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اخبار
مسابقه مهرماه باشگاه مشتريان بانک
صادرات ايران برگزار ميشود

چهلمي��ن مس��ابقه باشگاه مشتري��ان بانک
صادرات ايران در مهر م��اه همراه با اعطاي
جوايز ويژه به اعض��اي متولد اين ماه برگزار
ميشود.ب��ه گ��زارش رواب��ط عموميبانک
ص��ادرات اي��ران ،باشگ��اه مشتري��ان بانک
ص��ادرات اي��ران ،با رويک��رد آگاهيبخشي،
معرف��ي ،آم��وزش ،تروي��ج ،تبلي��غ و اشاعه
محصوالت و خدم��ات نوين بانكي ،اقدام به
برگزاري مس��ابقاتي بهط��ور ماهانه در ميان
اعضاي اين باشگاه کرده است.اين مسابقه در
مهرماه (مسابقه شماره  )٤٠با هدف سنجش
و ارزيابي اطالع��ات مخاطبين از طرحهاي
باشگ��اه مشتري��ان و بانک��داري الکترونيک
برگزار ميش��ود .آن دسته از اعضاي باشگاه
ک��ه به س��واالت مطرحش��ده پاسخ صحيح
بدهند ،در قرعهکشي پاياني شرکت داده شده
و در نهاي��ت به  ٢٠نفر از برندگان مس��ابقه
جوايز  ٢ميليون ريال��ي تعلق خواهد گرفت.
همچنين در طرحي ديگر ،اين باشگاه به قيد
قرعه ،به  ٢٠نفر از اعضاي باشگاه مشتريان
ن
متولد مهرماه ،تع��داد  ٢٠جايزه يک ميليو 
ريال��ي اعطا و به حس��ابشان واري��ز خواهد
کرد .عالقهمندان به شرکت در اين مس��ابقه
ميتوانند به سامان��ه باشگاه مشتريان بانک
صادرات ايران به نشان��ي https://club.
 bsi.irمراجعه کنند.
معرفي مدير جديد بانك صنعت و
معدن در استان خراسان رضوي

جلس��ه معارفه مدي��ر بانك صنع��ت و معدن
در است��ان خراسان رضوي با حضور حس��ين
عسكري عضو هيأت مديره و مصطفي راستي
فر مدير ام��ور راهبري شعب روز شنبه سي ام
شهريورماه در محل ساختمان مديريت شعبه
مشهد برگزار شد.به گزارش پايگاه اطالع رساني
بانك صنعت و معدن ،در اين جلسه غالمرضا
حسن زاده قرائي به عنوان مدير استان خراسان
رضوي و رئيس شعبه مشهد معرفي و از خدمات
حسين يوسفي تقدير شد.حسين عسكري در
اين جلس��ه ضمن تقدير از زحمات سرپرست
پيشين شعب خراسان رضوي اظهار داشت :با
توجه به عملكرد بانك صنعت و معدن در سال
گذشت��ه الزم است با تالش تماميكاركنان از
دانش موجود به صورت سيستماتيك براي رفع
چالشها و موانع استفاده كنيم.وي با اشاره به
افزايش اختيارات شعب بر ضرورت تأمين منابع
تأكيد نمود و افزود :براي افزايش نسبت كفايت
سرمايه بانك و تغيير پرتفوي بانك از ارزي به
ريالي ،ضرورت دارد مديران اين بانك در شعب
و ستاد در تعامل با يكديگر و به صورتي كامال
هماهنگ و شفاف عم��ل نمايند.عضو هيأت
مدي��ره بانك خاطرنشان ساخ��ت :سعي ما بر
اي��ن است با يك برنامه مدون از تماميابزارها
و روشهاي بانكداري مدرن همچون بانكداري
شركتي و ديجيتال در جهت بهبود شاخصهاي
عملك��ردي در زمين��ه جذب مناب��ع ،وصول
مطالبات ،فروش اموال تمليكي و بهبود رابطه
با فعاالن اقتصادي به��ره برداري كنيم.وي با
بيان اهميت ارائه مشاوره تخصصي به مشتريان
بر ضرورت تس��هيل دسترسي آنان به خدمات
بانكي و رعايت اص��ول مشتري مداري تأكيد
كرد و افزود :توجه به اهليت و صالحيت افراد
متقاضي تسهيالت و سپس دقت در تخصيص
و نظ��ارت بر اج��راي طرحهاي صنعتي سبب
مديريت صحيح منابع مالي بانك خواهد شد.
صرافي بانک تجارت آماده تامين ارز
مسافران اربعين

