اخبار
انتصاب نخستین مدیر زن در باالترین
مقام اجرایی استانها در بیمه ایران

رای نخس��تینبار در بیمه ایران یکی از بانوان
همکار به عن��وان باالترین مقام اجرایی بیمه
استان منصوب شد .به گزارش روابطعمومی
بیمه ایران ،مهدیه س��اعدی که پیش از این
رییس شعبه زاهدان بود ،با حکم حسن شریفی
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره بیمه ایران به
سمت سرپرست ش��رکت سهامی بیمه ایران
اس��تان پهناور سیستان و بلوچستان منصوب
ش��د .در مراسم معارفه ایش��ان که با حضور
حسن ش��ریفی برگزار ش��د ،مدیرعامل بیمه
ایران در سخنانی با اشاره به اینکه در راستای
سیاس��تهای دولت مردم��ی و با هدف تکریم
مقام واالی زن در نظام تصمیم گیری شرکت
این انتصاب صورت گرفته است،افزود :انتخاب
«س��اعدی» اولین قدم برای هم��وار نمودن
مسیر صعود و ترقی س��ازمانی بانوان همکار
است .رییس هیأت مدیره بیمه ایران در ادامه
اضافه کرد:به دلیل تدابیر و تالش های قابل
س��تایش « راس��تگو» مدیر کل قبلی استان،
فضای همدلی خوبی می��ان همکاران بوجود
آمده اس��ت و همین موضوع وظیفه و رسالت
مدیرکل جدید را سنگین تر از قبل می نماید.
بنا به این گزارش ،حمایت های همه جانبه از
مدیر منصوب ش��ده نیز از جمله موضوعاتی
بود که مورد تاکید مدیر عامل بیمه ایران قرار
گرفت .در ادامه این جلسه ،راستگو در سخنانی،
ضمن سپاسگزاری از حضور مدیرعامل و هیات
همراه در استان سیستان و بلوچستان ،با بیان
اینکه این اولین بار است که مدیرعامل در این
استان حضور پیدا می کنند ،گزارشی از عملکرد
خود در زمان تصدی ارائه کرد.در ادامه مراسم،
ساعدی نیز در سخنانی ضمن تشکر از اعتماد
مدیریت ارشد شرکت ،حفظ و ارتقای افتخارات
بیمه ایران در اس��تان را ب��ا همدلی همکاران
وظیف��ه اصلی خود برش��مرد و گفت :از همه
همکاران تقاضا دارم با اتکا به انس��جامی که
وجود دارد تمام تالش خود را برای رسیدن به
اهداف واالی سازمانی مبذول دارند.
حمایت های مالی و ارائه مشاوره به
شرکت های دانش بنیان را افتخار
بانک شهر می دانیم

مدیرعامل بانک شهر حمایت و ارائه خدمات
مالی به شرکت های دانش بنیان را افتخاری
ب��رای این بانک عن��وان کرد و گف��ت :ارائه
خدمات بانک��ی بدون توجه به تغییرات حوزه
فناوری؛ محکوم به شکس��ت خواهد بود .به
گزارش روابط عمومی بانک شهر ،دکتر سید
محمد مه��دی احمدی در مراس��م افتتاحیه
نمایش��گاه «اینوتکس  »۲۰۲۲که در پارک
فناوری پردیس استان تهران برگزار شد ،افزود:
افتخار می کنیم در س��الی که به نام «تولید،
دانشبنیان و اشتغال آفرین» مزین است ،به
عنوان یکی از حامیان اصلی بزرگترین رویداد
نوآوری و فناوری کشور ،از کسانی که کسب
و کارش��ان براساس دانش است ،حمایت می
کنیم .دکتر احمدی به تببین جایگاه علم و فن
آوری در صنعت بانکداری پرداخت و با اشاره
به حجم عظیم تغییرات فن آورانه در صنعت
مالی در چند س��ال گذشته ،گفت :محاسبات
ابری ،هوش مصنوعی ،ش��بکه تلفن همراه
و بانکداری باز چش��مانداز جه��ان را در دهه
گذش��ته متحول کردهاند و اکنون با یکپارچه
ش��دن امور مالی و فناوری ،بانک��داری را به
شدت تغییر دادهاند.

خدمات بیمهای مدارس غیردولتی سراسر
کشور به بیمه سرمد سپرده شد .به گزارش
روابط عمومی بیمه س��رمد ،در جلسهای با
حضور یعقوب رش��نوادی مدیرعامل بیمه
سرمد و عباس معزی مدیرعامل و علیرضا
رمضانی��ان مش��اور مال��ی و برنامهریزی
صن��دوق حمای��ت از توس��عه م��دارس
غیردولتی کشور ،تفاهمنامه بیمهای میان

مدارس غیردولتی کشور زیر چتر خدمات بیم ه سرمد

این دو مجموعه به امضا رس��ید و خدمات
بیمهای مدارس غیردولتی سراسر کشور به
سرمد سپرده شد .با امضای این تفاهمنامه،
کلیه خدمات بیمهای مدارس غیردولتی در
کشور برای اولین بار در بیمه سرمد تجمیع
شد تا این شرکت ،افتخار خدمترسانی به
شاغالن مدارس غیردولتی و خانواده آنان را
پیدا کند .یعقوب رشنوادی پس از امضای

