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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

پیوستن17هزار از کادر 
درمان به طرح فرشتگان 

سالمت
بانــک آینــده در راســتای حمایــت از کادر درمــان 
و  مجاهدانــه  زحمــات  از  قدردانــی  و  کشــور  سراســر 
فداکاری های این قشر در اوضاع ویژه کرونا، به پرداخت 
و  ســهل  تســهیالت 
طــرح  قالــب  در  آســان 
»حمایــت از فرشــتگان 

سالمت«، اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی 
بانــک آینده، با توجه به 
ایــن  اعطــای  ســهولت 
تسهیالت و نرخ مطلوب 
آن بــرای کادر درمانی از 
جمله پزشکان، پرستاران و سایر خدمت گزاران فعال در 
مراکز درمانی، طرح »حمایت از فرشتگان سالمت«، با 
اســتقبال گســترده ای از ســوی این عزیزان مواجه شد و 
طــی بــازه  زمانی کوتــاه )از 20 فروردین  امســال تاکنون( 
بیش از 17,000)هفده هزار( فقره تســهیالت ویژه کادر 

درمانی، پرداخت شد.
مبلغ کل اعتبار در نظر گرفته شــده از ســوی بانک 
آینــده بــرای ایــن طــرح 10,000)ده هــزار( میلیــارد ریــال 
و در قالــب ۵0,000)پنجــاه هــزار( فقــره تســهیالتِ 200 

)دویست( میلیون ریالی است.

حمایت 346میلیارد ریالی 
 بانک کشاورزی

از مجتمع کشت و صنعت 
در استان تهران

بانــک کشــاورزی در راســتای حمایــت از تولیــد، 
اشــتغال وامنیــت غذایی با پرداخــت 346میلیارد ریال 
مجتمــع  از  تســهیالت 
کشت و صنعت اشراق 

حمایت کرد.
به گزارش روابط عمومی 
کشــاورزی،  بانــک 
و  کشــت  مجتمــع 
صنعــت اشــراق شــامل 
و  گاوداری  واحدهــای 
گوســفندداری بــا تعداد 
قرمــز  تولیــد ســالیانه 720تــن گوشــت  بــا  3700راس 
و 30هــزار تــن خــوراک آمــاده دام، واحــد ســردخانه و 
بســته بندی، کشــتارگاه طیــور و کارخانــه جوجه کشــی، 
در شهرســتان ورامیــن، کیلومتر 10جاده چرمشــهر واقع 

شده است.
ایــن گــزارش می افزایــد: مجتمــع کشــت و صنعــت 
اشراق با تولید انواع محصوالت کشاورزی، باغی، دامی 
و طیــور باعــث اشــتغال 102نفــر بــه صــورت مســتقیم و 

260نفر به صورت غیرمستقیم شده است.

رونمایی بیمه »ما« از سند 
استراتژیک پنج ساله خود

ســند اســتراتژیک پنج ســاله شرکت ســهامی بیمه 
مــا با حضور مدیرعامل، اعضــا هیات مدیره، معاونان و 

تعدادی از مدیران رونمایی شد.
بــه گزارش روابط عمومی بیمه ما، حجت بهاری فر، 
عضــو  و  مدیرعامــل 
ایــن  در  مدیــره  هیــات 
ایــن  بیــان  بــا  مراســم 
نکته که شرکت سهامی 
شــرکت  یــک  مــا  بیمــه 
اثرگذار در صنعت بیمه 
اســت گفــت: بــا تبدیــل 
بالقــوه  ظرفیت هــای 
مــا،  بیمــه  بالفعــل  بــه 
اســتفاده از پتانســیل های بانک ملت، افزایش چابکی، 
ارائــه محصــوالت نوآورانــه و الگوبــرداری از شــرکت های 
موفــق خــارج از کشــور، جایــگاه و موقعیــت ســازمان را 
مســتحکم تر و پیشــروی در بــازار را با ســرعت بیشــتری 

