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اقدامات بانک ملي براي مراودات پولي زائران اربعين
ب��ا نزديک ش��دن ب��ه راهپيمايي عظيم اربعين 
س��رور و س��االر ش��هيدان حضرت اباعبداهلل 
الحس��ين )ع(، بانک ملي ايران تسهيالت ويژه 
اي ب��راي عاش��قان امام��ت و واليت که در اين 
مراس��م حضور خواهند داش��ت، در نظر گرفته 
اس��ت. به گ��زارش روزنامه تج��ارت به نقل از 
رواب��ط عمومي بانک مل��ي ايران، ارائه خدمات 
مطل��وب بانک��ي در ط��ول مس��ير پي��اده روي از مهمترين خواس��ته هاي 
راهپيمايان در س��ال هاي گذش��ته بوده اس��ت. بر همين اس��اس بانک ملي 
اي��ران براي س��ال ج��اري نصب، راه اندازي و نگه��داري امکانات پرداخت 
الکتروني��ک اع��م از خودپ��رداز، پايانه فروش، کيوس��ک و نظاير آن در نقاط 
مرزي خس��روي، مهران، ش��لمچه و چذابه را در نظر گرفته است. همچنين 
برق��راري کش��يک فعال در ش��عب و باجه هاي اس��تان هاي م��رزي ايالم، 
کرمانشاه و خوزستان در دستور کار است. براي انجام عمليات مجاز تبديل 
ارز توس��ط واحده��اي بان��ک در نق��اط مرزي بر اس��اس ضوابط، مقررات و 
مجوزهاي بانک مرکزي نيز هماهنگي هاي الزم در بانک ملي ايران انجام 
ش��ده اس��ت. انجام عمليات منظم پول رس��اني، خدمات مالي و پرداخت در 
استان هاي مرزي و نيز هماهنگي براي ارائه خدمات پرداخت برون مرزي 
در خاک کشور عراق مطابق با قوانين و ضوابط آن کشور هم در حال برنامه 

ريزي است.

حمايت بانک صادرات از برگزاري همايش 
پياده روي خانوادگي توسط ناجا

همايش پياده روي خانوادگي به مناسبت 
هفت��ه نيروي انتظام��ي، با حمايت بانک 
صادرات ايران و استقبال پر شور مردم در 
غرب استان تهران برگزار شد. به گزارش 
روزنام��ه تج��ارت ب��ه نق��ل از رواب��ط 
عمومي بانک صادرات ايران، در مراس��م 
ويژه اين همايش که با حضور فرماندهان 
نيروي انتظامي ش��هر ش��هريار، هنرمندان و بازيگران سينما و تلويزيون در 
ورزشگاه شباهنگ اين شهر بر پا بود، جوايز متعددي از سوي بانک صادرات 
ايران به کودکان ش��رکت کننده در مس��ابقه نقاش��ي ، اعطا گرديد. گفتني 
است، اين همايش يک روزه با حمايت بانک صادرات ايران، در گراميداشت 

هفته نيروي انتظامي با اهداي جوايزي ارزنده، خاطره ساز شد.

به پرداخت ملت، برترين شرکت پرداخت الکترونيک ايران
نش��ريه معتبر نيلس��ون ريپورت، ش��رکت به 
پرداخ��ت ملت- وابس��ته به بان��ک ملت- را به 
عنوان برترين ش��رکت پرداخ��ت الکترونيک 
کشور انتخاب کرد. به گزارش روزنامه تجارت 
به نقل از روابط عمومي بانک ملت و بر اس��اس 
تازه تري��ن رتبه بن��دي ش��رکت هاي پرداخت 
الکتروني��ک)PSP( از س��وي نش��ريه معتب��ر 
نيلس��ون ريپورت، ش��رکت به پرداخت ملت براي چندمين س��ال متوالي 
جايگاه نخس��ت را در ميان ش��رکت هاي ايراني و رتبه اول خاورميانه را در 
س��ال ۲۰۱۶ ب��ه خ��ود اختص��اص داد. بر اس��اس اين گزارش، ش��رکت به 
پرداخت ملت -تنها ش��رکت ايراني در بين ۲۵ ش��رکت اول دنيا- با س��ه پله 
صعود نس��بت به س��ال گذش��ته رتبه بيس��تم دنيا را از آن خود کرد. اين رتبه 
بندي بر اساس شاخص هاي گوناگوني همچون تعداد، مبالغ تراکنش ها و 
مجموع تعداد کارتخوان ها و پذيرندگان فعال انجام شده است. اين گزارش 
حاکي اس��ت، نيلس��ون ريپورت، معتبرترين نش��ريه بين المللي در صنعت 

پرداخت الکترونيک است.

