دوشنبه  7آبان  19 1397صفر 1440
 29اکتبر  2018شماره 2568

بانک و بیمه

4

www.asre-iranian.ir

شعب بانک توس��عه صادرات ایران در
سراسر کشور ،سپرده گذاری مدت دار
ارزی با منشا اسکناس افتتاح میکنند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه
صادرات ایران ،س��پرده گی��ری ارزی

اعالم آمادگی بانک توسعه صادرات برای افتتاح سپرده ارزی
به صورت اس��کناس به ارزهای یورو،
درهم امارات و دالر از اشخاص حقیقی
و حقوقی بخش غیردولتی صورت می
گیرد .این سپرده گذاری ارزی فرصت
سرمایه گذاری مطمئن و هوشمندانهای

خبر
تولید کاغذهای امنیتی هوشمند در
شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران

مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی
ایران اعالم ک��رد :امکان تولید مطبوعات
امنیتی و بهادار با اس��تفاده از نس��ل جدید
کاغذهای امنیتی هوشمند در این چاپخانه
فراهم شده است .به گزارش روابط عمومی
بانک ملی ایران ،رضا منصوری در گفت و
گو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به این که در
دنیا استفاده از کاغذهای امنیتی برای تولید
اوراق بهادار و اسناد هویتی ،مرسوم است،
اظهار ک��رد :عمدتا این کاغذها به صورت
واتر مارک تولید ش��ده و دارای فیچرهای
امنیت��ی در خمیره کاغذ نیز هس��تند .به
گفته وی ،کاغذهای امنیتی به انواع حالل
های شیمیایی حساسند و به محض اینکه
با ماده شیمیایی برخورد کنند ،تغییر رنگ
داده و عمال امکان بازگشت کاغذ به رنگ
اولیه میسر نیست .عالوه بر این به منظور
تولید برخی کاغذهای امنیتی مانند کاغذ
اس��کناس که نیاز به مقاوم��ت باالیی در
برابر رطوبت و تنش های فیزیکی دارند ،در
خمیره کاغذ از کتان نیز استفاده می شود.
مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی
ایران با اشاره به این که امروزه با پیشرفت
تکنولوژی به خصوص در حوزه نرم افزاری
و س��خت افزاری ،امکانات بیشتری برای
تقلب و جعل اسناد در اختیار جاعالن قرار
گرفته است ،ادامه داد :این موضوع بیانگر
این است که امنیت فیزیکی اسناد و مدارک
کافی نیست و باید از روش ها و راهکارهای
نوین در باالتر بردن امنیت اسناد نیز استفاده
شود .منصوری خاطرنش��ان کرد :یکی از
راهکاره��ای موثر در باالت��ر بردن امنیت
اسناد ،استفاده از الیه الکترونیک است که
در کنار امنیت فیزیک س��ند ،می تواند به
شکل چشمگیری اصالت سند را تضمین
کند .وی افزود :خوشبختانه واحد تحقیق و
توسعه شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران
مطالع��ات خوبی را از مدت��ی قبل بر روی
پروژه تولید مطبوع��ات امنیتی ،هویتی و
بهادار با استفاده از کاغذهای هوشمند انجام
داده و امروز این شرکت آماده پاسخگویی
به نیاز س��ازمان های مختلف برای تولید
اسناد امنیتی با کاغذ هوشمند است.