طی خواهیم کرد.
را  ارائــه خدمــات  در  عمــل  ســرعت  افزایــش  او 
بــه عنــوان اولویــت اصلــی بیمــه مــا بــرای رســیدن بــه 
اهداف تعیین شــده عنوان کرد و گفت: با ساده ســازی 
فرآیندهــا و به روزرســانی آن بــا شــرایط روز، کم کــردن 
پیچیدگی ها و همچنین شناسایی خالها و رفع موانع، 
چابک تــر از گذشــته در تکریــم مقــام بیمه گــزاران گام 

برمی داریم.
بهاری فــر بــا اشــاره به تبییــن ارزش آفرینــی برای 
کلیــه ذی نفعــان بــه عنــوان اســتراتژی کالن شــرکت 
افزود: تمایز سند استراتژیک 1400تا 1404با سندهای 
پیشین، رویکرد متفاوت آن در بهره گیری از مدل های 
برنامه ریزی اســتراتژیک اســت. در دوره پیشین، بیمه 
ما از یک مدل کالســیک برای برنامه ریزی اســتراتژیک 
بهره برده بود ولی در سند جدید، برنامه های عملیاتی 

از رویکرد متفاوتی برخوردار شدند.
در  متمایزکننــده  مهــم  نکتــه  افــزود:  بهاری فــر 
ســند حاضــر این اســت که با توجه بــه اوضاع در حال 
تغییــر صنعــت بیمه در ایران و جهــان، اوضاع ناپایدار 
اقتصــادی، تاثیــرات فناوری هــای نوظهــور و همچنیــن 
پیامدهــای ناشــی از بحــران همه گیــری ویــروس کرونا 
بر کســب و کارها و ابعاد مختلف زندگی، در تشــریح 
برنامــه، تلفیقــی از چهــار رویکرد کالســیک، انطباقی، 
آرمان گرایانه و شــکل دهی در این ســند استفاده شده 
است. نکته حائز اهمیت در این سند، پویایی و اتخاذ 
رویکــرد فعاالنــه در شناســایی و یــا خلــق فرصت هــای 

جدید است.

وضعیــت جهــان پــس از کرونــا، اگرچــه با 
مسکن هایی مانند واکسن در پی کم کردن آمار 
مــرگ و میــر اســت اما تــا چندین ســال آینده بر 
نوعــی از ســبک زندگــی تاکید می کند که شــاید 
بخشــی از تغییــرات عمده در جامعــه را در دنیا 

به اثبات برساند.
یکــی از مهمتریــن تغییراتــی که شــاید بعد 
از کرونــا نیــز بازگشــت نخواهــد داشــت، تغییــر 
خدمات رســانی  ویــژه  بــه  و  ســازمان ها  شــکل 
الکترونیــک آنهــا اســت. بــه نحــوی کــه تمایل به 
دیــدار حضــوری و پیگیری فردی برای بســیاری از 
امــور بــرای همیشــه جای خــود را به شــکل گیری 

پیشخوان های الکترونیک خواهد داد.
در ایــن شــرایط قاعدتــا بــا کمرنــگ شــدن 
حــوزه  در  تــازه ای  شــرایط  بــه  ادارات،  فیزیــک 
مدیریــت روابط عمومی هــا بــر خواهیــم خــورد. با 
کمرنگ شــدن امنیت مراســم و دیگر برنامه های 
کــه معمــوال روابط عمومی هــا عهــده دار  رفاهــی 