مديرعامل شرکت صرافي بانک تجارت ايران
از اعالم آمادگي اين شرک��ت براي عرضه ارز
به زائران اربعين حس��يني خب��ر داد .به گزارش
روابطعموميبانک تجارت ،حميد رضا پارساپور
مديرعامل صراف��ي بانک تجارت با اعالم اين
خبر گفت :در راستاي توسعه خدمات ارزي ،اين
صرافي به عنوان يکي از صرافيهاي منتخب
بان��ک مرکزي ازآمادگ��ي الزم براي تامين ارز
زائران اربعين برخ��وردار است.وي افزود :زائران
محترم ميتوانند قبل از عزيمت به کشور عراق
تا سقف  ١٠٠يورو يا معادل آن به ارزهاي ديگر
به نرخ اعالميبان��ک مرکزي از صرافي بانک
تجارت ارز تهيه کنند.مديرعامل صرافي بانک
تجارت يادآور ش��د :براي تحويل ارز به زائرين
اربعين حسيني ،اصل گذرنامه و حضور شخص
زائر ضروري است و هر زائر تنها يک بار قادر به
خريد ارز از اين طريق است.متقاضيان ميتوانند
جهت تهيه ارز به نشاني صرافي بانک تجارت در
تهران به نشاني خيابان شريعتي ،پايين تر از بهار
شيراز مراجعه کنند.

کاهش برداشتهاي غير مجاز بانکي با « رمزنت» بانک شهر

مع��اون برنامهريزي و فن��اوري اطالعات
بانک ش��هر با اش��اره به تاکي��دات بانک
مرکزي جمه��وري اس�لاميايران مبني
ب��ر اس��تفاده مش��تريان ش��بکه بانکي از
رمزه��اي يکب��ار مصرف ب��راي تبادالت
مالي بر بس��تر اينترنت،گفت :مش��تريان
بانک شهر ميتوانند براي باال بردن امنيت
تراکنشه��اي بانکي خود از ن��رم افزار»
رمزنت» اين بانک استفاده کنند.به گزارش

مرکز ارتباطات و روابط عموميبانک شهر،
جواد عطاران با بيان اين مطلب اظهار کرد:
به منظور ايجاد بس��تر امن براي مشتريان
بانک در زمان انجام تراکنشهاي کارتي،
بانک ش��هر اقدام به پياده سازي نرم افزار
«رمز نت» کرده اس��ت ک��ه اين نرم افزار
امکان توليد رمز يکب��ار مصرف اول و در
مرحله بعد رمز دوم کارت به منظور انجام
تراکن��ش از طريق درگاهه��اي حضوري

و اينترنت��ي و همچنين تولي��د رمز يکبار
مصرف کانالهاي مدرن را براي مشتريان
فراهم ميسازد.وي با بيان اينکه مشتريان
بانک شهر ميتوانند اين نرم افزار را براي
گوشيهاي هوشمند خود از بازارهاي معتبر
 play storeو کافه بازار براي سيس��تم
عامل اندرويد و سيبچه براي  iosدريافت
کنند ،تصريح کرد :مش��تريان بانک شهر
ميتوانن��د با دانلود نرم اف��زار» رمزنت»و

فعالسازي آن،از رمز توليد شده ﺗﻮﺳﻂ اين
نرم افزار به مدت  60ثانيه اﺳﺘﻔﺎده کنند.
اﯾﻦ رﻣﺰ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ
و ﺑﻌﺪ از آن اﻋﺘﺒﺎرش را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ؛
ﻟﺬا اﻓﺸﺎ ﺷﺪن اﯾﻦ رﻣﺰ ،ﺧﻄﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.مع��اون برنامهري��زي و فن��اوري
اطالعات بان��ک شهر با اش��اره به اينکه
مهمتري��ن مزي��ت استفاده از ن��رم افزار»
رمزنت» اين است که دانس��تن رمز بانکي

اعضاي ستاد راهبردي بيمه اربعين در
بيمه ايران تعيين شدند

مشتريان براي ديگران غيرممکن ميشود،
خاطرنشان کرد :قطعا باگستـرش استفاده
از اين نرم افزار ،شاهد کاهش بس��يار زياد
جرائم سايبري مالي به خصوص در بحث
برداشتهاي غير مجاز بانکي خواهيم بود.

