اخبار
آمادگي بيمهکوثر براي صدور فوري
بيمهنامههاي آتشسوزي و زلزله

شرکت بيمهکوثر آمادگي صدور فوري
بيمهنامههاي آتشســوزي با پوشش
زلزلــه را در سراســر کشــور دارد .به
گزارش روزنامــه عصرايرانيان به نقل
از روابطعموميو اعالم مدير بيمههاي
آتشســوزي بيمهکوثر؛ آحــاد جامعه
ميتوانند با مراجعه به سرپرســتيها و
نمايندگيهاي سراسر کشور و تکميل
فرم پيشــنهاد ،بيمهنامه آتشســوزي
منازل مســکوني ،واحدهاي صنعتي و
غيرصنعتــي خود را خريداري کنند و از
مزاياي آن بهرهمند شوند.
همچنيــن صــدور الکترونيکــي
بيمهنامههــاي آتشســوزي منــازل
مســکوني شــامل طرحهاي نسيم و
کوثر ،ازطريــق تارنماي شــرکت به
نشاني  www.kins.irميسر است.
بيمهنامه آتشســوزي خطرهاي اصلي
ازجملــه حريــق ،انفجــار و صاعقه و
خطرهاي تبعي شــامل زلزله ،ســيل،
طوفان ،هزينه اسکان موقت ،مسئوليت
مالــي در قبال همســايگان ،ســقوط
هواپيما ،ترکيدگــي لوله آب ،ضايعات
ناشــي از آب بــاران و ذوب بــرف،
سنگيني برف ،شکست شيشه ،سرقت
با شکســت حرز ،هزينه پاکســازي و
برداشت ضايعات و ظروف تحت فشار
صنعتي را تحتپوشش قرار ميدهد و
بيمهشده براســاس نياز خود ميتواند
آنها را انتخاب کند.
پيام تبريک مديرعامل بانک رفاه به
مناسبت ميالد حضرت مسيح(ع)

فرا رســيدن ســالروز ميالد با سعادت
حضرت عيســي مسيح (ع) و آغاز سال
 2018ميــادي را به عموم هموطنان
و به ويژه هموطنان ارجمند مســيحي
تبريک و تهنيت عرض مينمايم.
حضرت مســيح (ع) پيام آور شکيبايي،
دوســتي ،صلح و محبت اســت و اميد
اســت با بهره مندي از تعاليم ارزشمند
حضرت مسيح (ع) و سيره و سلوک آن
حضرت بتوانيم در ايجاد جهاني سرشار
از صلــح و آرامش بيش از پيش توفيق
يابيم.
بــراي همه شــما بزرگــواران در پناه
خداوند رحمــان و در ظل توجهات آن
حضرت ،ســالي سرشــار از موفقيت و
سالمتي آرزومندم.
بيمه رازي به صدر جدول
«جام کوثر» بازگشت

