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راه اندازي نيروگاه »سيکل ترکيبي تابان« يزد
 با تسهيالت بانک صادرات

نيروگاه يک هزار مگاواتي »سيکل ترکيبي 
تاب��ان« ي��زد ب��ا تس��هيالت ٢٣٠ ميليون 
يوروي��ي )١٠ ه��زار ميلي��ارد ريالي( بانک 
صادرات ايران توس��ط مع��اون اول رييس 
جمهور در دهه مبارک فجر راه اندازي ش��د 
ک��ه ب��رگ زرين ديگ��ري از افتخارات اين 
بانک محس��وب مي ش��ود. به گ��زارش روزنامه تجارت ب��ه نقل از روابط 
عمومي بان��ک ص��ادرات ايران، در اي��ام ا... دهه مبارک فجر نيروگاه يک 
ه��زار مگاواتي »س��يکل ترکيبي تابان« ي��زد با تامين مالي ٢٣٠ ميليون 
يورو )١٠ هزار ميليارد ريال( از محل صندوق توس��عه ملي و مش��ارکت 
شرکت انرژي گستر جم و با عامليت بانک صادرات ايران توسط اسحاق 
جهانگيري معاون اول رييس جمهور، راه اندازي ش��د و اين پروژه ملي، 
برگ��ي ديگ��ر از دفتر افتخارات بانک ص��ادرات ايران در کمک به اقتصاد 
ملي و توس��عه زيرس��اخت هاي صنايع مادر در کش��ور ورق خورد. بنا بر اين 
گزارش، در اين پروژه شرکت انرژي گستر جم به عنوان کارفرما از محل 
تسهيالت دريافتي از بانک صادرات ايران مشارکت داشت و گروه مپنا به 

عنوان پيمانکار، راه اندازي اين نيروگاه را بر عهده گرفت.

ديدار سفير برند سامان
 با مشتريان بانک سامان در مشهد

س��فير برند س��امان، با حضور در دو ش��عبه 
بانک سامان در مشهد مقدس، با مشتريان 

و کارکنان شعبه ديدار و گفت وگو کرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عمومي بانک سامان، بسياري از مشتريان 
بانک سامان که با اطالع از حضور کارلوس 
کي روش در مش��هد، از س��اعت هاي ابتدايي روز، در دو ش��عبه احمدآباد 
و س��جاد مش��هد تجمع کرده بودند، با حضور وي در دو ش��عبه به ابراز 
احساسات پرداختند. براساس اين گزارش، کارکنان و مشتريان بانک در 
ديدار صميمانه با سفير برند سامان، ضمن گفت وگوي مستقيم با کي روش، 
اق��دام ب��ه گرفتن امضا و عکس هاي ي��ادگاري کردند. همچنين دومين 
همايش علمي-آموزش��ي انتقال تجارب »کارلوس کي روش« در حوزه 
رهبري سرمايه انساني از ساعت ١4 روز پنجشنبه ١9 بهمن ماه در هتل 
درويشي مشهد با حضور قائم مقام مديرعامل و معاون بانکي و بازاريابي به 
همراه جمعي از مديران، کارکنان و مشتريان شرکت هاي عضو گروه مالي 
سامان برگزار شد. در اين همايش، سفير برند سامان دانش و تجربيات خود 

در زمينه مديريت سرمايه انساني را براي شرکت کنندگان تشريح کرد.

قدرداني مديرعامل نيروگاه خورشيدي نور
 از بانک صنعت و معدن

س��يد احم��د امام جمع��ه زاده مديرعامل و 
عضو هيات مديره نيروگاه خورش��يدي ١٠ 
مگاوات��ي ن��ور واقع در اس��تان يزد از بانک 
صنع��ت و مع��دن قدرداني کرد. به گزارش 
روزنام��ه تج��ارت به نق��ل از پايگاه اطالع 
رس��اني بان��ک صنع��ت و مع��دن، در نامه 
مديرعامل اين نيروگاه خطاب به علي اش��رف افخمي مديرعامل بانک 
صنعت و معدن آمده اس��ت: نيروگاه خورش��يدي ١٠ مگاواتي نور در دهه 
مب��ارک فجر توس��ط جن��اب آقاي دکتر جهانگيري مع��اون اول رييس 
جمهور و آقاي دکتر اردکانيان وزير محترم نيرو به طور رسمي افتتاح شد. 
از آنجاييکه در س��اخت اين نيروگاه، مجموعه کارکنان بانک صنعت و 
معدن مهمترين نقش را ايفا کردند، بر خود الزم مي دانم از همه کارکنان 
بانک صنعت و معدن و به خصوص جنابعالي که هميشه با حمايت هاي 

خود اين طرح ملي را پيش برده ايد، نهايت سپاسگزاري را بنمايم.

