
مس��عود پزش��کيان نايب رييس اول مجلس شوراي اسالمي از 
س��امانه هاي پرداخ��ت بانک مرکزي بازديد ک��رد. به گزارش 
روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، اين بانک 
به عنوان مرکز ثقل شبکه بانکي و ارائه دهنده خدمات بانکداري 
الکترونيک با ايجاد س��امانه ها و سيس��تم هاي الکترونيک، در 
سال هاي اخير خدمات گسترده اي به بانک ها و جامعه در نظام 
پولي و بانکي کش��ور ارائه مي دهد. س��االنه ميلياردها تراکنش 
مالي از درگاه هاي بانک مرکزي از طريق س��امانه هاي ش��تاب، 
ش��اپرک، س��اتنا، پايا و ... انجام مي شود و روزانه 30 ميليون نفر 
از خدم��ات نظام ه��اي پرداخت بهره مند مي ش��وند. همچنين 
حجم عظيمي از داده ها و اطالعات در اين س��امانه ها، توليد و 
نگهداري مي شود که قابليت نظارت بر روند پولي کشور را براي 

سياستگذاران اين حوزه فراهم مي کند.
اهميت ش��بکه بانکي براي اقتصاد کش��ور و در راس آن بانک 
مرکزي سبب شد که نايب رييس اول مجلس شوراي اسالمي به 
هم��راه مه��دي فقيه��ي رئيس دفتر فناوري ه��اي نوين مرکز 
پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي، براي ايجاد تعامالت 
سازنده تر از بخش فناوري هاي اطالعات بانک مرکزي بازديد 
کنند و گفتگويي با علي کرمانش��اه معاون فناوري هاي نوين، 
حسين نقره کار شيرازي معاون حقوقي و ناصر حکيمي مديرکل 
فناوري هاي اطالعات و ارتباطات بانک مرکزي داشته باشد.

مع��اون فناوري ه��اي نوين بانک مرکزي با اش��اره به داده هاي 
موجود در سامانه هاي پرداخت بانک مرکزي عنوان کرد: امروزه 
اطالعات و دانش، منبع قدرت است و هر اندازه اطالعات دقيق 
تري داشته باشيم قدرت تصميم گيري تاثيرگذارتري خواهيم 

داشت. ما در سامانه هاي پرداخت خود، الگوي مصرفي ميليون ها 
ش��هروند جامعه را داريم که اين اطالعات در بس��تر ش��فاف و 
دموکراتيک قابليت اس��تفاده در بس��ياري از تصميم گيري ها را 
داراست. در اين بازديد نائب رييس مجلس شوراي اسالمي وجود 
برنامه ريزي اس��تراتژيک را الزمه دس��تيابي به اهداف و چشم 

انداز ها خواند و تصريح کرد: يکي از اصلي ترين مشکالت اکثر 
س��ازمان ها در کش��ور عدم وجود چش��م انداز و برنامه راهبردي 
براي دس��تيابي به اين اهداف اس��ت. اين موضوع س��بب ش��ده 
است که از داده ها و اطالعات موجود نيز استفاده و بهره برداري 
درستي نشود. سازمان ها بايد رسالت و حدود اختيارات خود را به 

درستي بشناسند و همچنين ابزارهاي انجام آن را داشته باشند 
و بر اساس آن فعاليت هاي خود را مديريت کنند و مجلس نيز 
آمادگي دارد هر جا خالء قانوني وجود دارد و نياز به بستر قانوني 

است با تعامل با سازمان ها آن را ايجاد کند.
پزشکيان در ادامه با اشاره به اهميت تعامل بيشتر بانک مرکزي 
و مجلس افزود: بانک مرکزي بايد به طور شفاف انتظارات خود 
را از مجلس و دولت بيان کند و ابزارها و اختياراتي قانوني را که 
در جهت ثبات پايدار مالي، اجراي سياس��ت هاي پولي و ارزي 
و پياده س��ازي نظام هاي پرداخت مطلوب الزم اس��ت با تعامل 

مطلوب تامين کند.
وي با اشاره به هجمه هاي عليه شبکه بانکي در جامعه، گفت: 
بسياري از هجمه ها به بانک ها بدليل عدم اعطاي تسهيالت، 
ناشي از ناآگاهي از نحوه کارکرد سيستم بانکي است و در اين 
زمين��ه بانک ه��ا و بانک مرکزي نياز ب��ه مهارت هاي برقراري 
ارتب��اط ب��راي آم��وزش متقاضيان، آحاد جامعه و مس��ئوالن و 

