتماد بیمه گزاران ومسئولین
به بیمه ایران نس��بت به گذش��ته افزیش
پیدا کند ،از مدیران و کارکنان بیمه ایران
قدردان��ی کرد .خانم دکت��ر آقاپور نماینده
مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی
همچنین با اشاره به سختی های سالیان
اخیر که بیمه ایران با آن مواجه بوده است
اف��زود :مدیران وکارکنان این ش��رکت با
زحمت زیاد و توان باالی خود توانس��تند
بر این مسائل و مشکالت فایق آیند .این
عضو هیات رئیس��ه کمیسیون اقتصادی
مجلس اطمینان داد به زودی با برگزاری
جلس��ه مش��ترک مدیرعامل و مدیران با
اعض��ای کمیس��یون اقتص��ادی مجلس
شورای اسالمی ،حمایت مجلس شورای
اس�لامی از شرکت س��هامی بیمه ایران
بیش از پیش گس��ترش یابد .دکتر آقاپور
که در جلس��ه پرداخت خس��ارت شرکت
چاپ تبریز پاک آذربایجان در س��اختمان
مرکزی بیمه ایران سخن می گفت ،افزود:
خس��ارت وارد شده به این بخش تولیدی
با تعامل بیمه ای��ران و پیگیری مدیریت
بیمه ایران در آذربایجان ش��رقی به شکل
مناسبی پرداخت شد .آقای پورکیانی رئیس
هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران هم در
سخنانی در این جلسه با اشاره به فرارسیدن
هش��تاد وچهارمین س��الگرد فعالیت این
ش��رکت گفت :بیمه ایران همواره درکنار
مردم حضور دارد و در حالیکه  84س��ال
از تاسیس این ش��رکت گذشته همچنان
افتخار می کنیم که س��رمایه اصلی بیمه
ایران در این مدت اعتماد مردم است این
مهم در سایه عالقه وافر کارکنان شرکت
به مجموعه بیمه ایران و خدمت به مردم
حاصل شده است .رئیس هیات مدیره بیمه
ای��ران در ادامه با بیان اینکه وظیفه اصلی
شرکت بیمه ،تامین امنیت بیمه گذاران و
پرداخت عادالنه خسارت است و نتیجه آن
آرامشی است که به دریافت کننده خسارت
ختم نمی شود.

برگزاری نشستهای «راهکارهای کوتاهمدت اصالح نظام بانکی» توسط بانک صادرات

همزم��ان ب��ا برگ��زاری پنجمی��ن نمایش��گاه
بینالمللی بورس ،بانک ،بیمه و خصوصیسازی
در جزیره کیش ( ،)٢٠١٨ Kish Invexبانک
صادرات ایران دو نشس��ت تخصصی در حاشیه
این نمایش��گاه برگزار خواهد کرد« .راهکارهای
کوتاهمدت اصالح نظام بانکی» عنوان نخستین
نشست بانک صادرات ایران است که از ساعت

در راستای توسعه بانکداری الکترونیک:

از سامانه بانکداری مشارکتی بانک دی رونمایی شد

طی مراس��می در جلسه شورای مدیران بانک دی
با حض��ور محمد رضا قربانی ،مدیر عامل و جمعی
از مدیران ارشد بانک از سامانه بانکداری مشارکتی
رونمایی شد.
به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی؛
محمد رضا قربانی ،مدیر عامل بانک دی در مراسم
رونمایی از س��امانه بانکداری مشارکتی با اشاره به
لزوم توسعه ابزار های بانکداری الکترونیکی گفت:
يكي از رويكردهاي اينترنت ،بانكداري الكترونيك
اس��ت كه به واس��طه افزايش تعامالت اقتصادي،
هر روز بر اهميت آن افزوده ميش��ود و براس��اس
تكنولوژي روز دنيا در راس��تاي كاهش بروكراسي
نظ��ام بانكي ،راهكارهاي راحتت��ري در برقراري
ارتباط مالي و اقتصادي پيشرو قرار داده است.
قربانی با بیان این که توسعه بانکداری الکترونیک
در راستای تحقق بانکداری سبز و حمایت از محیط
زیست یک ضرورت است خاطر نشان کرد :استفاده
از بانكداري الكترونيك عالوه بر تكريم ارباب رجوع
موجب كاهش هزينه نگهداري و اس��تفاده از پول
نق��د و افزايش اعتب��ارات در چرخه نظام اقتصادي
كشور و كاهش تورم و نقدينگي می شود.
وی ضم��ن قدردان��ی از اقدام ارزش��مند معاونت
فناوری اطالعات و بانک��داری الکترونیک و اداره
بانکداری ش��رکتی و اختصاصی معاونت اعتبارات
برای طراحی سامانه بانکداری مشارکتی افزود :در
فضای رقابتی کنونی  ،تنوع بخشی به محصوالت