کارکــرد  زیــادی  روابط عمومی هــای  بودنــد؛  آن 
خــود را از دســت داده و می دهند.امــا آنچــه در 
ســازمان های پســاکرونایی بیش از همه خودش 
را بــه ســاختار ســازمان تحمیــل کــرده این اســت 
کــه کل پیکــره ســازمان در پیشــخوان مجازی آن 
تبدیــل بــه یــک روابط عمومــی پیشــرفته اســت.
به عبارتی همه پرســنل ســازمان بــرای اعالن ها، 
و  آمدهــا  و  رفــت  جوابگویی هــا،  پیگیری هــا، 
و  دارنــد  مخاطــب  بــا  کــه  کاری  هــر  ...تقریبــا 
مخاطب با آنها درگیر اســت نیاز به یک ســری از 
مهارت های روابط عمومی الکترونیک دارند.شاید 
بــرای دســتیابی به بهتریــن الگــوی روابط عمومی 
ایده آل سازمان های پساکرونایی قدری زود باشد 
امــا حتــی طــرح ایــن موضــوع کــه روابط عمومــی 
در ســازمانی کــه تمامــا تبدیــل به مجموعــه ای از 
ســلول های ارتباطی شده و مستقیم ترین ارتباط 
را با مردم دارد، دقیقا باید کجا بایستد؟ باید در 
مجامع علمی و مدیریتی مورد تحقیق قرار بگیرد 

و فراتــر از اینکــه بخواهیــم بــرای برخی مشــاغل 
کنونــی روابط عمومــی که تحت تاثیــر کرونا عمال 
هیچ خروجی ندارندکارآفرینی کنیم تا شغل این 
افراد از دست نرود. در این خصوص باید جایگاه 
ســازمان های  در  روابط عمومــی  بــرای  مناســبی 
الکترونیــک در نظــر گرفتــه شــود.تغییر شــکل 
روابط عمومــی در ســازمان پســاکرونایی یکــی از 
توابع تغییر شکل کل سازمان است. سازمان ها 
در فضــای کرونایــی ) چــه در شــکل بحرانــی اش 
و چــه از لحــاظ غیرحضــوری بودنــش( باید تا حد 
امــکان کوتاه تــر و تخت تــر، واکنــش ســریع تر و 
بی واسطه تر باشند و شاید در این شرایط نقش 
مدیران میانی تا حدی تضعیف شــود. به عبارتی 
از نظر مدیریتی، ما از ســازمانی بلند با رده های 
مختلف مدیریتی رفته رفته به سازمانی شبکه ای 
شــبیه ســازمان های صنایع خالق و اســتارتاپ ها 
مثــل گــوگل و آمــازون می رســیم.از منظــر دیگــر 
عمــال  پســاکرونا  دوران  ســازمان های  از  برخــی 

تبدیل به یک ســازمان روابط عمومی بزرگ شــده 
اســت. در ایــن زمــان روابط عمومی هــا بــه عنوان 
مدیــران ارتباطــی کــه توانایــی ارتبــاط بــا واســطه 
بــا مخاطــب را از پیــش داشــته اند، می تواننــد به 
عنوان رهبران سازمان کل همکاران خود را برای 
چنین وضعیتی یاری کنند و شکاف ها و مسائلی 
که در این بین پیش می آید را با مهارت ارتباطی 
خــود بهبــود بخشــند و در فواصــل ســلول های 
ســازمانی کــه از یــک ســاختار هرمــی بــه شــکل 
شبکه ای درآمده قرار بگیرند.البته در این شرایط 
کم هم نیستند روابط عمومی هایی که چون جای 
خود را در شرایط جدید نمی دانند عمال به بخش 
زائــد و قابــل حــذف ســازمان ها و نهادهــا تبدیــل 
کارشــان  پســاکرونایی  می شوند.ســازمان های 
هــر چــه باشــد، یــک نهــاد ارتباطاتــی هســتند و 
شکل شان شبیه رسانه هاست و روابط عمومی ها 
نیــز بــرای ایــن ســازمان ها بایدبســیار قــوی عمل 

کنند و جایگاه شان را به تثبیت برسانند.