سياست گذاران دارند.
پزشکيان افزود: مجلس براي ايفاي نقش قانون گذاري و نظارتي 
خود به ابزارها، شاخص ها و اطالعات نظارتي بانک مرکزي نياز 
دارد. اي��ن اطالع��ات بايد در قالب گزارش هاي راهبردي و قابل 
فهم براي نمايندگان ارائه ش��ود. هنگامي که تصميم گيري بر 
اساس اطالعات باشد قانون گذاري و سياست گذاري به بهبود 
وضعيت موجود منجر خواهد شد. در پايان جلسه بر تعامل بيشتر 
دو نهاد مجلس ش��وراي اس��المي و بانک مرکزي تاکيد و مقرر 
شد در جلسات آتي راهکارهاي و پيشنهادهاي گذر از وضعيت 

موجود به وضعيت مطلوب بررسي شود.

بانک مرکزي نيازهای قانونی خود را بيان کند
مسعود پزشکيان در بازديد از سامانه هاي پرداخت بانک مرکزي:

تاکيدمديرعاملبانکقرضالحسنهمهرايرانبراجرايبانکدارياسالمي
اکب��ري  مرتض��ي 
بان��ک  مديرعام��ل 
قرض الحس��نه مهر 
اي��ران ضمن تاکيد بر 

اهتمام در تحقق بانکداري اس��المي بيان داش��ت: 
عمليات بانکداري اسالمي براساس فقه معامالت 
اس��المي صورت مي گيرد و مهمترين اصل در آن 
تقس��يم س��ود و زيان حاصل از معامله و پرهيز از 

پرداخت ربا مي باشد. به گزارش اداره روابط عمومي و 
بازاريابي بانک قرض الحسنه مهر ايران، اکبري در 
اين خصوص گفت: يکي از انواع خدمات بانکداري 
اسالمي عقد قرض الحسنه است و اعطاي اين نوع 

خدمات و تسهيالت از فضيلت بسياري برخوردار 
مي باشد. وي افزود: تسهيالت بانک قرض الحسنه 
مهر ايران بدون بهره و تنها در مقابل اخذ صفر تا 
4 درص��د کارم��زد به نيازمندان واقعي جامعه اعطا 

مي شود.وی ادامه داد: اين بانک تا کنون در زمينه 
حمايت و توانمندسازي مددجويان کميته امداد امام، 
سازمان زندانها و بهزيستي کل کشور گام هاي موثر 

و مثبتي برداشته است.

ليزينگاقتصادنوينمجوز"ليزينگهواپيما" دريافتکرد

مديرعاملموسسهاعتباريثامن:نرخمطالباتغيرجاريبايدتکرقميشود

همکاريهايبينالملليبا۱۰۰بانکاروپاييوآسيايي

تقديرازروابطعموميموسسهاعتباريکوثردرکنفرانسبينالمللي

رسالتبانکمهراقتصادحلکردنبخشيازمشکالتاقتصادي

حسينزاده:فرهنگاحترامبهپيشکسوتانازارکانمهمبانکملي

مديرعاملبانکمسکن:ضرورتبوميسازيحسابرسيفناورياطالعات

امضاتفاهمنامهبانکپارسيانوموسسهدانشبنيانبرکت

سرپرس��ت بان��ک دي ب��ا اع��الم اينکه 
گشايش هاي خوبي در حوزه فعاليت هاي 
ارزي ب��راي بانک ه��ا ش��کل گرفت��ه، از 
گسترش مبادالت اين بانک با ۱00 بانک 

خارجي خبر داد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عمومي بان��ک دي، عليرض��ا عاطفي ف��ر 
ب��ا بي��ان اينکه يک��ي از دغدغه هايي که 
اين روزها درباره بانک ها بحث مي ش��ود 

موضوع برجام و نظام بانکي اس��ت، عنوان کرد: خوش��بختانه با 
تدابيري که اتخاذ ش��ده و فعاليت هايي که بانک ها داش��ته اند، 
گش��ايش هاي خوبي در عرصه بين المللي و فعاليت هاي ارزي 

براي بانک ها شکل گرفته است.
وي درب��اره فعاليت ه��اي ارزي بان��ک دي تصريح کرد: بانک 
دي ب��ه عنوان ي��ک بانک خصوصي فعال در عرصه بين الملل 
در بخش ارزي، خدمات متنوعي از جمله گش��ايش اعتبارات و 