ایالم،آذر یعقوبیان :مدیر شرکت خدمات
حمایتی کشاورزی استان ایالم با اشاره
به مشکالت متعدد در حوزه حمل ونقل
جاده ای که از ابتدای سال جاری بوجود
آمده گفت :با تالش پرسنل این شرکت
کود مورد نیاز کش��اورزان استان به طور
کامل تامین گردیده بطوریکه طی هفت
ماه گذش��ته مقدار  ۱۶۱۰۰تن انواع کود
شیمیایی توسط شبکه کارگزاران فروش
کود توزیع ش��ده اس��ت که ای��ن مقدار
نس��بت به مدت مشابه سال گذشته که
مق��دار  ۹۵۵۰ت��ن بوده اس��ت بیش از
۴۰درص��د افزایش را نش��ان می دهد.
وی در خصوص مطلب خبری که اخیراً
در اعتراض به کمیت و کیفیت کودهای
توزیع ش��ده در منطقه هلیالن در کانال
خب��ری اخبار ناب(ای�لام قلم) انعکاس
یافته بود اظهار داش��تند ک��ه در هفت
ماه گذش��ته مق��دار  ۱۲۴۷تن انواع کود
توسط دو عامل فروش کود مجاز منطقه
و تحت نظارت مدیریت جهادکشاورزی
شهرستان بین کشاورزان توزیع گردیده
که در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل
که  ۸۴۰تن بوده است ۴۰درصد افزایش
داشته است.
اعزام بيش از  80خادم اربعين و 5
دستگاه خودرو مکانيزه به کربال

مديرکل هماهنگي امور خدمات شهري
ش��هرداري قم از اعزام بيش از  80خادم
اربعين و  5دس��تگاه خ��ودرو مکانيزه به
کربال براي خدمترس��اني ب��ه زائرين
خبر داد.سيدمحسن ميرهادي با اشاره به
برنامهريزي شهرداري براي اعزام خادمين
اربعين به کش��ور عراق گفت :امسال نيز
همچون برنامه چهارسال گذشته توفيق
داريم تعدادي از خادمين شهرداري را به
مسير نجف به کربال براي خدمترساني
ب��ه موکبها و زائرين اعزام کنيم.وي با
بيان اينکه اي��ن خادمين وظيفه نظافت
و جمعآوري پس��ماند در اين مس��ير را
بر عهده دارن��د ،تصريح کرد :همچنين
امسال بر حوزه فرهنگ سازي نيز تاکيد
داريم تا خادمين موکبها بيشتر متمرکز
بر تامين مواد غذايي و استراحت زائرين
باشند.ميرهادي با بيان اينکه بيش از 50
دس��تگاه اتوبوس بينشهري نيز در مرز
مهران مستقر شده و حمل و نقل زائرين
تا پايانه م��رزي را انجام ميدهند افزود:
در حوزه انتقال پسماندها نيز ماشينآالت
مکانيزه اعزام شده تا خدمترساني روند
بهتري داشته باشد.