این تفاهمنامه با اشاره به اینکه تجمیع امور
بیمهای م��دارس غیردولتی کش��ور برای
اولین ب��ار اتفاق افتاده اس��ت ،گفت :تمام
ت�لاش ما در مجموعه بیمه س��رمد ،ارائه
خدمات مناسب و بهموقع است و امیدوارم
با اس��تفاده از تمامی ظرفیتهای شرکت،
بتوانیم سهم کوچکی در خدمترسانی به
معلمان و ش��اغالن در مدارس غیردولتی

و جامعه فرهنگی کش��ور داش��ته باشیم.
مدیرعامل بیمه س��رمد افزود :بیمه سرمد
شرکت جوانی اس��ت که به پشتوانه بانک
صادرات ایران اعتبار خود را با ارائه خدمات
نوین و محصوالت بهروز به دس��ت آورده
و تالش میکند تکی��هگاه مطمئنی برای
بیمهگذاران خود باشد .مدیرعامل صندوق
حمایت از توس��عه م��دارس غیردولتی نیز

گفت :امیدواریم بیمه سرمد با ظرفیتهایی
ک��ه دارد بتواند رضای��ت کارکنان مدارس
غیردولت��ی کش��ور را جل��ب کن��د و این
تفاهمنام��ه س��رآغاز هم��کاری میان دو
مجموعه باش��د .بیش از  17800مدرس��ه
غیردولتی در کشور ،عضو صندوق حمایت
از توس��عه مدارس غیردولتی هس��تند و از
خدمات این صندوق استفاده میکنند.

سرپرست بانک کشاورزی:

راهبرد بانک کشاورزی کسب جایگاه برتر در نظام بانکی است

سرپرس��ت بانک کش��اورزی گفت :با توجه به اهداف
بلندمدت تعیین ش��ده و با وجود نیروهای توانمند،طی
چند سال آینده به بانک نخست کشور تبدیل خواهیم
ش��د .به گ��زارش رواب��ط عمومی و هم��کاری های
بین الملل بان��ک کش��اورزی،مهدی رضایی که روز
چهارشنبه  21اردیبهش��ت ماه در هماندیشی مدیران
این بانک س��خن می گفت،با بیان این مطلب اظهار
داشت :بانک کشاورزی به لحاظ ساختاری و زیرساختی
ظرفیت فوقالعادهای دارد و با وجود نیروهای توانمند
و کارآم��د ط��ی چند س��ال آینده می توان��د به بانک
نخس��ت کشور تبدیل ش��ود .وی با اشاره به اینکه در
حال حاضر امنیت غذایی یکی از مهمترین موضوعات
است و بانک کشاورزی نخس��تین بانکی است که از
آن انتظ��ار حمایت و کمک همه جانب��ه دارند ،گفت:
باید برنامهریزی کنیم تا بر اس��اس برنامه چهارس��ال ه
تدوین ش��ده برای بانک ،به جایگاه مدنظر خود دست
یابیم .رضایی با بیان اینکه رویکرد مدیریتی در بانک
کش��اورزی عارضهیابی سیستمی اس��ت اضافه کرد:
مدیران استانی هر چه بیشتر مشکالت و چالش ها را
شناس��ایی کنندتا برمبنای آن بتوانیم در ستاد مرکزی
بانک خدمت رس��انی بهتری ب��ه آنان ارائه کنیم .وی
در بخش دیگری از س��خنانش ضمن تشریح رویکرد

فعالیت مدیریتی در بانک کشاورزی و نقش کارکنان
س��طوح مختلف در آن تصریح کرد:در چنین فضایی
باید به صورت سیس��تمی تمام مش��کالت شناسایی
و ریش��ه یابی ش��ده و پس از جمع بندی و بررس��ی
چالشها و مش��کالت،برای آن راهکاری اندیش��یده
ش��ود .سرپرس��ت بانک کش��اورزی با تأکید بر اینکه
برای حل مشکالت سیستمی به جای شهودیمحور،

بای��د دادهمحور عم��ل کنیم خاطرنش��ان کرد :وقتی
همکاران ما در ش��عب استانی بتوانند با مدیران بانک
اس��تان خود ارتباط بگیرند ،به طور طبیعی می توانند
مشکالت بیرونی را شناسایی کنند و در جهت برطرف
نمودن آن گام بردارند .رضایی بر مس��ئولیت پذیری و
اهتمام حداکثری برای تحقق اهداف بانک کشاورزی
تأکی��د و اضاف��ه ک��رد :از مدیران اس��تانی و مدیران