در پايان ديدارهاي هفته هشــتم ليگ
جوانان و بزرگساالن زنان «جام کوثر»
هوگوپوشان بيمه رازي در صدر جدول
رده بندي قرار گرفتنــد ،لوازم خانگي
کــن رده دوم را بــه تصاحب خويش
در آورد و دانشــگاه الزهــرا (س) نيز
جايگاه سوميرا به خود اختصاص داد.
بــه گزارش روابــط عموميبيمه رازي
به نقــل از روابط عموميفدراســيون
تکواندو ،مبارزات هفته هفتم و هشــتم
از دور رفــت ســيزدهمين دوره ليگ
جوانان و بزرگساالن زنان «جام کوثر»
«يادواره شهداي هستهاي کشور» روز
گذشــته (جمعه) با حضور  14تيم و به
ميزباني فدراســيون تکواندو کشورمان
برگزار شــد .در ايــن دوره از رقابتها
تيمهاي لوازم ورزشي کوروش ،هيات
تکواندو شهرســتان کرج ،بيمه رازي،
دانشــگاه الزهرا (س) ،لــوازم خانگي
کن ،هيات تکواندو حوزه شمالشــرق،
هيات تکوانــدو ورامين ،هيات تکواندو
خراســانرضوي ،هيــات تکوانــدو
خوزســتان ،هيــات تکوانــدو گيالن،
ققنوس جويبار ،هيات تکواندو مرکزي،
آينده ســازان لوازم خانگي کن و آينده
سازان هيات تکواندو جنوبشرق رو در
روي يکديگر قرار ميگيرند.
تيم بيمه رازي که در پايان هفته ششم
اين دوره از مسابقات در رده دوم جدول
رده بندي قرار گرفته بود در پايان هفته
هشــتم موفق شد با کسب  22امتياز و
تفاضل  56به صدر جدول بازگردد ،تيم
لوازم خانگي کن با کســب  18امتياز و
تفاضــل  50در رده دوم جاي گرفت و
تيم دانشــگاه الزهــرا (س) نيز با يک
امتياز کمتر از حريفان خود جايگاه سوم
جدول رده بندي را در اختيار دارد.

آخرین گزارش اقتصادی شبکه شاپرک نشان داد

رشد تراکنش دستگاههاي کارتخوان بانک سرمايه

تعداد تراکنشهاي انجام شده بر روي
دســتگاههاي کارتخوان بانک سرمايه
و نيز تعــداد دســتگاههاي متصل به
حســابهاي اين بانک در سال جاري
شاهد رشــد بوده اســت .به گزارش
روزنامــه عصرايرانيان به نقل از روابط
عموميبانک سرمايه ،بر اساس آمارهاي

به دست آمده در هشت ماهه نخست
سال  ،96ســرانه تعداد تراکنشهاي
انجام شــده بــر روي دســتگاههاي
کارتخوان متصل به حساب اين بانک
در حدود  18درصد رشد داشته و تعداد
دستگاههاي متصل به حسابهاي اين
بانک (با در نظر گرفتن دســتگاههاي

غيرفعال جمع آوري شــده) نيز در اين
مدت شــاهد  22درصد افزايش بوده
است .گفتني اســت بر اساس آخرين
گزارش اقتصادي منتشرشــده شاپرک
در آبان ماه جاري ،شــاخص متوسط
مبلغ تراکنشها بــه ازاي ابزار پذيرش
کارتخوان فروشگاهي در کشور ،مبلغ
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 191.37ميليون ريال بوده است که اين
شاخص براي دستگاههاي کارتخوان
متصل به حسابهاي بانک سرمايه در
آبان ماه جــاري حدود  14درصد بيش
تر از شاخص متوسط اعالميشاپرک و
برابر با  221.45ميليون ريال بوده است
که اين ميزان رشد نشان دهنده استقبال
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بيش تر هموطنان از خدمات نوين اين
بانک و استفاده بيش تر از دستگاههاي
کارتخوان بانک سرمايه است.