انتصاب سرپرست معاونت نرم افزار
 شرکت داده ورزي سداد

 مهندس محمد مهدي اسمعيلي بنيزي به 
عن��وان "سرپرس��ت معاون��ت ن��رم افزار 
شرکت داده ورزي سداد" منصوب شد. به 
گ��زارش روزنامه تج��ارت به نقل از روابط 
عمومي شرکت داده ورزي سداد، مهندس 
محم��د مهدي اس��معيلي بني��زي، طي 
حکمي از سوي مهندس حميدرضا مختاريان، مديريت محترم عامل، به 
عنوان "سرپرس��ت معاونت نرم افزار ش��رکت داده ورزي سداد" منصوب 
ش��د. در اين حکم آمده اس��ت: اميد اس��ت با استعانت از پروردگار متعال و 
به��ره گي��ري از ت��وان علمي و تجربه خوي��ش در انجام وظايف محوله، 

موفق و مويد باشيد.

برگه هاي نوبت دهي بانک؛ اين بار با طعم سودوکو
بانک سرمايه در اقدامي جذاب و مبتکرانه، 
پش��ت برگه هاي نوبت دهي شعب خود را 
به جداول سودوکو، شعارهاي تشويقي در 
راستاي حفظ محيط زيست، صرفه جويي 
در مص��رف کاغ��ذ و اط��الع رس��اني در 
خص��وص آخرين خدم��ات و محصوالت 
بانک اختصاص داد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي، 
در راس��تاي افزايش رضايتمندي مش��تريان محترم بانک س��رمايه و در 
جهت حفظ و نگهداري هرچه بيشتر از منابع طبيعي و صرفه جويي در 
مص��رف کاغ��ذ، اين بان��ک در اقدامي مبتکرانه و ج��ذاب اقدام به چاپ 
جداول س��ودوکو در پش��ت برگه هاي نوبت دهي براي اس��تفاده بهينه 
مش��تريان از مدت حضور خود در ش��عبه نمود. ش��ايان ذکر است هدف از 
اين طرح اس��تفاده بهينه از برگه هاي نوبت دهي، ترويج فرهنگ بهره 

وري و افزايش نشاط ذهني مشتريان مي باشد.

شعبه ياب کوثر ابزاري
 در جهت خدمت رساني غير حضوري

ش��عبه ي��اب نرم اف��زاري جه��ت يافتن 
نزديک ترين خودپرداز و ش��عبه موسس��ه 
اعتب��اري کوث��ر بر روي نقش��ه به همراه 
مس��يريابي و همچنين مشاهده اطالعات 
شعب است. به گزارش روزنامه تجارت به 
نق��ل از روابط عمومي موسس��ه اعتباري 
کوثر؛ در راس��تاي خدمت رس��اني هرچه بهتر و شايس��ته تر به مشتريان 
محت��رم و همزم��ان ب��ا اي��ام ا... ده��ه مبارک فجر نرم افزار ش��عبه ياب 
هوش��مند کوثر به صورت رايگان در دس��ترس عموم مش��تريان قرار 
گرفت. بر اس��اس اين گزارش؛ ش��عبه ياب موسس��ه اعتباري کوثر در 
راستاي استفاده از فناوري هاي نوين حوزه ارتباطات و جهت آسان سازي 
دسترس��ي مش��تريان خود به خدمات و اطالعات ش��عب ارائه شده است. 
اي��ن ن��رم اف��زار بر روي انواع گوش��ي هاي تلفن همراه ب��ا پلتفرم هاي 
Android و iOS قاب��ل نص��ب ب��وده و امکان ارائه اطالعات جغرافيايي 
ش��عب را نيز دارد. اين گزارش مي افزايد: مش��تريان با اس��تفاده از اين نرم 
افزار مي توانند عالوه بر دسترسي به آخرين اطالعات شعب در سراسر 
کش��ور، در س��ريع ترين زمان ممکن و با بهترين و بهينه ترين مس��ير 
پيشنهادي که نرم افزار شعبه ياب به آن ها ارائه خواهد داد، به نزديکترين 
ش��عبه از مکان کنوني خود مراجعه نموده و نس��بت به انجام عمليات 

بانکي اقدام نمايند.

