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اخبار
مدير عامل بانک رفاه کارگران از
نمايشگاه ايران هلث بازديد کرد

روابط عموميسازمانهاي اقتصادي ،بايد تجربيات موفق خود را مستند سازي کنند
روابط عموميها در توسعه نظام ارتباطي
جامع��ه  ،آگاه س��ازي اف��کار عموم��ي،
رضاي��ت مندي و جل��ب مخاطب ،تفاهم
و همدلي ،نقش روش��نگر و اساسي دارند.
به گزارش روزنام��ه عصرايرانيان به نقل
از روابط عموميبيمه آسيا،مس��عود بادين
ناي��ب رييس هيئت مدي��ره و مديرعامل
بيمه آس��يا ک��ه در جمع مدي��ران روابط
عموميس��ازمانهاي متب��وع وزارت امور

اقتصادي و دارايي ،بانکها و شرکتهاي
بيمه س��خن ميگفت ،با تاکيد بر ارتباط
سازنده با رسانهها ،گفت :از جمله ابزارها و
شيوههاي مهم و کليدي روابط عموميها
در اط�لاع رس��اني و فرهن��گ س��ازي،
رسانهها هس��تند .روابط عموميکه نتواند
ارتباط و تعامل مناس��بي با فعاالن رسانه
ب��ه عنوان يک��ي از ارکان مهم و موثر در
امر فرهنگ سازي برقرار کند در کار خود

موفق نخواهد بود.مديرعامل بيمه آس��يا
در ادامه ،ضمن تش��ريح اه��م فعاليتها
بيمه آس��يا در ح��وزه خدمت رس��اني به
زيانديدگان به ويژه حادثه س��يل اخير در
کش��ور ،توانمندي مالي و فني بيمه آسيا
را يکي از ويژه گيهاي برتر اين ش��رکت
توصيف کرد که به واس��طه آن ،توانست
در کوتاهترين زمان ممکن ،به ياري بيمه
گذاران تحت پوش��ش خود بشتابد.در اين

نشست ،سيد مالک حسيني مشاور وزير و
رييس مرکز روابط عموميو اطالع رساني
وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي با تقديراز
فعاليتهاي بيمه آسيا در حوادث اخير ،بر
نقش تاثير گذار صنعت بيمه در حمايت از
فعاليتهاي اقتصادي در کش��ور در برابر
حوادث غيرمترقبه  ،تاکيد کرد.وي تصريح
کرد ،در ارتباط با ش��رايط بحراني از جمله
در زمان بروز حوادث سيل و زلزله ،روابط

پرداخت تسهيالت تا دو برابر معدل
موجودي سپرده در طرح «صبا» بانک
اقتصادنوين

عموميسازمانها اقتصادي ،بايد با جديت
و دقت الزم ،تجربي��ات موفق خود را در
اين باره مس��تند س��ازي کنند ت��ا ادبيات
مناس��بي در اين زمينه در فضاي رسانهها
ايجاد شود.

مديرعامل بانک توسعه تعاون:

مديرعامل بانک رفاه کارگران و هيأت همراه
از نمايش��گاه بين المللي اي��ران هلث بازديد
کردند.به گ��زارش روزنام��ه عصرايرانيان به
نقل از رواب��ط عموميبانک رف��اه کارگران،
دکتر محمد علي س��هماني مديرعامل بانک
رفاه کارگران ضمن حضور در غرفه بانک در
بيست و دومين نمايشگاه بين المللي تجهيزات
پزش��کي ،دارويي و آزمايشگاهي ايران هلث،
از غرفه برخي از شرکتهاي فعال و با سابقه
در ح��وزه تجهيزات پزش��کي بازدي��د کرد.
گفتني است ،نمايشگاه بين المللي تجهيزات
پزشکي ،دندانپزشکي ،آزمايشگاهي و داروئي
ته��ران از  19تا  22خردادماه س��الجاري در
محل دائمينمايشگاههاي بين المللي تهران
و با حضور شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي
فع��ال در حوزه تجهيزات پزش��کي برگزار و
بانک رفاه در طول برگزاري اين نمايش��گاه،
حضور فعال و تأثيرگذاري داشت.
ترکيبي جديد براي هيأت مديره
بانک سرمايه