و توس��عه خدمات کارب��ر محور از جمل��ه مزایای
پيادهس��ازي ش��بكه نوين بانكي بر پاي��ه فناوري
اطالعات اس��ت ک��ه امکان مدیری��ت کانال های
ارتباطی بانک با مشتریان را برای ارائه خدمات به
موقع و جلب رضایت آن ها فراهم می آورد.
محمد علی بخشی زاده ،معاون فناوری اطالعات
و بانکداری الکترونیک نیز در این مراسم با تاکید بر
لزوم توجه به نوآوری و خالقیت در حوزه بانکداری
اینترنتی گفت :بانک دی با هدف پاس��خگویی به
نياز مشتریان به ویژه مشتریان حقوقی در خصوص

تقس��يم وظای��ف و تفوی��ض اختيار جه��ت انجام
عمليات مالی به کارمن��دان خود ،اقدام به طراحی
و پیاده س��ازی س��امانه بانکداری مشارکتی نموده
اس��ت .وی افزود :با اس��تفاده از قابلیت های این
سامانه ،کاربر اینترنت بانک می تواند جهت محول
نمودن برخی عمليات خ��ود به فرد دیگر ،کاربر یا
کاربران مجازی با دسترس��ی مشخص به عمليات
تعریف شده بر روی سپرده های مورد نظر تعریف
کن��د و از این طریق کاربران مجازی می توانند با
نام کاربری و رمز ارس��ال شده به بخش هایی که

توسط کاربر اصلی مشخص شده دسترسی داشته
و عمليات مجاز خ��ود را از طریق منبع مالی مجاز
انجام دهند.
بخش��ی زاده تاکید کرد  :محدودی��ت هایی که از
طریق بانک برای کاربر اصلی تعریف ش��ده اند در
انجام عملیات بانکی شامل کابران مجازی نیز می
شوند.
گفتنی اس��ت پاسخگویی به نياز مشتریان حقوقی
بانک جهت تقسيم وظایف مرتبط با عمليات مالی
به کارکنان ،پاس��خگویی به نیاز مشتریان حقیقی
جهت تفویض امور مالی خود به اعضای خانواده و
یا اشخاص ثالث و نیز امکان تعریف کاربر مجازی و
ارائه دسترسیهای مشخص جهت استفاده از منابع
مالی کاربر اصلی ،مدیریت آس��ان کاربران مجازی
از طریق فعال ی��ا غيرفعال کردن و ویرایش گروه
آنها ،مانيتورین��گ فعاليت های کاربران مجازی از
طریق گزارش تاریخچ��ه عمليات کاربران و گروه
بندی کاربران مجازی جهت مدیریت دسترسیها
از جمله مزایای سامانه بانکداری مشارکتی است.
همچنین این س��امانه که به عنوان یکی از بخش
ه��ای اینرنت بانک دی در دس��ترس مش��تریان
حقیقی و حقوقی قرار گرفته اس��ت امکان تفکیک
عمليات شخصی و ش��رکتی کاربر مجازی ،تعيين
سقف مجاز تراکنش روزانه و ماهانه و تعيين مقصد
مجاز (سپرده /شبا) را برای کاربران مجازی فراهم
می آورد.

مدیرعامل شرکت راهبرد هوشمند شهر در مراسم افتتاحیه دهمین دوره «استارتاپ تریگر»:

بهره گیری از ایده های کاربردی جامعه دانشگاهی با حمایت بانک شهر

مدیرعامل شرکت راهبرد هوشمند شهر با تاکید بر
اینک��ه در حال حاضر طرح های س��نتی نیازمندی
های مشتریان شبکه بانکی را رفع نمی کند،گفت:
بای��د با به��ا دادن به ای��ده های جوان��ان ،خدمت
رس��انی به شهروندان و مش��تریان شبکه بانکی را
بهبود بخش��ید .به گزارش مرکز ارتباطات و روابط
عمومی بانک ش��هر ،محمد رض��ا رنجبر فالح در
مراسم افتتاحیه دهمین دوره» استارتاپ تریگر» که

با همکاری بانک ش��هر و دانشگاه صنعتی شریف
برگزار می ش��ود،افزود :خوش��بختانه این بانک در
سال های اخیر در شناسایی ایدههای برتر و تبدیل
آنها به محصول پیش��رو بوده است .وی با تاکید بر
اینک��ه در حال حاضر خالقیت ،امری جدایی ناپذیر
در شبکه بانکی کشورهای پیشرفته است،ادامه داد:
در ش��رایط فعلی و با توجه به نیازهای مش��تریان
بانکها و شهروندان ،می بایست پرورش ایدههای