اعالم اسامي برندگان باشگاه پذيرندگان
 پايانه هاي فروش بانک آينده

برندگان خودرو لکسوس NX، پژو ۲۰۰8 و 
۲۰ س��فر به جزيره بالي مش��خص ش��دند 
مراس��م قرعه کش��ي دوره س��وم باش��گاه 
پذيرن��دگان پايانهه��اي ف��روش متصل به 
حس��ابهاي بان��ک آينده و طرح تش��ويقي 
آفتاب با برنامهريزي، مديريت و اجراي شرکت تجارت الکترونيکي ارتباط 
 Nx فردا، برگزار شد.  در اين مراسم برندگان يک دستگاه خودرو لکسوس
، خودرو پژو ۲۰۰8 و ۲۰ س��فر به جزيره بالي طرح تش��ويقي آفتاب، به قيد 
قرعه مش��خص ش��دند. دوره س��وم باش��گاه پذيرندگان پايانه هاي فروش 
متصل به حس��اب هاي بانک آينده، از تاريخ ۲۲ ارديبهش��ت ماه س��ال جاري 
آغاز ش��د و در تاريخ 3۱ ش��هريورماه به پايان رس��يد. در اين دوره، پذيرندگان 
فرصت داش��تند، عالوه بر ش��رکت در قرعه کش��ي هفتگي، صدها جايزه ۵ 
ميليون ريالي، با کس��ب امتياز بر مبناي تعداد و مبلغ تراکنش و با کس��ب 
حداقل ۲۵۰ امتياز در قرعه کشي شرکت کنند.  اين دوره، به پاس قدرداني 
از وفاداري پذيرندگان، با برنامه تشويقي آفتاب تا پايان شهريورماه، با جوايز 
ويژه، تمديد ش��د. براي کس��ب اطالع از اس��امي برندگان و طرحهاي آتي، به 
س��امانه اينترنت��ي باش��گاه مش��تريان  به نش��اني: ba.efarda.ir مراجعه 

فرماييد.

اسامي برندگان مرحله اول 
جشنواره دوجين بانک سرمايه اعالم شد

مراسم قرعه کشي مرحله اول جشنواره دوجين 
بانک سرمايه در محل ساختمان ادارات مرکزي 
اين بانک برگزار شد. به گزارش روزنامه تجارت 
ب��ه نقل از روابط عمومي بانک س��رمايه، قرعه 
کش��ي مرحله اول جش��نواره دوجين با حضور 
مديران ارشد بانک سرمايه روز سه شنبه مورخ 
۱8 مه��ر م��اه در محل س��اختمان مرکزي اين 
بانک برگزار گرديد. در اين قرعه کشي 7۲ برنده خوش شانس اين مرحله 
معرفي شدند. اين قرعه کشي با حضور مديران ارشد بانک سرمايه برگزار 
گردي��د و 7۲ برن��ده کارت هدي��ه ۵ ميلي��ون ريالي اين مرحله از جش��نواره 
معرفي ش��دند. گفتني اس��ت جش��نواره دوجين بانک س��رمايه در ماه هاي 
منتهي به دوازدهمين سالگرد تاسيس اين بانک برگزار و از پنج شنبه مورخ 
۱3 مهر ماه مرحله دوم آن آغاز ش��ده اس��ت و هم وطنان گرامي مي توانند 
آخرين اخبار اين جش��نواره را از طريق وبس��ايت بانک س��رمايه به نش��اني 
https:// کان��ال تلگ��رام بان��ک س��رمايه ب��ه نش��اني ،www.sbank.ir

telegram.me/sarmayebank و يا صفحه اينستاگرام بانک به نشاني 
www.instagram.com/banksarmaye دريافت نمايند.

شماره جديد ماهنامه شميم کوثر منتشر شد
ش��ماره جديد »ش��ميم کوثر« با واکاوي نقش 
نظ��ام بانک��ي در بخش توليد منتش��ر ش��د. به 
گ��زارش روزنام��ه تج��ارت ب��ه نق��ل از روابط 
عمومي موسس��ه اعتباري کوثر؛ دکتر عيس��ي 
رضاي��ي مدير مس��ئول ماهنامه ش��ميم کوثر 
الزام��ات حماي��ت از توليدکنندگان را عنوان و با 
اش��اره ب��ه حماي��ت از توليد داخل��ي با کاهش 
ريس��ک س��رمايه گذاري، نقش بخش هاي مختلف صنعتي و زيربنايي را 
برش��مرده اس��ت. بر اس��اس اين گزارش؛ ماهنامه شميم کوثر در شماره ۱۶ 
خود به مناس��بت ايام ماه محرم به جاودانگي عاش��ورا، ريش��ه و زمينه هاي 
اجتماعي انحراف جامعه در واقعه عاش��ورا پرداخته اس��ت. مصاحبه با مدير 
اداره مبارزه با پولش��ويي، مدير ش��عب اس��تان زنجان و رئيس ش��عبه خانه 

اصفهان از ديگر بخش هاي خواندني اين شماره ماهنامه سازماني است.