اردبیل،مه��ران محم��دی :رئی��س
جهاددانشگاهی استان اردبیل در مراسم
امض��ای ای��ن تفاهم نامه ک��ه در محل
جهاددانشگاهی برگزار شد گفت :به یقین
انعقاد تفاهمنامه همکاری نقطه عطفی در
توسعه و ایجاد زمینههای همکاریهای
مش��ترک جهاددانش��گاهی و اداره کل
استاندارد استان خواهد بود.مهران اوچی
اردبیلی با بی��ان اینکه جهادانش��گاهی
مصداق بارز اقتصاد مقاومتی میباش��د،
خاطرنش��ان ک��رد :جهاددانش��گاهی با
راهاندازی مرکز رش��د فن��اوری گیاهان
داروی��ی در اردبی��ل به توس��عه فرهنگ
دانش بنیان و کارآفرینی اس��تان کمک
ت
شایانی کردهاست.وی با اشاره به حمای 
جهاددانشگاهی اس��تان از پژوهشگران
گیاه��ان دارویی برای تبدی��ل ایدههای
خ��ود به ث��روت اف��زود :تجاریس��ازی
محصوالت شرکتهای مستقر در مرکز
رشد نیاز به تسهیل فرآیندهای اخذ مجوز
و حمایتهای وی��ژهای دارد تا بتواند در
کاهش میزان بیکاری استان نقش خود
را ایفا نماید.رئیس جهاددانشگاهی استان
اردبیل از برگ��زاری دورهه��ای مهارت
محور همچون گوهرشناس��ی ،تکنسین
داروخانه ،مربیگری مهد کودک و آشنایی
با گیاهان دارویی خبر داد و اظهار داشت:
با هدف ایجاد فرصتهای شغلی جدید،
در س��الهای اخی��ر تم��ام فعالیتهای
آموزشی این نهاد به سمت توانمندسازی
و ایجاد مهارتها جدید در فراگیران پیش
میرود.
پناهي مديرعامل سايپايدك شد

بر اساس حكمي از سوي مديرعامل گروه
خودروسازي سايپا ،بهزاد پناهي به سمت
مديرعامل ش��ركت سايپا يدك منصوب
شد .به گزارش سايپانيوز ،پناهي داراي
مدرك فوق ليسانس مهندسي مكانيك
از دانش��گاه صنعتي شريف است كه از
س��ال  93به عنوان مديرعامل ش��ركت
امداد خودرو س��ايپا مش��غول به فعاليت
بوده است .از س��وابق كاري ايشان مي
توان به عضويت در هيات مديره شرکت
مهندس��ین مشاور وس��ایط نقلیه ،عضو
هيات مديره انجمن صنفی شرکت های
خدمات پ��س از فروش ،مدیریت فنی و
گارانتی ش��رکت س��ایپا یدک ،مدیریت
ام��ور نمایندگی ه��ا و مناطق ،مدیریت
آموزش ،مدیر تعمی��رگاه های مرکزی،
معاونت مهندس��ی و کیفی��ت ،معاونت
ش��بکه ،معاونت بازرگانی س��ايپايدك و
تدريس در دانشگاه اشاره كرد.

های بانک های خارجی نرخی جذاب
و سودی مناسب است .همچنین سود
سپرده های یاد شده به طور ماهیانه و
به صورت اسکناس توسط سپرده گذار
قابل دریافت خواهد بود.

در تعطیالت پایان هفته رخ داد

بازدید مدیرعامل بانک ملت از موکب های اربعین

دکتر بیگدلی مدیرعامل بانک ملت در راس هیاتی از مدیران
خوزستان بود .دکتر بیگدلی در مسجد جامع خرمشهر ،به ذکر
ارش��د این بانک ،در یک روز تعطیل کاری ،از موکب بانک
بخشی از خاطرات رزمندگی خود در دوران دفاع مقدس (در
ملت در شلمچه بازدید و در خدمت رسانی به زایران اربعین
س��ن  ۱۶سالگی) و عملیات آزادس��ازی این شهر پرداخت و
حسینی مشارکت کرد .به گزارش روابط عمومی بانک ملت،
یاد و خاطره شهدا ،رزمندگان و ایثارگران این واقعه تاریخی
در این بازدید که حس��ن روستا رییس هیات مدیره ،محمود
را گرامی داش��ت .در جریان این سفر ،دکتر بیگدلی و هیات
اخالقی معاون مدیرعامل ،مسعود نصراصفهانی و محسن
همراه از شعبه مرکزی بانک ملت در آبادان نیز بازدید کردند
خوارزمی مدی��ران امور ،علی اکبرصابری��ان مدیرکل دفتر
و با رییس و کارکنان این شعبه به گفت و گو پرداختند .این
مدیریت و روابط عمومی و محمدرضا اسماعیلی مدیرشعب
گزارش حاکی است مدیرعامل و مدیران ارشد بانک ملت در
خوزس��تان ،مدیرعامل بانک مل��ت را همراهی می کردند،
شلمچه ،در اقدامی خالقانه ،در موکب بانک صادرات ایران در
رون��د ارایه خدمات این بانک به زایران اربعین حس��ینی در
منطقه مرزی شلمچه حاضر شدند و برای خادمان اباعبداهلل
نقاط مرزی بررسی شد .براس��اس این گزارش ،مدیرعامل
الحس��ین در این موکب آرزوی موفقیت و س�لامتی کردند.
بانک ملت با حضور در موکب این بانک در شلمچه ،فارغ از
گفتنی اس��ت بانک ملت در راس��تای ایفای مسوولیت های
تشریفات اداری ،در اهدای اقالم فرهنگی ،پذیرایی از زایران،
اجتماعی و مش��ارکت در فعالیت ه��ای فرهنگی و مذهبی،
و توزیع غذای نذری مش��ارکت کرد .دکتر بیگدلی در راس
خدمات ویژه بانکی در مرزهای منتهی به کشور عراق در دو
این هیات از مدیران ارش��د بان��ک ملت ،همچنین تا نقطه
استان ایالم و خوزستان ارایه می دهد .برپایی موکب و اهدای
واالی ش��هدای جنگ تحمیلی ادای احترام کرد .بازدید از مسجد جامع
صفر مرزی ایران و عراق به راهپیمایی پرداخت و با حرکت در مس��یر خرمشهر به عنوان یکی از نمادهای ماندگار دوران دفاع مقدس و اقامه اقالم فرهنگی و پذیرایی از زایران ،استقرار دستگاه های خودپرداز سیار،
خین و اروند رود ،از یادمان های دفاع مقدس نیز بازدید و به مقام نماز در این مس��جد ،از دیگر برنامه های سفر مدیرعامل بانک ملت به تعیین شعب کشیک و صدور آنی کارت از جمله این خدمات است.
نه��ر ّ
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی خواستار شد