بانکسرمايهدرجلسهمجمععموميسهامداران،
ترکيب جديد هيأت مديره خود را ش��ناخت.به
گزارش روزنامه عصرايراني��ان به نقل از روابط
عموميبانکسرمايه،جلسهمجمععموميعادي
بطور فوق العاده اين بانک در روز جاري مورخ 23
خردادماه ،با حضور اشخاص سهامدار حقيقي و
حقوقي و نمايندگان سازمان بورس اوراق بهادار
در تاالر سوره حوزه هنري برگزار و ترکيب جديد
هيأت مديره اين بانک مشخص شد .بر اساس
تصميم سهامداران در اين جلسه ،اعضاي جديد
هيأت مديره بانک سرمايه به شرح زير انتخاب
و معرفي ش��دند *:فرج اله قدمي* سيد حسين
رضوي نائيني* س��يد مرتضي پورمرعش��ي*
محسن ملکي* سيد جواد وطنپور سوادکوهي
همچنين گفتني است در اين جلسه از خدمات
ارزشمند عليرضا پويان شاد ،مدير عامل پيشين
و عضو سابق هيأت مديره و نيز عليرضا اکبري،
امجد خضري و حسين موفقي اردستاني ،اعضاي
پيشين هيأت مديره بانک سرمايه و تالشهاي
مستمر ايشان در ايجاد شرايطي باثبات و بالنده
ب��راي بانک و پيگيريهاي قاطع قضايي عليه
بدهکاران کالن در جهت وصول مطالبات معوق،
ياد و قدرداني شد.
تداوم آموزش کاربردي بيمه»ما»

کالس آموزش��ي صدور بيمههاي اشخاص
ب��ا محوريت درمان تکميلي ،حوادث انفرادي
و بيمههاي مس��افرتي .در شرکت بيمه «ما»
برگزار شد.به گزارش روزنامه عصرايرانيان به
نقل از روابط عموميبيمه «ما» ،هدف اصلي
از برگ��زاري اي��ن دوره تخصصي ،آش��نايي
نماين��دگان ب��ا مفاهيم و چگونگ��ي صدور
بيمهه��اي اش��خاص در زمينهه��اي درمان
تکميلي ،حوادث انفرادي و بيمههاي مسافرتي
بود .بر اساس اين گزارش ،دورههاي آموزشي
مذبور با حضور نميندگان منتخب استانهاي
تهران ،البرز ،قزوين و شعبه ساوه برگزار شد
و در پايان دوره ،ارزياب��ي با برگزاري آزمون
تشريحي انجام شد.
دو دهم درصد معوقات بانکي
در اعتبارسنجي

مديرعام��ل بانک قرض الحس��نه رس��الت
گفت :معوقات تسهيالتي که با اعتبارسنجي
پرداخ��ت ميش��ود ،دو ده��م درصد اس��ت.
محمدحس��ين حس��ين زاده اف��زود :بع��د از
عملياتي ش��دن بانکداري اجتماعي و در آغاز
راه بانکداري بدون شعبه ،سامانه اعتبارسنجي
مرآت را به کمک گرفتيم تا کمکي در تحقق
افق 1400باشد.وي اظهارداشت :اين سامانه
با هدف آس��ان س��ازي ضمانته��ا ،کاهش
معوقات و پايين آوردن هزينهها به کار گرفته
شده است.حس��ين زاده با بيان اينکه سامانه
اعتبارسنجي در اواخر سال  96در بانک قرض
الحسنه رسالت به کار گرفته شده است.