پيشخوان

بانک و بيمه
عل��ي اش��رف افخمي رئيس هيئت مدي��ره و مديرعامل بانک 
صنعت و معدن گفت: براي اطالع رساني در زمينه فعاليت هاي 
اقتص��ادي و صنعت��ي دول��ت بايد به دنب��ال مدل هاي جديد و 

خاص باشيم.
ب��ه گ��زارش روزنامه تج��ارت به نقل از پايگاه اطالع رس��اني 
بانک صنعت و معدن، وي که در جلس��ه ش��وراي اطالع رساني 
و مديران روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت سخن 
مي گفت، افزود: پيش از تصرف بازار بايد به دنبال اثرگذاري بر 
ذهن مش��تري بود، زيرا تاثيرگذاري بر ذهن مش��تري به معناي 

در دست گرفتن بازار نيز هست.
افخمي ضمن تاکيد بر مهارت افزايي در حوزه صنعت و بازاريابي، 
تغيير نگاه نسبت به توسعه را حائز اهميت شمرد و تصريح کرد: 
حض��ور در فض��اي بي��ن المللي به ما رقاب��ت را مي آموزد و اين 
رقابت اس��ت که به ما مي آموزد تا دانايي خود را افزايش داده و 

مدل هاي کسب و کار خود را نوسازي کنيم.
افخمي در ادامه GDP و ميزان صادرات کشورهاي پيشرفته را 
با ايران مقايس��ه کرد و روش هاي جديد کس��ب و کار و حضور 

در فضاي بين المللي را از روش هايي برش��مرد که مي تواند به 
کش��ورمان کمک کند تا به جايگاه واقعي خود در جهان دس��ت 
يابد. مديرعامل بانک صنعت و معدن با بيان اينکه ما به دنبال 
کار کالسيک نيستيم به موفقيت هاي دوره دولت تدبير و اميد 
اش��اره کرد و گفت: در صنايع زيرس��اخت ، پتروش��يمي و فوالد 
و س��اير صنايع اقدامات موثري در کش��ور صورت گرفته اس��ت 
، ب��ه عن��وان مثال تا زمان دولت يازدهم ظرفيت فوالد کش��ور 
۱7 ميليون تن بوده و در 4 س��ال گذش��ته براي 8 ميليون تن 
ظرفيت جديد ال-س��ي گش��ايش يافته اس��ت که اين تنها کار 

بانک صنعت و معدن است.
وي گف��ت : در جه��ان ام��روز تولي��د فکر از س��ودآوري بااليي 
برخوردار است و شرکت هاي مشاوره از اين طريق درآمدهاي 
بااليي دارند، مانيز در داخل کش��ور بايد براي اين نوع فعاليت 

ارزش قائل شده و برايش برنامه ريزي کنيم.
افخمي س��ند چش��م انداز ۲۰ ساله کشور را دقيق و کارشناسانه 
توصي��ف ک��رد و گف��ت براي تحقق اهداف اين س��ند با برنامه 

عملياتي تدوين شود.

پرداخت تسهيالت به بنگاه هاي کوچک و متوسط توسط بانک توسعه تعاون

همكاري بانک شهر با شهرداري ها قابل تحسين است

انتصاب رييس اداره کل روابط عمومي و بازاريابي بانک قرض الحسنه مهر ايران

تأکيد ساعدي فر بر حمايت بيشتر پست بانک  از طرح هاي اقتصادي روستائي

بانک توسعه تعاون طي 7 ماهه سال جاري 
با بررسي تعداد ۱۱4۱ فقره پرونده اعتباري، 
مبل��غ ۲۵8۰ ميلي��ارد ريال تس��هيالت به 
بنگاه هاي کوچک و متوسط پرداخت نموده 
است. حميدرضا البرزي مدير اموراعتباري 
و س��رمايه گذاري دردي��داري که به منظور 
بح��ث و تبادل نظردرخصوص تأمين مالي 
بنگاه هاي کوچک و متوس��ط و استفاده از 
تجارب ساير کشورها برگزار شد بابيان اين 

مطلب افزود: تا اواخر سال 9۵ تعداد ۶8۰ بنگاه کوچک و متوسط 
بالغ بر ۵۲۰۰ ميليارد ريال از سوي کارگروه ستاد تسهيل در رفع 
موانع توليد به اين بانک در سطح استان هاي کشور معرفي شدند 
که تا آن تاريخ مبلغ ۱7۵۰ ميليارد ريال تسهيالت به اين بنگاه ها 
پرداخت ش��ده اس��ت که از اين تعداد ۲99 فقره نزديک به ۱۵۰۰ 
ميليارد ريال در بخش جاري و 34 فقره به مبلغ ۲۵۵ ميليارد ريال 