ش��عب تقاضا دارم با اس��تانداران ،نمایندگان مجلس،
همکاران شعب،مش��تریان و ذینفع��ان بانک تعامل
بیش��تری داشته باشند .سرپرس��ت بانک کشاورزی با
تأکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع و مشتری مداری
به معنای واقعی در تمام ش��عب بان��ک گفت :هزینه
جذب یک مشتری از دس��ت رفته به مراتب بیشتر از
جذب یک مش��تری جدید اس��ت ،لذا انتظار می رود
مدیران شعب بانک در استان ها برای ایجاد وفاداری
و توس��عه تعامل با مش��تریان اهتمام ویژهای داش��ته
باش��ند .رضایی در تش��ریح نقش و جایگاه بانکداری
شرکتی نیز یادآور شد :بانکداری شرکتی فقط محدود
به پرداخت تس��هیالت نیس��ت بلکه زنجیره تامین را
بای��د در مجموعه خودش مس��تقل کند .سرپرس��ت
بانک کشاورزی در ادامه سخنانش یکی از مهمترین
اه��داف برگزاری ای��ن هم اندیش��ی را تصمیمگیری
ب��رای برطرف کردن مش��کالت و ارائه خدمات بهتر
و با کیفیت تر دانس��ت و اب��راز امیدواری کرد :با ارائه
راهکارهای��ی اثراگذار و عملیاتی فعالیت های بانک با
س��هولت بیشتری انجام شود .وی درپایان خاطرنشان
کرد:توسعه خدمات و ارائه محصوالت نوآورانه بانکی
باید در دستورکاربانک کشاورزی قرار گرفته و در این
مسیر پیشگام باشیم.

با حضور معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات؛

دو تفاهمنامه پست بانک ایران به امضا رسید و توکن ققنوس و باجه  بانکی پارک فناوری پردیس در اینوتکس  ۲۰۲۲افتتاح شد

با حضور معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعات؛ دو تفاهمنامه پست بانک ایران
به امضا رسید و توکن ققنوس و باجه بانکی پارک
فناوری پردیس در اینوتکس  ۲۰۲۲افتتاح ش��د به
گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران،
محمدامین آقامی��ری ،معاون فن��اوری و نوآوری
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات و اکبر قنبرپور،
مش��اور وزی��ر ،رئیس هیات مدی��ره و مدیر عامل
ش��رکت خدمات هوایی پیام ،در ب��دو ورود به این
نمایشگاه در غرفه پس��ت بانک ایران حضور پیدا
کردند و در حضور آنها و بهزاد ش��یری ،مدیرعامل

پست بانک ایران ،ابتدا دو تفاهم میان شرکت افرا
سرمایه دیجیتال و ش��رکت راهکارهای هوشمند
هس��ته پیراد (پی نت) با پست بانک ایران به امضا
رسید و در ادامه از توکن ریالی پست بانک ریال در
کیف پ��ول ققنوس رونمایی کردند .در تفاهمنامه
نخست ،که به امضا فرهاد بهمنی به نمایندگی از
پست بانک ایران و مدیرعامل شرکت راهکارهای
هوش��مند هس��ته پیراد (پی نت) به مدت یکسال
به امضا رسید ،پس��ت بانک ایران متعهد شده که
خدم��ات خود را در قال��ب  APIدر اختیار پی نت
قراردهد و هزینه ایجاد بس��تر مورد استفاده جهت

تحویل و لینک پش��تیبان آن تا مقصد پی نت بر
عهده بانک است .همچنین پی نت موظف است
ارتباط امن دو طرفه  SSLبین سرور خود و بانک
را به صورت دایم برقرار کند و احراز هویت و اهلیت
نهادهای ثالث ک��ه از خدمات پلتفرم بانکداری باز
پی نت اس��تفاده خواهند کرد بر عهده این شرکت
بوده و پی نت با تبعیت از سیاس��ت های بانک در
چارچوب مدل اهلیت و صالحیت سنجی مشتریان
اختیار ارائه س��رویس به آنها را دارد .بر اساس این
گزارش ،پی نت متعهد اس��ت پنل کاربری پلتفرم
پی نت را جهت مدیریت و فعالسازی ،غیرفعالسازی

س��رویسها و دسترس��ی به اطالعات مربوط به
،جزئیات تراکنش ه��ا و جزئیات کامل گزارش ها
به نحوی که امکان محاسبه کارمزدها و رهگیری
تراکنشهای تحقق یافته را داشته باشد در اختیار
بان��ک قراردهد .همچنین در قرارداد دوم ،س��ید
اصغر جلیلینیا عضو هیات مدیره پست بانک ایران،
محمد مهدی مومنی رنانی مدیرعامل و تیم لطیف
رئیس هیات مدیره شرکت افرا سرمایه دیجیتال(
ازکی وام) و با هدف همکاری متقابل برای اعطای
تسهیالت بصورت آنالین به مشتریان ثبت نام شده
از طریق پورتال این شرکت قرارداد فی مابین امضا

کردند .بر طبق این تفاهمنامه که به مدت یکسال
شمس��ی به امضا طرفین رسید ،پست بانک ایران
متعهد شد ،در فاز اول ،اعتباری بالغ بر  300میلیارد
ریال بصورت پایلوت برای اعطای تس��هیالت در
نظر بگیرد که براساس درخواست شرکت و بررسی
های بانک قابل تمدید است .بر اساس این قرارداد،
این تسهیالت در قالب تسهیالت مرابحه و حداکثر
 300میلیون ریال با دوره بازپرداخت  12و  24ماه،
بصورت غیر مکنایی پرداخت می شود .احراز هویت
و اعتبارس��نجی متعهد ،ضامن و اخذ مدارک الزم
توسط شرکت افرا سرمایه دیجیتال انجام می شود.