توسعه صادرات يکي از نقشهاي بزرگ تعاونيهاست

مديرعامل بانک توس��عه تعاون در بازديد از ش��رکتهاي
تعاوني استان يزد با اشاره به اينکه تعاون بار معنايي خاصي
مبتن��ي بر ارزشهاي ملي و ديني ما دارد ،افزود :به اتکاي
همين بارمعنايي ،تعاون ميتواند قويتر و بهتر از دولت و
بخ��ش خصوصي در عرصه اقتصاد وارد ش��ود.به گزارش
روزنامه عصرايرانيان ،مهديان خاطرنش��ان کرد :در شرايط
فعلي ،بخش تعاون ميتواند با استفاده از سرمايههاي خرد
مردم و تش��کيل شرکتهايي با س��رمايه گذاري مناسب
کارهاي اقتصادي خوبي انجام دهد.مديرعامل بانک توسعه
تعاون با اشاره به وجود تعاونيهاي فعال و بزرگ در استان
يزد ،توسعه صادرات را از نقشهاي بزرگ تعاونيها دانست
و با تأکيد بر اهميت موضوع ،به نقش بانک توسعه تعاون و
بستههاي حمايتي اين بانک از تعاونيها پرداخت.وي با بيان
اينکه امسال بر اساس پيش بينيها حدود ۱۳هزار ميليارد
تومان تسهيالت در راستاي حمايت از تعاونيها ،اشتغال و
رونق توليد در قالب طرحهاي مختلف پرداخت خواهيم کرد
با اشاره به فعاليتهاي ارزشمند اين بانک دولتي در حمايت
از تعاونيها و نقش آفريني مطلوب در اقتصاد کشور ،اعتماد
و اتکا تعاونيها به بانک توس��عه تعاون افزود :سرمايههاي
خرد مردميدر قالب تش��کيل تعاونيها و حرکت هدفمند
ش��رکتهاي تعاوني ميتواند آثار مثبت فراواني در تحقق
اصل اقتصاد تعاوني محور داش��ته باش��د.مهديان در جمع
مديران تعدادي از اتحاديهها و تعاونيهاي استان يزد با اشاره
به لزوم تعامل تعاونيها با بانک توسعه تعاون و همچنين با
تأکيد به حمايتهاي اين بانک از شرکتهاي تعاوني افزود:
حجم عمدهاي از تسهيالت پرداختي اين بانک به متقاضيان
از سپردههاي مردمياست و مابقي از محل اعتبارات دولتي
اس��ت که البته درصد بسيار کمياز تسهيالت پرداختي را

برخورداري از زيرس��اختهاي حمل و نقل جادهاي و ريلي
ميتواند بس��يار مفيد و موثر در ترانزيت کاال در کشورمان
باش��د .مديرعامل بانک توسعه تعاون با بيان موفقيتهاي
ملي شرکت تعاوني پيشگامان تصريح کرد :اعتمادسازي در
مس��ائل پولي و مالي و تجميع پولهاي خرد مردم نيازمند
برنامهريزي براي معرفي فعاليت تعاونيها اس��ت .مهديان
يادآور ش��د :اين حوزه با تمام سختيها در اعتمادسازي و
جلب س��رمايههاي مردم ميتواند به يکباره موجب توسعه
ش��ود ،از اين رو توسعه تعاونيها خدمت به توسعه جامعه
خواهد بود.
نهضت تعاون از ابزارهاي موثر در توسعه کشور


شامل ميش��ود.مديرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به
اهداف و رسالت اجتماعي اين بانک در حمايت از تعاونيها
خاطرنشان کرد :در س��ال رونق توليد بر اساس تکاليف و
مأموريتهاي محوله عهدهدار حمايت و پشتيباني از بخش
تعاون براي کمک به رونق توليد ميباشيم و در اين راستا
تسهيالت خوبي را در نظر گرفتهايم.
توسعه تعاونيها عامل مهم در توسعه کشور


مديرعامل بانک توس��عه تعاون در ادامه با اشاره به سابقه
ديرينه تعاون درکشور و به خصوص ديار کويري يزد ،گفت:
صرفنظر از قابليتهايي چون سختکوشي ،کارآفريني و
همدلي در بين يزديها ،ثبت جهاني ش��هر يزد ،موقعيت