در بخش ثابت بوده است. وي خاطرنشان 
ک��رد: عالوه براي��ن موارد تعداد ۶۵9 فقره 
تس��هيالت ب��ه ارزش ۲9۰۰ ميليارد ريال 
نيز در بخش هاي ثابت و جاري مربوط به 
بنگاه هاي کوچک و متوسط که به صورت 
مس��تقيم به اين بانک مراجعه داش��ته اند 
پرداخت شده است. البرزي با تأکيد بر اينکه 
بانک توسعه تعاون ازجمله بانک هاي فعال 
در ح��وزه حماي��ت از بنگاه هاي کوچک و 
متوس��ط مي باش��د خاطرنش��ان کرد: با توجه به اينکه اين بانک 
به عن��وان بان��ک تخصصي بخش تعاون مطرح مي باش��د ارائه 
تس��هيالت به بنگاه هاي کوچک و متوس��ط من جمله تعاوني ها 
ازجمله ضرورت هاي اساس��نامه اي آن به شمارمي آيد که براين 
اساس 7۰ درصد حجم تسهيالتي خود را به اين بخش از اقتصاد 

ودر جهت حمايت از توليد و اشتغال اختصاص داده است.

محبوب��ه رنجب��ر، طي حکمي از س��وي 
مرتضي اکب��ري مديرعامل بانک قرض 
الحس��نه مهر ايران به س��مت رئيس اداره 
کل رواب��ط عموم��ي و بازارياب��ي بان��ک 

منصوب شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عمومي بانک قرض الحس��نه مهرايران، 
اين انتصاب بر اساس رويکردهاي مبتني 
بر شايستگي در بانک قرض الحسنه مهر 

ايران و در راس��تاي سياس��ت هاي دولت مبني بر اس��تفاده از 
زنان توانمند و شايس��ته در پس��ت هاي مديريتي صورت گرفته 

است.
در متن اين حکم آمده است:

نظ��ر به تعهد،تخصص و شايس��تگي ،س��رکارعالي به عنوان 
رييس اداره کل روابط عمومي و بازاريابي بانک قرض الحسنه 

مهر ايران منصوب مي شويد.اميد است با 
توکل به خداوند سبحان، ماموريت خطير 
بانک در اجراي بانکداري اسالمي را بر پايه 
قوانين، سياس��ت ها، و برنامه هاي مصوب 
به انجام رسانيد. بايسته است با پيروي از 
آموزه  هاي اس��المي و مباني علمي نقشي 
شايس��ته در تحق��ق اه��داف عالي نظام 
مق��دس جمه��وري اس��المي ايران ايفا ء 

نماييد.
گفتني است، پيش از اين مسئوليت اداره روابط عمومي وبازاريابي 

بر عهده فالح حيدري بوده است.
ش��ايان ذکر اس��ت، محبوبه رنجبر دانش آموخته دوره دکتري 
تخصصي علوم ارتباطات از دانشگاه عالمه طباطبائي است و 
بيش از ۱7 س��ال س��ابقه فعاليت حرفه اي در حوزه ارتباطات و 

روابط عمومي را در کارنامه شغلي خود دارد.

رييس شوراي اسالمي شهر ياسوج با اشاره 
به اهميت تعامل ميان شهرداري ها و بانک 
ش��هر در ارتقاي سطح زندگي شهروندان 
گفت: همکاري بانک شهر با شهرداري ها 

مثال زدني و قابل قدرداني است
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از مرکز 
ارتباطات و روابط عمومي، مهندس س��يد 
هداي��ت اکب��ري با بيان اين مطلب گفت: 
موفقي��ت بان��ک زماني حاصل مي ش��ود 

ک��ه از برخ��ورد ب��ا ارب��اب رجوع گرفته تا تعيي��ن مکان و ارايه 
خدمات، همگي حس��اب ش��ده باش��د و بانک ش��هر با در نظر 
گرفتن اين ويژگي ها توانس��ته اس��ت نه تنها در کالن ش��هرها 
 بلک��ه در ش��هرهاي کوچ��ک نيز به اراي��ه خدمات الکترونيک

 بپردازد.
رييس ش��وراي اسالمي ش��هر ياسوج با ابراز رضايت از عملکرد 

مطل��وب بانک ش��هر گفت: ش��هروندان 
ياسوج از شيوه خدمات اين بانک رضايت 
دارند و از تسهيل کارهاي خود با استفاده 

از خدمات اين بانک خبر داده اند.
اف��زود: تکري��م ارباب رجوع و مش��تري 
م��داري و هم��کاري اين بان��ک با ارگان 
دولت��ي همچون ش��هرداري مثال زدني 

است.
راه ان��دازي  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وي 
پيش��خوان هاي ش��هر ن��ت تصري��ح ک��رد: اين کار توانس��ته 
 اس��ت در صرفه جوي��ي زم��ان ش��هروندان موث��ر واق��ع 

شود.
اکبري خاطر نشان کرد: اقدامات بانک شهر در رفع مشکالن 
شهروندان تاثير گذار است، زيرا نه تنها به کالنشهرها بلکه به 

شهرهاي محروم نيز توجه دارد.

