
رييس کل بانک مرکزي در پيامي ضمن تسليت 
رحل��ت حضرت آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني به 
خان��واده ايش��ان، رهب��ر معظم انق��اب، رييس 
جمه��وري و م��ردم اي��ران، از خداوند متعال علو 

درجات براي روح ايشان مسئلت کردند.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومي بانک مرکزي ، متن 
پيام ولي اله س��يف به ش��رح زير اس��ت: انا هلل و انا 
اليه راجعون، رحلت عالم مجاهد، بزرگمرد اخاق 
مداري و سياس��ت ورزي و ياور انقاب اسامي، 
ي��ار و هم��راه صديق ام��ام خميني ، رفيق همدل 
و هم��راه مقام معظ��م رهبري، حضرت آيت اهلل 
اکبر هاشمي رفسنجاني -رحمت اهلل عليه- را به 

مردم شريف ايران تسليت مي گويم.
ايشان عاوه بر نقش آفريني و تاش هاي موثر 
و هدفمند در مسير شكل گيري و تثبيت انقاب 
اسامي و نيز جانشيني فرماندهي کل قوا، نقش 
بي بديلي در بازس��ازي ويراني هاي پس از جنگ 
تحميل��ي و تبيي��ن و ترويج گفتمان س��ازندگي و 
توسعه اقتصادي داشتند و با شجاعت و نوآوري، 
اقتصاد کش��ور را در مس��ير مناس��ب و متناسب با 

ظرفيت هاي ايران اسامي قرار دادند. 
اينجان��ب از ط��رف خ��ود و همكاران��م در نظام 
بانك��ي کش��ور، مصيبت جانكاه فق��دان رييس 
مجم��ع تش��خيص مصلحت نظ��ام را به محضر 
رهب��ر فرزان��ه انقاب، رييس جمه��ور محترم، 
خاندان محترم هاشمي و مردم عزيز ايران تسليت 
گفت��ه، از درگاه خداون��د رحمان براي روح بلند و 
ملكوتي آن فقيد سعيد رحمت الهي و علو درجات 

خواستارم. 
پيام تس��ليت مديرعامل بانک پارس��يان و رئيس 
کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي 

همه از خداييم و به سوي او باز مي گرديم، ضايعه 
جانگداز و جبران ناپذير درگذش��ت عالم مجاهد 
و انقاب��ي مب��ارز، يار وف��ادار معمار نظام مقدس 
جمهوري اسامي ايران حضرت امام)ره(، همراه 
و همرزم مقام معظم رهبري مدظله العالي در فراز 
و نشيب تاريخ پر تاطم انقاب اسامي، موجب 

تالم و تاسف بسيار گرديد. 
بي شک نام آيت اهلل هاشمي رفسنجاني که عمر 
پربرکتش را صرف شكل گيري و تثبيت انقاب 
اسامي کرد، با توسعه اقتصادي و پيشرفت کشور، 
در حوزه هاي مختلف، گره خورده است. توسعه اي 
که با مديريت هوشمندانه آن يار ديرين انقاب، 
در سال هاي متوالي، ضمن حفظ اقتدار ملي، نقش 
مهمي را در پيوند بخش خصوصي با برنامه هاي 
کان کشور و تسهيل روابط اقتصادي در داخل 

و خارج از کشور ايفا نمود. 
کانون بانک ها و موسس��ات اعتباري خصوصي، 
ضايعه درگذشت اين مرد بزرگ و حامي آرمان هاي 
انقاب اسامي را به محضر رهبر فرزانه انقاب، 
مراج��ع عظ��ام، دولت و مردم ش��ريف ايران و به 
خصوص خانواده محترم ايش��ان تس��ليت عرض 

مي نمايم. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.
پي�ام تس�ليت مديرعام�ل بان�ک صنع�ت و  ���

معدن
به مناسبت درگذشت حضرت آيت اهلل رفسنجاني 
رئي��س مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام ، علي 
اش��رف افخمي رئيس هيات مديره و مديرعامل 

بانک صنعت و معدن پيام تسليتي صادر کرد .
متن اين پيام به ش��رح ذيل اس��ت: انا هلل و انا اليه 
راجعون، تاريخ پر فراز و نشيب ايران ، تابناك از 
نام بزرگ مرداني اس��ت که حيات خويش را در 
راه اعتاء وعظمت ايران اسامي نثار کرده ونام 
خوي��ش را ب��ر جريده عالم ب��ه نيكي و بزرگي به 

ثبت رسانده اند.
حضرت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني مديري مدبر 
و کارآمد ،س��رداري بزرگ درس��ازندگي و توسعه 
ايران اسامي ، سرمايه اي بي بديل ، افتخاري بي 
مانند و سياستمداري در تراز اساطير براي کشور 
ب��ود ، بي��ش از ني��م قرن مبارزه، تاش و خدمات 
ارزنده اش ، گواه صداقت ، شجاعت و تعهدش به 
آرمانهاي بزرگ اسامي و ميهني است ، مبارزي 
که زحماتش در دوران پيش از انقاب، در عرصه 
دفاع مقدس ، دوران پرتاش سازندگي و پس از 