حجت اله مهديان رييس هيات مديره و مدير عامل بانک توسعه تعاون:

زيرساختهاي فناوري بانک توسعه تعاون از وضعيت مطلوبي برخوردار است

حجت اله مهديان رييس هيات مديره و مدير عامل بانک توسعه تعاون در جلسه
معارف��ه دو تن از اعضاي هيات مديره شرکت «سمات» گفت :شرکت سامانه
متمرکز الکترونيک توسعه تعاون «سم��ات» از مهمترين ارکان زير مجموعه
بانک توسعه تعاون است که پروژههاي بس��يار مهميدر ايجاد زيرساختهاي
فن��اوري اطالعات و پيشبرد بانک��داري الکترونيک را به اج��را در آورده است.
مهديان نقش شرکت سمات را در توسعه و تس��هيل ارتباطات ديجيتال بانک
با اتحاديهها و تعاونيها حائز اهميت دانست و افزود :بانک توسعه تعاون جهت
روانسازي فرآيندهاي بانکداري توسعهاي نيازمند زيرساختهاي قابل اتکايي
درحوزههاي فناوري اطالعات بوده است که با همکاري و مساعد امور فناوري
بان��ک و شرکت سمات اين مهم صورت پذيرفت��ه است.وي خاطر نشان کرد:
بانک توسعه تعاون نقش عامليتي خود در تکاليف ملي و توسعهاي را با اتکا به
سامانههاي الکترونيک ايفا مينمايد که شرکت سمات اقدامات گستردهاي را در
اين حوزه انجام داده است.مدير عامل بانک توسعه تعاون تأمين و تخصيص 34
هزار دستگاه پايانه ف��روش و استقرار هفتصد دستگاه خودپرداز را از مهمترين
تجهيزات الکترونيک اين بان��ک در سراسر کشور نام برد و همچنين اقدامات
مشترک بانک توسعه تعاون و شرکت سمات در راستاي کارآمد نمودن پايانههاي
فروش وشبکه خودپرداز بانک را مهم برشمرد و گفت :تخصيص مناسب و بهينه

ابزاره��اي پرداخت به تعاونيها و مشتريان اقدام مهميبراي توسعه ارتباطات و
خدمترساني گس��ترده به جامعه هدف ميباشد.درادامه سيد باقر فتاحي عضو
هيات مديره بانک توسعه تعاون راهاندازي سامانه اموال ترهيني اين بانک را از
جمل��ه پروژههاي مشترک شرکت سمات و شرکت خدمات و پشتيباني توسعه
تعاون نام برد و گفت :شرکتهاي تابعه بانک با همکاري مناسب ميتوانند در
تکمي��ل زنجيره ارزش بانک موثر واقع شوند .وي همچنين به شبکه هوشمند
ارتباطات و مبادالت تعاونيها و پيادهسازي سامانه ملي خريد و فوش محصوالت

29مهرماه قرعهکشي سپردههاي قرضالحسنه پساندازريالي
صندوق قرض الحسنه بانک پارسيان برگزارميشود

به پاس قدردان��ي از نيت خير سپردهگ��ذارن محترم،
مراسم نهايي شناسايي برندگان قرعهکشي سپردههاي
قرضالحس��نه پسانداز ريالي صندوق قرضالحسنه
بانک پارسيان با حضور اعضاي محترم هيأت نظارت
بر انجام قرعه کشي ،در روز دوشنبه مورخ  29مهرماه
سال  1398برگزارخواه��د شد.شرکت در قرعه کشي
جوايز حسابهاي قرضالحس��نه پسانداز ريالي منوط
به مفتوح بودن حساب و داشتن حداقل موجودي500
هزارريال در روز قرعه کشي است.شرط اعطاي جايزه،
حفظ حداقل موجودي ط��ي سه ماه يا  90روز متوالي
در ط��ي دوره يا از زمان آخرين مهلت افتتاح حس��اب
يا تکميل موج��ودي (25مهر )98خواهد بود.جوايز اين
دوره از قرعهکشي سپردههاي صندوق قرضالحس��نه

بانک پارسيان شامل 37 -1:کمک هزينه خريد واحد
مسکوني 1.000.000.000ريالي 57 -2،کمک هزينه
خريد خودرو داخلي 300.000.000ريالي67 -3،کمک
هزينه خريد لوازم خانگي توليد داخلي 150.000.000
ريالي77-4،کم��ک هزين��ه سفر به عتب��ات عاليات
 50.000.000ريالي87-5،کم��ک هزينه خريد صنايع
دستي  20.000.000ريال��ي و دهها هزار جايزه نقدي
ميباشد.اساميبرندگان در آبان ماه  1398از کانالهاي
ارتباطي ذيل به مشتريان اطالعرساني خواهد شد-1:
پايگاه اينترنتي صندوق قرضالحسنه پارسيان www.
 -sandogh.parsian-bank.ir2شع��ب بانک
پارسي��ان در سراسر کشور -3پايگ��اه اينترنتي بانک
پارسيان به آدرس www.parsian-bank.ir