بروات اس��نادي ارزي ديداري و مدت دار 
و همچني��ن صدور انواع ضمانت نامه هاي 
ارزي، خريد و فروش ارز و ارسال حوالجات 
ارزي را ارائه مي دهد. به گفته سرپرس��ت 
بانک دي از ابتداي س��ال ۱3۹۵ تاکنون 
تعداد 3۸4 فقره اعتبار اسنادي معادل ۱۹3 
ميليون دالر و در همين راستا 3۵۵3 حواله 
ارزي مع��ادل بي��ش از يک ميليارد دالر در 
اين بانک گشايش يافته است که يکي از 
مهمترين دستاوردهاي بانک دي پس از اخذ مجوز مرحله دوم 
ارزي و در شرايط سخت تحريمي محسوب مي شود. عاطفي فر 
تصريح کرد: نکته قابل توجه در اين زمينه اين است که تاکنون 
در ۲۵ بانک اروپايي و آسيايي حساب هاي ارزي افتتاح شده و 
با ۷۵ بانک روابط کارگزاري برقرار شده است. همچنين با ۱۲ 
بانک قرارداد همکاري داريم که کليه فعاليت هاي ارزي خود را 

از طريق بانک دي انجام مي دهند.

س��يزدهمين کنفرانس بين المللي روابط 
عمومي اي��ران در مرکز همايش هاي بين 

المللي المپيک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي موسسه اعتباري 
کوث��ر؛ س��يزدهمين کنفرانس بين المللي 
رواب��ط عمومي ايران ب��ا موضوع »روابط 
عمومي دان��ش مح��ور و مديري��ت روابط 
عموم��ي« با حضور نماين��دگان مجلس 
شوراي اسالمي، اساتيد و چهره هاي برتر 

رواب��ط عموم��ي و عل��وم ارتباطات و با حماي��ت انجمن جهاني 
کارگزاران مس��لمان روابط عمومي، انجمن بين المللي روابط 

عمومي و انجمن متخصصان روابط عمومي برگزار شد.
در ابتداي پيام دکتر الريجاني ريس مجلس شوراي اسالمي به 
سيزدهمين کنفرانس بين الملي روابط عمومي ايران قرائت شد. 
در ادامه دکتر فيروزآبادي رييس مرکز ملي فضاي مجازي اظهار 

داشت: روابط عمومي شبکه و نوآورانه نياز 
امروز جامعه است . وي با اشاره به بررسي 
۲00 س��ايت پ��ر بازديدکننده طي س��ال 
جاري اظهارداشت: 30 درصد سايت هاي 
بررس��ي ش��ده در دامنه IR تعريف شده اند 
ک��ه باي��د اين موضوع مورد بررس��ي قرار 
گي��رد. رييس مرکز ملي فضاي مجازي با 
اش��اره به سرعت روز افزون انتقال داده ها 
و اطالعات از طريق توس��عه ش��بکه هاي 
مجازي تصريح کرد: با توجه به اينکه توليد کنندگان محتوا در 
فضاي مجازي بيشمار هستند شفافيت اطالعات و داده ها ۱00 
درصد نمي باشد و در اين فضا احتمال جريان سازي مثبت يا منفي 
يک رويداد بس��يار زياد اس��ت. دکتر سعيدي رئيس فراکسيون 
رس��انه و روابط عمومي مجلس نيز گفت: طرح ها و لوايح حوزه 

روابط عمومي نيازمند اطالع رساني به ذينفعان است.

معاون پشتيباني و مهندسي بانک مهر اقتصاد 
در بازديد از ش��عب اس��تان اردبيل بيان کرد: 
اگ��ر بتوانيم بعنوان يک مجموعه پولي و مالي 
ارزش��ي، بخشي از مشکالت اقتصادي جامعه 
را ح��ل کنيم رس��الت خ��ود را تاحدودي انجام 
داده اي��م. ب��ه گزارش روزنامه تجارت به نقل از 
روابط عمومي بانک مهر اقتصاد استان اردبيل؛ 

محمد اکبري – معاون پشتيباني و مهندسي بانک - در اين بازديد 
با بيان اينکه سرمايه انساني اصلي ترين سرمايه بانک است، افزود: 
رس��يدگي به معيشت کارکنان از مهم ترين دغدغه هاي مديران 
ارشد و مسئولين بانک، بوده که در اين زمينه تالش هاي بسياري 