افزایش سرمایه بانک سرمایه در جهت حفظ قدرت وامدهی و اعتبار

جمش��يد پژويان عضو هيات علمي دانشگاه عالمه
طباطبايي گفت :براي حفظ اعتبار و قدرت وام دهي
 ،بايد س��رمايه بانك صنعت و معدن به عنوان يك
بانك توس��عه اي پيش��رو در عرصه اقتصاد كشور
افزايش يابد .وی در گفتگو با پایگاه اطالع رس��انی
بان��ک صنعت و مع��دن با بيان اي��ن مطلب افزود:
نقش بانكهاي توس��عه اي  ،خصوص ًا بانك صنعت
و معدن در تامين مالي طرح هاي صنعتي و معدني
يك نقش كليدي است و ما بايد با حمايت از بانك
توس��عه اي صنعت و معدن و افزايش سرمايه اين
بانك ،كاري كنيم كه بتواند با تخصص و مديريت
كارآمد خود صنايع و معادن كشورمان را به موقعيت

مطلوب برس��اند .پژويان بيان داش��ت  :با توجه به
نرخ ارز س��امانه نیما اکثربانك ها باید سرمایه خود
را افزای��ش دهند و در ابتداي ام��ر دولت خود بايد
پيشقدم ش��ود وبدهي شركت هاي دولتي به بانك
هاي تخصصي پرداخت ش��ود چ��را كه بانك هاي
تجاري امكان جذب س��پرده هاي مردم را دارند اما
بانك هاي توس��عه اي و تخصصي به دليل ماهيت
خود به دنبال سود نيستند و بنابراين امكان پرداخت
س��ودهاي ويژه و افزايش جذب س��پرده را ندارند و
براي افزايش سرمايه نيازمند منابع تخصيص يافته
از سوي دولت هستند .وي گفت :شرایط بهگونهای
اس��ت که اغلب بانکها ،بنگاههای بزرگ و اموال

م��ازاد خود را واگذار میکنند وم��ي توانند از محل
فروش اين اموال سرمايه خود را افزايش دهند البته
براي توانمند س��ازي بانك ه��ا برنامه كوتاه مدت
نداري��م و در بهترين حالت باي��د برنامه هاي ميان
مدتي براي بهبود ش��رايط بانكها و بخش صنعتي
كشور به اجرا در آيد .اين صاحبنظر اقتصادي اضافه
كرد :دولت ها بايد بكوشند مسير توسعه صنعتي را
باز و راه گذر از شرايط ركود و تورم را هموار سازند
و راه��كار اين مهم  ،افزايش كارايي صنعت و بازده
واحدهاي صنعتي و همچنين باال بردن اش��تغال و
بهره وري نيروي انس��اني است  .وي افزود :صنايع
م��ا بايد به س��مت افزايش كيفي��ت و هزينه پايين