آن به خوبي تبلور يافته بود.
ديدار ارديبهش��ت ماه س��ال جاري مديران بانک 
صنعت و معدن با اين مبارز خستگي ناپذير و تاکيد 
ايشان بر سوابق و نقش بانک هاي توسعه اي در 
اي��ران، ب��ه ويژه بانک صنع��ت و معدن درايجاد 
اش��تغال، افزايش توليد و صادرات و کاهش نرخ 
بيكاري ، حاکي از نگراني وي در خصوص مسائل 
اقتصادي کشور از يک سو و رهنمودي براي اين 
بانک در زمينه اهتمام بيشتر به حمايت از توليد ، 

اشتغال و پيشرفت و توسعه کشور بود .
رحل��ت ناگهان��ي ي��ار ديرين امام راح��ل )ره ( و 
همس��نگر و هم��گام دوران مب��ارزات نهض��ت 
اس��امي رهبر معظم انقاب اسامي که مشاور 
و تكي��ه گاه مطمئن��ي براي دوس��تداران انقاب 
اس��امي بود را از ط��رف خ��ود، هي��ات مديره و 
همكاران بانک صنعت و معدن به ملت ش��ريف 
اي��ران بوي ژه مق��ام معظم رهبري و خانواده معزز 
ايش��ان تس��ليت گفته، اميدواريم که راه ايشان با 

جديت ادامه يافته و آرزوهايش��ان براي اعتاي 
ايران اسامي در امتداد تاريخ هر روز بيش از پيش 

به منصه ظهور برسد.
پيام تسليت مديرعامل بانک کشاورزي ���

اهلل  آي��ت  حض��رت  رحل��ت  دنب��ال  ب��ه 
اکبر هاشمي رفس��نجاني، »دکتر مرتضي شهيد 
زاده رئي��س هيئ��ت مدي��ره و مديرعام��ل بانک 
کشاورزي« در پيامي اين ضايعه بزرگ را تسليت 
گفت. متن اين پيام در پي مي آيد: »انّا هلل و انّا اليه 
راجعون«، با تأسف و تأثر ارتحال ناگهاني مجاهد 
نستوه، مبارز انقابي و يار وفادار امام)ره( و رهبري 
»حضرت آيت اهلل اکبر هاشمي رفسنجاني«، ملت 
انقابي و هميش��ه در صحنه ايران اس��امي را 

داغدار کرد.
ضايع��ه فق��دان اين مجتهد سياس��ي که به تعبير 
مق��ام معظ��م رهبري م��د ظله العال��ي نمونه ي 
کم نظيري از نس��ل اّول مبارزان ضد ستم شاهي 
و از رنج ديدگان اين راه پرخطر و پرافتخار بود، از 
ذهن نسل هاي قديم و بعدي انقاب اسامي نيز 

پاك نخواهد شد. 
سوابق مبارزاتي و مسئوليت هاي خطير سال هاي 
عمر رئيس فقيد مجمع تش��خيص مصلت نظام 
که هريک س��ر منش��اء تحوالت عظيمي در تمام 
بخش هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي مملكت 
اس��امي ايران ش��د، به عنوان بخش مهم و برگ 
زريني از تاريخ انقاب اس��امي ايران اس��ت که 
نقش و جايگاه اين کنشگر ديني و سياسي و مفسر 
قرآن را در پيش��برد اه��داف و تحقق آرمان هاي 
بنيانگذار جمهوري اس��امي ايران حضرت امام 
خمين��ي )ره( هم��واره بيش از پي��ش به نمايش 

گذاشته است.
ب��دون تردي��د، مل��ت بزرگ ايران نقش ايش��ان 
در توس��عه اقتصادي کش��ور را به عنوان س��ردار 
س��ازندگي پس از دوران دفاع مقدس که موجب 
تغيير جايگاه ايران اس��امي در اين عرصه ش��د، 
هرگ��ز از ي��اد نخواهند ب��رد و تجربيات، عملكرد 
و دس��تاوردهاي اين دوران را به س��ان تجربه اي 
گرانقدر در سايه توجهات حضرت ولي عصر)عج( 
و رهبري حضرت آيت اهلل خامنه اي براي آباداني 

کشور تاش خود را به کار خواهند بست.
من رجاء واثق دارم که کارکنان بانک کشاورزي 
ني��ز به عنوان س��ربازان جبهه اقتصادي کش��ور 
ک��ه يك��ي از عرصه هاي مورد توجه نظام اس��ت 
همچون هميش��ه و همسو با سياست هاي دولت 
تدبير واميد براي پيشرفت و توسعه اقتصاد کشور 
به ويژه بخش کش��اورزي از هيچ تاش��ي دريغ 

نخواهند کرد.
اينجان��ب ب��ه نمايندگي از خان��واده بزرگ بانک 
کشاورزي، ضايعه ارتحال جانگداز مبارز انقابي، 
مجاه��د نس��توه و يار ديرين ام��ام)ره( و رهبري 
»حضرت آيت اهلل اکبر هاشمي رفسنجاني« را به 
پيش��گاه مقام معظم رهبري،ملت ش��ريف ايران 
و خان��واده آن ب��زرگ مرد فقيد تس��ليت و تعزيت 
عرض مي کنم و اميدوارم خداوند به همه ما توفيق 
خدمت به کش��ور در حفظ ارزش ها و آرمان هاي 
بزرگ مردان انقاب اسامي  ايران عطا فرمايد. 