اخالقی در همایش تامین مالی زنجیرهای در صنعت خودرو:

به دنبال استقرار یک سیستم تامین مالی با هدف گردش منظم چرخ تولید بدون ایجاد تورم هستیم
قابلیتهای س��امانه مدیری��ت پرداخت بانک تج��ارت در همایش تامین مالی
زنجیرهای در صنعت خودرو با حضور مدیران تعدادی از شرکتهای خودرو ساز و
قطعه ساز تشریح شد .به گزارش روابط عمومی بانک تجارت ،مدیر عامل بانک
تجارت در این همایش به شرایط خاص اقتصادی کشور به واسطه تحریمهای
ظالمانه بین المللی اش��اره داش��ت و گفت :برای س��ال جاری رشد اقتصادی ۸
درصدی پیش بینی شده و انتظار رشد بخش صنعت کشور بیشتر از متوسط رشد
اقتصادی است .به تعبیر دیگر مهمترین بخشی که میتواند رشد اقتصادی پیش
بینی شده را محقق کند بخش صنعت است .هادی اخالقی فیض آثار ،افزود:
بدون تردید صنعت خودرو و در کنار آن صنعت قطعهسازی به صورت مستقیم
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»¸®Ö¼|À\mÂ»Ä]ÁÄv¨f§{{Ã{ZÖZ//»dÌ°·Z»|À//º«®ËÃY{Y
¼¦·Y¹ º«Ä¿Zyf§{  wÂ»ÃZ
 ÄÔ¯Ã|¿ÁaÄ]Â]»ÃZ¼ÕO
duZ»Ä]½Z¼fyZ[Z]®Ë²¿Y|YZ»²¿Y{Ä{¾u|¼v»|¿§½ZË«Z]Ö^fn»ÕZ«M
ÃY{Y®¸»d^iÃÂu®Ëz]º«{«YÁÖ¸YÃZ¼Ôa]»f» ²¿Y|//
ÃZ¼Ö¼|À\mÂ»Ä]ÁÄv¨f§{{Ã{ZÖZ»dÌ°·Z»|Àº«®Ë
»¦·Y¹ º«Ä¿Zyf§{  wÂ
 ÄÔ¯Ã|¿ÁaÄ]Â]»ÃZ¼ÕO
Ôa]»f»duZ»Ä]½Z¼fyZ//[Z]®Ë²¿Y|//{Ö^fn»|¿§½ZË]ZºË»º¿Zy
»Õ{ZÄ»Z¿Ä ËZ^»º//«®ËÃY{Y®¸»d^iÃÂu®Ëz]º«{//«YÁÖ¸YÃZ¼//
wÂ»ÁÃZ¼Ö¼{ZÀYÖÕY|ËyÖfÂaÌ¬¸]ÁÕ~ZÅº¿ZyYÄYÂ·Y
  {§¦·Y¹ º«Ä¿Zyf
 ÄÔ¯Ã|¿ÁaÄ]Â]»ÃZ¼ÕO
Ôa]»f» duZ»Ä]½Z¼fyZ[Z]®Ë²¿Y|{Ö¸|¿§½ZËYÌ//¨ mÕZ«M
¼Õ{ZÄ»Z¿Ä ËZ^»º«®ËÃY{Y®¸»d^iÃÂu®Ëz]º«{«YÁÖ¸YYÖ§ÃZ
»  wÂ»ÃZ¼Ö¼|ÀÁÖf^iÄ»Z¿ZÆY\mÂ»Ä]Ö·ÁZ»Ô£YÄYÂ·Y
{§¦·Y¹ º«Ä¿Zyf
 ÄÔ¯Ã|¿ÁaÄ]Â]»ÃZ¼ÕO
Ôa]»f»duZ»Ä]½Z¼fyZ[Z]®Ë²¿Y|{Y{//|¿§ÖËÁ{{Y»ËÕZ«M
Ö¼|À//\mÂ»Ä]º«®ËÃY{Y®¸»d^iÃÂu®Ëz]º«{«YÁÖ¸Y ÃZ¼//
»¦·Y¹ º«f§{  wÂ
 ÄÔ¯Ã|¿ÁaÄ]Â]»ÃZ¼ÕO
]»f» duZ»Ä]½Z¼fyZ[Z]®Ë²¿Y|{|¼v»Ö¸|¿§ÖÀv·YÂ]Y Z^ÕZ«M
»Õ{ZÄ»Z¿Ä ËZ^»º«®ËÃY{Y®¸»d^iÃÂu®Ëz]º«{«YÁÖ¸YÃZ¼Ôa
 ¦·Y¹ Äv¨f§{{Ã{ZÖZ»dÌ°·Z»|ÀÕÌ´¿ZÆm Z^YÄYÂ·Y
»|À¬»|Â»LZ¬¿YÁÖÆ³M¿YadYÃ|Ë{³¬»Ä°ÌWZn¿MYÁÄf§³Y«|ÌËZe{Â
»Ä¸Z§Ä]d]Â¿Á{{\eY»ÖZ»¾Ì°·Z»Ä]Öf{¹|Ä]ÄmÂeZ]{{³{ZÖ¼//dÌ°·Z
ÖÆ³MZf¿YxËZeYÃZ»c|»¥|ÀZ]ÄfY{ÖYfY¨ÀË}ZzYÄr¿ZÀqZeÖÆ³MÁ
¿ÃZ¼°Ëc|»¥Á~yYY½M|ÌÁºÌ¸eº«Ä¬À»{ZÀYd^iÃY{YÄ]Y{ÂyYfYµÁYd]Â
ÁºË|¬eÖWZ«m»Ä]Y{Âyd//YÂy{Y{ÁÄ mY»ÃZ³{Y{Ä]d^iÃY{YÄ]YfYºÌ¸//eYa