تولي��د بروند تا در ش��رايط تحري��م صنعت نفت ،
ت��وان رقابتي خود را بازيابيم و به س��مت صادرات
محصوالت غير نفتي برويم .س��لطه بخش دولتي
بر بخش خصوصي بايد خاتمه يابد و بانك صنعت
و مع��دن نيز با ورود ب��ه اين عرصه مي تواند نقش
مهمي ايفا كند به طوري كه با اختصاص تسهيالت
و حمايت از بخش خصوصي از خام فروش��ي نفت
و منابع كش��ور كاسته و موجب ايجاد ارزش افزوده
ش��ود .پژويان تاكيد كرد  :اين بانك نقش��ي بسيار
حياتي دارد و نبايد اجازه دهد بخش صنعت و معدن
به دليل نوسانات نرخ ارز و ناتواني در تامين سرمايه
در گردش  ،زمينگير شود.

رشد  ۱۴۴درصدی اعطای تسهیالت بانک آینده در نیمه نخست سال  ،۱۳۹۷اعطای  ۲۱.۰۰۰فقره تسهیالت ُخرد

پرداخت تسهیالت خُ رد بانک آینده به متقاضیان در نیمه نخست سال
 ،۱۳۹۷نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ،از نظر تعداد ( ۱۴۴یکصد
و چهل و چهار) درصد افزایش داش��ته اس��ت .بانک آینده ،به منظور
مشارکت فعاالنه در کمک به افزایش تولید داخلی و حمایت از کاالهای

ایرانی ،برای تأمین احتیاجات ضروری مردم ،در  ۶ماهه نخست سال
 ،۱۳۹۷بیش از ( ۲۱.۰۰۰بیس��ت و یک هزار) فقره تسهیالت خُ رد به
متقاضیان پرداخت کرده است که این تعداد تسهیالت در مقایسه با ۶
ماهه نخست سال  ،۱۳۹۶رشد ( ۱۴۴یکصد و چهل و چهار) درصدی

را نشان میدهد .میزان تسهیالت خُ رد بانک آینده تا پایان شهریورماه
سال جاری( ۱۰.۵۵۰ ،دههزار و پانصدوپنجاه) میلیارد ریال بوده است که
این مبلغ تسهیالت پرداختی نسبت به همین بازه زمانی در سال ،۱۳۹۶
بیانگر رشد ( ۱۳۱یکصد و سی و یک) درصدی است.

بازده  ۲۰۰درصدی فوالد مبارکه برای سهامداران

اصفهان،مریم کربالیی :رئیس امور س��هام و مجامع شرکت
فوالد مبارکه از افزایش س��ود خالص این شرکت خبر داد و
گفت :ش��رکت فوالد مبارکه در س��الی که گذشت توانست
بیش��ترین س��ود خالص را از زمان بهره ب��رداری تاکنون به
دست آورد.مرتضی شبانی میزان سود خالص فوالد مبارکه را
 ۶هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت :افزایش تولید و بهره
برداری از طرح هایی همچون گندله سازی سنگان ،افزایش
ظرفیت فوالد س��با و در کنار آن افزای��ش نرخ محصوالت
فوالد ،باعث افزایش سود خالص در سال  ۹۶شد.وی با پیش
بینی افزایش سود خالص در سال  ۹۷اظهار کرد :خوشبختانه
هیچ شرکتی در هلدینگ فوالد مبارکه زیان ده نبوده و فوالد
هرمزگان توانسته است در ش��ش ماهۀ سال جاری ،سودی
بالغ بر یک هزار و  ۲۵۰میلیارد تومان به دست بیاورد.وی از
رشد  ۱۲درصدی تولید شرکت فوالد مبارکه خبر داد و گفت:
میزان تولید در شش ماهۀ ابتدای سال  ۳ ،۹۶میلیون و ۲۵۰
هزار تن بوده که این میزان در شش ماهۀ سال جاری به  ۳میلیون و
 ۶۵۰هزار تن رس��یده است.رئیس امور سهام و مجامع شرکت فوالد
مبارکه اصفهان همچنین از رشد  ۲۷درصدی تولید محصوالت گرم
خب��ر داد و گفت :میزان تولید محصوالت گرم از یک میلیون و ۹۳۳