مرتضي شهيدزاده 
پيام تسليت مدير عامل بانک رفاه کارگران ���

دکت��ر محمد علي س��هماني مدي��ر عامل بانک 
رف��اه کارگ��ران ب��ه مناس��بت درگذش��ت آيت 
اهلل هاشمي رفس��نجاني پي��ام تس��ليت ص��ادر 
کردند. متن پيام به ش��رح زير اس��ت: بس��م اهلل 
الرحم��ن الرحيم، رحلت جانگ��داز حضرت آيت 
اهلل هاشمي رفس��نجاني ، مجاهد نس��توه و مبارز 
خس��تگي ناپذير نهضت اسامي ، يار ديرين امام 
خميني )ره ( و مقام معظم رهبري را به پيش��گاه 
حضرت ولي عصر ) عج ( ، رهبر فرزانه انقاب و 

مردم شريف ايران تسليت عرض مي نمايم .
آي��ت اهلل رفس��نجاني در تم��ام دوران حي��ات پر 

برکت خود در جهت استقرار و تثبيت نظام مقدس 
جمهوري اسامي و ارزش هاي آرماني و اعتقادي 
آن از هيچ کوششي فروگذار ننمودند و دلسوزانه 
همواره در کنار رهبري و همس��و با سياست هاي 
مقتدرانه و مدبرانه نظام گام برداشتند و در تنگناها 
و دش��واري ها، با ژرف انديش��ي و هوش سرشار 

خود منشا اثر بودند.
ايشان مظهر صبر و صابت و اعتدال و دوستدار 
واقع��ي نظام مقدس جمهوري اس��امي و ايران 
عزيز بود و همواره دل در گرو اعتاي کش��ور و 
آباداني و سرافرازي ميهن اسامي داشت و به واقع 
فقدان آن بزرگوار براي کشور و نظام شكوهمند 
اسامي ضايعه اي بزرگ و به فرموده مقام معظم 

رهبري سخت و جانكاه است.
از درگاه خداون��د متع��ال براي آن مرحوم رحمت 
و غفران واس��عه الهي و براي رهبر عظيم الش��ان، 
خان��واده محترم ايش��ان و م��ردم عزيزمان صبر 
و ش��كيبايي مس��الت مي نمايي��م .محم��د علي 

سهماني
پيام تسليت دکترصالح آبادي ���

دکت��ر عل��ي صال��ح آب��ادي مديرعام��ل بانک 
توس��عه صادرات ايران به مناس��بت رحلت آيت 
اهلل هاشمي رفس��نجاني پيامي به اين شرح صادر 
ک��رد: ان��اهلل و ان��ا اليه راجعون، رحلت جانس��وز 
ي��ار ديري��ن ام��ام)ره( و ياور ش��فيق مقام معظم 
رهبري، مبارز نستوه و سياستمدار عالم، حضرت 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني موجب تالم و تاسف 

فراوان شد.
ايشان عاوه بر سالهاي حضور متمادي در عرصه 
مبارزات انقابي و تاش خستگي ناپذير در سپهر 
سياس��ي کش��ور نقش بي بديلي در س��ازندگي و 
آبادان��ي و توس��عه اقتصادي کش��ور ايفا کردند. 
تاس��يس بانک توس��عه صادرات ايران با هدف 
گس��ترش صادرات غيرنفتي کشور يادگار دوران 

رياست جمهوري ايشان بوده است.
در پاي��ان از ط��رف خ��ود و همكاران��م در بانک 
توس��عه ص��ادرات ايران، ضايع��ه رحلت رييس 
مجم��ع تش��خيص مصلحت را ب��ه محضر مقام 
معظ��م رهب��ري، خانواده محترم ايش��ان و مردم 
عزيز ايران تس��ليت عرض نموده و علو درجات 
را براي روح بلند ايش��ان از درگاه پروردگار منان 
خواستارم. علي صالح آبادي مديرعامل و رييس 

هيات مديره بانک توسعه صادرات ايران
پيام تسليت سرپرست بانک توسعه تعاون ���

به دنبال درگذش��ت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، 
حجت اله مهديان سرپرس��ت بانک توسعه تعاون 
با صدور پيامي، درگذشت ايشان را تسليت گفت. 
"اناهلل و انا اليه راجعون "، خبر رحلت آيت اهلل جناب 
آقاي هاشمي رفس��نجاني، مجاهد دوران نهضت 
اس��امي و يار ديرين حضرت امام خميني )ره( و 