جغرافيايي اس��تان يزد و ق��رار گرفتن در مرک��ز راههاي
مواصالتي کشور ،صنعتي بودن ومعدني بودن ،اين استان را
مکاني مستعد براي تجمع سرمايهها در بخش تعاون تبديل
کرده است.مهديان در بازديد از شرکت تعاوني بندرخشک
پيش��گامان کوير يزد با اشاره به اين مطلب افزود :تکميل
اين مجموعه بستر مناسبي براي سرمايهگذاري و اشتغالزايي
بيش��تر در کشور و اس��تان يزد خواهد بود و ما هرجا بحث
اشتغال به ميان آيد با تمام قوا در سطح توان خود همکاري
و همراهي خواهيم کرد .مهديان با اش��اره به اهميت بندر
خشک پيشگامان درکش��ور و استان يزد ،افزود :مجموعه
بندر خشک پيشگامان بهدليل واقعشدن در مرکز کشور و

مهديان مديرعامل بانک توسعه تعاون در بازديد از شرکت
تعاوني ش��تابدهنده نوآوري پيش��گامان يزد که درزمينه
حماي��ت از اس��تارتاپها فعالي��ت ميکند اف��زود :امروزه
سازمانها و نهادهاي بينالمللي ،توسعه را بدون مشارکت
عموميم��ردم ،فاق��د ارزش و اعتب��ار ميدانند و به همين
دليل نيز اکثر کش��ورها از نهضت تعاون بهعنوان يکي از
ابزارهاي مهم و موثر در امر توسعه استفاده ميکنند .مهديان
مديرعامل بانک توسعه تعاون با تقدير از اقدامات ارزشمند
شرکت تعاوني پيشگامان ،حضور جوانان فعال و بانشاط را
در اين ش��رکت که باهدف کمک به استارتاپها گرد هم
جمع ش��دهاند را بس��يار مهم ارزيابي کرد و اف��زود :امروزه
سازمانهاي جهاني ،توسعه را بدون مشارکت عموميمردم
اعم از پير و جوان ،فاقد ارزش و اعتبار ميدانند و به همين
دليل نيز اکثر کش��ورها از نهضت تعاون بهعنوان يکي از
ابزارهاي مهم و موثر در امر توسعه استفاده ميکنند و چقدر
خوب است که نگاه مثبت به مقوله تعاون نيز از همين ابتدا
در بين جوانان و فرزندان ما شکل گيرد.

بازديد صالح آبادي ازبزرگترين توليد کننده ميلگرد در کشور

در ادامه سفرهاي استاني مديرعامل بانک توسعه صادرات
اي��ران از واحدهاي صنعتي صادرات��ي ،دکتر علي صالح
آبادي از ش��رکت ف��والد کوير کاش��ان بزرگترين توليد
کنن��ده ميلگرد بخ��ش خصوصي بازدي��د کرد.اين واحد

صنعتي صادرات محور ،اولين گريد از محصوالت صنعتي
خود را در س��ال  92توليد و در س��ال  95با افتتاح فاز ،2
ش��روع به توليد ميلگردهاي ش��اخهاي و عاج دار کرد و
امروز بزرگتري��ن توليدکننده بخش خصوصي ميلگرد در
کشور است.مجيد خوروش در جلسه گفتگو و تبادل نظر
با مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران و ديگر مديران
اين بانک گفت :مجتمع فوالد کوير از آغاز فعاليت همسو
با سياس��تهاي اقتص��اد مقاومتي،طرحهاي��ي را جهت
عضو توس��عه چرخه توليد ف��والد و افزايش ظرفيت اين
مجموعه مدنظر داش��ته که نتايجي چون ارتقاي صنايع
مادر مانند فوالد ،تقويت توليد داخلي ،کاهش وابس��تگي
به خارج و افزايش ارزآوري در پي داشته است.وي افزود:

محور اقدامات بانک صنعت و معدن ،رونق توليد است

حسين مهري كمك به رفع مشکالت
فعلي توليدكنندگان براي به کارگيري
تمام ظرفيتهاي خود به منظور حفظ
توليد و اش��تغال را به عن��وان محور
تمامياقدامات اين بانك عنوان کرد.
ب��ه گزارش روزنام��ه عصرايرانيان به
نقل از پاي��گاه اطالع رس��اني بانک
صنعت و معدن،حس��ين مهري رييس هي��أت مديره و
مديرعامل اين بانك در حاش��يه بازدي��د از چندين واحد
تولي��دي و در جمع کارآفرينان و توليد کنندگان اس��تان
سمنان كه صبح چهارشنبه  22خردادماه سال  98انجام
شد ،اظهار داشت :اين استان مستعد شکوفايي و ارتقاي
س��طح کميو کيفي صنايع مختلف ميباشد و با وجود
مشكالتي كه در شرايط كنوني كشور وجود دارد ميتوانيم
با درايت و اس��تفاده از نيروي كارشناسي بانك صنعت و
معدن و تجارب صنعتگران خبره از اين برهه حساس نيز
با موفقيت عبور كنيم.مه��ري با تاكيد بر پايبندي بانک

صنعت و معدن به انجام تعهدات خود
در قب��ال توليدكنندگان و صنعتگران
افزود :بانکه��ا نيازمند حمايت همه
جانبه دولت براي رونق توليد هستند
و هم اکنون عمده نقدينگي و سرمايه
در گردش مورد نياز واحدهاي صنعتي
کشور از طريق ش��بکه بانکي تأمين
ميشود و بر دوش بانکهاست.وي ادامه داد :پيش بيني
ميشود اين بانک امسال  160هزار ميليارد ريال به 2900
واحد توليدي تسهيالت سرمايه در گردش و ثابت پرداخت
كند.مدي��ر عامل بانک صنعت و معدن تصريح كرد :رقم
پرداختي س��ال گذشته اين بانك  120هزار ميليارد ريال
براي  2700واحد توليدي بوده است.مهري عنوان داشت:
باتوج��ه به افزاي��ش  3تا  5براب��ري افزايش قيمت مواد
اوليه اين بانک ت�لاش ميکند ضمن پرداخت به موقع
تسهيالت به توليد کنندگان ،ش��رايط اجراي طرحهاي
توسعه را هم براي واحدهاي توليدي فراهم کند.

اي��ن مجموعه در طرحهاي انتق��ال گاز ايران به عمان و
طرحهاي ش��رکت روس اتم در نيروگاه هستهاي بوشهر
مشارکت داشته و با گروه صنعتي ايران خودرو و ساپکو نيز
همکاري ميکند که اين امر کش��ور را از واردات بسياري
از محصوالت زنجيره فوالد خودکفا کرده است.خوروش
ميزان توليد و مصرف فوالد را يکي از نش��انههاي رونق
اقتصادي و توسعه کشورها دانست و اضافه کرد :افزايش
ارزش افزوده بزرگترين امتياز اين شرکت است و به رغم
برخي مشکالت اقتصادي اين مجموعه در زمينه توليد و
صادرات در يک دهه گذش��ته نقش پررنگي داشته است.
وي اف��زود :امروز ما بزرگترين واحد توليد کالف صنعتي
در کش��ور هستيم و حجم توليد اين واحد صنعتي از آغاز

فعاليت تاکنون هفت ميليون تن بوده است.
خوروش با اشاره به شبکه گسترده مشتريان شرکت فوالد
کوير گفت 450 :شرکت و کارخانه جزو مشتريان ما هستند
و زنجيره تامين گسترده مواد مصرفي ،قطعات و تجهيزات
و 500شرکت مختلف را شامل ميشود.مديرعامل بانک
توسعه صادرات در اين جلسه در خصوص راههاي توسعه
تعامل بين اين شرکت صادراتي و بانک توسعه صادرات
ايران س��خن گفت و در ادامه اطالع��ات الزم براي ارائه
تسهيالت ،وثائق و س��اير خدمات اين بانک براي هيات
مديره شرکت فوالد کوير تشريح شد.اين بازديد در ادامه
سياست توسعه بازاريابي بانک توس��عه صادرات ايران و
همکاري با شعب اين بانک انجام پذيرفت.

با «پالس» کسب و کارتان را مديريت کنيد!