کارآفرینان��ه در حوزه بانک��ی در اولویت قرار گیرد.
مدیرعامل ش��رکت راهبرد هوش��مند شهر با اشاره
اینکه بستر تحقق ایدههای کاربردی در بانک شهر
فراهم اس��ت،گفت :اس��تعدادهای برتر دانشگاهی،
امروز با مس��ائل و نیازهای روز کشور آشنا هستند
و می توانند در راستای رفع این مشکالت گامهای
تاثیرگذار بردارند .فالح با بیان اینکه بانک شهر طی
س��ال های اخیر با پرداختن به این مهم ،توانسته از

توان نخبگان جوان کش��ور در ارایه خدمات به روز
بانکی به مشتریان پیشرو باشد،ادامه داد :هم اکنون
پیش��خوانهای شهرنت در قامت یک شعبه بانکی
کاملترین خدمات را به شهروندان و مشتریان شبکه
بانکی در خارج از ساعات اداری ارایه می دهند .وی
در ادامه گفت :در تالش هس��تیم با بهره گیری از
ایده های کاربردی جامعه دانشگاهی ،خدمات دهی
به مشتریان را بیش از پیش بهبود بخشیم.

بررسی صادرات پایدار سال گذشته گروه صنعتی و پژوهشی زر
از ابت��دای فعالیت گروه صنعتی و پژوهش��ی زر در
صنایع غذایی کشور تفکر صادراتی در میان مدیران
ارشد به خصوص بنیانگذار این گروه بوده ،استراتژی
اصلی ای��ن هلدینگ در زمینه ص��ادرات تأکید بر
روشهای پایدار و مس��تمر است چرا که صادرات
پایدار باعث حضور یک برند و یک کاال به صورت
مس��تمر در یک بازار میش��ود و این باعث نفوذ و
عمق صادرات در کشورهای هدف میشود و منجر
به مان��دگاری یک برند در طول س��الیان متمادی
است .مرتضی س��لطانی ،بنیانگذار گروه صنعتی و
پژوهش��ی زر بر این باور اس��ت ک��ه صادرات یک
قصه دو و سه روزه نیست بلکه نیازمند مهندسی و
برنامهریزی دقیقی است چرا که اگر ما بخواهیم در
بازارهای دنیا سهمی داشته باشیم نباید به شانس،
تکیه کنیم بلکه باید مدیریت صحیح داشته باشیم.
انتظ��ار میرفت که با افزای��ش قیمت ارز صادرات
افزایش پیدا کند اما این اتفاق نیفتاد چراکه صادرات
موفق و ماندگار توس��ط شانس رقم نمیخورد .وی
در ادامه مروری دارد بر صادرات پایدار گروه صنعتی
و پژوهشی زر :در کشور ما هنوز ادبیات صادرات به
درس��تی تعریف نش��ده و فرامرزی نیست و اکنون
باید تالش کنیم تا در برابر رقبای خود سهمگیری
کنیم البته نمیتوان انتظار داشت که این اتفاق یک
ش��به به وقوع بپیوندد و ما باید یکبار برای همیشه
دقت کنیم که دنیا ب��رای موفقیت در امر صادرات
چه میکند .کش��ورهای دیگر برای موفقیت در امر
صادرات معجزه نمیکنند و به نظر میرس��د که ما
هنوز نتوانستهایم تواناییهای خود را در این زمینه
شناس��ایی کنیم در حالی که کریدورهای قوی در
منطقه داری��م ۴۰۰ .میلیون نف��ر در اطراف ایران
نیازمن��د محص��والت تولیدی ما هس��تند .به نظر
میرس��د که یکی از مشکالت اشتغال ما این است
ک��ه در دو نقطه ش��غلی تجمع ایج��اد کردهایم در
صورتی که اش��تغال باید به صورت موردی باش��د.
ما فرصتهای بس��یاری برای صنایع تبدیلی داریم
اما از دانش آن استفاده نمیکنیم .با انرژی منفی و
ناامیدی نمیتوان کاری انجام داد ،تحریم برای ما