رهبر معظم انقاب موجب تألم و تأثر گرديد.
 ايشان سراسر عمر با برکت خويش را در خدمت 
به انقاب و ايران عزيز مصروف نمود و با نقش 
آفريني مهم در عرصه هاي مختلف کشور، نقش 

پررنگي ايفا نمود.
 اينجان��ب درگذش��ت آن عال��م فقيد را به محضر 
امام زمان )عج(، مقام معظم رهبري و همكاران 
محترم بانک و ملت شريف ايران تسليت گفته و 
براي کليه بستگان و بازماندگان از خداوند منان 
صبر مس��ئلت دارم. حجت اله مهديان: سرپرست 

بانک توسعه تعاون
پيام تسليت بانک تجارت ���

خانواده بانک تجارت داغدار درگذش��ت "س��ردار 
س��ازندگي"، مدي��ران و کارکن��ان بانک تجارت 
"مراتب اندوه عميق" خويش را از درگذشت آيت 
اهلل هاشمي رفس��نجاني رئيس مجمع تشخيص 

مصلحت نظام اعام نمودند .
 در اطاعيه منتشره از سوي روابط عمومي بانک 
تجارت آمده اس��ت : آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 

، ي��ار ديري��ن انقاب و امام و مقام معظم رهبري 
، از حاميان اس��توار س��ازندگي ، توسعه و پيشرفت 
اقتصادي کشور بود. براي مدت زماني نزديک به 
چهار دهه نام بلند "هاشمي رفسنجاني" ، همواره با 
تاش براي ساختن آينده ي فرزندان ميهن همراه 
بوده و ايران اس��امي همواره وامدار مجاهدت و 
اراده و تاش ايشان چه در دوران مبارزه و پيروزي 
نهضت و چه در مقام فرماندهي جنگ براي دفاع 

از آزادي و استقال کشورخواهد ماند.
خانواده بانک تجارت ، درگذش��ت رئيس مجمع 
تشخيص مصلحت نظام را به مقام معظم رهبري 
، خانواده ي محترم ايش��ان و مردم ش��ريف ايران 

اسامي تسليت مي گويد.
پي�ام تس�ليت مدي�ر عام�ل بان�ک صادرات  ���

ايران
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت به نق��ل از روابط 
عمومي بانک صادرات ايران، متن پيام س��ياوش 
زراعت��ي مدي��ر عام��ل اي��ن بانک به مناس��بت 
درگذش��ت اي��ت اهلل هاشمي رفس��نجاني رييس 
مجم��ع تش��خيص مطلحت نظام به ش��رح زير 

مي باشد.
ان��اهلل و اناالي��ه راجعون، م��رگ چنين خواجه نه 
کاريس��ت خ��رد، فق��دان عالم مجاه��د، بزرگ 
م��رد پرهي��زگار؛ يار صادق و وف��ادار امام راحل 
و هم��دل و هم��راه مق��ام معظم رهب��ري، آيت 
اهلل هاشمي رفس��نجاني خسراني براي انقاب و 

کشور است.
 اين عالم بزرگوار با ٦٠ سال تاش و مجاهدت 
از جمل��ه نخس��تين مب��ارزان راه دش��وار خيزش 
مل��ي و از چهره ه��اي نقش آفري��ن و اثرگذار در 
پيروزي، تثبيت و اعتاي انقاب اس��امي بود و 
در عرصه هاي مهم کشور با تدبير و دور انديشي 
وي��ژه اي که داش��ت منش��اء خي��ر و برکت براي 

جامعه و نظام بودند.
اينجانب به نمايندگي از کارکنان بانک صادرات 
اي��ران، رحل��ت اي��ن عالم فرهيخت��ه که يكي از 
پرچم��داران نهض��ت ح��ق طلبانه وط��ن بود را 
ب��ه محض��ر حض��رت بقيه اهلل روحي ل��ه الفداه ، 
مقام معظم رهبري، ملت بزرگ و ش��ريف ايران 
اس��امي و خانواده ايش��ان تسليت مي گويم و از 
درگاه خداوند متعال براي آن مبارز راس��تين علو 
درج��ات و ب��راي بازماندگان صبر و اجر مس��الت 

دارم.
پيام تسليت مدير عامل بانک سرمايه ���

انا هلل و انا اليه راجعون، درگذشت فقيه مجاهد و 
عالم نستوه، يار و همراه امام راحل و مقام معظم 
رهب��ري، حضرت آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني، 
جامعه انقابي ايران را در بهت و حيرت فروبرد. 
بي شک فقدان آن بزرگمرد که يكي از اساطين 
اس��توار انقاب ش��كوهمند اسامي محس��وب 