هزار تن به  ۲میلیون و  ۴۶۷هزار تن رسیده است.شبانی بهره برداری
از طرحهای توسعهای را دلیل افزایش تولید عنوان کرد و گفت :بهره
برداری از ماشین ریخته گری شماره  ،۵افتتاح گندله سازی سنگان و
افزایش ظرفیت مجتمع فوالد سبا باعث افزایش سود هلدینگ فوالد
مبارکه ش��ده است.رئیس امور س��هام و مجامع شرکت فوالد مبارکه

افزایش تعداد سازمانهای مرد؟؟؟منهاد در چهارمحال و بختیاری

مدی��ر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری
گفت :تعداد سازمان های مردم نهاد بخش جوانان
چهارمحال و بختیاری افزایش یافت.
شهرکرد،افس��انه کاظمی خواه :حمی��د کریمی در
گفت و گو با خبرنگار مهر با اش��اره به اینکه تعداد
س��ازمان های مردم نهاد چهارمح��ال و بختیاری
افزایش یافت ،اظهار داش��ت :تعداد س��ازمان های
مردم نهاد در این اس��تان به  ۵۹س��ازمان رس��یده
اس��ت.وی بیان کرد :در حال حاضر تعداد دیگری
سازمان مردم نهاد در حال تکمیل پرنده های خود
هستند که پیش بینی می شود تعداد سازمان های

م��ردم نهاد بخ��ش جوانان تا پایان س��ال به بیش
از  ۸۰س��ازمان مردم نهاد برس��د.مدیر کل ورزش
و جوان��ان چهارمحال و بختی��اری ادامه داد :بهره
گیری از س��ازمان های مردم نهاد در مس��یر حل
مش��کالت بخش جوانان ضروری است.وی ادامه
داد :سازمان های مردم نهاد نقش مهمی در ارتقای
مش��کالت بخش جوانان دارند.مدیر کل ورزش و
جوان��ان چهارمحال و بختیاری اظهار داش��ت :در
حال حاضر مراحل س��اخت خانه جوان چهارمحال
بختیاری برای استقرار سازمان های مردم نهاد آغاز
شده است.

از افزایش ظرفیت نورد پیوس��ته سبا از  ۷۰۰هزار تن به 1.6
میلیون تن خب��ر داد.وی اظهار کرد :ش��رکت فوالد مبارکه،
پرتفوی ارزش��مندی از سهام ش��رکتهای گل گهر ،چادرملو،
معادن فلزات ،فوالد هرمزگان و سنگان دارد که سال گذشته
توانس��ت از محل سود نقدی این شرکتها  ۸۳۰میلیارد تومان
کس��ب درآمد داشته باشد.شبانی از رشد  ۱۱درصدی فروش،
 ۱۲درصدی تولید و  ۴۶درصدی مبلغ فروش در ش��ش ماهۀ
س��ال جاری نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته خبر
داد.رئیس امور سهام و مجامع شرکت فوالد مبارکه ،ادامه داد:
فوالد مبارکه در  ۱۸ماه گذشته ۲۰۰ ،درصد برای سهامداران
بازدهی داش��ته که این رقم بسیار خیره کننده است.او عمدۀ
سهامداران این شرکت را قشر ضعیف تا متوسط جامعه دانست
و گفت ۳۰ :درصد سهام شرکت فوالد مبارکه در دست سهام
عدال��ت ۱۶ ،درصد برای تأمین اجتماعی و  ۲درصد آن برای
صندوق عشایر و روس��تایی است که جزو دهک های پایین
جامعه محسوب می شوند.وی اظهار کرد :ارزش بازار فوالد از  ۹هزار
 ۶۰۰میلیارد تومان در س��ال  ۹۳به  ۴۰هزار میلیارد در س��ال جاری
رس��یده است که این رشد مرهون مدیریت صحیح و کنترل هزینه و
سرمایه گذاری مناسب است