نيز صورت گرفته اس��ت. معاون پش��تيباني و 
مهندسي با تمجيد از تالش و پشتکار کارکنان، 
گفت: بانک مهر اقتصاد به پشتوانه نيروهاي 
متعه��د و خوش فکر خ��ود در زمينه پرداخت 
تسهيالت در جمع برترين بانک ها قرار گرفته 
لذا دست يافتن به اهداف مورد نظر در افق چشم 
انداز بانک دور از دس��ترس نيس��ت. وي گفت: 
سياس��ت کلي بانک مهر اقتصاد، جلوگيري از ورود س��پرده هاي 
مردمي به بخش هاي غير مولد اس��ت بر همين اس��اس در زمان 
تخصيص تسهيالت عالوه بر اعتبار سنجي، بايد نظارت کافي 

براي هزينه کرد در محل مورد نظر صورت گيرد.

مدير عامل بانک ملي ايران با حضور 
در جمع روس��اي پيش��ين اداره کل 
س��رمايه انساني با تاکيد بر ضرورت 
احت��رام و تکري��م پيشکس��وتان و 
هم��کاران قديمي گف��ت: يک��ي از 
ارکان مه��م بان��ک مل��ي اي��ران، 
فرهن��گ احترام به پيشکس��وتان 
اس��ت که به بانک ملي ايران برکت 
مي بخشد. محمدرضا حسين زاده با 

عنوان اينکه بانک ملي ايران در داخل و خارج از کشور داراي 
جايگاه رفيعي اس��ت، اضافه کرد: اين جايگاه به علت داش��تن 
بنا و س��اختمان و تجهيزات اين بانک بزرگ نيس��ت بلکه به 
دليل وجود سرمايه هاي انساني و گنجينه هاي کهن و ماندگار 
اين بانک اس��ت.  وي تصريح کرد: تکريم گنجينه ارزش��مند 
نيروي انساني که شامل کارکنان شاغل و بازنشسته مي شود، 
در بانک ملي ايران نهادينه شده و بايد اين موضوع مهم را ارج 

نهاده و روزبه روز براي گسترش آن 
تالش کنيم. مدير عامل بانک ملي 
ايران افزود: همکاران بازنشس��ته و 
مش��تريان قديمي بانک با عش��ق و 
عالقه به بانک ملي ايران مي نگرند 
و اين نوع نگاه براي ما ستودني است. 
وي در پاي��ان گف��ت: خانواده بانک 
مل��ي ايران با ح��دود ۲00 هزار نفر 
نيروي انساني به همراه خانواده آنها 
همواره براي خدمت رس��اني به مردم در سراس��ر کشور پيشقدم 
بوده است.  بهمن مسگرها معاون اداري و مالي بانک مرکزي و 
يکي از روساي اسبق اداره کل سرمايه انساني بانک ملي ايران 
نيز در اين مراسم، با تقدير از اقدام جالب توجه مسئوالن اداره 
کل سرمايه انساني بانک ابراز داشت: خدمت در بانک ملي ايران 
افتخار است و ايثارگري مخصوص به خود را مي طلبد و هدف 

کارکنان بانک ملي ايران خدمت به مردم است. 

مديرعامل بانک مس��کن با ترسيم جايگاه 
حسابرسي فناوري اطالعات در نظام بانکي 
دنيا، مزاياي اين ابزار حياتي را تش��ريح کرد 
و ب��ر ض��رورت بومي س��ازي آن، با توجه به 
دس��تورالعمل ها و قوانين داخلي تاکيد کرد. 
به گزارش روابط عمومي بانک مسکن، دکتر 
محمد هاشم بت شکن،با بيان اين مطلب به 
بررسي »جايگاه حسابرسي IT در حاکميت 
فن��اوري اطالع��ات« پرداخت.  وي ، با بهره 

گيري از ظرفيت هاي موجود در قوانين کشور، ابعاد قانوني و مقرراتي 
حاکميت فناوري اطالعات را تشريح کرد و گفت:»بند ح ماده ۲ 
قانون تجارت الکترونيک«، »ماده ۲۹ اليحه قانون بانکداري«، 
»م��اده ۷3 اليح��ه قانون بانکداري« و همچنين »تبصره 3 ماده 
۱6 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور« 
بستر هاي قانوني حاکميت فناوري اطالعات را مهيا مي سازد.  مدير 