مديرعامل بانك دي تصریح کرد

کسب افتخارات اخير ،نشان از شکوفايي و بالندگي دارد

مديرعامل بانک دي در جلسه شوراي مديران ،ضمن
معارفه مشاورين ارشد ،گفت :کسب افتخارات اخير،
نشان از شکوفايي و بالندگي دارد .به گزارش اداره
کل روابط عمومي ،قرباني مدير عامل بانک در اين
جلسه ضمن اشاره به موفقيتهاي اخير بانک دي
از جمله دريافت لوح تقدير ســومين کنفرانس ملي
کارآفريني ،کســب رتبه دوم المپياد بانکي در بين
چهارده بانک خصوصي و موسسه اعتباري ،انتخاب
مدير برتر روابط عموميکشور از اين بانک ،انتخاب
پژوهشگر برتر نظام بانکي از بانک دي و همچنين
درخشــش روابط عموميبانک دي در سيزدهمين
سمپوزيوم بين المللي روابط عموميو دريافت نشان
ويژه خط کش طاليي نشان از رشد و شکوفايي و
حرکت به سوي بالندگي بانک دارد.
مدير عامل بانک با اشــاره به اقدامات اخير هيئت
مديره از جمله اصالح ساختار و تبديل آن به ساختار
چابک و فعال ،ايجاد کميتهها و کارگروههاي فعال
درراســتاي وصول مطالبات ،تشکيل کميتههاي
حسابرسي  ،ريسک ،تطبيق و ساير کميته  ،تاکيد
و توجه به رعايت بهداشــت اعتباري  ،جذب منابع
ارزان قيمت و اصالح ترکيب ســپردهها گفت :اين
اقدامات پيامدهاي بسيار خوبي براي بانک به همراه
داشته است .قرباني در اين جلسه غالمحسين عرب
حسن خاني را بعنوان مشاور مدير عامل در طرح و

توسعه ،دکتر توحيد اســدي را بعنوان مشاور مدير
عامل در امور اجرايي و دکتر شــعبان مرادي يگان
محله را بعنوان مشــاور مديــر عامل در امور مالي
معرفي نمود و گفت هر کدام از اين عزيزان عالوه
بر مدارک مرتبط و دانش باال از سوابق و تخصص
ارزشمندي در نظام بانکي برخوردارند و اميدواريم از
تجربيات ارزشمند ،پتانسيل و ظرفيت باالي ايشان
در تحقق اهداف بانک بهرهمند شويم .در ادامه اين
جلسه حسن خواني با اشاره به سوابق کاري خود در
نظام بانکي ابراز اميدواري کرد با همکاري و تعامل

هيئت مديره ،معاونين و مديــران بانک ،گامهاي
موثري در جهت پيشبرد اهداف بانک برداشته شود.
وي افــزود :بايد با همکاري هم تالش کنيم که با
برنامه ريزي اســتراتژيک و پيگيري اجرا و تحقق
برنامهها ،بانک دي را بانکي بزرگ ،مقتدر و شفاف
در نظام بانکي معرفي کنيم.
اسدي نيز طي ســخناني با بيان اينکه بانک دي
بعنوان يک ســازمان يادگيرنده يک ســازمان ياد
دهنده هم هست گفت :اميدواريم بتوانيم با حضور
در بانــک دي ضمن تبادل تجربيات و بهره مندي

با تشکیل جلسه هیات مدیره

رضا دولت آبادي مديرعامل بانک تجارت شد

با تشکيل جلسه هيات مديره بانک تجارت  ،دولت آبادي به
عنوان مديرعامل اين بانک انتخاب شد .به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبانک تجارت در اين جلسه
که روز يکشنبه سوم دي ماه برگزار شد اعضاي هيات مديره
بانک تجارت به عنوان نمايندگان سهامداران ،رضا دولت آبادي
را به عنــوان مديرعامل جديد بانک تجارت منصوب کردند.
رضا دولت آبادي پيش از اين مسئوليتهايي چون عضو هيات
مديره  ،معاون مديرعامل و مدير امور اعتباري بانک تجارت را
بر عهده داشته است .در اين جلسه محمد ابراهيم مقدم با ارائه