و غیر مستقیم در رشد بخش صنعت کشور نقشی مهم را ایفا میکنند .صنعت
خودرو از ابتدای انقالب علیرغم نقدهایی که به آن وارد میش��ود همچنان به
عنوان یکی از بخشهای کلیدی و پیش��رو کشور به شمار میرود .وی یادآور
شد :با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تاثیری که رشد پایه پولی در تورم دارد،
مجموعه ناظر بر نظام پولی کش��ور به این نتیجه رس��ید که منابع و تسهیالت
اعطای��ی بانکها به تولید کنندگان و بخشه��ای مولد اقتصادی را به گونهای
اختصاص دهد که با کمترین عارضه تورمی همراه باشد .برای تحقق این رویکرد
از ابتدای تشکیل دولت جدید راهکارهای مختلفی در دستور کار قرار گرفت که
یکی از این راهکارها اس��تفاده از ظرفیتهای تامین مالی زنجیرهای در صنعت

¿Z»Â¯~»½Â¿Z« ZY]|ÀÁ|Ä¯dYtÌÂeÄ]¹Ó|ÀËZ¼¿¶ËÂveÃY{Y¾ËYÄ]Y¿MÖÅYÂ³
½ZÌ¿YËYÁÄËÂ³ {Â]|ÅYÂz¿ÃZ³{Y{Ä]f»Ä mY»Y
  µÁYZf¿YxËZe
  ¹Á{Zf¿YxËZe
º«®ËÄ¬À»{ZÀYd^iÌW Ö¿ZzÀÌuZ
|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZÁÖYYÖf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÂÂ»ÖZfyYÖÆ³M
Ö¼|À
]wÂ»ÃZ¼ÕY]Y]¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«Ä»Z¿¾ÌËMÃ{Z»ÁÃ{Z»]Y
  Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZÁÖYYÖf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÂÂ»dXÌÅ
»ÅÂ³Â¿Z]Ö¼//®·Z»YÕ{ZËYÄ¸//¸cÂÄ]®¸»µZ¬f¿Y{Z]MÖ¸Ö//f^i|uYÁ{¬f//
» Ö¸]¾uÕZ«MÕZZ¬eÄÔ¯Z »Ô]Ä¿Z°·Z»cZ§eÕ
]Ä²¿Y|{{Â¼v»|¿§{Z]MÖ¸YÃ{ZÖ¸»|¯Ä»ZÀZÀZ¼Ä
YÃ|Yn»Á¨»]»f» duZ»Ä]Ã|ZÀ]gY|uY½M{Ä¯¾Ì»Ä «®Ë½ZÌYÁ
z],Y§Y cY]Zz»¶¯{\Àm ÄfzeY§YÕZfÁ µÂf¯{Z]MÖ¸{«YÁÖ¸Y Ôa
Ö Ì^]ZÀ»ÃY{Y  wÂ» ÃZ¼ÄË|ÌËZe{ZÀfYÄ]µÂf¯{Z]MÖ¸Öf^iÃÂu
|Ë{³|ÌWZe{Z]MÖ¸¾°»{ZÌÀ]  wÂ»  ÃZ¼Ä»Z¿Á{Z]MÖ¸½ZfÆ
»Á¾ËYY{Â//Ö»ÖÆ³MZ//f¿ÓYÌj¯ÁÖ¸v»Ä»Z¿Á{ÁÃ{¿ZaÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á{{\eY
Zf¿YxËZeY|À¿YÂeÖ»|ÀZ]ÄfY{YfYÖZ¬f»dÌ°·Z»|À//Á|Ä]d^¿Ä¯ÖZz//Y
|Ì~yYYaÁºÌ¸eÃY{Y¾ËYÄ]Ã|¿ÁaÃZ¼¯}Z]Y{ÂyYfYÃZ»Á{c|»Ä]ÖÆ³M¾Ì·ÁY
sÔË}m»Ä]Y{Âyd//YÂy{Y{,Öf^im»Ä]YfYºÌ¸//exËZeYÃZ»®Ëc|»¥
«¦·Y ¹ |ËZ¼¿ºË|¬eÖËZ
  µÁYd]Â¿Zf¿YxËZe
  ¹Á{d]Â¿Zf¿YxËZe
»µÂf¯{Z]MÖ¸Ô»YÁ{ZÀYd^iÃY{YÌWÕÁ|¿Zy{Â¼v
Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZÁÖYYÖf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÖÆ³Y
ÆºWZ«Öf^iÃÂu
¿]Ö¼|À//|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZ//ÁÖYYdÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«Á{YÂ»Âf//{Ä
»  [Â
{Â»ÆºWZ«Öf^i|uYÁ{¬f»Â¯~»½Â¿Z«®ËÃ{Z»ÂÂ»cZÌÅ{Ä¯Ö¿ZÌZ¬f»Ô»Y,
Ä]¹Â¼ÔYdÆmÃ|Ë{³{Z¹ÓÕYÁv»½Z¿MZ »Ô]ÁÄ¿Z°·Z»cZ§eÁÖ³|Ì//
{{³Ö»ÖÆ³M¶Ë}s
Ö Ì¨Y|¿º¿Zy¹ZÀ]Ö§z]Ö¸YÔ¯´¨¯ÄË«{«YÁ½ZÌZ¬f»Ô»Y
¯¨gY|uY½M{Ä¯¾Ì»Ä «®Ë²¿Y|YZ»µZ¬j»ÁÌÄ]d^//¿ÖWÔ¯´//
]duZ»Ä]dYÃ|ZÀ
 » Ö¼®·Z»Ö Ì¨Ö¸ Z^ÕZ«YYÄYÂ·Y»ÕY|Ëy]»f
·~Ö¼|À//|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZ//ÁÖYYÖf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«Ã{Z»\mÂ»Ä]Y