عامل بانک مسکن با بيان اينکه حاکميت 
فناوري اطالعات را يکي از اجزاي حاکميت 
شرکتي است که مسووليت آن به عهده هيات 
مديره بانک مي باشد افزود: حاکميت فناوري 
اطالعات بايد يک عنصر پايه اي از عناصر 
حاکميت شرکتي باشد و بنابراين نيازمند توجه 
سطح هيات مديره سازمان به منظور تضمين 
ريسکهاي مربوط به فناوري اطالعات است. 
وي در ادامه »حاکميت فناوري اطالعات«، 
»فرآيند مستمر مديريت و ريسک فناوري اطالعات« و »اجراي 
شيوه هاي صحيح با توجه به کنترل هاي فناوري اطالعات« را به 
عنوان سه ضلع يک سيستم مديريت ريسک فناوري اطالعات 
مناسب دانست و گفت: »هيات مديره مسووليت نهايي شناسايي 
ريسک هاي فناوري اطالعات و نظارت بر طراحي و پياده سازي 

يک سيستم مديريت ريسک مناسب را به عهده دارد.«

تفاهم نامه همکاري ميان بانک پارسيان و موسسه 
دانش بنيان برکت به منظور رشد و تجاري سازي 
محصوالت اين موسسه دانش بنيان به امضا رسيد. 
اين تفاهم نامه در راس��تاي تحقق سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي و به منظور هم افزايي در کمک 
به ش��رکت هاي دانش بنيان از طريق همکاري 
در تامي��ن مال��ي و اعط��اي تس��هيالت از منابع 
مختلف به ش��رکت هاي دانش بنيان، مشارکت 

در فعاليت هاي دانش بنيان ، مشارکت در پروژه هاي ميکروفاينانس 
و Fintech و مساعدت هاي فني و عملياتي مرتبط با فعاليت هاي 
گروه مالي پارس��يان، تفاهم نامه اي با موسس��ه دانش بنيان برکت 

در تاريخ ۹۵/۱0/۱۵ در دفتر مديريت محترم 
عام��ل بانک، با حضور جن��اب آقاي کورش 
پرويزيان و آقاي دکتر شکرخواه و مديران ارشد 
بانک و موسسه دانش بنيان برکت منعقد شد. 
در اين مراسم آقايان مهندس جعفري معاون 
فناوري اطالعات، فقيري رييس مرکز آموزش 
و تحقيقات بانکداري اسالمي، مهندس عبدي 
مدير نرم افزار و ترابي مدير امور مشتريان ارزنده 
از سوي بانک پارسيان و همچنين آقايان جاللي منش مديرعامل 
موسسه دانش بنيان برکت و دکتر موسوي عضو هيات مديره نيز 

از موسسه دانش بنيان برکت حضور داشتند.

اداره مجوزه��اي بانک��ي بانک مرکزي جمهوري 
اسالمي ايران با صدور مجوز شماره 3۱36۵0 مورخ 
۵ دي ماه ۱3۹۵، ضمن تمديد مجوز فعاليت شرکت 
ليزينگ اقتصادنوين براي ۵ سال، امکان ليزينگ 

هواپيما را نيز براي اين شرکت فراهم کرد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تج��ارت به نق��ل از روابط 
عمومي بان��ک اقتصادنوين، در متن مجوز صادره 

شرکت ليزينگ اقتصادنوين آمده است: 
با استعانت از درگاه پروردگار قادر و توانا، بدين وسيله 
با فعاليت هاي آن شرکت در زمينه ليزينگ کاالهاي 

مصرفي بادوام، لوازم خانگي، تجهيزات رايانه اي، 
خودرو وانت س��واري، ميني ب��وس، کاميون هاي 
س��بک، ماش��ين آالت و تجهي��زات راهس��ازي، 
ماش��ين آالت س��نگين م��ورد ني��از کارخانجات، 
کااله��اي گ��ران قيمت نظير هواپيم��ا، اتوبوس، 
تريلي، کاميون هاي سنگين در چارچوب اساسنامه 
آن ش��رکت، دس��تورالعمل اجرايي تاسيس، نحوه 
فعاليت و نظارت بر شرکت هاي ليزينگ، مصوب 
ش��وراي پول و اعتبار، دس��تورها و بخش نامه هاي 
صادره بانک مرکزي و ساير قوانين و مقررات ذيربط 

موافقت مي گردد.
مهندس محمدکاظم مديرعامل شرکت ليزينگ 
اقتصادنوي��ن ضم��ن تقدير و تش��کر از مديران و 