از دانش همکاران ارزش آفرين بانک دي با انتقال
تجربياتي که در ســالهاي طوالنــي خدمت در
نظام بانکي آموختــه ايم از تجربيات همکاران نيز
برخوردار شويم .وي افزود :بايد مديريت اولويتها،
مديريت صف و مديريت تراز را در دستور کار قرار
دهيم و در خصوص مباحثي همچون شفاف سازي،
مبارزه با پولشــويي و اتصال به شبکه بين المللي
بانکي وظايف و مسئوليتهاي حرفهاي و سنگيني
داريم که براي تحقق آن بايد حرفهاي کار کنيم و
با حرفهاي گرايي قطعا به سرمنزل مقصود خواهيم
رســيد .مرادي نيز با بيان اينکه طي جلساتي که
در بانکهاي مختلف و بانک مرکزي داشتيم اخبار
خوبي نسبت به بانک دي وجود دارد گفت :از نگاه
مخاطبين بيروني آرامش خوبي در بانک دي حکم
فرما شده و به بانک دي و تيم مديريتي آن بسيار
اميدوار هســتند .وي افزود :بانک دي از اعتماد و
اعتبار خوبي در جامعه برخوردار شــده و ذي نفعان
بانک حس خوبي نســبت به بانــک دي دارند و
معتقدند بانک دي با برنامه ريزي منسجم و منظم
در حال حرکت رو به جلو است.
در پايان اين جلسه احسان استادعلي نيز به عنوان
سرپرســت اداره مبارزه با پولشويي منصوب شد و
حکم مسئوليت خود را از مديرعامل بانک دريافت
نمود.

بیمه مرکزی اعالم کرد

گزارش عملکرد خود
در چهارسال گذشته
براي مديرعامل جديد
ايــن بانــک آرزوي
موفقيتکرد.همچنين
اعضاي هيات مديره
بانــک تجــارت از
زحمات مقدم در دوران تصدي سمت مدير عاملي اين بانک
تقدير به عمل آوردند.

صالحيت حرفهاي حجت بهاري فر تایید شد

در تاريخ  3دي ماه  96از سوي بيمه مرکزي
جمهوري اسالميايران  ،صالحيت حرفهاي
حجت بهاري فر به عنوان مديرعامل شرکت
سهاميبيمه «ما» تاييد شد .به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقــل از روابط عموميبيمه
«ما» ،بهاري فر داراي تحصيالت دانشگاهي
کارشناسي ارشــد علوم اقتصادي است و در
حال حاضر دانشــجوي مقطع دکترا در رشته
اقتصاد سالمت ميباشد .همچنين وي پيش

از ايــن عهــده
دار ســمتهاي
عضــو موظف
هيــات مديره و
ناظــر حوزه فني
بيمه «ما» ،مدير
امورپشــتيباني و مدير امور اداري شــرکت
سهاميبيمه ايران و همچنين مدير شعبه ممتاز
پاسداران بيمه ايران بوده است.

با حضور مدیرعامل بانک قوامین انجام گرفت

افتتاح ساختمان مديريت شعب غرب تهران و شعبه بلوار شهيد دادمان

با حضور مديرعامل بانک قوامين و فرمانده محترم انتظاميتهران بزرگ
(فاتــب)  ،قائم مقام بانک و تعــدادي از معاونين و مديران و جمعي از
مشتريان بانک ســاختمان مديريت شعب غرب تهران بزرگ و شعبه
بلوار شــهيد دادمان در ميدان صنعت -بلوار شهيد دادمان افتتاح شد.
به گزارش روابط عموميبانک قوامین در مديريت شعب غرب تهران
 ،مراسم افتتاحيه ساختمان مديريت شعب غرب تهران بزرگ و شعبه
بلوار شــهيد دادمان با حضور دکتر تقي نتاج مديرعامل بانک قوامين ،
سردار رحيميفرمانده محترم نيروي انتظاميتهران بزرگ ،دکتر نجف
پور قائم مقام مديرعامل  ،مديران محترم ساير بانکها (مناطق غرب
و شــمال غرب تهران)  ،دو تن از خانواده محترم شهداء ناجا  ،معاونين
و روساي ادارات مرکزي بانک قوامين و مديران کل مديريت غرب و
شرق تهران بزرگ و جمعي از مديران عامل محترم شرکتها حضور
داشــتند برگزار گرديد .در ابتداي اين مراسم علي درزي نيا مدير کل
شــعب غرب تهران بزرگ ضمن خير مقدم به مدعوين محترم نسبت
به ارائه گزارشي از عملکرد اين مديريت اقدام و اظهار اميدواري کردند
که با افتتاح شــعبه بلوار شهيد دادمان ميتوانيم نياز فعاالن اقتصادي