بود که بسیار روی آن تاکید شده است .مدیر عامل بانک تجارت ،اهداف تامین
مالی زنجیره ای ( )SCFرا برشمرد و تاکید کرد :اصلیترین هدف تامین مالی
زنجیرهای این است که منابع تخصیص داده شده بانکها به تولید بدون اینکه از
این زنجیره خارج شود ابزاری برای پرداخت اعتبار و تامین مالی بعدی باشد .بانک
تجارت با توجه به ارتباط و تعامل نزدیک خود با صنعت خودرو تصمیم گرفت
اولویت استقرار این طرح را با صنعت خودرو اجرایی کند .امیدواریم برگزاری این
نشس��ت تخصصی با حضور مدیران ،کارشناسان بانک ،صنعت خودروسازی و
قطعهس��ازی گامی مهم برای استقرار یک سیستم تامین مالی باشد که بتواند
بدون ایجاد تورم به گردش منظم چرخ تولید کمک کند.

Ö¸v»Ä»Z¿Á¾ËYªËYÁÄ//¸Z§Ä]d]Â¿Á{{ÖÆ³M¾ËYÄÂ]»Ä//»Z¿¾ÌWMÃ{Z//»Á
Ä°ÌeÂ{Ze©Z·YcZÌÅÕY,ÖÆ³MZf¿Y]ÃÁÔZÅZfÁ{ÁfÀ»ZÅÆ{Z//f¿ÓYÌj¯Y
YZÅZfÁ{ÁÖÆ³M¾Ì·ÁYZf¿YxËZeY|ËZ]|ÀZ]ÄfY{YfYÃ|¹ÔYÕYMÄ]¨ÀË}ZzY
 |ÀËZ¼¿~yY|ÌÁºÌ¸e®¸»Â«Á¶v»d^iÃY{YÄ]Y{ÂyYfYÃZ»Á{Ze¶v»{©Z·YxËZe
» ¶v»Ö»Â¼ÃZ³{Y{Ä]dYÂy{Y{ºË|¬eÄ]c{Z^»YfYºÌ¸exËZeYÃZ»®Ë¥|ËZ]f
¿¼µÂ¯Â»d^icZ»Y|«YcÂ¾ËY{Ä¯|Å{¶ËÂve¶v»d^iÃY{YÄ]dYÂy{Y{ºË|¬eÖÅYÂ³Á|ËZ
]f »Z]{{´¿¶YÁÖ¿Â¿Z«d¸Æ»{Y//fYÄ¯ÖeÂ{Ád//YÃZ³{Y{Ö «º°uÄWYYÄ
dÌ°·Z»|ÀÁ|Ä]c{Z^»d^iÃY{Y|À°¿ÄWYY¶v»Ö»Â¼ÃZ³{Y{Ä]dYÂy{Y{ºË|¬eÖÅYÂ³
»¾ÌWMÃ{Z»]Y]dYÖÆË|] dÌ¿ÃZ³{Y{Ä]f»Ä mY»Y¿Z»dÌ°·Z»|ÀÁ|Á|ËZ¼¿Ö
¿cZÌÅÕYZ]Öf^i|uYÁ,Ã|¿Äf§Ë~aÖf^iÄ»Z¿ZÆYÔ^«Ä¯Ö¯Ô»YYÖf¼«{Â»{Â¯~»Ä»Z
cÂÄ]{Á|u|Ë|veÁÖf]Â¿ÖÆ³M¾Ì·ÁY{Y\eY»,{Á|u|Ë|veÕÁZuÄ»Z¿ZÆYºÌÀeYa
|uYÁ,{Á|u|Ë|veÄ¬]Z|«Z§Ád^i½ZËm{Ô»YÄ]d^¿Á|¿Z//Ö»¹Â¼ÔZ]½Z»¼Å
¦·Y¹|ËZ¼¿Ö»fÀ»ÖZfyYcÂÄ]Y{Á|u|Ë|veÖÆ³MÖf^i
  ¹Á{d]Â¿Zf¿YxËZe
  µÁYd]Â¿Zf¿YxËZe
ÆºWZ«Ô»YÁ{ZÀYd^iÃY{Y¶Ì¨°·YÖ]Z«¿ÂË