کشاورزي به عنوان محصوالت شرکت سمات اشاره نمود .محمد رضا اکبري
مدير عامل شرکت سمات ضم��ن ارائه گزارشي از عملکرد اين شرکت گفت:
طراحي و ايجاد مرکز عمليات شبک��ه ( ،)NOCراهاندازي مرکز تماس بانک
( ،)Call centerمرک��ز عمليات بانک توسعه تع��اون( ،)SOCتوليد سامانه
مديريت پايانههاي ف��روش( ،)TMSو سامانه مديريت پذيرندگان پايانههاي
ف��روش ()MMSاز مهمتري��ن پروژههاي بوده است .وي اف��زود :همزمان با
توانمندس��ازي شرکت سمات ،ارائه خدمات و محصوالت الکترونيک به شبکه
بانکي کشور ميسر گرديده است .اکبري طراحي و توليد سامانه شناسايي ذينفع
واحد و توليد سامانه تأمين مالي جمعي به سفارش برخي موسسات مالي را در
زمره اين اقدامات برشمرد.علي يکتا مدير امور فناوري اطالعات و ارتباطات بانک
توسعه تعاون در اين جلسه گفت :بانک توسعه تعاون اقدامات زيرساختي مناسبي
براي ورود به حوزه بانکداري ديجيتال انجام داده است و در اين راستا انبار داده
بانک و تجهيزات سختافزاري مورد نياز ساماندهي و بکار گرفته شده است.در
ادام��ه محمد جعفر ايراني و محمد مباشرزادگان به عنوان اعضاي جديد هيات
مديره شرکت سامانه متمرکز الکترونيک توسعه تعاون «سمات» معارفه شدند
و مدي��ران شرکت سمات و روساي ادارات زير مجموعه امور فناوري اطالعات
گزارشي از اقدامات و پروژههاي مشترک ارائه نمودند.

 96درصد پروژه مهار آبهاي مرزي
با کمک بانک سپه اجرايي شد

پايگ��اه اطالع رساني بانک سپه :معاون برنامهريزي و امور
اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي ،مشارکت بانک سپه در ابر
پروژه آبهاي مرزي را جزو افتخارات بزرگ اين بانک قلمداد
کرد.عبدالمه��دي بخشنده در مجمع عموميعادي ساليانه
بانک سپه ضمن اشاره به اختصاص  8ميليارد و  500ميليون
دالر اعتبار براي اجراي مهار آبهاي مرزي کشور ،تصريح
کرد :با همک��اري وزارت خانههاي کشاورزي ،نيرو و بانک
سپه  96درصد پروژهه��اي طرح ملي مهار آبهاي مرزي
عملياتي شده است.وي ،با قدرداني از تالشهاي شبانهروزي
مديرعام��ل ،اعضاي هيئتمديره ،ارک��ان و کارکنان بانک
سپ��ه در سال گذشته ،از همکاريهاي اين بانک در اجراي
ط��رح مهار آبهاي مرزي ،خري��د تضميني گندم ،سامانه
توزيع آرد و سامانه نهادههاي داميو نيز تخصيص منابع از

محل صندوق توسعه ملي و سرمايهگذاريهاي انجامشده
در بخ��ش کشاورزي تشکر کرد.وي گفت :اجراي ابر پروژه
مهار آبهاي مرزي کشور با همکاري مشترک وزارت جهاد
کشاورزي و وزارت نيرو و بانک سپه به مديريت بيش از 5.5
ميليارد مترمکعب آبي ک��ه از مرزهاي کشور خارج ميشد،
منجر شد.بخشنده افزود :با اجراي طرح مهار آبهاي مرزي
 224ه��زار هکتار زمين زراعي زهکشي و به شبکه آبياري
مجهز شد اضافه ش��د و  180هزار هکتار زمين کشاورزي
براي اولين بار زير کشت آبي رفت.معاون برنامهريزي و امور
اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي تأکيد کرد :هر زمان که با
مجموعه و مديران بانک سپه در اين حوزه تماس يا ارتباطي
داشتيم نهايت مس��اعدت و همراهي را در اين خصوص با
جهاد کشاورزي داشتهاند.