را در زمينههــاي مختلف از جمله پرداخت تســهيالت به واحدهاي
تجاري ،صــدور ضمانتنامه بانکي و بانکداري الکترونيک مرتفع کنيم
و در شکوفايي بخش اقتصادي اين منطقه نقش موثري داشته باشيم.
در ادامه  ،سردار رحيميفرمانده محترم انتظاميتهران بزرگ (فاتب) نيز
در خصوص نقش پررنگ بانک قوامين درميان ســاير بانکها اشاره و

انتصاب مدير امور پشتيباني و مهندسي بانک ايران زمين

آیین معارفه محمد حسینی کنارویی برگزار شد

مدير عامل بانک ايــران زمين،
طي حکميمدير امور پشــتيباني
و مهندســي ايــن بانــک را
منصوب کــرد .به گزارش روابط
عموميبانک ايران زمين ،مراسم
معارفه محمد حسيني کناروئي روز
گذشته با حضورهادي قديمينايب
رئيس هيات مديره و حســين قــادر نظري مدير
مهندسي و امالک و ابراهيم کسنويه مدير پشتيباني
برگزار شد .هادي قديمينايب رئيس هيات مديره
بانک ايران زمين در اين مراسم ضمن آرزوي موفقت
براي حسيني کناروئي گفت :اين دو اداره از پرکارترين
بخشهاي بانک محسوب شده و نتايج و عملکرد
اقدامات آنها به کل شبکه بانک تسري پيدا ميکند.
قديميبا اشاره به نيروها و کارشناسان توانمندي که در
حال حاضر در دو مديريت زير مجموعه امور پشتيباني
و مهندسي درحال ايفاي نقش هستند ،افزود :تاکنون

سعي شده از توانايي داخلي نيروها
براي توســعه بخش پشــتيباني
اســتفاده شــود که اميدواريم با
حضور آقاي حســيني کناروئي و
اجراي برنامههاي ايشــان شاهد
رشد سريعتر اين بخشها باشيم .در
انتهاي اين مراسم حکم انتصاب
کناروئي توســط قديمينايب رئيــس هيات مديره
تحويل ايشان شــد .در حکم مدير عامل خطاب
به کناروئي آمده است :نظر به تخصص ،توانمنديها
و تجربيــات جنابعالي به موجب اين حکم به عنوان
«مدير امور پشتيباني و مهندسي» منصوب ميشويد
تا در چارچوب ضوابط و مقررات بانک انجام وظيفه
فرمائي .موفقيت شما را براي به کارگيري مجموعه
عوامل و امکانات در جهت انجام وظيفه و مسئوليتهاي
محوله ،در راستاي تحقق اهداف عاليه بانک از خداوند
متعال مسئلت دارم.

فرمودند که بانک قوامين در مســير پيشرفت و پيمودن اهداف متعالي
ميباشــد .وي با اشاره به کاهش دغدغههاي معيشتي کارکنان ناجا و
خدمات دهي بيشتر بانک قوامين به پرسنل محترم ناجا نيز مواردي را
بيان نمودند .اين گزارش حاکي اســت در ادامه اين مراسم مديرعامل
بانــک قوامين گفت :تمام تالش بانــک قوامين در باال بردن کيفيت
خدمات بکار گرفته شده تا رضايت مندي مشتريان حاصل گردد .دکتر
تقي نتاج همچنين از افزايش تعداد شعب بانک قوامين درسراسر کشور
با در نظر گرفتن مباحث اقتصادي و با هماهنگي بانک مرکزي استقبال
نمودند .اين گزارش حاکي است در اين مراسم از دو تن از خانوادههاي
معزز شهداي ناجا با اهداء لوح تقدير و هدايايي تقدير به عمل آمد .در
پايان اين مراسم که مديرعامل بانک ، ،سردار رحيميفرمانده محترم
نيروي انتظاميتهران بزرگ  ،قائــم مقام مديرعامل بانک  ،دو تن از
خانواده محترم شهداء ناجا  ،معاونين و روساي محترم ادارات مرکزي
بانک قوامين و مديران کل محترم مديريت غرب و شرق تهران بزرگ
حضور داشتند ،شعبه بلوار شهيد دادمان توسط خانواده محترم و معزز
شهداء افتتاح گرديد.