ÁÖYYÖf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«Ä»Z¿¾ÌWMÃ{Z»ÁÃ{Z»ÂÂ»ÖÆ³M
Ö¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZ
¿]Ö¼|À//|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZ//ÁÖYYdÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«ÁY{YÂ»Âf//{Ä
»|uYÁ{¬f//»Â¯~»½Â¿Z«®ËÃ{Z»ÂÂ»cZÌÅ{Ä¯Ö¿ZÌZ¬f»Ô»Y  [Â
dÆmÃ|Ë{³{Z¹ÓÕYÁv»½Z¿MZ »Ô]ÁÄ¿Z°·Z»cZ§eÁÖ³|Ì//{Â»¶»MÖf^i
{{³Ö»ÖÆ³M¶Ë}sÄ]¹Â¼ÔY
d|¿ZfÅ{ ¶»Md^iÄz]{«YÁ½ZÌZ¬f»Ô»Y
 Ä¸v»ÓZÁ½YÂ]ÄË«Ö¸Y
§Öf¼YÅÁ\ÀËÁÄ¼§ZÅº¿ZyÁÖf¼Öe»ÁÖf¼Ö¨»½ZËZ«YÖ//
ºÆ®ËÁZ»ºÆ®ËÁZ»ºÆ®ËÁZ»ºÆÁ{ÁZ»ºÆÁ{{\ÌeeÄ]®ËÅºÆ
¼ duZ»Ä]¾Ì»Ä «®Ë½ZÌYÁÄÄÌÀ¼iÕZÆ]ZÀjfYÄ]²¿Y|ºÆd¨ÅYZ
»ÕY|Ëy|Ë{³{Zz]Ö¸YYÖ§ÔaZ]©Â§ÔaÌ¼nedÆm]»f
|Ã{Z»\mÂ»Ä]Y~·Öe{Z ºZ¬·YÂ]YÁÖf¼Öe»YÄYÂ·Y»ÁÖf¼YÅYÄYÁÔ]Ã
 «Ä»Z¿¾ÌËM Ã{Z»ÁÖ¼|À|«Z§ÕZÆ¿Z¼fyZÁÖYYÖf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z
»]fÀ»ZÅÆ{Zf¿ÓYÌj¯ÁÖ¸v»Ä»Z¿ÁªËYÁÄ¸Z§Ä]d]Â¿Á{{ÖÆ³M¾ËYÄÂ
|ÀZ]ÄfY{YfYÃ|¹ÔYÕYMÄ]¨ÀË}ZzYÄ°ÌeÂ{Ze©Z·YcZÌÅÕYZÅZfÁ{Á
]ÃY{YÄ]Y{ÂyYfYÃZ»Á{Ze¶v»{©Z·YªËYZÅZfÁ{ÖÆ³M¾Ì·ÁYZf¿YxËZeY|ËZ
YfYºÌ¸exËZeYÃZ»®Ë¥|ËZ]f » |ÀËZ¼¿~yY|ÌÁºÌ¸e®¸»Â«Á¶v»d^i
»^d^iÃY{YÄ]dYÂy{Y{ºË|¬eÖÅYÂ³Á|ËZ¼¿¶v»Ö»Â¼ÃZ³{Y{Ä]d//YÂy{Y{ºË|¬eÄ]c{Z
»ÖeÂ{ÁdYÃZ³{Y{Ö «º°uÄWYYÄ]µÂ¯Â»d^icZ»Y|«YcÂ¾ËY{Ä¯|Å{¶ËÂve¶v
¯¶v»Ö»Â¼ÃZ³{Y{Ä]dYÂy{Y{ºË|¬eÖÅYÂ³,f »ZË{{´¿¶YÁÖ¿Â¿Z«d¸Æ»{YfYÄ
Ä mY»Y¿Z»dÌ°·Z»|À//Á|Á|ËZ¼¿Ö»dÌ°·Z»|À//Á|Ä]c{Z^»d^iÃY{Y|À°¿ÄWYY
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اخبار
عرضه خدمات گروه مالی سامان به
صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز
و پتروشیمی