با آغاز سال تحصيلي:

بيستمين مدرسه «مهر نوين» در شهرستان فيروزکوه افتتاح شد

با آغاز سال تحصيلي :بيس��تمين مدرسه «مهر نوين»
در شهرستان فيروزکوه افتتاح شدهمزمان با آغاز سال
تحصيلي جديد بيستمين مدرسه بانک اقتصادنوين با نام
«مهر نوين» به کودکان و نوجوانان شهرستان فيروزکوه
در استان تهران تقديم شد.به گزارش روابط عموميبانک
اقتصادنوي��ن؛ در آيين افتتاح اي��ن مدرسه که با حضور
محمدعلي ايزدي رئيس هيئتمديره بانک ،جمعي از
مقامات و مس��ئوالن استاني و معلمان و دانشآموزان
مدرسه برگزار ش��د ،عليرضا بلگوري ،مديرعامل بانک
ضم��ن تبريک فرارسي��دن سال تحصيل��ي جديد ،به

رويکرد بانک اقتصادنوين در حوزه ايفاي مسئوليتهاي
اجتماعي اشاره کرد و گفت :آنچه سبب مشارکت بانک
اقتصادنوين در احداث مدرسه در مناطق کمتر برخوردار
شده است ،اهميت موضوع آموزش و پرورش و نقش آن
در توسعه اقتصادي کشور است.او افزود :رشد و توسعه
يک کشور در گرو پرورش انس��انهاي آگاه و مسئول
است و کارکرد آموزش و پرورش در ساختن انسانهاي
آگاه ،مسئول و پويا بر هيچ صاحبنظري پوشيده نيست.
بلگوري وجود سه سرمايه مالي ،فيزيکي و انس��اني را
از الزام��ات توسعه خواند و اف��زود در اين بين ،سرمايه

انس��اني به لحاظ آن که ميتواند از سرمايههاي ديگر
در جه��ت توسعه بهرهبرداري کن��د از اهميت بيشتري
برخ��وردار است.مديرعامل بان��ک اقتصادنوين ضمن
قدردان��ي از دستاندرکاران احداث اين مدرسه ،بر لزوم
توجه ب��ه تفاوتها و تنوع استعداده��ا در دانشآموزان
تاکيد کرد و گفت :معلمان عزيز و اوليا بايد کمک کنند
استعدادهاي متنوع دانشآموزان در مدارس شکوفا شود؛
چرا که کشور به همه تخصصها و مشاغل احتياج دارد.
در مراسم افتتاح مدرس��ه مهر نوين بانک اقتصادنوين
در شهرستان فيروزکوه ،جماراني ،فرماندار و بنار ،رئيس

آم��وزش و پرورش اين شهرست��ان در سخناني ضمن
قدرداني از اقدام خيرخواهانه بانک اقتصادنوين در ساخت
مدرسه مهرنوي��ن ،ابراز اميدواري کردند امکانات ايجاد
شده بتوان��د زمينه پرورش استعداده��اي دانشآموزان
اين شهرستان را بيش از پيش فراهم کند.گفتني است،
مدرسه شش کالسه مهر نوين شهرستان فيروزکوه با
 500مترمرب��ع محوطه و  400مترمربع زيربنا ساخته و
تجهيز شده است .همچنين بانک اقتصادنوين بهمنظور
حماي��ت و تشويق دانشآموزان ب��ه يادگيري ،تعدادي
کولهپشتي حاوي لوازمالتحرير به آنها اهدا کرد.

روح اله خدارحمي:

هفته دفاع مقدس يادآور مقاومت همه جانبه
ملت شريف ايران،مقابل زياده خواهيهاي
دشمن��ان اين مرز و بوم است و بس��يجيان
نماينده تفکر بس��يجي و تفس��ير روشن از
تعبير بنيانگذار انقالب اسالميحضرت امام
خميني(ره) هس��تند که فرمودند »:بس��يج
شجره طيب��ه و درخ��ت تن��اور و پرثمري
است که شکوفههاي آن بوي بهار وصل و
طراوت يقين و حديث عشق ميدهد».روح
اله خدارحميمديرعامل بانک کشاورزي روز
دوشنب��ه اول مهرماه سال ج��اري در جمع
بس��يجيان اين بانک با بيان مطلب فوق و
گراميداشت هفته دفاع مقدس،به چگونگي
شکل گيري بس��يج در کشور ونقش آن در