مي شد، دردناك و جبران ناپذير خواهد بود.
اينجانب به نمايندگي از خانواده بانک س��رمايه، 
اين ضايعه بزرگ را به محضر رهبر معظم انقاب، 
خان��واده ارجمند آن عال��م رباني و مردم انقابي 
و غي��ور ايران اسامي تس��ليت عرض نموده، از 
خداوند متعال شادي و رضوان را براي روح پاك 
آن فقيد س��عيد مس��ألت دارم. محمد رضا خاني: 

مدير عامل و عضو هيأت مديره
پيام تسليت مديرعامل بانک قرض الحسنه  ���

مهر ايران
باس��مه تعال��ي، انّا هلل و انّا الي��ه راجعون، إَِذا َماَت 
َها َشي ٌء إِلَي  الَْعالُِم ُثلَِم ِفي اْلِْسَاِم ُثلَْمٌة اَل يُسدُّ
يْوِم الِْقياَمِة، مرحوم آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني 
مجاهد نس��توه و خس��تگي ناپذير دوران سخت 
مبارزات نهضت اسامي، شاگرد و يار ديرين امام 
راحل عظيم الشان )ره(، همراه و همسنگر واقعي 
و هميش��گي مقام معظم رهبري )مدظله العالي( 
بودن��د که عمر پربرک��ت خويش را در راه مبارزه 
ب��ا رژيم ستمش��اهي و بع��د از پيروزي انقاب در 

جهت اس��تقرار و اعتاي نظام مقدس جمهوري 
اسامي ايران با خدمت گذاري صادقانه و خالصانه 
به مردم در س��نگرها و ميادين حس��اس و کليدي 

نظام سپري کردند.
ايش��ان در دوران مب��ارزات نهضت اس��امي با 
پايمردي، تيزهوش��ي و تحمل شكنجه در مسير 
پي��روزي انق��اب همت گمارد و پس از آن نيز با 
همراه��ي، وف��اداري و ثبات ق��دم در کنار معمار 
کبير انقاب اسامي و رهبري معظم انقاب در 
فراز و نش��يب هاي فراوان و س��ختي هاي دوران 
دفاع مقدس و عرصه س��ازندگي و آباداني ميهن 
توانس��ت در همه ميادين و عرصه هاي آزمون و 
امتحانات س��خت س��ربلند و پيروز بيرون بيايد و 

در ذهن و قلب ملت جاي بگيرد.
بدون ترديد نام و ياد آن عالم بزرگوار و آثار خدمات 
گسترده و ماندگار ايشان در حافظه تاريخي ملت 
شريف و قدرشناس ايران اسامي ثبت و ضبط و 

به يادگار خواهد ماند.
ارتح��ال جانگ��داز صحابي صالح و صابر و صادق 
امام راحل )قدس س��ره( و دلس��وز امت، حضرت 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني را به محضر مبارك 
بقيه اهلل ارواحنا فداه، مقام معظم رهبري )مدظله 
العال��ي(، مل��ت بزرگ اي��ران و خاندان محترم و 
شريف ايشان تسليت عرض مي نماييم. مرتضي 

اکبري
پيام تس�ليت س�يد امين جوادي مديرعامل  ���

موسسه اعتباري ملل
انا هلل و انا اليه راجعون، رحلت مجاهد نس��توه و 
خستگي ناپذير، يارصديق امام)ره(، رفيق همدل 
و هم��راه رهب��ري، ياور انقاب، حضرت آيت اهلل 
اکبر هاشمي رفس��نجاني)رحمت اهلل علي��ه(را به 
مقام معظم رهبري و مردم شريف ايران تسليت 

مي گويم.
بي ترديد نقش بي بدليل ايشان در شكل گيري 
و تثبي��ت انقاب اس��امي، خدمات شايس��ته و 
ايثارگران��ه اش در 8 س��ال دفاع مقدس، اراده ي 
کارساز و آهنين وي در دوران سازندگي، نام نيک 
ايش��ان را بر تارك افتخارات اين مرز و بوم براي 
هميش��ه ي تاريخ در خاطر ملت بزرگ و ش��ريف 

ايران جاودان خواهد ساخت.
اينجانب از طرف خودم، هيئت مديره و همكارانم 
در موسسه اعتباري ملل، مصيبت جانگداز رحلت 
رئي��س مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام را به 
محضر رهبر فرزانه انقاب امام خامنه اي، خانواده 
محترم هاش��مي و مردم عزيز ايران تسليت گفته، 
و در ايام س��وگ حضرت فاطمه معصومه)س( از 
خداوند رحمان مي خواهم روح اين مرد بزرگ را 

با انبياء و اولياء الهي محشور گرداند.
تسليت بانک گردشگري ���

 انا هلل و انا اليه راجعون، آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
يار ديرين امام و رهبري پس از عمري مجاهدت 
در راه اس��ام و س��ازندگي ايران به ملكوت اعلي 
پيوست. وي به عنوان يكي از پيشگامان مبارزات 
انقاب اسامي، همواره در کنار امام راحل حضور 
موث��ر داش��ت و بع��د از انقاب نيز يار ديرين امام 
و رهب��ري معظم بود. تاش هاي وي در مس��ير 
س��ازندگي اي��ران اس��امي بعد از دوران جنگ 
تحميلي برگ درخش��اني در تاريخ معاصر ايران 