کارشناس��ان و بازرس��ين بانک مرکزي جمهوري 
اسالمي ايران در اين باره گفت: ساز و کار ابزارهاي 
مالي ليزينگ در اقتصاد جهاني به قدري قدرتمند 
و ب��ا نف��وذ ظاهر ش��ده اند که بر اس��اس آمارهاي 
منتش��ره از سوي مجله يورورماني حجم عمليات 
ساليانه اين صنعت از مرز يک هزار ميليارد دالر در 
سال گذشته است. ليزينگ به عنوان بهترين ابزار 
مال��ي ب��راي تامين مالي توليد کنندگان و مصرف 
کنندگان کاالهاي س��رمايه اي، ماش��ين آالت و 
تجهيزات صنعتي خطوط توليد، صنايع الکترونيکي 

و مخابرات��ي، مس��کن و س��اختمان و .... در م��دل 
قراردادي فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليک 
که هر دو منطبق بر مباني شرعي و از لوازم بانکداري 
اسالمي هستند، در شاخص هاي اقتصادي اشتغال، 
هدايت منابع بانکي به سوي صنايع مولد، افزايش 
قدرت خريد متقاضيان، کاهش فش��ار نقدينگي و 
برخورداري از امکانات آينده در زمان حال، تحريک 
تقاض��ا، تقويت بازار اعتباري، تعادل قيمت ها و در 
نهايت رونق و شکوفايي اقتصاد ملي نقش تعيين 

کننده اي را ايفا مي کند.

مديرعامل موسس��ه اعتب��اري ثامن در همايش 
مديران ثامن گفت: بايد با استفاده از توان پرسنل 

نرخ مطالبات غيرجاري را تک رقمي کرد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت به نق��ل از روابط 
عمومي موسس��ه اعتباري ثام��ن، محمدابراهيم 
پورزرندي با تش��ريح اين مطلب که موسس��ه در 
شرايطي قرار دارد که نياز به تالش و همتي بيشتر 
دارد، اظهار داشت: بايد با برنامه ريزي به گونه اي 
باشد که بتوان از مسير پيش روي عبور کرده و به 
هدف اوليه که اخذ مجوز بانک مرکزي و تبديل 
به موسس��ه اس��ت، برسيم و براي گام هاي بعدي 

و بزرگتر از امروز برنامه ريزي کرد.
مديرعامل موسسه اعتباري ثامن با تاکيد بر اينکه 
مجموعه ستاد و مديران تمام تالش خود را براي 
پش��تيباني ص��ف به کار باي��د مي بندد افزود: بايد 
همزمان با افزايش کيفيت خدمات بايد به سرعت 

ارائه خدمات توجه شود.
وي به تغييرات مديران اس��تانها اش��اره داش��ت 
و گف��ت: بن��ده در کميته انتصابات هيچ نقش��ي 
نداش��ته ام و اين کميته به صورت مس��تقل و با 
اس��تقالل کامل و بر مبناي کارشناس��ي و با توجه 
ب��ه اص��ول حاکميت ش��رکتي انتخاب هاي خود 

را انج��ام داده اس��ت و براي هي��چ فردي در اين 
کميت��ه و مرحل��ه از فعاليت ها و تغييرات صورت 
گرفته توصيه نداش��تم به کار کميته انتصابات و 
کار کارشناسي آنان در ارزيابي و معرفي مديران 

اعتق��اد دارم. مديرعامل موسس��ه اعتباري ثامن 
خطاب به مديران استانها گفت: با همکاران شعب 
و روس��اي ش��عب به طور مس��تمر ارتباط داشته 
باش��يد و جلس��اتي را براي ارتباط بيش��تر داشته 
باشيد و در عين حال بازديدهاي دوره اي هم در 
دس��تور کار قرار گيرد همچنين با ش��رح وظايف 
جديد که به زودي ابالغ مي شود اختيارات مديران 
اس��تانها افزايش مي يابد. به گفته وي با س��اختار 
جديد بستري مناسب براي فعاليت هاي موسسه 
به حساب مي آيد که انتظار مي رود با اين شرايط 
بتوان رشد و تعالي موسسه شتاب بيشتري بگيرد. 