همه کارکنان بانک کشاورزي بسيجي اند

سازماندهي جامع��ه براي رسيدن به اهداف
انقالب اسالميگفت :معجزه بزرگ حضرت
ام��ام (ره) اين بود که ب��اور مردم،شخصيت
دادن به مرد و مح��ور قراردادن آنان و خود
را خادم مردم دانس��تن را ترويج و فرهنگ
بسيجي يعني فرهنگ ايثار ،ازخودگذشتگي،
اخ�لاق ،تدي��ن ،اخالص،خدم��ت و  .....را
در جامع��ه نهادينه کرد.به گ��زارش روابط
عموم��يو همکاريهاي بي��ن الملل بانک
کشاورزي،خدارحميب��ا بي��ان اينکه وظيفه
امروز ما در بانک کشاورزي و در کشور عمل
به همان باورها وتبعي��ت از همان فرهنگ
اس��ت افزود :به عبارت ديگ��ر بايد راهي را
انتخاب کنيم که کش��ور و بانک پرتوان تر

کان��ون جوانههاي بانک ملي ايران که محلي براي ارائه
آموزشه��اي اقتص��ادي به نوجوانان اس��ت و به خوبي
توانس��ته جايگاه خود را در ميان مخاطبانش پيدا کند را
ميتوان چکيده تجربيات  9دهه بانک و راهي براي انتقال
آن به نسل بعدي دانست.به گزارش روابط عموميبانک
ملي ايران ،کانون جوانهها توانسته با ارائه مفاهيم به شکلي
ساده و مورد پسند رده سني هدف در فضاي مجازي ،به
خوب��ي نظر آنها را جلب کند.اکنون تعداد اعضاي کانون
جوانههاي بانک ملي اي��ران به مرز يک ميليون و 800
هزار نفر رسيده است .اين کانون که از سال  1392با هدف
آموزش مسائل مالي و افزايش سواد اقتصادي در مدارس
و گروه سني ک��ودک و نوجوان تشکيل شده ،در تالش

و شکوفاتر از ه��ر زمان ديگر حرکت کنند.
وي اضاف��ه کرد :بايد زمين��ه و شرايطي را
به وج��ود آوريم تا اخالق کارگزاري به طور
کام��ل رعايت و اجرا شود .همچنين بايد در
مس��يري قرار گيريم که به تنظيم و بهبود
امور م��ردم بيانجامد .مواجه��ه آگاهانه ايي
که در بياني��ه گام دوم انق�لاب آمده است
همين ج��ا معني پي��دا ميکن��د  ،يعني در
شرايط پرتنش فعلي که دشمنان بد عهد ما
به وج��ود آوردهاند اعتماد افزايي و اطمينان
سازي کنيم.خدارحميخاطر نشان کرد :اين
اعتمادسازي و اطمينان دهي با درستکاري
و روحيه بسيجي و متابعت از همان فرهنگ
ناب به دست ميآيد و امي��دوارم همکاران

بسيجي در بانک کشاورزي مشوق و مروج
چنين روحي��هاي باشند.خدارحميدر بخش
ديگ��ري از سخن��ان خود کارکن��ان بانک
کشاورزي و نقش آنان در خدمت رساني به
شريفترين اقشار کشور را عملي بس��يجي
و ناشي ازتفکر و فرهنگ بس��يجي توصيف
کرد و افزود :همان طور که بارها اشاره کرده
ام ،ت��ک تک کارکنان بان��ک کشاورزي به
معناي واقعي بسيجي هستند يعني در ارايه
خدم��ت به هموطنان مصمم ان��د و با ارايه
خدمات متن��وع از يکديگر سقبت ميگيرند
و کارنام��هاي روشن و پرافتخار از خود برجا
گذاشت��ه اند.مديرعامل بان��ک کشاورزي از
بس��يجيان بانک و از مجموعه اقداماتي که

کانون جوانههاي بانک ملي ايران ،پيش به سوي آينده درخشان

است با به کارگيري شيوهها و ابزارهاي مختلف از جمله
ب��ازي ،سرگرمي ،مشارکت در برگزاري رويدادها ،برپايي
مس��ابقه و جشنواره و اردو ،مخاطبانش را هر چه بيشتر
با مفاهيم حوزه پولي و بانکي آشنا کند.کانون جوانههاي
بانک ملي ايران در فضاي مجازي نيز فعاليت گستردهاي
دارد .در حال حاضر صفحه اينس��تاگرام کانون حدود 20
هزار نفر دنبال کننده دارد .در اين صفحه عالوه بر اخبار
تصوي��ري مرتبط با کانون ،انواع فيلم ،انيميشن ،داستان
و مسابقات مرتبط با مخاطبان نيز منتشر ميشود.تعداد
بازدي��د از ويدئوهاي صفحه اختصاص��ي اين کانون در
آپارات نيز به بيش از  22هزار بار رسيده است .اين ويدئوها
اغلب با ه��دف ارائه مفاهيم اقتصادي و نيز محصوالت