است.
بان��ک گردش��گري اين ضايع��ه بزرگ را به مقام 
معظم رهبري و عموم مردم شريف ايران تسليت 

عرض مي نمايد.
تسليت بانک پاسارگاد ���

اناهلل و انا اليه راجعون )تسليت به مناسبت رحلت 
حض��رت آي��ت اهلل هاشمي رفس��نجاني(، رحلت 
نابهن��گام حضرت آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني 
رياس��ت مجم��ع تش��خيص مصلح��ت نظ��ام، 
انديش��مند اس��ام شناس، آزادي خواه و انقابي 
خس��تگي ناپذير را به مردم ش��ريف ايران تسليت 

عرض مي نماييم.
پيام تسليت بانک قوامين ���

انا هلل و انا اليه راجعون، رحلت عالم مجاهد ، ياور 
انقاب اس��امي، يار ديرين حضرت امام )ره( و 
مق��ام معظ��م رهبري )مدظل��ه العالي ( ، حضرت 
آيت اهلل اکبر هاشمي رفس��نجاني را به پيش��گاه 
حض��رت ولي عصر )ع��ج( ، رهبر فرزانه انقاب 
اس��امي و ملت بزرگوار ايران اسامي تس��ليت 
ع��رض نم��وده و از خداوند متع��ال غفران الهي 
ب��راي اي��ن عزيز بزرگوار مس��ألت داريم. روابط 

عمومي بانک قوامين
پيام تسليت بانک قرض الحسنه رسالت ���

اناهلل و انا اليه راجعون، آيت اهلل هاشمي به ملكوت 
اعلي پيوست، با کمال تاسف و تاثر ارتحال مجاهد 
نس��توه، ي��ار ديرين امام، انق��اب و مقام معظم 
رهب��ري حض��رت آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني 
رئي��س مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام را به 
پيش��گاه حض��رت ولي عصر )ع��ج(، رهبر معظم 
انقاب اس��امي و امت بزرگ اسامي تس��ليت 
و تعزي��ت عرض نم��وده از درگاه خداوند رحمان 
ب��راي آن عزي��ز بزرگوار رحم��ت و رضوان الهي 
 را مس��ئلت داري��م. رواب��ط عمومي بانک قرض 

الحسنه رسالت

نظامبانکیدرسوگآیتاهلل
پیامتسلیتشبکهبانکیکشوربهمناسبترحلترئیسمجمعتشخیصمصلحتنظام
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بازديد مديرعامل بانک کشاورزي
از گروه صنعتي و پژوهشي زر

دکتر مرتضي شهيد زاده، 
رئي��س هيئ��ت مديره و 
بان��ک  مديرعام��ل 
کش��اورزي، با حضور در 
گروه صنعتي و پژوهشي 
زر)زر ماکارون( با مديران اين واحد توليدي ديدار و گفت و گو 
ک��رد. ب��ه گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بانک 
کش��اورزي در جريان اين ديدار که روز يک ش��نبه 19 دي ماه 
برگ��زار ش��د، دکت��ر ش��هيدزاده از کارخانه ه��اي تولي��د آرد و 
ماکاروني، س��يلو هاي ذخيره گندم، پااليش��گاه غات و اولين 
مرکز توليد فروکتوز مايع از غات بازديد کرد. بر اس��اس اين 
گ��زارش، دراي��ن بازديد درباره راه هاي گس��ترش همكاري و 
تعامات بين بانک کشاورزي وگروه صنعتي و پژوهشي زر به 
وي��ژه س��رمايه گ��ذاري در حوزه صنايع غذاي��ي و ارائه خدمات 
بانكي نيز بحث و تبادل نظرش��د. اين گزارش مي افزايد،بانک 
کش��ارورزي به عنوان تنها بانک تخصصي بخش کش��اورزي 
نق��ش عم��ده اي در تامي��ن نيازهاي اعتب��اري توليد کنندگان 
بخش کش��اورزي از جمله صنايع غذايي و تبديلي وابس��ته دارد 
و با ارائه تسهيات و خدمات مالي به فعاالن و توليد کنندگان 
اي��ن عرصه، ت��ا کنون گام هاي موثري در تأمين امنيت غذايي 

کشور برداشته است.