علي محم��د احم��دي اس��تاندار 
کهگيلويه وبويراحمد در نشست 
مشترک با مديرشعب پست بانک 
استان ضمن مثبت ارزيابي کردن 
خدم��ات اي��ن بان��ک درمناطق 
مح��روم و روس��تائي، خواس��تار 

حمايت بيشتر آن از طرح هاي اقتصادي روستائي شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي پست بانک 
ايران: وي در ادامه تصريح کرد: براساس مصوبه مجلس ۱/۵ 
ميليارد دالر از محل صندوق توس��عه ملي براي ايجاد اش��تغال 
در روس��تاها ب��ه اي��ن بانک به عنوان يک��ي از بانک هاي عامل 
صندوق توس��عه ملي اختصاص داده ش��ده که بايس��تي سهم 
بيشتري به استان تخصيص و براي رونق طرح هاي اقتصادي 

در روستاها صرف شود.
 همچنين س��عيد س��اعدي فر مديرش��عب پس��ت بانک استان 

کهگيلويه و بويراحمد گفت: اين 
بانک به عنوان بانک توس��عه اي 
وتخصص��ي وزارت ارتباط��ات 
و فن��اوري اطالع��ات با اولويت 
قراردادن رش��د توليد و اش��تغال 
ICT و IT از فع��االن حوزه ه��اي

و کسب و کارهاي خردروستائي حمايت مي کند.
وي افزود: با توجه به اينکه پس��ت بانک، بانک عامل صندوق 
توسعه ملي در روستاهاست از طرح هاي اقتصادي براي کمک 
به اشتغال پايدار درمناطق محروم روستايي حمايت مي نمايد. 
س��اعدي فر تصري��ح ک��رد: هزينه هاي ارائه خدم��ات بانکي 
درمناطق محروم روس��تايي بس��يار باالتر از مناطق برخوردار 
اس��ت اما پس��ت بانک اين وظيفه را تقبل کرده و انتظار دارد 
که مس��ئوالن اس��تانداري و مديران استاني آن را مورد حمايت 
قرار دهند تا بتواند فرصت نفوذ بيشتري در روستاها پيدا کند.

 بانک پاسارگاد در راستاي ايفاي مسئوليت هاي 
اجتماعي خود، يک باب مدرس��ه در منطقه ي 
بسيار محروم روستاي سورباق، در دهستان گرمه 
شمالي بخش کندوان شهرستان ميانه در استان 
آذربايجان شرقي افتتاح کرد. به گزارش روزنامه 
تجارت به نقل از روابط عمومي بانک پاس��ارگاد، 
در مراس��م افتت��اح اين مدرس��ه ک��ه جمعي از 

مديران آموزش و پرورش منطقه، مديران س��ازمان نوس��ازي مدارس، اعضاي ش��وراي 
اسالمي منطقه، مسئوالن محلي، جمعي از اهالي محل و مديران اين بانک حضور داشتند، 
مسئوالن منطقه از رويکرد اين بانک و توجه ويژه دکتر مجيد قاسمي مديرعامل نسبت به 
مناطق محروم کشور به خصوص روستاي سورباق تشکر و قدرداني کردند.  خسرو رفيعي 
مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي بانک پاسارگاد ضمن اعالم خبر ساخت اين مدرسه 
گفت: روستاي سورباق از روستاهاي بسيار محروم کشور است و متاسفانه هم وطنان ما 
در اين منطقه از امکانات آموزشي، رفاهي و بهداشت مناسبي برخوردار نيستند. از اين رو 
بانک پاسارگاد تالش کرد با ساخت اين مدرسه، نه تنها دانش آموزان اين روستا از امکانات 
و محيط آموزشي مناسب برخوردار شوند بلکه دانش آموزان روستاهاي اطراف نيز بتوانند 
از امکانات اين مدرس��ه بهره مند ش��وند.  اين بانک در همين راس��تا، در مناطق محروم 
استان هاي مختلف کشور، به ساخت مدرسه، کتابخانه هاي عمومي، خانه هاي بهداشت 
و بيمارستان اقدام مي کند. همچنين در راستاي ايفاي رسالت هاي اجتماعي خود اقداماتي 
از قبيل حمايت از مؤسسات عام المنفعه و جمعيت هاي خيريه، حمايت از نخبگان علمي و 
نفرات برتر کنکور سراسري تا هر مقطعي که در کشور ادامه تحصيل دهند، توجه ويژه به 
بحث ورزش و حمايت از ورزشکاران تيم هاي مختلف مانند کشتي، فوتسال، کوهنوردي 
و ...، حمايت از برگزاري کنفرانس ها و همايش هاي علمي و تخصصي، کمک به آزادي 
زندانيان مالي غيرمقصر، پشتيباني از هنرمندان و فعاليت هاي هنري، کمک به نيازمندان 