پيشخوان

بانک و بيمه
با اتخاذ روش هاي نظارت و مديريت بازار ارز فرار مالياتي براي 
دالالن ارز س��خت تر خواهد ش��د. به گزارش روزنامه تجارت به 
نق��ل از ايبِن��ا، محمدعلي کريمي درب��اره اقدام بانک مرکزي در 
معرفي خريداران اصلي ارز به سازمان امور مالياتي گفت: هدف 
اصلي اين بخش��نامه، حرکت به س��مت ايجاد شفافيت بيشتر در 
حوزه اقتصاد کش��ور و مديريت بازار ارز اس��ت. وي افزود: دولت 
و بانک مرکزي در سال هاي اخير تالش کردند بيشتر به سمت 
اين ش��فافيت حرکت کنند و نتيجه آن پيش بيني پذيرتر ش��دن 
اقتصاد ماست. وي اضافه کرد: بانک براي مديريت بازار ارز و در 
پي توافقي که با سازمان امور مالياتي داشت و تکاليف قانوني که 
بر عهده او گذاشته شده موظف است که اين شفافيت را ايجاد کند 
از اين جهت براي اين هدف و جلوگيري از اقدامات سوداگرانه، 
دالل��ي و ي��ا قاچ��اق ارز، با توجه به اطالعات و گزارش هايي که 
برگرفته از سامانه نظارت ارزي )سنا( است گزارشي را به سازمان 
امور مالياتي تقديم کرد. کريمي افزود: بازار ارز از ابتداي امسال تا 
١۷ دي ١٣9۶ رصد شده است و تعداد محدودي از معامله گران 
شامل اشخاص حقيقي و برخي اشخاص حقوقي حجم بااليي از 
معامالت دالر را انجام دادند و اين دالرها خريداري شده و بعضًا 

به چرخه بازار برنگشته است. مدير روابط عمومي بانک مرکزي 
ادامه داد: الزم است سازمان امور مالياتي اين ها را بررسي کند و 
در صورتي که اطالعات و مدارک مثبته اي وجود دارد در خصوص 
مسائل مالياتي تصميم بگيرد. کريمي در پاسخ به اين پرسش که 
معيار بانک مرکزي از خريدار عمده ارز چيست؟ گفت: نياز عرفي 
دالر از جمله براي هزينه هاي درمان يا دانشجويي براي افراد، 
مش��خص اس��ت و بانک مرکزي در اين زمينه ورود نمي کند اما 
معيار، عدد غيرمتعارفي است که در بازار، خريد و فروش مي شود 
کسي که حجم عمده را خريد مي کند بايد ببينيم او بازرگان است 
يا تاجر و يا صراف؟ وي تأکيد کرد: همه معامالت بازار، ش��بکه 
صرافي مجاز و بازار آزاد را ش��امل مي ش��ود و بانک مرکزي آنها 
را رص��د و پاي��ش مي کند. کريمي افزود: در تعامل نزديکي که با 
سازمان امور مالياتي وجود دارد و ابزارهاي قانوني اين سازمان، 
وظيفه ماست که اين معامالت را رصد کنيم و در جهت تأمين 
و وصول درآمدهاي مالياتي کار کنيم و جلوي داللي، سوداگري 
و قاچ��اق ارز را بگيري��م. وي اضاف��ه کرد: قطعًا اين تعامل ميان 
دستگاه ها بر روي بازار تأثير خواهد گذاشت و تأمين ارز با تأمين 

نيازهاي واقعي صورت مي گيرد.

افتتاح اولين مرکز گردشگري سالمت قم با مشارکت بانک گردشگري

طرح بانوان مهر ايران برنامه اي مناسب براي محروميت زدايي

برگزاري سمينار توجيهي جايزه ملي کيفيت ارتباطات در پست بانک

نقش تاثير گذار موسسه هاي مالي در رفع کمبودهاي سيستم پولي بانکي

تشريح خط اعتباري بدون سقف از اگزيم بانک روسيه

دکتر حس��يني معاون سياس��ي وامنيتي و 
اجتماعي اس��تانداري خراس��ان رضوي در 
دي��دار با عدالتي مدير ش��عب بانک قرض 
الحسنه مهرايران در اين استان بيان داشت: 
اج��راي ط��رح بانوان مهراي��ران، بهترين 
کم��ک به فعاليت هاي محروميت زدايي و 
در راستاي تحکيم خانواده است. به گزارش 
روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بانک 

قرض الحس��نه مهرايران، دکتر حسيني معاون سياسي، امنيتي، 
اجتماعي و فرشته سلجوقي مديرکل امورزنان استانداري خراسان 
رضوي به منظور آشنايي وتبيين راهبرد طرح اندوخته بانوان مهر 
ايران در جمع پارلمان زنان اين اس��تان در محل س��الن ش��وراي 
اداري استانداري از خدمات گسترده و حضور بانک قرض الحسنه 
مهرايران در تمامي س��طوح جامعه تقدير وتشکر کردند. حسيني 
در اين مراس��م اظهارداش��ت: بانک قرض الحس��نه مهرايران در 
راستاي اهداف و رسالت هاي اجتماعي گام هاي موثري برداشته 
است.  وي افزود: طرح اندوخته بانوان مهرايران يکي از بهترين 
فرصتهاي است که توسط بانک قرض الحسنه مهرايران و بصورت 