طي شش ماه ابتداي سال  ٩٦صورت گرفت

بهره مندي مردم آذربايجان شرقي از ١٥٤١ميليارد ريال تسهیالت

حمايتهاي بانک صادرات ايران
در آذربايجــان شــرقي عالوه بر
اعطــاي  ٧٣١٤فقره تســهيالت
در بخشهاي اقتصــاد مقاومتي،
رونق توليد ،اشتغالزايي و پرداخت
وامهاي قرض الحســنه ضروري،
با ســاخت مــدارس و خانههاي
بهداشت در برخي از روستاهاي استان همچنان ادامه
دارد .به گزارش روابط عموميبانک صادرات ايران،
اين بانک طي  ٦ماه ابتداي سال  ٩٦با اعطاي ٧٣١٤
فقره تسهيالت به ارزش بيش از  ١٥٤١ميليارد ريال،
اغلب بخشهاي اقتصاد مقاومتي استان آذربايجان
شــرقي را پوشش داد که در راســتاي بهبود رونق
توليد  ٤٥بنگاه کوچک و متوسط بالغ بر  ٣٥٠ميليارد
ريال از تسهيالت حمايتي بانک برخوردار شده اند.
همچنين  ٥٦١فقره تســهيالت بــه ميزان بيش از
 ٤٧٢ميليارد ريال براي خريد مســکن اقشــار ويژه

در اختيار خانوادههاي معظم شهدا،
جانبازان و ايثارگــران قرار گرفته
است .گفتني است ،مبلغي بالغ بر
 ٣٨ميليارد ريال تســهيالت براي
تقويت مشــاغل خانگي به ٣٥٢
نفر از معرفي شدگان سازمانهاي
حمايتــي تخصيص يافته اســت.
همچنين  ٣٩٢فقره وام قرض الحسنه طي اين مدت
بــه ارزش بيش از  ٦٣ميليارد ريــال از منابع بانک
صادرات ايران براي نوســازي و بهســازي مسکن
روستايي هزينه شده است .حمايت اين بانک از ١٣
زنداني معسر با پرداخت  ٣/٣ميليارد ريال وام قرض
الحســنه در اســتان ادامه يافته و با پرداخت ٥٩٥١
فقره وام قرض الحســنه ازدواج و تهيه جهيزيه بالغ
بر  ٦١٤ميليارد ريال در رونق بخشــي به امر ازدواج
در شهرستانهاي مختلف آذربايجان شرقي تا پايان
شهريور ماه امسال تکميل شد.

عضو هيات مديره بانک ملي ايران تاکيد کرد

لزوم توجه ويژه به استفاده از ارز متقاضي در ارائه خدمات به مشتريان

عضو هيات مديره بانک ملــي ايران بر لزوم توجه
ويژه به اســتفاده از ارز متقاضــي در ارائه خدمات
به مشــتريان بانک تاکيد کرد .به گــزارش روابط
عموميبانک ملــي ايران ،غالمرضا پناهي در جمع
مديران و کارشناسان حوزه ارزي و بين الملل بانک
با بيان اين که پســاتحريم ،رونق را به فعاليتهاي
ارزي و بين المللي بانک ملي ايران برگردانده است،
گفت :روابط کارگزاري ما با خارج از کشــور پيوسته
در حال توســعه است و کارگزاران خارجي مرتب از
ما صورتهاي مالي را درخواســت ميکنند .وي با
اشاره به اين که شعب خارجي بانک ملي ايران اين
روزها به خوبي فعال شــده اند ،اظهار کرد :در شعبه