وي خاطر نشان کرد: مديران بايد تالشي مضاعف 
را داشته تا به جايگاه واقعي خود در شبکه بانکي 
است برسيم. محمود مرداني قائم مقام مديرعامل 
موسس��ه اعتب��اري ثامن ه��م در اين همايش به 
مولفه هاي تاثيرگذار در موفقيت مديران پرداخت 
و تشريح اين مولفه ها گفت: تمامي مولفه هايي که 
نام برده مي شود تنها در شرايطي است که بتوان 
احساس امنيت در کارکنان را فراهم کرد که اين 
امر را بايد با تالش در کار توسط مديران و توجه 
به فراهم شدن محيط آرام و بروز رفتار باثبات و 

ترغيب آن ها به نظر دادن فراهم مي شود.

شماره941 پنجشنبه23دی1395
T h u 1 2 J a n . 2 0 1 7

6

w
w

w
.t

e
ja

ra
to

n
li

n
e

.i
r

بازديد جانشين فرمانده کل ارتش
 از ستاد مرکزي بانک حکمت ايرانيان

ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نقل از 
رواب��ط عمومي بانک حکمت ايرانيان، 
امير سرتيپ دکتر احمدرضا پوردستان 
جانشين فرمانده کل ارتش جمهوري 
اس��المي ايران از س��اختمان س��تاد 
مرک��زي بان��ک حکمت ايرانيان و بيمه حکمت بازديد کرد . بر 
اس��اس اين گزارش امير س��رتيپ دکتر احمدرضا پوردس��تان 
جانش��ين فرمانده کل ارتش جمهوري اس��المي ايران با حضور 
در س��تاد مرک��زي بان��ک حکمت ضمن بازدي��د از بخش هاي 
مختلف س��تاد اين بانک با دکتر عس��کرزاده مديرعامل بانک 
حکمت ايرانيان ديدار و گفتگو کرد . وي س��پس به س��اختمان 
مرک��زي بيم��ه حکم��ت رف��ت و ضمن ديدار ب��ا مديرعامل و 
اعضاي هيات مديره از بخش هاي مختلف اين شرکت بازديد 

بعمل آورد .

مدير روابط عمومي بانک شهر مدير برتر 
کنفرانس بين المللي

مدي��ر رواب��ط عمومي بانک ش��هر در 
س��يزدهمين کنفران��س بي��ن المللي 
رواب��ط عمومي برتر کش��ور به عنوان 
مدير برتر روابط عمومي معرفي شد. به 
گزارش روزنامه تجارت به نقل از مرکز 
ارتباطات و روابط عمومي بانک ش��هر، س��يزدهمين کنفرانس 
بي��ن الملل��ي رواب��ط عمومي اي��ران ب��ا محوري��ت "رواب��ط 
عمومي دانش محور و مديريت محتوا" با حضور کارشناس��ان ، 
متخصصان و اس��اتيد اين رش��ته در س��الن همايش هاي بين 
الملل��ي المپي��ک برگ��زار ش��د. در اين همايش، دکتر فرش��اد 
فخيمي مدي��ر مرک��ز ارتباطات و رواب��ط عمومي، به دليل توجه 
عمل��ي و عمي��ق ب��ه رويکردهاي علم��ي و دانش محور در همه 
زمينه هاي روابط عمومي و در جهت ارتقاي اهداف سازماني، به 
عنوان مدير برگزيده روابط عمومي ايران از سوي اين کنفرانس 

معرفي و مدال روابط عمومي برتر کشور به وي اهدا شد.

بخشودگي جرائم ديرکرد 
مشتريان بانک صنعت و معدن

بده��کاران بان��ک صنعت و معپدن در 
صورت تس��ويه بدهي خود حداکثر تا 
تاريخ ۲۸ اس��فندماه س��ال جاري، از 
بخش��ودگي کليه جرائ��م تاخير تاديه 
م��ازاد بر نرخ س��ود به��ره مند خواهند 
شد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از پايگاه اطالع رساني 
بانک صنعت و معدن کليه مشترياني که از محل منابع داخلي 
بان��ک صنع��ت و معدن تس��هيالت دريافت نم��وده و در حال 
حاضر داراي اقساط سررسيد گذشته و معوق هستند مي رساند 
در صورت تسويه بدهي خود تا پايان سال جاري از بخشودگي 
کليه جرائم تاخير تاديه مازاد برخوردار مي  گردند. خاطر نش��ان 
مي س��ازد کلي��ه ش��عب بان��ک از روز ج��اري ت��ا پايان س��ال 
پاس��خگوي س��واالت احتمالي مش��تريان گرامي در زمينه اين 

طرح مي باشند.