واقع بينانه طراحي ش��ده و مي تواند کمک 
رسان دولت در بخش بانوان باشد. در ادامه، 
س��لجوقي نيز بيان داشت: ما با هماهنگي 
مجمع خيرين اشتغال استان بدنبال توانمند 
س��ازي بانوان سرپرس��ت خانوار هستيم و 
بانک قرض الحسنه مهرايران در اين ميان 
مي تواند به عن��وان بزرگترين حامي دولت 
درراس��تاي اهداف و رسالت هاي اجتماعي 
عمل کند. وي تصريح کرد: به منظور عملياتي ش��دن اين طرح 
بزرگ دپارتمان زنان در خراسان رضوي تمام توان وقدرت خود 
را براي بهترين عملکرد قرار خواهد داد. در اين ديدار، عدالتي با 
تشريح طرح اندوخته بانوان مهر ايران بيان داشت: بانک قرض 
الحسنه مهرايران در راستاي ماموريت هاي اجتماعي خود به دنبال 
آن اس��ت با ايجاد اش��تغال براي بانوان سرپرست خانوار به بهبود 
شرايط مطلوب در جامعه کمک کند. وي ادامه داد: با توانمند کردن 
بانوان سرپرست خانوار، به آنها قدرت مي دهيم در زمينه هايي که 
توانايي دارند وارد شوند و بتوانند با ايجاد کسب و کار خرد هزينه هاي 

زندگي خويش را تامين کنند.

يک اقتصاد دان گفت:فعاليت موسس��ات 
مال��ي و اعتب��اري مي توان��د کمبودهاي 
سيستم بانکي را جبران کند.  فرهاد روحاني 
نيا اقتصاد دان و اس��تاد دانش��گاه در مورد 
فعاليت موسسات مالي در چرخه اقتصاد و 
بانکداري ايران گفت: قبل از بروز مشکالت 
براي برخي موسسات مالي، شاهد بوديم که 
موسسات مالي به عنوان بازوي بانک ها به 

کمک سيستم مالي کشور آمده و در حوزه هايي که کمبودهايي 
وجود داشت اين موسسات ورود کرده و ضعف بانک ها را پوشش 
مي دادند.  وي ادامه داد: در زمان هايي که اخذ تسهيالت براي 
مردم در بانک ها س��خت ش��ده بود، موسس��ات مالي توانستند با 
واگذاري پول هاي س��پرده گذاري ش��ده گره از مشکالت مردم 
بگشايند. اين استاد دانشگاه با بيان اينکه بايد حساب موسسات 
مالي مجاز از غيرمجازها جدا تلقي شود،تاکيد کرد: نبايد همه رابه 
يک چش��م ديد. در حال حاضر موسس��ات مالي مجازي در حال 
فعاليت هستند که تراز مالي مثبت داشته و نحوه سپرده گذاري 
و ارائه تسهيالت آنها کامال شفاف است. بر اين اساس موسسه 

نور به عنوان يک نهاد مالي غير بانکي، به 
فعاليت طبق آيين نامه مقررات تاس��يس و 
نح��وه فعاليت موسس��ات مالي و اعتباري 
به جذب انواع س��پرده هاي مجاز بانکي و 
اس��تفاده از س��اير ابزارهاي مالي به تجهيز 
منابع مبادرت کرده اس��ت. اين موسس��ه 
اين منابع را به اعطاي تسهيالت اعتباري 
اختصاص داده يا به هر نحو ديگري بنا به 
تشخيص بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و در چارچوب 
قانون، آيين نامه ها و دس��تورالعمل هاي اجرايي عمليات بانکي 
بدون ربا واسط بين عرضه کنندگان و متقاضيان منابع مالي شده 
اس��ت. با توجه به اينکه حمايت از فعاليت هاي مولد اقتصادي 
منجر به رشد و توسعه اقتصادي، حمايت از توليد منجر به ايجاد 
اش��تغال و برق��راري عدالت اجتماعي، حماي��ت از توليد مبتني 
بر مزيت هاي رقابتي و نيز حمايت از توليد با کارکرد تس��هيل 
کنندگي، از جمله راهبردهاي اصلي موسسه اعتباري نور است، 
در نظر اس��ت تا حضور اثربخش اين موسس��ه در تامين مالي 

پروژه هاي توليدي تعميق شود.