فعاالن بازار کس��ب و کار و پذيرندگان
ش��رکت پرداخ��ت الکترونيک س��داد
ميتوانند ب��ا اپليکيش��ن «پالس» به
راحتتري��ن ش��يوه ممکن ب��ا ثبت و
ي��ادآوري تعه��دات مال��ي ،کس��ب و
کار خ��ود را مديري��ت کنند.به گزارش
روزنامه عصرايراني��ان به نقل از روابط
عموميبانک ملي ايران ،پالس اپليکيش��ني با ويژگيهاي
جذاب و کاربردي براي ارايه خدمات پشتيباني به پذيرندگان
ش��رکت پرداخت الکترونيک سداد طراحي ش��ده و افراد
ميتوانند با نصب اين اپليکيشن بر روي تلفن همراه يا تبلت
خود ،عالوه بر مشاهده عملکرد و ريز تراکنش کارتخوان
در هر ساعت از شبانه روز ،درخواست پشتيباني نيز بدهند.
در پالس از طريق داشبورد موجود در صفحه اصلي امکان
مش��اهده کارکرد کارتخوان در روزها و هفتههاي گذشته
ميس��ر اس��ت و کاربران ميتوانند از گزارشهاي متنوع با
امکان جست و جوي پيشرفته بهره مند باشند.ديگر امکان

کاربردي و جذاب اپليکيشن پالس براي
کاربران ،اراي��ه گزارشهاي در لحظه
است .از آنجايي که گزارشهاي بانکي
اغلب کلي و تفکيک نشده اند ،از اين رو
پالس اين مشکل را مرتفع کرده است و
افراد ميتوانند به ريز تراکنشهاي خود
دسترسي داشته باشند.در بخش يادآوري
اين اپليکيشن هم با ثبت طلبها و بدهيها ،تعهدات مالي
در موعد مقرر يادآوري ميش��وند.همچنين در صورتي که
يک تراکنش پس از  72ساعت به حساب مورد نظر واريز
نشد ،ميتوان آن را در بخش مغايرتها ثبت کرد تا در اسرع
وقت رسيدگي شود.امکان مشاهده فهرست تماميخطاهاي
ظاه��ر ش��ده روي کارتخوان و نحوه رف��ع آنها در بخش
راهنماي خطاها نيز ميسر است.اپليکيشن پالس از طريق
بازار و گوگل پلي قابل دانلود است .همچنين با ارسال عدد 6
به شماره  2000444و يا مراجعه به سايت Sadadpsp.
 irميتوان به اين اپليکيشن دسترسي داشت.

در مجمع عمومی سالیانه مطرح شد

توسعه نرمافزار «رمز دوم پويا» براي گوشيهاي IOS

مدير ام��ور فناوري اطالع��ات و ارتباطات
بانک مس��کن اعالم کرد :نسخه نرمافزار
ص��دور رم��ز دوم پوي��ا براي نص��ب روي
گوش��يهاي تلفن همراه مبتني بر سيستم
عامل  IOSب ه زودي آماده ميشود.ساسان
ش��يردل در گفتوگو با پايگاه خبري بانک
مس��کن-هيبنا ،با بيان اينکه بانک مسکن
مس��ير طراحي نرماف��زار ص��دور رمز دوم
يکبار مصرف را از س��ال گذشته آغاز کرد،
اظه��ار کرد :طي روزهاي اخير اين نرمافزار
منتشر شده و مشترياني که قصد استفاده از
رمز دوم يکبار مصرف به جاي رمز ثابت را
دارند ،ميتوانند نسبت به نصب آن از طريق

فعالسازي سرويس رمز دوم پويا به وسيله
خودپردازهاي بانک مس��کن اق��دام کنند.
وي ادامه داد :در حال حاضر اين س��رويس
براي تمام مش��ترياني که تلفن همراه آنها
مبتني بر سيستم عامل اندرويد است ،قابل
استفاده بوده و صرفا نياز به فعالسازي اوليه
از طري��ق مراجعه به يکي از دس��تگاههاي
خودپرداز و نص��ب نرمافزار از طريق لينک
ارسالي به شماره تلفن همراه آنها را دارد.به
گفته شيردل ،نرمافزار مربوط به گوشيهاي
 IOSنيز طراحي ش��ده و طي چند مرحله
تس��ت ،رفع اشکال شده اس��ت .اکنون نيز
در حال تس��تهاي نهايي هستيم و ظرف