پاريس و ميربيزنس بانک تقريبا همه خدمات بانکي
در حال ارائه اســت و شعبههامبورگ نيز هم اکنون
فعالترين شــعبه خارجي نظام بانکي کشــور است.
پناهي با تاکيد بر لزوم توسعه تجارت خارجي براي
رونق هر چه بيشتر اقتصاد کشــور ،افزود :تجارت
خارجي شــامل واردات و صــادرات ،يکي از ارکان
مهم اقتصاد مقاومتي است و يکي از نيازهاي اصلي
آن نيز تسهيل در روابط بانکي است ،به طوري که
وارد کننده و صادر کننده بتوانند به راحتي ارز مورد
نيازشان را تامين يا آن را منتقل کتند.
به گفتــه وي ،تنوع درآمد ارزي نيز نشــان دهنده
قدرت اقتصاد اســت ،بنابراين در بخشهايي مانند

سفر به عتبات عاليات که ساالنه حجم زيادي ارز را
مصرف ميکند ،ميتوان از ارزهاي محلي مانند دينار
استفاده کرد .معاون امور ارزي و بين الملل بانک ملي
ايران با اشاره به اين که نقل و انتقال وجوه ،يکي از
کارکردهاي نظام بانکي در عرصه بين الملل است،
اظهار کرد :تامين مالي و اعتباري براي تجار ،يکي
ديگر از مهمترين اين کارکردهاست ،به طوري که
اگر در اين بخش درست عمل شود ،ظرفيت تجارت
خارجي کشور چند برابر خواهد شد.پناهي با تاکيد
بر لزوم استفاده حداکثري از ظرفيتهاي موجود در
بانک ملي ايران ،ادامه داد :بانک ملي ايران  80سال
در عرصه بين الملل سابقه دارد و از  50سال پيش در

بانک و بیمه

مراکز مالي دنيا حضور فيزيکي داشته که اين مزايا
ميتواند در مذاکرات و مراودات بين المللي بســيار
موثر باشد .به گفته وي ،ارائه خدمات مطلوب ارزي
و بين المللي ،ميتواند مشــتريان را به سوي بانک
ســرازير کند که اين اقدام در حوزه ريالي نيز نتايج
خوبي در پي خواهد داشت .عضو هيات مديره بانک
ملي ايران با بيان اين که توجه ويژه به اســتفاده از
ارز متقاضي در ارائه خدمات به مشتريان بسيار مهم
است ،گفت :ما بايد ارز صادرکنندگان را با نرخ بازار
خريداري کرده و در اختيار وارد کنندگان قرار دهيم،
چــرا که با اين روش هم بانک به وظيفه خود عمل
کرده و هم خواستههاي تجار برآورده شده است.

اخبار
کسب رتبه اول عملکرد شاخصهاي
عمومي از سوی بانک کشاورزی

بانک کشــاورزي بر اســاس ارزيابي
ســاالنه وزارت امور اقتصادي و دارايي
از بانکهاي دولتي و موسسات بيمهاي
در رابطه بــا اجراي مــاده  81قانون
مديريت خدمات کشــوري و عملکرد
در شــاخصهاي تدوين شده در سال
 ،1395رتبه اول را کسب کرد.
براســاس اين گــزارش ،ميزان تحقق
عملکرد بانک کشاورزي در شاخصهاي
عموميمورد بررســي در اين ارزيابي
شامل مهندسي نقش و ساختار دولت،
دولــت الکترونيک و هوشمندســازي
اداري ،مديريت سرمايه انساني ،خدمات
عمومــيدر فضاي رقابتــي  ،صيانت
از حقوق مــردم و ســامت اداري و
اســتقرار نظام جامع مديريت عملکرد
برابــر  85.09درصد اســت که مويد
عملکرد خوب در اصالح نظام اداري و
فعاليتهاي پشتيباني است.
شايان ذکر است بانک کشاورزي طي
يک ســال اخير با  3پله جهش از مقام
چهارم به مقام اول صعود کرده است.
با مشارکت بانک اقتصادنوين کتاب
«اجاق سرد» رونمايي شد