بهترین فرصت اس��ت و باید تولید را محقق کنیم.
بنابرای��ن ص��ادرات به تبع تولید محقق میش��ود.
بخشنامههای یک شبه توسط دولتیها به صادرات
این کش��ور لطمه میزند چرا ک��ه اینها موانع تولید
اس��ت و باید بخش خصوصی واقع��ی وارد میدان
ش��ود .در  ۵ماه گذش��ته به اندازه  ۵سال بخشنامه
صادر ش��ده ،بنابراین باید برای صادرات مهندسی
منطبق با رقبای خارجی داشت .در حوزه صادرات
کش��ور ،کس��ی باید اظه��ار نظر کند ک��ه کارنامه
عملیاتی مناسب داشته باشد چرا که مردم خسته از
محکوم کردن افراد توسط یکدیگر هستند .بنابراین
اگر توانمندیها را به درستی بشناسیم هر کسی از
بیرون نمیتواند برای ما یک نسخه بپیچد .تحریم
استثناییترین فرصت است و باید توانمندیهایمان
را در کن��ار هم قرار دهیم .تحری��م اگر  ۱۰برابر از
این بدتر شود اگر توانمندیها را شناسایی کنیم در
هفت سال آینده میتوانیم سند چشمانداز را محقق
کنیم .بخش خصوصی توانس��ته اس��ت و وفاداری
خود را ثابت کند؛ در شرایط تحریم بهترین فرصت صادرات پاستا به بیش از  ۸۰کشور دنیا
است که بتوانیم توانمندیها را عملیاتی کنیم و امید وجود برندهای معتبر توان رقابت بیشتری در بازار
به آینده بس��یار روش��ن با انرژی مثبت و امیدواری ایج��اد میکند ،زیرا بازار مربوط به یک برند معتبر
و ق��وی حتی در حضور رقبای قوی پایدار میماند
داشته باشیم.
ورود آگاهانه به بازارهای جهانی

ورود آگاهان��ه ب��ه بازاره��ای ه��دف یک��ی از
اس��تراتژیهای اصل��ی ح��وزه ص��ادرات در گروه
صنعتی و پژوهش��ی زر اس��ت .ورود ب��ه بازارهای
جهانی تنها از طریق مطالعات عمیق در کشورهای
هدف به وسیله واحد تحقیقات و مطالعات بینالملل
هلدینگ زر و مهندسی فروش بازارهای آن صورت
میگیرد .این مقوله بس��یار مهم است که شرکتها
نسبت به بازارهای جهانی منعطف باشند و در قبال
تغییرات آن واکنش نش��ان دهن��د .مقولهای که در
گ��روه صنعتی و پژوهش��ی زر به ص��ورت کامل و
در جزئیترین بخشه��ای بازارهای هدف صورت
میگیرد .این مجموعه با برخ��ورداری از نیروهای
متخصص ،برنامهریزی دقیق ،تولید صادرات محور،
بازاریابی بینالمللی و لجستیک خارجی سعی در آن
دارد تا با ایجاد یک زنجیره تأمین پویا و انعطافپذیر
در بازارهای خارجی نفوذ کند.

و ایج��اد برنده��ای مل��ی به طور قط��ع در بحث
صادرات غیرنفتی و اش��تغالزایی ،کمک بهسزایی
خواهد کرد .زرماکارون پاس��تای خ��ود را در حال
حاضر به بیش از  ۸۰کشور دنیا به صورت مستقیم
و غیرمس��تقیم ص��ادر میکند که همی��ن عنوان
این ش��رکت را در میان مهمتری��ن تولیدکنندگان
پاس��تا در جهان قرار داده است .ورود به بازارهای
جدید یکی از تغییر و تحوالت صادراتی اس��ت که
میتوان به ورود اولین محموله پاستای زرماکارون
به بازار آمریکا اش��اره کرد .علیرغم خروج آمریکا
از برجام توس��ط رییسجمهور آمریکا ،هیچ مانعی
بر س��ر راه صادرات ماکارونی این ش��رکت به این
کش��ور بهوجود نیامد چرا که این مجموعه همواره
از تهدیدها فرصت س��اخته و از فعالیت بازنمانده و
در هیچ مقطعی نا امید نشده است.
رشد صادرات «های فروکتوز» و مشتقات ذرت