 سمينار توجيهي جايزه ملي کيفيت ارتباطات 
و فن��اوري اطالع��ات ويژه مديران و اعضاي 
کارگروه هاي تخصصي کيفيت در پست بانک 

ايران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي پس��ت بانک ايران: 
شهنام زنديه رئيس اداره کل تحقيق و توسعه 
و بهره وري در ابتداي اين سمينار ضمن تشريح 
وضعيت استانداردهاي جايزه ملي کيفيت در 

بانک گفت: در راستاي سياست ها و اهداف وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات و تأکيد مديرعامل و هيأت مديره، تيمي از کارشناس��ان 
باتجربه بانک آموزش هاي الزم درخصوص جايزه ملي کيفيت را 
طي نموده و درحال پيگيري رعايت استانداردهاي مربوطه درسطوح 

مختلف خدمات بانکي در واحدهاي اجرائي و ستادي هستند.

زنديه به س��طوح جايزه ملي کيفيت نيز اشاره 
کرد و اظهارداش��ت: اين جايزه در س��ه سطح 
اهتمام به کيفيت، اشتهار به کيفيت و تنديس 
کيفي��ت به س��ازمان ها تخصي��ص مي يابد و 
پست بانک ايران تالش دارد به منظور ارتقاء 
سطح خدمات و جلب رضايتمندي مشتريان، 
فعاليت ه��اي خ��ود را با اس��تانداردهاي مورد 
نظر اين جايزه متناس��ب س��ازد. در ادامه اين 
سمينار مهندس پرويز علوي مديرگروه ارزيابي جايزه ملي کيفيت، 
رعايت استانداردهاي جايزه ملي کيفيت را زمينه ساز ارتقاء جايگاه 
سازمان ها و تکريم مردم بعنوان استفاده کننده از خدمات دانست و 
روند ارزيابي خدمات و الزامات موردنظر ارزيابان کيفيت خدمات را 

براي شرکت کنندگان تشريح کرد.

ريي��س اداره تأمي��ن مالي و س��رمايه 
گذاري بين الملل بانک توسعه صادرات 
تشريح کرد: از اتفاقات شاخص در حوزه 
تامين مالي در سال جاري قرارداد خط 
اعتب��اري بدون س��قف از اگزيم بانک 
روسيه بود که به امضا رسيده است. به 
گزارش روزنامه تجارت، آقاي کامران 
رضوان��ي در گفتگو با اگزيم نيوز گفت: 

ش��رايط و مفاد قرارداد تامين مالي ذکر ش��ده طي مذاکرات 
فشرده هيات بانکي جمهوري اسالمي ايران با مقامات بانکي 
و حقوقي اگزيم بانک روسيه مورد توافق قرار گرفت و قرارداد 
تامين مالي بين اين بانک به همراه بانکهاي ملت، پاسارگاد، 
س��په، پارس��يان با مدير عامل اگزيم بانک روسيه در حضور 

سفير کشورمان در روسيه و مقامات بلند 
پايه بانکي و بيمه اي روس��يه در تاريخ 
چهارم دي ماه امس��ال به امضاء رسيد. 
رضواني افزود: بر اس��اس مش��خصات 
اي��ن ق��رارداد اعتب��اري، تامين مالي 
طرح ه��ا و پروژه ه��ا توليدي و عمراني 
داخل کشور با دوره ساخت ٣ تا 5 سال 
و دوره بازپرداخت ١٠س��ال در کش��ور 
)منش��اء س��اخت کش��ور روس��يه در دامنه ٣٠ تا 5٠ درصد( 
بدون محدوديت س��قف تامين مالي امکان پذير مي باش��د. 
وزارت امور اقتصادي و دارايي کشورمان بايستي نسبت به 
صدور ضمانت نامه دولتي براي نافذ ش��دن قرارداد به نفع 

بانک روسي اقدام نمايد. 