يکي دو روز آينده منتش��ر خواهد شد و در
دسترس مشتريان قرار خواهد گرفت.مدير
ام��ور فناوري اطالع��ات و ارتباطات بانک
مس��کن در عين ح��ال خاطرنش��ان کرد:
مشکل نرمافزارهاي داخلي براي نصب در
گوشيهاي  IOSيک مساله فراگير است
و تمام اپليکيش��نهايي که توس��عهگران
ايراني توليد ميکنند ،اغلب به مرور نيازمند
تغييرات و اصالحاتي هستند.شيردل در ادامه
با بيان اينکه رمز دوم يکبار مصرف ممکن
اس��ت مانند هر پروژه ديگري نقاط قوت و
ضعف متفاوتي داشته باشد ،اظهار کرد :در
عين حال به مشتريان بانک مسکن توصيه

ميکنم از بستر رمز دوم پويا (يکبار مصرف)
که اخيرا در دس��ترس قرار گرفته بهرهمند
شوند چراکه قطعا سطح امنيت تراکنشهاي
آنها را افزايش ميدهد.وي با تاکيد بر اينکه
فعالسازي اين امکان از طريق شماره تلفن
همراه مشتريان ميسر است ،توضيح داد :در
صورت همخواني شماره تلفن ارايه شده به
خودپرداز براي اخذ لينک نصب نرمافزار ،با
ش��ماره تلفني که در مشخصات هويتي و
بانکي مش��تري درج شده است ،اين لينک
ارس��ال خواهد ش��د اما در غير اين صورت
الزم است براي اعالم شماره تلفن جايگزين
به بانک ،مشتري يک نوبت به شعبه مراجعه

کند.شيردل توصيه کرد مشتريان نسبت به
شماره تلفن همراه اعالميبه بانک حساس
باشند و اگر تغييري در شماره خود داشتند،
حتم��ا مراتب را به ش��عبه اطالع دهند تا از
هرگونه سوء استفاده جلوگيري شود؛ ضمن
اينک��ه صرفنظ��ر از خدمات رم��ز يکبار
مص��رف ،پيامک تراکنشه��اي بانکي نيز
به شماره اعالميارسال ميش��ود و از اين
بابت هم موض��وع حائز اهميت و با امنيت
اطالعات مشتريان در ارتباط است.

بان��ک اقتصادنوين با هدف پاس��خگويي
مناس��ب ب��ه ني��از مش��تريان و کمک به
بهبود شرايط اقتصادي خانوارها و فعاالن
اقتص��ادي ،ط��رح تس��هيالتي «صبا»»
را معرف��ي کرد.ب��ه گ��زارش زروزنام��ه
عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبانک
اقتصادنوين ،در طرح «صبا» تس��هيالتي
متنوع در س��ه بس��ته متفاوت و بر اساس
معدل موجودي مش��تريان پيشبيني شده
اس��ت .در بس��ته ش��ماره يک اين طرح
(صباي يک) مش��تريان حقيقي و حقوقي
بان��ک اقتصادنوين ،صاحبان مش��اغل و
فع��االن اقتص��ادي ميتوانند ت��ا دو برابر
معدل موجودي س��پرده خود و تا سقف دو
ميليارد ريال ،با ش��رايط آس��ان تسهيالت
دريافت کنند.متقاضيان دريافت تسهيالت
کمک هزينه خريد خودرو ،تعمير مسکن،
خريد ابزار کار ،لوازم يدکي و  ،...پزشکان
و داروسازان (براي تجهيز مطب) ،اصناف،
کسبه و صاحبان کسبوکارهاي کوچک،
پذيرندگان پايانههاي فروش��گاهي متصل
ب��ه س��پردههاي بان��ک اقتصادنوين و به
طور کلي اش��خاصي که مي��زان نقدينگي
مورد نيازشان بيش از ميزان پساندازشان
اس��ت ميتوانند از اين تسهيالت بهرهمند
شوند .عالوه بر اين ،شرکتها و موسسات
براي اعطاي تسهيالت به کارمندان خود
ميتوانن��د از ش��رايط ط��رح تس��هيالتي
«صب��اي يک» اس��تفاده کنن��د.در طرح
صباي يک ،بر اس��اس مع��دل موجودي
س��پردههاي کوتاهمدت و قرضالحس��نه
جاري مش��تريان در بازهه��اي زماني دو
تا چهار م��اه ،امکان پرداخت تس��هيالت
ت��ا  215درصد معدل موجودي س��پردهها
و تا س��قف دو ميليارد ريال فراهم ش��ده
است .همچنين مدتزمان بازپرداخت اين
تس��هيالت به خواست متقاضي  24 ،12و
 36ماهه تعيين شده است.