افزايش سود آوري شعب
هدف اصلي وصول مطالبات است

مدي��ر عامل بانک مهر اقتصاد 
در بازدي��د از ش��عب اس��تان 
سمنان هدف اصلي از وصول 
مطالبات را افزايش سود آوري 
ش��عب عنوان کرد. به گزارش 
روزنام��ه تج��ارت ب��ه نقل از روابط عمومي بان��ک مهر اقتصاد 
اس��تان س��منان، س��يد ضياء ايماني - مدير عامل بانک - به 
هم��راه معاوني��ن امور مناطق، فن آوري اطاعات و ارتباطات، 
مدير کل روابط عمومي و حوزه مديريت و جانش��ين مدير کل 
بازرس��ي و حسابرس��ي از ش��عب شهرس��تان هاي گرمس��ار، 
ش��اهرود، دامغان، مهدي ش��هر و ش��هميرزاد بازديد کرد و با 
کارکن��ان دي��دار و گفتگ��و نم��ود. مدير عامل بان��ک هدف از 
س��فرهاي اس��تاني را آش��نايي با مس��ائل و مشكات شعب و 
همكاران عنوان کرد و ابراز داشت: معتقديم بهره وري سرمايه 
انس��اني از مولفه هاي اصلي پيش��رفت اس��ت بنابراين توجه به 
س��رمايه انس��اني و ايجاد فضاي همدلي در بين کارکنان بسيار 
م��ورد توج��ه ق��رار دارد. وي موفقيت ها و دس��تاوردهاي اخير 
بان��ک مه��ر اقتص��اد در س��ال هاي اخي��ر را مره��ون زحمات 
کارکنان شعب بانک دانست و افزود: توجه به نيازهاي مادي و 
معن��وي ب��ه عن��وان ارزش ه��اي کليدي و ش��اخص در بحث 
سرمايه انساني از اولويت هاي نخست بانک مهر اقتصاد است. 
مدير عامل بانک خاطر نش��ان کرد: بايد تاش کنيم تا جايي 
ک��ه مق��دور اس��ت رضايت من��دي مش��تريان حاصل ش��ود و 
مش��تري مداري را ب��ه عن��وان يكي از اه��داف اصلي خود قرار 
دهي��م. وي وص��ول مطالبات را يك��ي از اولويت هاي بانک در 
ماه هاي پاياني س��ال عنوان کرد و افزود: کليه کارکنان بايد در 
طرح مديريت و کنترل مطالبات غير جاري مش��ارکت نموده و 

به صورت جدي پيگيري هاي الزم را انجام دهند .

اهداء لوح برگزيده مسئوليت اجتماعي 
به روابط عمومي بانک قوامين

رواب��ط  جش��نواره  چهاردهمي��ن  در 
عمومي ه��اي برت��ر ايران ل��وح برگزيده به 
بان��ک قوامين اهداء ش��د. در چهاردهمين 
جش��نواره روابط عمومي ه��اي برتر ايران 
لوح برگزيده در بخش مس��ئوليت اجتماعي 
ب��ه دکت��ر حميد موفق مدير رواب��ط عمومي بانک قوامين اهداء 
ش��د. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بانک 
قوامين در کنفرانس بين المللي روابط عمومي کشور که با پيام 
دکتر علي الريجاني ، رئيس مجلس ش��وراي اس��امي حضور 
زهرا س��عيدي مبارکه نماينده مجلس ش��وراي اسامي و عضو 
هي��أت رييس��ه فراکس��يون روابط عمومي و رس��انه مجلس ، 
جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسامي ، علي کريمي مدير 
کل رواب��ط عمومي بان��ک مرک��زي ، اس��اتيد روابط عمومي و 
مهمانان خارجي و داخلي برگزار ش��د از س��وي هيأت داوران 
لوح برگزيده جش��نواره در بخش مس��ئوليت اجتماعي به روابط 

عمومي بانک قوامين اهداء شد.

انتصاب رئيس اداره
 اطالعات اعتباري بانک ايران زمين

رئي��س اداره اطاعات اعتباري بانک 
ايران زمين منصوب ش��د.  به گزارش 
روزنام��ه تج��ارت ب��ه نق��ل از روابط 
عموم��ي: ط��ي حكم��ي از ط��رف 
عبدالمجي��د پورس��عيد، مديرعام��ل بان��ک اي��ران زمي��ن، 
محمدحسين مس فروش مشهد بعنوان رئيس اداره اطاعات 
اعتباري اين بانک منصوب ش��د. در بخش��ي از حكم پور س��عيد 
خطاب به مس فروش مشهد آمده است: موفقيت شما را براي 
بكارگيري مجموعه عوامل و امكانات در جهت انجام وظايف، 
مس��ئوليتهاي محوله در راس��تاي تحقق اهداف عاليه بانک از 

خداوند متعال مسئلت مي نمايم.