مديرعام��ل بان��ک اقتصادنوين: اعتماد مش��تريان 
بزرگترين س��رمايه بانک اقتصادنوين استمديرعامل 
بان��ک اقتصادنوي��ن در جمع کارکنان سرپرس��تي و 
ش��عب منطقه س��ه تهران گفت: با هدف تس��ريع در 
ارايه خدمات و افزايش ضريب رضايت مندي مشتريان 
تقويت و توسعه سرپرستي هاي مناطق در دستور کار 
قرار دارد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 

عمومي بانک اقتصادنوين، عليرضا بلگوري مديرعامل اين بانک، در جمع مسئوالن و کارکنان 
اين سرپرستي، افزود: با اجراي اين طرح اختيارات سرپرستي هاي شعب تهران و استان ها افزايش 
خواهد يافت که اين مهم به در نهايت به چابک سازي فرآيندها و تسريع در تصميم گيري هاي 
بانک منجر خواهد شد. وي ممارست و پيگيري امور توسط شعب را از جمله عوامل موفقيت بانک 
توصيف کرد و گفت: همکاران نبايد براي پيگيري امور مربوط به مشتريان به مکاتبات کلي بسنده 
کنند، بلکه الزم است با پيگيري هاي مستمر زمينه حصول نتيجه نهايي را فراهم کنند. وي با اشاره 
به اينکه بانک اقتصادنوين به عنوان نخستين بانک خصوصي کشور توانسته در سال هاي فعاليت 
خود اعتماد مشتريان را جلب کند، گفت: اعتماد مشتريان سرمايه ارزشمندي است که همه ارکان 
بانک بايد براي حفط اين سرمايه بکوشند. بلگوري گفت: بانک اقتصادنوين در طول سال هاي 
گذشته همواره بر پياده سازي دقيق دستورالعمل ها و آيين نامه هاي صادره توسط نهادهاي نظارتي 
و ذي صالح تاکيد داشته و اين موضوع براي همه مشتريان الزم االجرا بوده است. وي همچنين 
به نقش تعيين کننده همکاران شعب در معرفي خدمات و محصوالت جديد اشاره و تاکيد کرد. 
پيش از سخنان مديرعامل بانک اقتصادنوين، اسماعيل آروبندي سرپرست منطقه سه تهران 
بانک اقتصادنوين گزارشي از وضعيت شعب تحت پوشش اين سرپرستي ارايه کرد. در اين مراسم 
عالوه بر جمعي از مديران ارشد بانک حسين کريمخان  زند مديرعامل شرکت بيمه نوين و حسن 

خورسند مديرعامل شرکت خدمات و پشتيباني اقتصادنوين نيز حضور داشتند.

مع��اون وزير و رئيس کل س��ازمان خصوصي 
سازي طي نامه اي از اقدامات و همراهي بانک 
ايران زمين در پرداخت سود سهام عدالت تقدير 
و تش��کر ک��رد. به گ��زارش روزنامه تجارت به 
نقل از روابط عمومي بانک ايران زمين، در پي 
واريز س��ود س��هام عدالت در روزهاي گذشته 
پوري حسيني معاون وزير و رئيس کل سازمان 

خصوصي س��ازي طي نامه اي از عبدالمجيد پورس��عيد مديرعامل بانک ايران زمين به 
منظور همراهي سازمان خصوصي سازي در پرداخت سود سهام عدالت تقدير و تشکر 
کرد. در متن اين نامه آمده است؛ خداوند سبحان را شاکريم که با همدلي و همراهي بي 
دريغ سيستم بانکي کشور، عمليات يکپارچه نخستين مرحله واريز سود سهام عدالت 
به بهترين نحو ممکن و بدون هرگونه خطاي سيس��تيم اجرا ش��د. س��ازمان خصوصي 
س��ازي مراتب س��پاس خود را از تعامل شايس��ته جنابعالي و همکاران ارجمندتان تقديم 
نموده و تقاضا دارد در اجراي مراحل بعدي پرداخت س��ود س��هام عدالت با پيش بيني 
تمهيدات الزم، اين سازمان را در جهت ارائه خدمات مطلوب و به موقع به جامعه بزرگ 

مشمولين سهام عدالت همراهي فرمايند.

مديرعامل بانک شهر با تاکيد بر اينکه در طي 
سال هاي گذشته هيچگاه از نقش خود در توسعه 
و آباداني شهرها و بخصوص شهرهاي کوچک 
کش��ورمان غافل نبوده ايم، گفت: بانک شهر، 
متعلق به تمامي ش��هروندان است. به گزارش 
روزنام��ه تج��ارت به نق��ل از مرکز ارتباطات و 
روابط عمومي بانک ش��هر، دکتر حسين محمد 