خبر
نقشاجرايطرحهايتوسعهاشتغال
روستاييبانککشاورزيدرورونقتوليد

مدي��ر عام��ل بانک کش��اورزي در اس��تان
خراسان ش��مالي  :اجراي طرحهاي توسعه
اشتغال روس��تايي در بانک کشاورزي نقش
مهم��يدر اميد آفريني ورونق توليد داش��ته
اند.به گزارش روزنامه عصرايرانيان ،روح اله
خدارحميرئيس هي��ات مديره و مديرعامل
بانک کشاورزي که براي شرکت در همايش
ملي فرهنگي ورزشي عشاير کشور در معيت
وزير جهاد کشاورزي و رئيس مجلس شوراي
اسالميبه استان خراسان شمالي سفر کرده
است  ،صبح امروز پنجش��نبه  23خرداد در
جمع مدير ،معاونان و روس��اي شعب بانک
کش��اورزي در اين استان  ،بر اهميت اجراي
طرحهاي توسعه اش��تغال پايدار روستايي و
عش��ايري و نقش مهم آن در اميد آفريني،
اش��تغالزايي و رون��ق تولي��د تاکي��د کرد و
اف��زود :تاثي��ر خدمات بانک کش��اورزي در
اي��ن بخ��ش ،کام�لا مش��هود و موج��ب
سربلندي و خرسندي است.به گزارش روابط
عموميمديريت ش��عب بانک کشاورزي در
اس��تان خراسان ش��مالي ،خدارحميدر اين
جلسه که در محل ساختمان مديريت شعب
بانک در بجنورد برگزار ش��د ،با بيان مطالب
فوق اظهار داش��ت :براي تحقق هرچه بهتر
شعار امسال که توسط مقام معظم رهبري «
رونق توليد» نام گرفته است ،راهبرد اساسي
بانک کش��اورزي افزايش سهم منابع ارزان
قيمت به منظور افزايش توان حمايتي بانک
از توس��عه توليدات بخش کشاورزي است.
وي در ادامه س��خنان خود به موفقيتهاي
بانک کش��اورزي در س��ال گذش��ته اشاره
کرد و گفت :دس��تيابي به اي��ن موفقيتها
در زمينه تجهيز منابع ،پرداخت تس��هيالت
مختلف به ويژه ماش��ين آالت کش��اورزي،
آبزي پروري ،گلخانهها و طرحهاي اشتغال
پايدار روس��تايي و عش��ايري ،خدمات ارزي
و بانک��داري بين الملل ،واگ��ذاري اموال و
امالک مازاد  ،توسعه بانکداري الکترونيک،
بهينه سازي شبکه شعب و دهها مورد ديگر،
ج��ز با انس��جام ،همدلي و هم��کاري تمام
اعضاي خانواده بزرگ بانک کش��اورزي در
سراسر کشور ميس��ر نبود و اين دستاوردها
مرهون تالش و زحمات يکايک شماس��ت.
خدارحميهمچني��ن اخالق م��داري  ،رفتار
صادقان��ه و رعاي��ت موازي��ن در ارتب��اط با
مش��تريان را عامل موفقيت بانک دانست و
بر رعايت اين اصول در شعب تاکيد کرد.