پرداخت سود سهام شرکت محصوالت پارس 
از طريق شعب بانک سپه

بر اساس قرارداد منعقده ميان بانک و 
شرکت بين المللي محصوالت پارس 
س��هام  س��ود  پرداخ��ت  عملي��ات 
س��هامداران شرکت مذکور هم اکنون 
از طريق کليه شعب بانک سپه سراسر 
کشور آغاز شده است. در اين راستا سهامداران حقيقي شرکت 
ياد ش��ده ضمن مراجعه به ش��عب بانک س��په با ارائه مدارک 
هويتي معتبر مي توانند سود سهام خود را دريافت و يا به ساير 
حس��اب هاي خود انتقال دهند. بانک س��په به عنوان نخستين 
بانک ايراني با بيش از ۹0 س��ال س��ابقه درخش��ان در عرصه 
بانک��داري و ارائ��ه خدم��ات مناس��ب به مش��تريان، عامليت 
پرداخت س��ود س��هام تعداد زيادي از شرکتهاي سهامي بورسي 
و فرابورسي را از سالهاي گذشته از طريق شعب سراسر کشور 

به عهده دارد.

ديدار قهرمانان تيم واليبال
بانک سرمايه با وزير آموزش و پرورش

اعض��اء تي��م واليب��ال بان��ک 
س��رمايه ب��ه هم��راه دکت��ر 
محمدرض��ا خاني، مدير عامل 
بان��ک س��رمايه و مس��ئولين 
باشگاه فرهنگي ورزشي بانک 
س��رمايه روز يکش��نبه م��ورخ ۱۹ دي م��اه ب��ا وزي��ر آموزش و 
پ��رورش در مح��ل اي��ن وزارتخان��ه ديدار کردن��د. به گزارش 
روزنام��ه تج��ارت به نق��ل از روابط عمومي بانک س��رمايه، در 
ابتداي اين ديدار که دکتر مهرزاد حميدي، معاون تربيت بدني 
و س��المت اين وزارتخانه نيز حضور داش��ت، پيراهن ورزش��ي 
تي��م پي��روز واليبال بانک س��رمايه، قهرمان لي��گ برتر واليبال 
کش��ور در س��ال ۹4 و جام باش��گاه هاي آسيا در سال ۹۵، توسط 
دکت��ر محمدرض��ا خاني، مدير عامل بانک س��رمايه، مصطفي 
کارخانه سرمربي تيم و همچنين سعادتمند، مديرعامل باشگاه 
فرهنگي ورزشي بانک سرمايه به وزير آموزش و پرورش اهداء 
ش��د. در ادام��ه دکت��ر فخرالدي��ن احم��دي دانش آش��تياني، 
وزيرآم��وزش و پ��رورش ب��ا تاکيد بر اهمي��ت همگاني کردن 
ورزش و توس��عه ورزش ه��اي آموزش��گاهي گف��ت: حضور و 
قهرماني تيم واليبال بانک س��رمايه باعث ش��د مردم عالوه بر 
توجه به ورزش هايي مانند فوتبال، به ورزش واليبال هم اقبال 
و توجه بيشتر نشان دهند و شما جداي از قهرماني، که آن هم 
امر مهمي اس��ت، با حفظ س��المتي و آوردن نش��اط به س��طح 

جامعه همگان را متوجه ورزش و اهميت سالمتي کرديد. 

افزايش پايگاه هاي
شبانه روزي بانک ملت در يزد

 تع��داد پايگاه ه��اي ش��بانه روزي 
خودپردازه��اي بانک ملت در اس��تان 
يزد افزايش يافت.  به گزارش روزنامه 
تج��ارت به نقل از روابط عمومي بانک 
مل��ت، مديريت ش��عب اس��تان يزد با 
هدف افزايش سطح دسترسي مشتريان به خدمات الکترونيک 
بانک��ي و کاه��ش مراجع��ات حضوري به ش��عب، يک پايگاه 
ش��بانه روزي جدي��د در منطق��ه اردکان يزدراه ان��دازي کرد. بر 
اساس اين گزارش، با آغاز به کار اين پايگاه، شمار پايگاه هاي 
ش��بانه روزي دس��تگاه هاي خودپرداز بانک ملت در استان يزد 

به ۷ پايگاه و تعداد ۸6 دستگاه خودپرداز افزايش يافت.

پيشخوان

بانکوبيمه