ارائه ش��ده توسط کانون تهيه و منتشر شده است.کانال
کانون جوانههاي بانک ملي ايران در اپليکيشن «بله» که
با اهداف فوق فعاليت مينمايد هم اکنون بيش از سه هزار
و  700نفر عضو دارد .در اين کانال مفاهيم توليدي درقالب
عکس،متنوفيلممنتشرميگردد.همچنينتعداداعضاي
کانون جوانههاي بانک ملي ايران که تا کنون از موزه اين
بانک بازديد کرده اند ،از مرز  12هزار نفر عبور کرده است.
بر گزاري مسابقات عکاسي «نوروز شاد با کانون جوانهها»
و «خريد جوانهها» و نيز مسابقه «نامهاي به معلم خوبم»
به خوبي مورد استقبال اعضاي کانون قرار گرفت«.کتاب»
يکي از مهمترين محورهاي مورد تاکيد اين کانون است
و برگزاري مس��ابقه کتابخواني «يک ماه ،دو کتاب» به

براي بسط فرهنگ بس��يجي و بزرگداشت
هفته دف��اع مقدس انج��ام دادهاند تشکر و
اب��راز امي��دواري کرد :بس��يجيان همچون
هميشه در اج��راي برنامههاي خود رضايت
خ��دا و م��ردم را در نظ��ر بگيرند.بر اساس
اين گزارش ،پي��ش از سخنراني مديرعامل
بانک کشاورزي محمد صديق فرمانده حوزه
مقاومت بسيج اين بانک گزارش مفصلي از
عملکرد  8ماه گذشته اين حوزه ارايه و خاطر
نشان کرد :نزديک به  10هزار نفر در بانک
کشاورزي عضو بس��يج هستند و بر اساس
آمارها و سياستهاي وزارت امور اقتصادي
و دارايي جذب حداکثري و 100درصدي در
اين حوزه محقق شده است.

مناسب��ت ماه مب��ارک رمضان و نيز انتش��ار کتابهاي
«بزرگتري��ن فيل جهان»« ،اسبي ب��ه نام شباهنگ» و
«موشهاي دندان اره اي» از اقدامات قابل توجه کانون
جوانهه��اي بانک ملي اي��ران در اين زمينه است.برپايي
جشنواره بزرگ «بيستابيست» با هدف ترغيب اعضاي
کانون به استفاده از کارتهاي بانکي ،برگزاري مس��ابقه
استان��ي «ده پرسش ،پنج جايزه» ،مشارکت در جشنواره
نقاشي «زير چتر صلح» با کميته زنان و کودکان انجمن
صلح ايران و کميس��يون ملي يونسکو در ايران و افتتاح
غرفه کاربازي��ا در شهر مشاغل کودکان برج ميالد تنها
بخشي از اقدامات کانون جوانههاي بانک ملي ايران براي
توسعه دانش اقتصادي ميان نوجوانان است

اعضاي ستاد راهبردي بيمه اربعين با مصوبه
هيات مديره شرکت سهاميبيمه ايران تعيين
شدند.اعضاي ستاد راهبردي بيمه اربعين در
بيمه ايران ش��امل:دکتر رضايي عضو هيات
مدي��ره به عنوان رييس س��تاد ،حقيقي پناه
مديرکل امور ش��عب به عنوان دبير س��تاد و
عضوي��ت آقايان زاهدنيا مع��اون فني ،دکتر
اناري مديرکل بيمههاي اش��خاص ،سادات
مير مدي��رکل روابط عموم��يو بين الملل،
فراش��ياني مدي��رکل بيمهه��اي اتومبيل و
نظ��ري مديرکل امور مالي هس��تند.الزم به
توضيح اس��ت که کارشناس��ان بيمه ايران
در داخل کش��ور با اعزام و استقرار تيمهاي
خس��ارت س��يار در نقاط مختلف کش��ور و
همچنين استقرار در شهرهاي زيارتي کشور
عراق براي ارائه خدمت به زوار عزيز اربعين
حسيني مستقر ميشوند.
حضور بيمه نوين در پنجمين نمايشگاه
بينالمللي دارو و صنايع وابسته