پورزرندي شب گذشته با حضور در بخش گفت وگوي ويژه برنامه " تهران ٢٠ " ارتقاي 
س��طح کيفي زندگي ش��هروندان ش��هرهاي کوچک و کالن شهرها را  ، ماموريت اصلي 
بانک ش��هر عنوان کرد و گفت: خوش��بختانه براي تحقق اين امر ، از همه توان خود 
استفاده کرده و خواهيم کرد. مدير عامل بانک شهر با بيان اينکه طي چند سال اخير، 
٣٠هزار ميليارد تومان در خصوص توسعه شهري سرمايه گذاري کرده ايم، خاطرنشان 
کرد : نيمي از اين رقم در راستاي توسعه حمل و نقل عمومي و نيمي ديگر در پروژه هاي 
زيرس��اختي ش��هرها س��رمايه گذاري شده است. پورزرندي ادامه داد: امروز بيش از ۷٠ 
درصد مردم کشوردر شهرها زندگي مي کنند که اين موضوع مسئوليت شهرداري ها و 
بانک شهر را براي آباداني شهرها و ايجاد رفاه شهروندان سنگين تر مي کند. مديرعامل 
بانک شهر گفت: با توجه به نقش بانک شهر در کمک به اجرا و تکميل خطوط شش، 
هفت و هشت مترو تهران ، ساير کالن شهرها و ادامه بزرگراه شهيد همت ، بايد گفت 
با کمک اين بانک درحال حاضر بالغ بر 5٠ هزار نفر مشغول به کار شده اند؛ شايد اگر 
تامين منابع از سوي اين بانک صورت نمي گرفت، چنين شرايطي نيز محقق نمي شد. 
پورزرندي اظهار داش��ت: بانک ش��هر تالش کرده اس��ت اقدامات گسترده اي در زمينه 
هوشمندس��ازي ش��هرها انجام دهد که نمود اين اتفاق را در ش��هرهاي تبريز، همدان و 

شيراز در حوزه حمل و نقل عمومي شاهد هستيم.

س��ازمان خصوصي س��ازي از بانک تجارت به 
خاطر عملکرد »شايسته تقدير در پرداخت سود 
سهام عدالت« قدرداني کرد. به گزارش روزنامه 
تج��ارت به نقل از روابط عمومي بانک تجارت، 
مع��اون وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي و رئيس 
س��ازمان خصوصي س��ازي کشور طي نامه اي 
خط��اب به رضا دولت آب��ادي مديرعامل بانک 

تجارت با اش��اره به اهميت اجراي دقيق سياس��ت هاي بخش اقتصادي کش��ور در حوزه 
سهام عدالت، از بانک تجارت به خاطر »تعامل شايسته« کارکنان اين بانک در توزيع سود 
سهام عدالت قدرداني کرد. پوري حسيني در اين نامه همچنين آورده است: »با همدلي و 
همراهي بي دريغ سيستم بانکي کشور، عمليات يکپارچه نخستين مرحله واريز سود سهام 
عدالت به بهترين نحو ممکن اجرا گرديد«. طرح توزيع سهام عدالت با حدود 5٠ ميليون 
نفر مخاطب به عنوان يکي از ابر پروژه هاي اقتصاد مقاومتي کش��ور از اهميت ويژه اي 
برخوردار بوده و سازماندهي آن يک حرکت بزرگ و مهم در مجموعه سياست هاي کالن 
اقتصادي کشور محسوب مي شود. بانک تجارت تمامي تمهيدات الزم براي اجراي هرچه 

بهتر مراحل بعدي توزيع سود سهام عدالت بين مشمولين را در دستور کار دارد.

مديرعامل بانک اقتصادنوين: اعتماد مشتريان 
بزرگترين سرمايه بانک است

بانک شهر
متعلق به تمامي شهروندان است

افتتاح نخستين باجه جوانه هاي
 بانک ملي ايران در کشور

تقدير سازمان خصوصي 
از مدير عامل بانک ايران زمين

تقدير سازمان خصوصي سازي از
 بانک تجارت

مشارکت بانک رفاه
 در اجراي پروژه دانش بنيان کيش

 نخس��تين باجه جوانه هاي بانک ملي ايران 
با رويکرد خدمت رس��اني به آينده س��ازان 
کش��ور در ش��عبه دزاش��يب بانک در تهران 

افتتاح شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عمومي بان��ک ملي ايران، دکتر محمدرضا 
حسين زاده مديرعامل بانک امروز در آيين 