با مشارکت و حمايت بانک اقتصادنوين
مجموعه دو جلدي کتاب «اجاق سرد»
رونمايي شد عصر روز پنجشنبه  23آذر
ماه  ،96طي مراسمي با حضور بنيانگذار
بانــک اقتصادنوين ،نماينده مقيم دفتر
ســازمان ملــل متحــد در جمهوري
اسالمي ايران ،مدير گروه مردمشناسي
دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
و جمعي از فرهيختگان دانشــگاهي و
اهالي هنــر مجموعه دو جلدي «اجاق
ســرد  -از دور ،از نزديک» در موزهي
هنرهاي معاصر تهران رونمايي شد.
به گــزارش روابــط عمومــي بانک
اقتصادنويــن ،مجموعــه دو جلــدي
«اجاق ســرد؛ از دور از نزديک» شامل
عکسهاي مرتضي پورصمدي عکاس
و مدير فيلمبرداري بنام کشور است که
با مشارکت و حمايت بانک اقتصادنوين
توسط نشر ويژه نگار منتشر شده است.
در اين مراسم محمد صدرهاشمينژاد
بنيانگــذار بانــک اقتصادنوين ،اين
مجموعه دو جلدي مســتند را قصهاي
از عمق زندگي انســانها دانســت و
گفت :اين اثر بر اهميت مستند کردن
و مانــدگار کردن فرهنــگ ،تمدن و
آئينهاي رايج در کشور تاکيد دارد.
بنيانگذار بانــک اقتصادنوين با تقدير
از  40ســال کار و تــاش مرتضــي
پورصمدي در مستند کردن اين اقدام
تاريخي و به ارث گذاشــتن آن براي
آيندگان افزود :هر کدام از اين عکسها
گويــاي مضموني عميــق از زندگي
مردماني است که با سختيهاي فراوان
زندگي کردند؛ سختيهايي که نبايد به
دست فراموشي سپرده شود.
وي در خصــوص پشــتيباني بانــک
اقتصادنوين از انتشار مجموعه دو جلدي
اجاق ســرد با اشاره به اينکه حمايت از
اين مهــم امري طبيعي بــراي بانک
اقتصادنوين به شمار ميرود گفت :بانک
همواره در راستاي ايفاي مسئوليتهاي
اجتماعي خــود در حوزههاي فرهنگي
حمايت از پروژههايي از اين دســت را
از برنامههاي اصلي خــود قرار داده و
به آن افتخار ميکند .صدرهاشمينژاد
در پايان صحبتهــاي خود از تمامي
دستاندرکاران در به ثمر رساندن اين
پروژه بزرگ و قابل ستايش تقدير کرد.
در ادامــه اين مراســم گــري لوئيس
نماينده مقيم دفتر سازمان ملل متحد
در جمهوري اسالمي ايران ضمن تقدير
از بانــک اقتصادنوين بخاطر حمايت و
پشتيباني همه جانبه در پيشبرد پروژه
چاپ مجموعه دو جلدي اجاق ســرد و
ستودن کار مرتضي پورصمدي در خلق
تصاوير ماندگار از زندگي عشاير گفت:
تصاوير اين کتــاب نمايانگر زندگي و
تولد و مرگ انســانهايي است که در
ســخت ترين شــرايط ممکن زندگي
ميکنند و پرداختن به اين مساله نشان
از اهميت حفظ تاريخ و فرهنگ کشور
بزرگ ايران براي آيندگان است.