بازديد سرپرست بانک توسعه تعاون
 از نمايشگاه صادراتي بخش تعاون 

حجت اهلل مهديان سرپرست 
بانک توس��عه تعاون به همراه 
فتاح��ي عض��و هيئت مديره و 
مديران ستادي ضمن بازديد از 
غرفه هاي نمايشگاه، با مديران 
عامل تعاوني ها به گفتگو نشس��تند و با مش��كات و دغدغه هاي 
آن ها آش��نا ش��دند. در اين نمايش��گاه بيش از1۲٠شرکت تعاوني 
تولي��دي، توزيعي و خدماتي به عنوان مهم ترين بخش اقتصادي 
کشور از استان هاي مختلف، توليدات خود را در حوزه هاي توليد، 
توزيع و خدمات در بخش هاي مختلف صنعتي، معدني، عمراني، 
مس��كن، نيرو، انرژي بازرگاني، کش��اورزي، دامداري، خدماتي، 
توزيع��ي، حمل ونقل، گردش��گري، بازارچه ه��اي مرزي، صنايع 
چوب، فرش و صنايع دستي در مدلي جامع ارائه کردند. شايان ذکر 
اس��ت اين نمايش��گاه باهدف حمايت از توليدات صادرات محور 
ش��رکت هاي تعاون��ي، يافتن بازارهاي جدي��د صادراتي، هدايت 
ش��رکت هاي تعاون��ي به س��مت توليد کاالي ص��ادرات محور، 
گسترش همكاري و تعامل با سازمان توسعه تجارت، توسعه بازار 
و برند سازي و ترويج فرهنگ تعاون و کارآفريني در محل مصا 

بزرگ امام خميني )ره( آماده بازديد عاقه مندان است.

پيشخوان

بانکوبيمه

 روابط عمومي بانک ملي ايران 
در چهاردهمين جشنواره روابط 
عمومي ه��اي برت��ر در بخش 
تبليغ��ات و پورت��ال، لوح روابط 
عمومي برگزيده را دريافت کرد.  
به گزارش روابط عمومي بانک 
ملي ايران سيزدهمين کنفرانس 
بين المللي روابط عمومي ايران 
به همراه چهاردهمين جشنواره 
روابط عمومي هاي برتر کش��ور 
در هت��ل المپي��ک ته��ران ب��ا 
موضوع رواب��ط عمومي دانش 
محور و مديريت محتوا، برگزار 
ش��د. در مراس��م افتتاحي��ه اين 

کنفرانس، جوايز روابط عمومي هاي برتر اعطا شد.

روابط عمومي بانک ملي
مراسم يازدهمين سالگرد تاسيس بانک سرمايه با  برتر  در بخش تبليغات و پورتال

حضور اعضاي هيات مديره، مديرعامل، مديران 
و روس��اي ادارات و ش��عب و پرسنل استان تهران 
و الب��رز اين بانک در فرهنگس��راي بهمن برگزار 

شد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تج��ارت به نق��ل از روابط 
عمومي بان��ک س��رمايه، در اي��ن مراس��م، دکتر 
محمدرض��ا خان��ي، مديرعامل بانک س��رمايه از 
تاش ه��اي مجدانه يكاي��ک همكاران خدوم از 
بدو تاس��يس تاکنون تش��كر نمود و اظهار داشت: 
بانک سرمايه پس از فراز و نشيب هاي گوناگون، 
امروز يازدهمين س��الروز تأس��يس خود را پش��ت 
س��ر مي گذارد و خوش��حالم که در بانكي توفيق 
خدم��ت يافته ام که داراي بهترين پرس��نل نظام 

بانكي است.
وي اف��زود: ب��ه لطف خداوند و همت واالي ش��ما 
همكاران تاشگر، بانک سرمايه توانست در سال 

95 در قياس با اسفند ماه سال گذشته بهترين رشد 
عملكرد را در زمينه جذب منابع در نظام بانكي از 
آن خود کرده و تمامي بدهي هاي بين بانكي خود 
را تس��ويه نماييم و اين مهم جز با تاش و همت 

واالي شما همكاران ميسر نشده است.
دکتر خاني در بخش ديگري از س��خنان خود به 
موضوع مطالبات بانک سرمايه اشاره نمود و اظهار 
داشت: بانک شش ماه به بدهكاران کان فرصت 
داد تا براي تسويه يا تعيين تكليف بدهي خود اقدام 
نمايند اما به دليل بدعهدي آنها، به منظور احقاق 
حقوق بانک، به ناچار از قوه قهريه اس��تفاده کرد 
و اين مس��ئله تا وصول تمام مطالبات بانک ادامه 
خواهد داشت. مديرعامل بانک سرمايه همچنين 
به فعاليت ها و برنامه هاي اين بانک در حوزه بين 
الملل اشاره نمود و از اخذ مجوز تاسيس صرافي و 
ايجاد بانكي به نام بانک سرمايه در خارج از کشور 
خب��ر داد و اب��راز اميدواري کرد که بانک س��رمايه 

همانطور که در بخش داخلي عملكرد بسيار قابل 
قبولي از خود نشان داده است، در عرصه هاي بين 
المللي نيز بتواند حضور موثري از خود نشان دهد. 
وي در پايان س��خنان خود بار ديگر از همكاران 
بانک سرمايه که با تاش هاي مجدانه در تحقق 
اهداف عاليه بانک نقش مهمي ايفا مي کنند، تشكر 
نمود و از آنها خواست از همه توان و ظرفيت هاي 
موج��ود ب��راي تحقق اين عنوان ارزش��مند يعني 

»بانک خوب، سرمايه است« بهره ببرند.

تا وصول مطالبات بانک سرمايه دست از تالش بر نمي داريم