افتتاح اين باجه که با حضور حبيب ا... رش��يد ارده مدير امور حوزه مديريت و روابط 
عمومي, محمد نورآزادي مدير امورش��عب تهران ، محمدرضا صدري رييس اداره 
امور ش��عب ش��مال تهران و جمعي از مديران ارش��د بانک و اعضاي کانون جوانه ها 
برگزار ش��د، با تاکيد بر اينکه جرقه تاس��يس کانون جوانه ها به قلک هاي مش��کي 
قديمي بان��ک در س��اليان دور ب��از مي گردد، گفت: ح��دود ١٣ ميليون دانش آموز در 
کشور وجود دارد که اميدواريم روزي برسد که تمامي اين دانش آموزان به عضويت 
کانون جوانه هاي بانک درآيند. حس��ين زاده بيان کرد: در بس��ياري از جلس��ات و هم 
انديشي ها افراد سرشناس و مديران، خاطرات ارزشمندي را از قلک هاي مشکي و 
قديمي بانک ملي ايران نقل مي کردند و همين امر نيز ما را به فکر احياي اين قلک ها 
انداخت . مديرعامل بانک ملي ايران اضافه کرد: در کشورهاي پيشرفته نيز رويکرد 
بر انجام آموزش در س��نين پايه و کودکي و نوجواني اس��ت در حالي که در کش��ور ما 
آموزش ها بر دوران بزرگسالي متمرکز است. وي عنوان کرد: کانون جوانه هاي بانک 
مل��ي اي��ران را ب��ا تمرکز بر آموزش اقتصاد، بانکداري، مديريت مالي و صرفه جويي 
کودکان و نوجوانان راه اندازي کرديم و اميدواريم براي توسعه اين ايده همه دست 
به دست هم دهند. در پايان نيز دکتر حسين زاده هدايايي را به تعدادي از کودکان 

و نوجوانان عضو کانون جوانه هاي بانک ملي ايران اهدا کرد.

 بانک رفاه در راس��تاي حمايت از اش��تغال و 
توليد و همراستا با شعار محوري سال ١٣9۶، 
در اجراي پروژه دانش بنيان 5٠٠ ميليارد ريالي 

کيش مشارکت کرد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي بانک رف��اه ، در 
مراس��م افتتاح و بهره برداري از کارخانه توليد 
پروتزه��اي اندامي در جراحي ارتوپدي و مغز و 

اعصاب که به مناسبت ايام ا... دهه مبارک فجر و با حضور دکتر ستاري معان علمي و 
فناوري رئيس جمهور و مس��ئوالن اين بانک برگزار ش��د، از مش��ارکت و حضور بانک 

رفاه در اين طرح ملي قدرداني شد.
دکت��ر س��تاري مع��اون علمي و فناوري رئي��س جمهور در آيين افتتاحيه اين پروژه، طي 
سخناني اظهار داشت: حرکت مناطق آزاد به سمت اجراي طرح هاي زيرساختي، دانش 
بنيان و داراي ظرفيت صادراتي، هدف مهمي اس��ت که بايد بيش از پيش به آن توجه 
شود. مناطق آزاد بستر بسيار مفيدي براي صادرات فراهم ساخته و الزم است مديران 
مناطق آزاد هم به آن توجه داشته باشند. با راه اندازي اين مجموعه توليدي براي ۶٠ 

نفر به صورت مستقيم و ٢٠٠ نفر به صورت غير مستقيم اشتغال فراهم شده است.

اولين مرکز گردشگري سالمت استان قم، در ايام دهه فجر و 
در آس��تانه بزرگداش��ت پيروزي انقالب اسالمي، در شهرستان 

قم افتتاح شد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تج��ارت به نقل از رواب��ط عمومي بانک 
گردش��گري، »مرکز اقامتي- س��المت الوند«، ش��امل هتل، 
مجموعه ورزش��ي، کلينيک توان بخش��ي، استخر آب درماني و 
مراک��ز خدمات��ي با مش��ارکت اعتباري اين بانک در مس��احتي 

بال��غ ب��ر ۶۶٠ مت��ر مرب��ع و در چه��ار طبقه با هدف گس��ترش 
ظرفيت هاي گردش��گري س��المت با حضور نمايندگان بانک، 
جمعي از مس��ئولين اس��تاني و فعاالن بخش سالمت در کشور 

به بهره برداري رسيد.
ب��ا افتت��اح اين مرک��ز از مح��ل اعتبارات بانک گردش��گري، 
انتظار مي رود عالوه بر حل بخش��ي از مش��کالت مردم ش��هر 
مقدس قم در حوزه درماني، امکان پذيرش مس��افرين نيازمند 

ب��ه اقدام��ات درمان��ي مرتبط ني��ز فراهم ش��ود. دراين مرکز، 
خدماتي مانند توان بخش��ي و باز توانايي براي بيماران حرکتي 
 و همچني��ن خدم��ات پوس��ت و زيباي��ي به گردش��گران ارايه

 مي شود.
گفتني اس��ت بانک گردش��گري به عنوان بانک عامل صندوق 
توسعه ملي در حوزه گردشگري، تأمين اعتبار پروژه هاي بخش 

گردشگري را همواره در دستور کار داشته است.

مدير روابط عمومي بانک مرکزي خبر داد:

تشديد دريافت ماليات از معامله گران ارز 