در حوزه صادرات از س��ال گذشته تاکنون اتفاقات
بس��یار زی��ادی رخ داده اس��ت .ص��ادرات «های
فروکت��وز» و گلوک��ز در س��الی ک��ه گذش��ت با
جدیت هر چه تمام در ش��رکت زرفروکتوز صورت
گرفته اس��ت .مالتودکس��ترین و فیبر ذرت هم از
محصوالت جدیدی اس��ت که طی سه ماه گذشته
برای اولین بار به سبد صادراتی کشور اضافه شده
است .شرکت زرفروکتوز در دو سال اخیر پرچمدار
صادرات محصوالت ش��یرین کنن��ده بر پایه ذرت
ش��امل فروکتوز و گلوکز بوده که برای نخس��تین
بار در کش��ور صورت گرفته است .این شرکت به
عن��وان مهمترین تولیدکنن��ده این محصوالت در
ایران ضمن تأمین نیاز کشور به شیرینکنندههای
طبیعی در سال گذش��ته این محصوالت را به ۱۱
کشور دنیا صادر میکرد که در سال جاری با رشد
دو برابری به  ۲۲کش��ور صادرات این محصول را
انجام داده اس��ت .محصولی که تاکنون در لیست
واردات ایران قرار داشته ،اکنون و به همت جوانان
این مرزوبوم در مس��یر رشد در حوزه صادرات قرار
گرفته است.

دست یابی فوالد مبارکه به سطح زرین جایزۀ جهانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا ()EFQM

اصفهان،مریم کربالیی :برای اولین بار در کشور و
پس از ارزیاب��ی ارزیابان بنیاد مدیریت کیفیت اروپا
( ،)EFQMشرکت فوالد مبارکه اصفهان با کسب
امتیاز باالتر از  ۶۰۰برندۀ سطح زرین ()GOLD
این جایزه جهانی ش��د.در پی کس��ب این موفقیت
ارزش��مند مدیرعامل ف��والد مبارکه گفت :رش��د،
پویایی و حرکت در مس��یر سرآمدی الزمۀ حضور
موفق سازمانها در فضای رقابتی و پرتالطم کسب
وکار امروزی است .شرکت فوالد مبارکه به عنوان
پیش��تاز صنعت فوالد کشور و در جهت خلق ارزش

مش��ترک برای همۀ ذینفعان سازمان همواره خود
را متعهد به حرکت در مس��یر تعالی میداند.مهندس
عظیمیان افتخارآفرینی فوالد مبارکه و کسب نتایج
موفقی��ت آمیز داخلی و بین المللی ازجمله موفقیت
اخیر در ارزیابی جایزۀ جهانی بنیاد مدیریت کیفیت
اروپ��ا ( )EFQMبه عنوان یک نه��اد معتبر بین
الملل��ی در حوزه مدیریت را مه��ر تأییدی بر تعهد
کارکنان ف��والد مبارکه و حرکت این ش��رکت در
مس��یر تعالی دانست و گفت :ضمن تبریک به همۀ
همکاران س��ختکوش و پرتالش شرکت ،که تمام

همت و کوش��ش خ��ود را در جه��ت تولید کاالیی
باکیفیت و اقتصادی به کار گرفته اند ،باید به خاطر
داشته باشیم که همدلی و افزایش مشارکت تمامی
کارکنان نقش بی بدیلی در ش��تاب بخش��یدن به
مسیر رشد و تعالی سازمان در شرایط خطیر کنونی
خواهد داش��ت.دکتر بهرام س��بحانی رئیس انجمن
ف��والد ای��ران و مدیرعامل س��ابق ش��رکت فوالد
مبارک��ه که برای دریافت ل��وح زرین جایزۀ جهانی
بنیاد کیفیت اروپا در کنفرانس س��االنۀ EFQM
در وین اتریش ش��رکت کرده ب��ود ،پس از دریافت