و افراد آسيب ديده از بالياي طبيعي و ... را در کارنامه خود دارد.

افتتاح مدرسه  پاسارگاد در منطقه محروم شهرستان ميانه بانک تجارت به استقبال اربعين حسيني رفت قدردان مشتريان باوفا باشيم

صنعت بانكداري با کار و زندگي مردم
 گره خورده است

حضور قدرتمند شرکت داده ورزي سداد 
در هشتمين نمايشگاه کار

فرهنگ عامل مهم و زمينه ساز
 اصالح رفتار اجتماعي است

کارگروه ويژه خدمت رس��اني بانک تجارت به 
زائران اربعين حس��يني س��ال ۱39۶ با حضور 
جمع��ي از مدي��ران س��تادي و مديريت هاي 
اس��تان هاي اي��الم، خوزس��تان وکرمانش��اه 

تشکيل شد.
 ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت به نقل از روابط 
عمومي بانک تجارت کاظم پور سخنگوي اين 

بانک در گفت وگويي ضمن اعالم خبر فوق، با اشاره به تمهيدات ويژه بانک تجارت براي 
خدمت رساني ويژه به زائران اربعين حسيني گفت: بانک تجارت با استقرار دستگاه هاي 
خودپرداز سيار خود در پايانه هاي مرزي مهران، شلمچه، چذابه و مرز خسروي عالوه 
بر ارائه وجوه نقدي مورد نياز زائران عتبات عاليات، امکان دسترسي به خدمات انتقال 

وجه، خريد شارژ و ديگر خدمات بانکي را براي عزاداران حسيني فراهم مي آورد.
مش��اور مديرعامل بانک تجارت خاطرنش��ان کرد: اين بانک براي ارائه خدمات بانکي 
ويژه به هموطنان، تجهيز حداکثر امکانات مورد نياز را در دس��تور کار قرار داده و قرار 
است در کنار ارائه خدمات بانکي ويژه، با برپايي موکب از زائران عتبات عاليات در اربعين 
حس��يني پذيرايي کند. وي همچنين از انجام رايزني ها براي افزايش س��قف برداش��ت 
دس��تگاه هاي خودپرداز و تعيين س��اعت کش��يک در ش��عب واقع در مس��ير راهپيمايي 

اربعين خبر داد.
ابراهيم کاظم پور در ادامه يادآور شد: بانک تجارت سال گذشته با استقرار هشت دستگاه 
خودپرداز سيار خود در پايانه هاي مرزي مهران، شلمچه و چذابه خدمات مختلف بانکي 
را ب��راي ع��زاداران حس��يني فراهم آورد. اين بان��ک همچنين با اهداي اقالم فرهنگي 
زائران ابا عبداهلل الحسين )ع( را در مسيرهاي حرکت به سمت پايانه هاي مرزي کشور 
مش��ايعت کرد و با همکاري س��اير بانکهاي کش��ور و وزارت اقتصاد و دارايي، در برپايي 
ايستگاههاي صلواتي مشارکت داشته و کارکنان اين بانک با حضور در اين ايستگاهها، 

مفتخر به پذيرايي از عاشقان خاندان اهل بيت عليهم السالم شدند.

مدي��ر عامل موسس��ه اعتب��اري ثامن گفت : 
ق��دردان حمايت هاي بان��ک مرکزي ، دولت 
و بويژه مش��تريان باوفاي ثامن به دليل صبر 
و ش��کيبايي آنان در ط��ول اين مدت بحراني 

باشيم .
ب��ه گزارش روابط عمومي، درابتداي جلس��ه 
معاونت منطقه يک تهران ضمن خوشامدگويي 

به کليه مدعوين ،با تاکيد بر ضرورت شناخت فرهنگ سازماني ، ضرورت همبستگي 
و تالش مضاعف در بين همه کارکنان موسسه،تصريح کرد:با شناخت دقيق فرهنگ 
س��ازماني و بهره برداري مطلوب از آن به عنوان نقطه قوت مي توان در راس��تاي ايجاد 