ناصرالدین اسالمی فرد
مدیر روابط عمومی و بین الملل بیمه رازی 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از 
امکان مشاهده اطالعات میزان بازگشت ارز 
حاصل از صادرات از ســوی صادرکنندگان از 

طریق سامانه جامع تجارت خبر داد.
توســعه  ســازمان  از  ایرنــا  گــزارش  بــه 
تجــارت ایران، حمید زادبوم دراین باره گفت: 
بــا پیگیری هــای انجام شــده از ســوی ســازمان 
ارزشــمند  اقــدام  و  ایــران  تجــارت  توســعه 
ایــن  از  الکترونیکــی،  تجــارت  توســعه  مرکــز 
پــس صادرکننــدگان می تواننــد  بــا  مراجعــه 
بــه ســامانه جامــع تجــارت و از طریــق مســیر 
ارزی-  اطالعــات  -مشــاهده  ارزی  عملیــات 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات، میزان ایفای 

تعهدات ارزی خود را مشاهده کنند.
رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران 
بیــان  کــرد: صادرکننــدگان می توانند اطالعات 
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات خــود را بــه 
ارز  بازگشــت  مختلــف  روش هــای  تفکیــک 
در  ارز  فــروش   شــامل  صــادرات  از  حاصــل 
سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، 
واگــذاری کوتاژهای صادراتی به غیر، پرداخت 
بدهی ارزی، ســپرده گذاری ارزی و فروش ارز 

بــه بانک هــای عامل و صرافی هــای مجاز را در 
فاصله زمانی حداکثر 24 ســاعت پس از رفع 

تعهد مشاهده کنند.

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
ادامــه داد: فــروش ریالی ثبت و تاییدشــده در 
بــازه زمانــی 22 فروردیــن ۹7 تــا 16 مرداد ۹7 

نیز در این سامانه قابل مشاهده است.
توســعه  مرکــز  از  قدردانــی  بــا  زادبــوم 
تجــارت الکترونیکــی، اعالم کــرد: با دسترســی 
ایجادشــده امــکان گزارش گیــری میــزای ایفای 
تعهــدات ارزی بــر اســاس روش هــای مختلف 
بــا هــدف تحلیــل کارشناســی و ارزیابی ایفای 
تعهــدات ارزی و همچنیــن تهیــه گزارش هــای 

تحلیلی و مقایسه ای فراهم شده است.
ارســال  صــورت  در  خاطرنشــان کرد:  او 
اطالعــات مربــوط بــه کوتاژهــای صادراتی به 
تفکیــک زمــان صــادرات و ایجــاد تناظــر بیــن 
ایفــای تعهــدات ارزی ایفاشــده و کوتاژهــای 
ایفــای  وضــع  مشــاهده  امــکان  صادراتــی، 
اســاس  بــر  صادرکننــدگان  ارزی  تعهــدات 
فراهــم خواهــد  تفکیــک ســال های مختلــف 
اســتفاده  امــکان  صــورت  ایــن  در  و  شــد 
معافیــت  جملــه  از  تشــویقی  ابزارهــای  از 
مالیاتــی، اســترداد مالیات بر ارزش افزوده، 
پرداخــت مشــوق های صادراتــی و همچنیــن 
و  متمرکــز  بــه صــورت  ایجــاد محدودیت هــا 
بــر اســاس صــادرات و ایفــای تعهــدات ارزی 

ســالیانه  فراهم خواهد شد.

بــه گفته رئیس کمیســیون رمزارز نظام 
صنفــی رایانــه ای کشــور، پرداخــت مســتقیم 
رمزارزهــا بــه عنــوان ابــزار تســویه معامــالت 
در سیســتم پولی کشــور می تواند مخاطراتی 
را داشــته باشــد و باعــث تضعیــف پــول ملی 

شود.
در ماه هــای اخیــر، رمزارزها نوســان های 
شدیدی را تجربه کرده اند، به طوری که برخی 
از ایــن ارزهــای دیجیتــال بــا ریزش بی ســابقه  
مواجــه  هفتــه  یــک  طــی  ۵0درصــدی  تــا   20
شــده اند. این موضــوع نگرانی هایی را در بین 