رشد  ۱۴۴درصدی اعطای تسهیالت
بانک آینده

با هدف حمایت از کاالی ایرانی صورت
گرف��ت؛ رش��د  ۱۴۴درص��دی اعطای
تس��هیالت بانک آینده در نیمه نخست
س��ال  ،۱۳۹۷اعط��ای  ۲۱.۰۰۰فق��ره
تس��هیالت خُ ��رد ،پرداخت تس��هیالت
خُ رد بانک آین��ده به متقاضیان در نیمه
نخست س��ال  ،۱۳۹۷نس��بت به زمان
مشابه در س��ال گذش��ته ،از نظر تعداد
( ۱۴۴یکص��د و چهل و چه��ار) درصد
افزای��ش داش��ته اس��ت.بانک آینده ،به
منظ��ور مش��ارکت فعاالن��ه در کمک
به افزای��ش تولید داخل��ی و حمایت از
کاالهای ایرانی ،برای تأمین احتیاجات
ض��روری م��ردم ،در  ۶ماهه نخس��ت
س��ال  ،۱۳۹۷بیش از ( ۲۱.۰۰۰بیست
و یک ه��زار) فقره تس��هیالت خُ رد به
متقاضیان پرداخت کرده اس��ت که این
تعداد تس��هیالت در مقایس��ه با  ۶ماهه
نخست سال  ،۱۳۹۶رشد ( ۱۴۴یکصد
و چه��ل و چه��ار) درص��دی را نش��ان
میدهد.میزان تس��هیالت خُ ��رد بانک
آینده تا پایان ش��هریورماه سال جاری،
( ۱۰.۵۵۰دههزار و پانصدوپنجاه) میلیارد
ریال بوده است که این مبلغ تسهیالت
پرداختی نسبت به همین بازه زمانی در
س��ال  ،۱۳۹۶بیانگر رشد ( ۱۳۱یکصد
و سی و یک) درصدی است.
نگاه بانکداری دیجیتال ،ارائه
سرویس به درخواست مشتری است

قائ��م مقام بانک ایران زمین ،با اش��اره
به چش��م ان��داز این بانک برای س��ال
 1400اظهار داش��ت :ارائه سرویس به
درخواست مشتری ،استفاده از فناوری به
صورت یکپارچه در راستای بهبود تجربه
مشتری رویکرد ما در بانکداری دیجیتال
است .به گزارش روابط عمومی ،مجتبی
شیروانی قائم مقام بانک ایران زمین ،با
بیان این نکته که بزودی توس��عه شعب
این بانک در راستای بانکداری دیجیتال
در سراسر کشور انجام خواهد شد ،گفت:
ن��گاه ما در بخش بانک��داری دیجیتال،
بانکداری بر پایه ارائه س��رویس است؛
که در واقع این تفاوت اصلی با سیستم
فعلی بانکداری اس��ت .وی اف��زود :در
حقیق��ت در بانکداری دیجیت��ال ما به
جای ایجاد سرویس و ارائه به مشتری،
بر روی پلتفرمهای بانک سرویسهای
مد نظر مش��تریان را ایج��اد و در اختیار
آنها قرار میدهیم.
اخبارشهرستان

شهرستان

اخبار شهرستان
توزیع  ۱۶هزار تن انواع کودهای
شیمیایی بین کشاورزان استان ایالم

 ١٠ال��ی  ١١:٣٠روز چهارش��نبه دوم آبانماه در
س��الن مالصدرا (مرکز همایشهای بینالمللی
جزیره کیش) برگزار خواهد شد .در این نشست،
حجتاله صی��دی ،مدیرعامل بان��ک صادرات
ایران ،حمید تهرانفر ،مدیرعامل بانک کارآفرین
و احم��د حاتمی ی��زد ،کارش��ناس اقتصادی در
خص��وص راهکارهای اصالح نظ��ام بانکی در

کوتاهمدت س��خن خواهند گفت .نشس��ت دوم
بان��ک صادرات ایران نیز به موضوع «بانکها و
پویایی روابط تجاری بینالمللی» اختصاص دارد
که روز پنجشنبه سوم آبانماه از ساعت  ١٢الی
 ١٣:٣٠در س��الن خوارزمی (مرکز همایشهای
بینالملل��ی جزی��ره کیش) برگزار میش��ود .در
این نشس��ت نیز حس��ین یعقوبی میاب ،معاون

بینالمل��ل بان��ک مرک��زی ،مهدی گ��ودرزی،
معاون بینالملل بانک صادرات ایران و علیرضا
عالئی ،مدیر امور بینالملل بانک پارسیان ایران
در خص��وص نقش بانکها در تس��هیل و ایجاد
پویای��ی در نظ��ام تجاری بینالملل س��خنرانی
خواهن��د کرد .حض��ور در این نشس��تها برای
عموم آزاد است.