هم افزايي و گذر از بحران گام هاي موثري برداشت.
در ادامه جلس��ه محمدحس��ين نظري توکلي ،مديرعامل موسس��ه با تقدير از همکاران 
گفت: سرمايه انساني موسسه ثامن عظيم ترين سرمايه در کل شبکه بانکي است که 

وابستگي و عالقه و عشق خود را به موسسه ثامن نشان داده است.
وي افزود: از مشتريان صبور موسسه تشکر و قدرداني کنيم که در سخت ترين لحظات 
در کنار موسس��ه، يار و ياورمان بوده و حتي در برخي مواقع مش��اهده ش��ده که افراد از 
محل نقدينگي خود براي راضي نگه داش��تن س��اير مش��تريان دس��ت به اقدامات تاثير 

گذاري زده اند.
نظ��ري توکل��ي ب��ا تاکي��د بر حمايت هاي ب��ي دريغ و پي در پي دولت و بانک مرکزي از 
مجموعه ثامن، آن را نشانه قدرت و استحکام موسسه دانست و اظهار داشت: مجموعه 
اي نبوده که بانک مرکزي و دولت به اين ش��کل از آن حمايت و مش��تريان آن را به 
آرامش دعوت کرده باشند که اين همان نشان از قدرت و سالمت فعاليتهاي موسسه 
ثامن است. وي همچنين به موضوع تجميع اشاره داشت و تصريح کرد: اگر قرار باشيد 
تجميعي صورت پذيرد نيازمند زمان زيادي اس��ت و ما اميدواريم در مس��ير اين تجميع 

اتفاقات خوشايند ديگري رخ دهد و ثامن همان ثامن باقي بماند.

کارگاه اموزش��ي اعتب��ارات با حض��ور معاون 
اعتب��ارات و بي��ن الملل بان��ک مهر اقتصاد در 

استان مازندران برگزار شد.
ب��ه گ��زارش روزنامه تج��ارت به نقل از روابط 
عمومي بان��ک مهر اقتصاد اس��تان مازندران، 
اي��رج ني��ک اخت��ر – معاون اعتب��ارات و بين 
الملل بانک – در حاش��يه اين دوره اموزش��ي، 

گف��ت: ام��روزه صنع��ت بانک��داري ب��ا کار و زندگي مردم گره خورده اس��ت بنا بر اين 
ميزان رضايتمندي مشتري مهم ترين مولفه در موفقيت يک بنگاه اقتصادي به شمار 
مي رود لذا همواره بايد برنامه هاي منسجم و دقيقي براي جذب، نگهداشت و افزايش 

رضايتمندي آنها داشته باشيم.
وي ضمن تاکيد بر تسلط کارکنان نسبت به دستورالعمل ها و ابالغيه هاي بانک، افزود: 
بايد عالوه بر رعايت اعتدال در تمامي امور، فعاليت هاي خود را در جهت کسب رضايت و 
خشنودي خداوند متعال انجام دهيم چرا که اين امر سبب ارزشمندي کارها مي شود.

معاون اعتبارات و بين الملل با برش��مردن آثاِر منفي و زيانبار معوقات، اظهار داش��ت: 
مي توان با برنامه ريزي و عملکرد هدفمند در راستاي توقف و کاهش مطالبات معوق 

حرکت نمود.
ني��ک اخت��ر ب��ا اش��اره به حديث��ي از امام علي )ع( گفت: بر اس��اس کالم اميرالمومنين 
حضرت علي)ع( ضايع نمودن مسائل مهم، سرگرم شدن به امور کم اهميت و گماردن 
افراد ناموفق و کنار گذاشتن افراد اليق و توانا از داليل انحطاط و نابودي هر سازماني 

مي باشد.
وي در بخش ديگري از س��خنان خود به بررس��ي علل و عوامل ورشکس��تگي بانک ها 
پرداخت و گفت: چهار عامِل متوس��ط نس��بت کفايت س��رمايه، دارايي هاي مازاد شبکه 
بانک��ي، بده��ي دول��ت به بانک ها و بدهي هاي غير جاري ي��ا همان مطالبات معوق از 
مهم ترين علل ورشکستگي يا زيان دهي بانک ها و موسسات مالي به شمار مي رود.