 ۸۰۰برنامه همگانی و قهرمانی در اردبیل اجرا میشود

اردبیل،مهران محمدی :مدیرکل ورزش و جوانان
استان اردبیل گفت :به مناسبت هفته تربیت بدنی
و رزش  ۸۰۰برنامه همگانی ،قهرمانی و ورزشی
در اردبیل اجرا میش��ود.بهرام آقاخانی در جلسه
تش��ریح برنامههای هفته تربی��ت بدنی و ورزش
در اردبیل اظهار داش��ت :به مناسبت فرا رسیدن
هفت��ه تربیت بدنی و رزش  800برنامه همگانی،
قهرمانی و ورزشی در اردبیل اجرا میشود که در
این زمینه تمهیدات و برنامهریزیهای الزم انجام
یافته است.وی از برگزاری جشنواره سریعترین و
بلندترین دختر و پس��ر استان اردبیل به مناسبت

هفته تربیت بدنی در استان خبر داد و گفت :این
جشنواره در قالب  12جشنواره در شهرستانهای
اس��تان برگزار میش��ود که با هدف ایجاد نشاط
و ش��ادابی در بین هماس��تانیها مبنای کار قرار
گرفت��ه اس��ت.مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان
اردبیل گفت :برنامههای هفته تربیت بدنی استان
امسال با سه محور همگانی ،قهرمانی و ورزشی
در نظر گرفته شده است که بیشک خروجیهای
مطلوبی را به دنبال خواهد داشت و در این ارتباط
برگزاری برنامههای مختلفی در سطح استان در
نظر گرفته شده است.

با دستور وزیر جهاد کشاورزی و ابالغ مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی

طرح كار آمد سازي تعاونيهاي غير فعال و زيان ده آغاز شد

دکتر حس��ین ش��یرزاد معاون وزی��ر و مدیرعامل
سازمان مرکزی تعاون روستایی کشورگفت :طرح
كارآمدس��ازي تعاونيها و اتحاديه هاي روستائي و
كش��اورزي زيان ده و غيرفعال از جمله طرحهايي
اس��ت ك��ه در برنام��ه س��اماندهي ،س��ازماندهي
و كارآمدس��ازي ش��بكه تعاونيه��ای روس��تایی و
كش��اورزی به عن��وان يكي از طرحه��ای مهم و
اساس��ی مورد توجه ق��رار گرفت��ه و در جهت كار
آمد سازی بويژه بهبود وضعيت مالی شركت های
زيان ده و س��ر به سر و تعيين تكليف وساماندهی
ش��ركتهای غيرفعال به مرحلة اج��را در ميآيد .در
اين طرح با توجه به ش��رايط  ،مسائل و مشكالت
منحصر در هر تعاوني،روس��تا  ،شهرستان و استان

به ص��ورت غيرمتمركز و با اولوي��ت دادن به اخذ
نظر اعضاء  ،اركان و مديران آن تعاوني به موضوع
پرداخته و در همه اس��تانهاي كش��ور و براي كلیه
تعاونيهاي زيان ده  ،غير فعال و س��ربه سر به اجرا
در مي آيد .هدف کلی این طرح ،س��اماندهي و كار
آمد سازي شركتها واتحاديه هاي تعاوني روستايي
 ،كش��اورزي  ،زن��ان زيان ده و غير فعال ش��امل
بررسی وضعيت موجود مالي و فعاليتهاي اقتصادي
تعاونيه��ا از منظر زيان ده ب��ودن ،غير فعال بودن،
سربه سر بودن ،و تعيين عوامل زيان ده وغير فعال
ش��دن تعاونيها از نظر عوام��ل كمی و كيفی و نيز
سهم هر عامل ،مشخص نمودن ضعف ها  ،قوتها
،تهديدها،فرصتها و آثار و تبعات ادامه روند موجود