اخبار

این نش��ان ،طی س��خنانی ضمن تقدیر از کارکنان
فوالد مبارکه ب��ه دلیل نگرش و عملکرد مبتنی بر
نظامهای نوین مدیریتی ،مشارکت و تعلق سازمانی
در فوالد مبارکه را از مهمترین عوامل موفقیت این
شرکت دانست .وی از الگوی مدیریت کیفیت اروپا
( )EFQMکه حاصل تجارب مدیریتی در س��طح
جهانی است ،به عنوان مدلی مناسب برای مدیریت
اثربخش بنگاههای کشور یاد و ابراز امیدواری کرد
توجه به این رویکردها همواره در کش��ور ،خصوصا
صنعت فوالد مورد توجه قرار داشته باشد.

اجرای بیش از  34کیلومتر اصالح و
توسعه شبکه

گلستان ،زهرا صفرخانی  :معاون مهندسی
و توس��عه آبفا گلستان از اجرای بیش از 34
کیلومتر اصالح و توسعه شبکه با هدف تامین
آب شرب سالم در شش ماهه نخست سال
جاری خبر داد  .مهندس ابوالفضل رحیمی
گفت  :بیش از  13کیلومتر توس��عه شبکه
توزیع آب در شهرهای استان با هدف تامین
آب شرب س��الم و بهداشتی برای مناطق
فاقد شبکه آبرسانی انجام گرفته است.وی
افزود :عملکرد این معاونت در اصالح شبکه
نیز با  65درصد پیش��رفت نسبت به بودجه
سالیانه به میزان بیش از  21کیلومتر با هدف
کاهش هدر رفت آب و در راس��تای برنامه
ه��ای کاهش آب بدون درآمد انجام ش��ده
است .رحیمی اظهار کرد  :بخش عمدهای
از اقدام��ات انجامگرفته در بخش اصالح و
بازسازی شبکههای آب و نوسازی انشعابات
با استفاده از درآمدهای حاصله از تبصرههای
قانونی دریافتی از مشترکین بوده است .
گستره هزاركيلومتري امداد سايپا
در اربعين 97

مدیرعام��ل س��ایپا یدک گف��ت :گروه
خودروسازی س��ایپا برای پنجمین سال
پیاپ��ی از بیس��ت و هش��تم مهرم��اه تا
دوازدهم آبان ماه ،به عاشقان ابا عبداهلل
الحس��ین (ع) خدم��ات ام��دادی ارائه و
در این راهپیمایی عظیم مش��ارکت می
کند .به گزارش س��ايپانيوز ،دكتر امینی
در مراس��م افتتاحی��ه طرح ام��داد گروه
خودروسازی سایپا ،با تسلیت فرا رسیدن
اربعین حسینی گفت :گستره ارائه خدمات
ب��ه زائران عتبات عالیات در س��ه محور
مهران ،چذابه و شلمچه انجام می شود و
در این راهپیمائی عظیم ارائه خدمات به
مشتریان را وظیفه خود می دانیم؛ عالوه
بر این ،مش��ارکت در راهپیمایی باشکوه
اربعین و همراهی با مردم ،ارائه خدمات
را جذابت��ر می کند چراکه چش��م دنیا به
این حرکت بزرگ خیره شده است .وی
ادام��ه داد :در طرح اربعین ،در راس��تاي
حرکت مش��ارکتی و پشتيباني ،به دنبال
کاهش دغدغه مش��تریان هس��تیم و با
ارائه خدمات گس��ترده برای محصوالت
سایپا نس��بت به ارتقاء اعتماد مشتريان
بيش��تر تالش خواهيم ك��رد .وی ادامه
داد :کارکنان این ش��رکت همچون سایر
گروه های خدمات رس��ان ،عاشقانه و با
مشارکت نمایندگی های سایپا در تمامی
اس��تان ها ،در گستره اي به وسعت هزار
کیلومتر در مسیر پیاده روی اربعین ارائه
خدمت مي كنند.