هش��تمين نمايش��گاه کار با حضور بيش از 3۰ 
ش��رکت در حوزه هاي مختلف کس��ب و کار از 
تاريخ ۱۶ مهرماه به مدت سه روز در سالن شهيد 

جباري دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد.
اي��ن نمايش��گاه در واقع پ��ل ارتباطي هموار و 
مناسبي است بين دانشجويان و نيازهاي بازار 
کار. عالوه بر هلدينگ داده ورزي سداد از جمله 

ش��رکت هاي حاضر در اين نمايش��گاه مي توان از شرکت خدمات انفورماتيک، شرکت 
ارتباطات س��يار ايران ، ايرانس��ل، ش��رکت حمل و نقل بين المللي تيپاکس ، ايرتويا و 

گروه صنعتي بارز و شرکت هاي مطرح ديگر نام برد.
 در راس��تاي شناس��ايي و جذب س��رمايه هاي ارزشمند انساني و استفاده از متخصصين 
و افراد جوان و با انگيزه، هلدينگ داده ورزي سداد که بازوي فناوري اطالعات بانک 
ملي ايران است با حضوري قدرتمند و معرفي توانمندي هاي تخصصي هلدينگ سداد 
در زمينه ه��اي بانکي و فناوري اطالعات توس��ط هم��کاران متخصص حوزه عمليات 
در نمايشگاه با  ۱7 فرصت شغلي، توانست بيش از ۱8۰۰ رزومه کاري از دانشجويان 
دانشگاه هاي مختلف کشور را به منظور بررسي و ارزيابي و گزينش فرصت هاي شغلي 
واحده��اي مختل��ف جم��ع آوري کند. حضور دکتر خالقي در غرفه ش��کيل و پر ازدحام 
داده ورزي سداد که مورد استقبال دانشجويان، بازديدکنندگان و حاضرين شد موجب 
ارائ��ه و تب��ادل نظ��ر صميمانه در زمينه پروژه ه��اي مختلف بانکي و فناوري اطالعات 
ميان فارغ التحصيالن و مدير عامل س��داد گرديد، از نقاط قوت حضور در نمايش��گاه 

به شمار مي آيد.
ش��ايان توجه اس��ت که در اين نمايش��گاه در کنار ش��رکت داده ورزي س��داد، ش��رکت 
پش��تيباني افزارهاي رايانه اي س��داد )پارس( با حضور دو کارش��ناس حضوري پر رنگ 
داش��ت و نس��بت به جلب و دريافت ايده هاي برتر و نو دانش��جويي مش��ارکتي جدي از 

خود در اين سه روز در غرفه نشان داد.

محمدرضا سبزواري مديرشعب استاني بانک 
ايران زمين با هدف تعامل س��ازنده با اصحاب 
رس��انه با هيات رئيس��ه کانون صنفي روزنامه 
نگاران اس��تان ديدار و نقش روزنامه نگاران و 
اصحاب رسانه را براي باال بردن فرهنگ آحاد 

جامعه بي بديل عنوان کرد. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومي بانک ايران زمين؛ 

اين ديدار که به ميزباني مديريت شعب استان هاي اصفهان، قم، مرکزي و چهارمحال 
وبختياري اين بانک صورت پذيرفت، محمدرضا س��بزواري مدير اس��تان ضمن عرض 
خير مقدم به تشريح عملکرد بانک ايران زمين پرداخته و درخصوص موضوعات بانکي 
مطالبي را عنوان و رونق و توسعه بازار کسب و کار را زمينه ساز رشد اقتصادي بيان و 

تصريح کرد: فرهنگ عاملي مهم و زمينه ساز اصالح رفتار اجتماعي است. 
س��بزواري با اش��اره به ضرورت حمايت و ترويج فرهنگ تعامل با محيط زيس��ت به 
رسالت هاي اجتماعي بانک ايران زمين پرداخته و لزوم استفاده صحيح از مواهب طبيعي 
خدادادي و محيط زيس��ت را بر پايه رفع فرهنگي دغدغه هاي اجتماعي دانس��ت و س��ه 
برنامه فرهنگي سه شنبه هاي بدون خودرو، جمعه هاي بدون پالستيک و پويش ملي 
براي زندگي همين يک زمين را داريم را از اهم فعاليت هاي اش��اعه فرهنگ س��المت 

جامعه و حفظ محيط زيست بر شمرد.
وي اظهار داشت: رسانه ها داراي جايگاه وااليي در جامعه هستند و مي توانند منعکس 

کننده خوب، نکات مثبت و ضعف تالش هاي صورت گرفته باشند.
در ادامه فضل اله س��لطاني رئيس انجمن صنفي خبرنگاران و روزنامه نگاران اس��تان 
اصفه��ان ضم��ن ابراز خرس��ندي از همکاري هاي صورت گرفت��ه با بانک ايران زمين 
افزود: فعاالن حاضر در انجمن صنفي روزنامه نگاران، اخبار استان را به صورت شبانه 
روزي منعکس نموده و در اين زمينه امادگي داريم با دقت ضمن انجام رسالت خويش 

حامي ومروج فرهنگ تعامل صحيح با محيط زيست و فعاالن اين عرصه باشيم.

مديرعامل بانک صنعت و معدن تاکید کرد؛

نوسازی مدل هاي کسب وکار در حوزه بانکی