همزم��ان با برگ��زاري پنجمين نمايش��گاه
بينالمللي ايران فارما (دارو و صنايع وابسته)،
شرکت بيمه نوين با حضور در اين نمايشگاه،
آماده معرفي محصوالت ،خدمات و طرحهاي
بيمهاي خ��ود و ارائ��ه راهنماييه��اي الزم
به مراجعهکنندگان اس��ت.به گ��زارش روابط
عموميو امور بينالملل بيمه نوين ،کارشناسان
اين شرکت به همراهي بانک اقتصاد نوين در
سالن شبستان مصلي امام خميني (ره) غرفه
 106 B- B109حض��ور دارند.پنجمي��ن
نمايش��گاه بينالمللي دارو و صنايع وابس��ته
(ايران فارما  ،)٢٠١٩چون ادوار گذشته توسط
س��نديکاي صاحبان صنايع داروهاي انساني
ايران و با همکاري وزارت بهداش��ت ،درمان
و آموزش پزشکي ،سازمان غذا و دارو  ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالميو با مشارکت گسترده
انجمنه��ا و حض��ور بيش از  ٥٠٠ش��رکت
دارويي و صنايع وابس��ته مرتبط برگزار شده
اس��ت .شرکت بيمه نوين نيز امسال با هدف
معرفي طرحهاي متنوع بيمهاي خود به ويژه
در زمينه مسئوليت پزشکان و پيراپزشکان در
اين نمايش��گاه حضور يافته است.نمايشگاه
بينالمللي ايران فارما از تاريخ  ٢تا  ۴مهر ماه
 ١٣٩٨از ساعت  ٩الي  ١٨در محل مصلي امام
خميني(ره) تهران در حال برگزاري است.

اخبار
کارکنان بيمه آسيا
خون خود را اهدا کردند

همزم��ان با گراميداشت هفت��ه دفاع مقدس،
مدي��ران و کارکنان بيمه آسيا با هدف ترويج
فرهنگ ايثار و کمک به بيماران نيازمند ،بخشي
از خون خود را اه��دا کردند.به گزارش روابط
عموميبيمه آسيا ،مديران و کارکنان بيمه آسيا
همزمان با هفته دفاع مقدس با استقبال پرشور
خود ،در راستاي ايفاي مس��ئوليت اجتماعي و
کمک به بيماران نيازمند با اهداي خون خود
در اين امر خداپسندانه مشارکت کردند.گفتني
است  140نفر از کارکنان واحدهاي ستادي و
شعب بيمه آسيا با حضور در ساختمان مرکزي
در اين امر خيرخواهانه شرکت کردند.مسعود
بادين ،نايب رييس هيأت مديره و مديرعامل
بيمه آسيا نيز با هيأت همراه در جمع کارکنان
اهداکنن��ده حضور ياف��ت و از نزديک مراحل
انجام کار را مشاهده نمود و از حضور همکاران
قدرداني کرد.
امضاي تفاهم نامه بانک قرض الحسنه
رسالت و سازمان اتکا

بانک قرض الحسنه رسالت و سازمان تعاوني
مصرف کادر نيروهاي مسلح ( اتکا) همکاري دو
مجموعه را گسترش ميدهند.به گزارش روابط
عمومي ،محمدحسين حسين زاده مديرعامل
بانک قرض الحس��نه رسالت و عيسي رضايي
مديرعام��ل سازمان اتکا با ه��دف بهبود رفاه
خانواده کارکنان نيروهاي مس��لح تفاهم نامه
همک��اري امضا کردند.براس��اس اين گزارش
موضوع تفاهم نام��ه منعقد شده ،ارائه خدمات
بانکي به کارکنان و خانوادههاي نيروهاي مسلح
بدون حضور در شعبه ،دريافت تسهيالت قرض
الحسنه بدون نيز به ضامن(با عضويت در سامانه
مرآت) ،تامين نيازمنديهاي کارکنان سازمان
اتکا با وام قرض الحس��نه ،عرضه محصوالت
سازمان اتکا به صورت نقدي ،نسيه و اقساطي
به منظور بهره مندي خانواده کارکنان نيروهاي
مسلح و ساير اعضاي مورد توافق با استفاده از
سامانه آنالين بازار اعضا است.تالش در جهت
ايجاد کس��ب و کارهاي خانگي براي کارکنان
نيروهاي مس��لح به ويژه در مناطق دوردست
وشهرهاي کوچک و روستاها در قالب الگوي
توسعه اجتماع��ي سالت ،خري��د محصوالت
توليدي اعض��اي کانونهاي کاروزندگي بويژه
خانواده کارکنان نيروهاي مسلح توسط سازمان
اتکا و عرضه آنها از طريق فروشگاههاي اتکا در
سراس��ر کشور و بازار اعضا از ديگر موضوعات
اين تفاهم نامه به شمار ميرود.