پیامکی از اعتبار صادرکننده چک
باخبر شوید

همزم��ان با پایان یافت��ن مهلت تعویض
و کارس��ازی چکه��ای ط��رح قدی��م با
دس��تهچکهای صیادی ،مشتریان بانک
صادرات ایران میتوانند با ارس��ال شناسه
اس��تعالم  ١٦رقمی من��درج در چکهای
صیادی به سامانه استعالم پیامکی بانک
مرکزی ،از وضعی��ت اعتباری صادرکننده
چک مطلع شوند .به گزارش روابطعمومی
بان��ک صادرات ایران ،س��امانه اس��تعالم
پيامکی صياد در بان��ک مرکزی با هدف
اطمینان از صالحیت حرفهای ،ش��فافیت
مالی ،کاستن از تعداد چکهای برگشتی
و کاه��ش ریس��ک در فضای کس��ب و
کار ،م��ورد بهرهب��رداری ق��رار گرفت��ه و
دارندگان دسته چکهای (صدور يکپارچه
الکترونيک دسته چک) صیاد میتوانند با
ارسال شناسه استعالم  ١٦رقمی از طریق
پیام��ک به ش��ماره  ٧٠١٧٠١از وضعیت
اعتب��اری صادرکننده چک به لحاظ تعداد
و مبلغ چکهای برگش��تی ثبت شده نزد
بانک مرکزی مطلع شوند .بر این اساس در
پیامک پاسخ ،وضعیت اعتباری صادرکننده
چک به صورت یکی از رنگهای س��فید،
زرد ،نارنج��ی ،قهوهای و قرمز مش��خص
شده و به ترتیب حاکی از نداشتن هرگونه
سابقه چک برگشتی ،دارای یک فقره چک
برگشتی یا حداکثر مبلغ  ٥٠میلیون ریال
تعهد برگش��تی ،دارای دو الی چهار فقره
چک برگشتی یا حداکثر مبلغ  ٢٠٠میلیون
ریال تعهد برگشتی ،دارای پنج تا  ١٠فقره
چک برگشتی یا حداکثر مبلغ  ٥٠٠میلیون
ریال تعهد برگش��تی و دارای بیش از ١٠
فقره چک برگش��تی یا بیش از مبلغ ٥٠٠
میلیون ریال تعهد برگشتی خواهد بود.
انجام بیش از  20هزار تراکنش
با خودپردازهای بانک شهر

رییس حوزه خوزس��تان بانک شهر گفت:
همزمان با فرارسیدن ایام اربعین و تاکنون
بیش از  20هزار تراکنش با خودپردازهای
ای��ن بانک از س��وی زائران حس��ینی در
مرز های چذابه و ش��لمچه صورت گرفته
اس��ت .به گزارش مرکز ارتباطات و روابط
عمومی بانک شهر ،فرید جاللی عزیزپور
با بیان این مطلب اظهار کرد :بانک شهر
در س��ال جاری و با هدف خدمات رسانی
هرچه بیشتر به زائران اربعین حسینی در
مرزهای خوزستان ،عالوه بر ارائه خدمات
در پیشخوان های شهرنت  ،پول رسانی به
زائ��ران از طریق خودپردازها را به صورت
شبانه روزی در برنامه خود داشته است.
خبرشهرستان

شهرستان

اخبار شهرستان
از ظرفیت جهاددانشگاهی در
تدوین استانداردها استفاده میکنیم

را برای مش��تریان فراهم می آورد که
بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی آن
توسط بانک مرکزی تضمین شده است.
دوره سپرده گذاری ارزی یکساله بوده و
امکان درخواست ابطال زودتر از موعد

مقرر وجود دارد که نرخ سودکمتری به
آن تعلق خواهد گرفت .نرخ سود سپرده
گذاری س��الیانه برای ی��ورو 3درصد،
دره��م امارات 2درصد و دالر آمریکا 4
درصد می باش��د که در مقایسه با نرخ

اخبار

تعاوني ،پيش بيني و ارائه راهكارهاي فعال نمودن
تعاونيهاي غير فعال وس��ود آور نمودن تعاونيهاي
زيان ده و س��ر به س��ر ،تدوين برنامه هاي كوتاه
م��دت و ميان م��دت هدايتي ،حمايت��ي و نظارتي
جهت تقويت واحياء تعاونيهاي زيان ده ،غير فعال
و سر به س��ر ،تهيه و تصويب شد .برنامه عملياتي
كار آمدس��ازي ه��ر تعاوني (به ترتي��ب تعاونيهاي
در اولوي��ت) ،عملياتي ك��ردن برنامه هاي مصوب
به ترتي��ب اولويت تعاونيهاي زيان��ده ،غير فعال و
سربه سر می باشد .همچنین براساس دستورالعمل
انحالل شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و
كش��اورزي ،موضوع فصل بيستم قانون شركتهاي
تعاوني و فصل هفتم اساس��نامه شركتها و اتحاديه