بانک س��امان در راس��تای توجه همیش��گی
خ��ود ب��ه صنای��ع و صادرکنن��دگان ،ضمن
حمای��ت از برگ��زاری پانزدهمی��ن همایش
س��االنه اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای
نف��ت ،گاز و پتروش��یمی کش��ور ،به معرفی
خدمات خود ب��ه صادرکنندگان فرآوردههای
نفتی پرداخ��ت .به گ��زارش روابط عمومی
بانک س��امان ،پانزدهمین همایش س��االنه
اتحادی��ه صادرکنن��دگان فرآوردههای نفت،
گاز و پتروش��یمی ای��ران با حض��ور فعاالن
عرص��ه فرآوردهه��ای نفت��ی و پاالیش��ی و
همچنین مقامات مسئول کشور و با حمایت
ویژه بانک سامان ،بیمه س��امان ،کارگزاری
سامان و صرافی س��امان برگزار شد .گفتنی
است ،در این همایش رضا شیرین گوهریان
معاون اعتباری بانک سامان بهعنوان نماینده
گروه مالی س��امان به تشریح خدمات مالی و
بیم��های به مدیران و صاحبان صنایع نفت و
پتروش��یمی پرداخت و اعضای اتحادیه را از
آخرین دس��تاوردها و محصوالت گروه مالی
مطلع کرد.
خرید  ۳۳میلیارد ریال کتاب در
نخستین روز نمایشگاه

دوس��تداران کتاب در نخستین روز نمایشگاه
بینالملل��ی کتاب ته��ران  ۳۳میلی��ارد ریال
کتاب خریدند .به گزارش روابطعمومی بانک
صادرات ایران ،مشتاقان و عالقهمندان کتاب
در نخستین روز از س��ی و سومین نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران با استفاده از درگاههای
بانک��داری الکترونیک بانک ص��ادرات ایران
نزدیک ب��ه  ۳۳میلیارد ری��ال کتاب خریدند.
روز چهارش��نبه  ۲۱اردیبهشت ماه امسال در
بخش نمایش��گاه حضوری  ۱۳ه��زار و ۳۱۵
تراکن��ش خرید به ارزش بالغ بر  ۱۶میلیارد و
 ۲۲۳میلیون ری��ال و در بخش غیرحضوری
هف��ت هزار و  ۴۴۲تراکنش به ارزش بیش از
 ۱۶میلی��ارد و  ۷۰۷میلیون ریال با اس��تفاده
از درگاهه��ای بانک��داری الکترونی��ک بانک
ص��ادرات ایران انج��ام ش��ده و خرید کتاب
تسهیل شده اس��ت .سی و سومین نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران ٢١ ،تا  ٣١اردیبهشت
ماه امس��ال با حمایت بانک صادرات ایران در
محل مصلی بزرگ امامخمینی(ره) و با حضور
نزدیک به  ١٩٠٠ناش��ر داخل��ی و بینالمللی
بهصورت حضوری و  ٢٨٠٠ناش��ر در بخش
مجازی برگزار میشود و بانک صادرات ایران
ب��ا فراهمکردن بس��ترهای الزم ارائ��ه انواع
خدم��ات بانکداری الکترونیکی با اس��تفاده از
ظرفیت شرکت «پرداخت الکترونیک سپهر»
در استقرار انواع پایانههای فروشگاهی و تجهیز
سامانه مجازی این نمایشگاه به درگاه پرداخت
اینترنتی ( )IPGو استقرار خودپردازهای ثابت
و سیار ،تسهیل خرید و ارائه خدمات پولی در
این نمایشگاه را برعهده دارد.

»Ä¯Ö¯Ô»YYÖf¼«{Â»{Â¯~»Ä»Z¿¾ÌWMÃ{Z»]Y]dYÖÆË|] d//Ì¿ÃZ³{Y{Ä]f
«^|Ë|veÕÁZuÄ»Z¿ZÆYºÌÀeYacZÌÅÕYZ]Öf^i|uYÁ,Ã|¿Äf§Ë~aÖf^iÄ»Z¿ZÆYÔ
|¿Z//Ö»¹Â¼ÔZ]½Z»¼ÅcÂÄ]{Á|u|Ë|veÁÖf]Â¿ÖÆ³M¾Ì·ÁY{Y\eY»,{Á|//u
Ä]Y{Á|u|Ë|veÖÆ³MÖf^i|uYÁ,{Á|u|Ë|veÄ¬]Z//|«Z§Ád^i½ZËm{Ô»YÄ]d^//¿Á
|ËZ¼¿Ö»fÀ»ÖZfyYcÂ
  ¹Á{d]Â¿Zf¿YxËZe
  µÁYd]Â¿Zf¿YxËZe
§¶»MÔ»YÁ{ZÀYd^iÃY{YdaÖvÌ]}Ä·YÌ
 ¦·Y¹
Öf^idÌ Á¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«Ä»Z¿¾ÌËMÃ{Z»Á½Â¿Z«Ã{Z»ÂÂ»ÖÆ³M
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