هاي تعاوني؛ در مواردي كه انحالل موضوعيت پيدا
مي كند باید  -1 :ش��ركتها و اتحاديه هاي تعاوني
بنا به عللی از جمله كاهش س��رمايه به ميزانی كه
ادامه عمليات مقدور و يا به صالح نباشد با تصويب
مجمع عمومي فوق العاده -2 .توقف فعاليت شركت
بيش از يك س��ال بدون عذر موجه با نظر سازمان
مركزي تعاون روستايي -3 .عدم رعايت قوانين و
مقررات مربوطه پس از سه بار اخطار كتبي توسط
س��ازمان تعاون شهرستان ذيربط -4 .اتمام برنامه
اي كه به موجب اساس��نامه ،ش��ركت براي انجام
آن تاسيس ش��ده است  ،و تصميم مجمع عمومي
فوقالع��اده و اعمال ماده  146قانون ش��ركتهاي
تعاوني الزم است بکار گرفته شود.

خدمات ورزشي شركت پااليش
نفت اصفهان به كاركنانش

اصفهان،مری��م کربالیی:رئی��س اداره
خدم��ات عمومی ،اجتماع��ی و منازل
سازماني شرکت پااليش نفت اصفهان
با بيان اينکه گسترش ورزش عمومي
و همگان��ي ،مولف��ه اصلي فعاليتهاي
اين اداره اس��ت و در اين راستا اماکن
ورزش��ي مناس��بي در جه��ت رش��ته
ه��اي مختلف ب��ه روز ش��ده  ،مهيا و
نگهداري مي شود ،گفت :سالن هاي
فعال ش��ركت عبارت اس��ت ازس��الن
چندمنظوره در رش��ته هاي فوتس��ال،
واليب��ال ،بس��كتبال ،بدمينتون  ،يوگا
وس��الن ه��اي اختصاصي بدنس��ازي،
كش��تي ،تيران��دازي ،دارت ،ش��طرنج،
رزمي ،ژيمناس��تيك ،زورخانه ،زمين
فوتب��ال و زمي��ن اس��كيت ،اس��تخر
و درآين��ده نزدي��ك زمين ورزش��هاي
ساحلي.سید عباس احمدی افزود :این
سالن ها همواره در حال به روز شدن
بوده و در طول ايام هفته ،صبح ها در
اختي��ار بانوان و بعد از ظهرها در اختيار
آقايان قرار دارد؛ در اين راستا کارکنان
و همس��ران آنان اعم از فرزندان پسر،
فرزندان دختر ،جانبازان و...مي توانندبه
س��الن ها آم��ده و زير نظ��ر مربيان
مجرب ،از تمام برنامه هاي ورزش��ي
بهره مند ش��وند .در کنار آن ،درطول
سال ليگ هاي داخلي نيز فعال است.
براي مثال مسابقات ليگ فوتسال جام
واليت باحضور ۱۴تيم ۱۲نفره وحدود
چهار ماه برگزار مي شود .اين سري از
مسابقات به رشته هاي ديگري مانند
واليبال وش��طرنج نيز تسري يافته ودر
آينده س��اير رشته ها را نيز در برخواهد
گرفت  .همچنين با مجوزهاي مديريت
ورزشدوست شركت ،به مناسبت هاي
مختلف س��ال ،همچون س��وم خرداد،
هفت��ه دف��اع مق��دس ،هفت��ه تربيت
بدني ،هفته بسيج و دهه مبارك فجر،
در تمام رش��ته ها مس��ابقات ورزش��ي
برگزارمي گردد  .الزم به ذكر اس��ت با
ت�لاش و پيگيري هاي اين امور ،تيم
هاي ورزش��ي اين ش��ركت همچون
رشته هاي ورزشي شطرنج وفوتبال در
مسابقات اس��تاني حضور مي يابند.وی
با اش��اره به اینکه در هفته گرامیداشت
دفاع مقدس س��ال جاري بيش از ۵۷۵
ورزش��کار در رشته اي مختلف ورزشي
به رقابت پرداختند ،ادامه داد :همچنين
در اين ش��رکت ،دو گ��روه كوهنوردي
بان��وان وآقاي��ان  ،در رش��ته ورزش��ي
كوهنوردي بسيار فعال هستند.