فعاالن این بازار ایجاد کرده است.
عبــاس آشــتیانی در گفت وگــو بــا ایرنــا 
گفت: ورود رمزارزها به سیســتم پولی کشور 
بــه ایــن حوزه یک موضــوع و ورود دارایی های 
دیجیتال به سیستم مالی کشور یک موضوع 

دیگر است.
او افــزود: بــا توجــه بــه ماهیــت دســتور 

ناپذیــر بــودن دارایی هــای دیجیتــال بــر مبنای 
مــردم  ســرمایه گذاری  بالک چیــن،   فنــاوری 
جهــان  مــردم  تمــام  ماننــد  حــوزه  ایــن  در 
اجتناب ناپذیــر اســت و بخشــی از دارایــی را 
بــه ســمت خود جــذب می کند اما اســتفاده از 
آن بــه عنــوان ابزار پرداخت مســتقیم تســویه 
می توانــد  کشــور  پولــی  سیســتم  در  ارزش 

مخاطراتی را به همراه داشته باشد.
بــرای  کــه  ایــن  بــر  تاکیــد  بــا  آشــتیانی 
وجــود  راه حــل  مخاطــرات  ایــن  از  جلوگیــری 
دارد، افزود:  اگر بستری مهیا شود که شخص 
دارای ارز دیجیتــال بتواند دارایی یا ســرویس 
بــا  و  بفروشــد  دیجیتــال  دارایــی  بــا  را  خــود 
پلتفرم های تبادل، ارز رایج کشــور را دریافت 
کنــد مشــکالت بــه حداقــل خواهد رســید، اما 
اگــر بــه صــورت مســتقیم کاال یــا ســرویس را 
کنــد  دریافــت  دیجیتــال  دارایــی  و  بفروشــد 

مشکالتی رقم خواهد خورد.

تبلیغ کوین های بدون کاربرد 
و کارایی

از  بخشــی  کــرد:  خاطرنشــان  آشــتیانی 
ایــن دارایی هــای دیجیتــال بــه عنــوان کریپتــو 
asset دســته بندی می شــوند که کاال هستند 

دیگــر  دارایی هــای  مشــابه  پیشــرفت هایی  و 
دارنــد. برخــی از آنهــا رمــز پول هســتند مانند 
»دالر تتــر«. بعضی هــا »توکــن« هســتند و 
برخی دیگر سرویســی ارائه می دهند. به طور 
مثــال »اتریــوم« کــه کوین )رمــزارز( دوم بازار 
اســت و بــه دلیــل ارائــه ســرویس هایی مانند 
قراردادهای هوشــمند و بســتر حمل طالعات 

شبکه بالک چین ارزش پیدا می کند.
او اضافــه کــرد: عــالوه بــر کمبــود دانش 
کــه  کســانی  مــوارد  برخــی  در  ســرمایه گذار، 
ســرویس می دهنــد نیــز می توانند بــرای حوزه 
دارایی های دیجیتال آسیب هایی را رقم بزنند 

کــه ایــن مســاله نیز در خال آمــوزش صحیح و 
در فضای خاکستری اتفاق می افتد.

رئیــس کمیســیون رمــزارز نظــام صنفــی 
از  دیگــر  یکــی  کــرد:  اظهــار  رایانــه ای کشــور  
آســیب های دیگر این حوزه »خالی فروشــی«، 
بــدون  تبلیــغ کوین هــای  و  »هیــچ فروشــی« 
کاربرد و کارایی اســت که شــاهد نمونه هایی از 
آن بودیم و فعاالن دل سوز و واقعی نیز در کنار 

مصرف کنندگان از این موضوع رنج می برند.
او گفت: به رسمیت نشناختن رمزارزها 
و صیانــت نداشــتن از دارایی هــای دیجیتــال 
در کشــور باعــث تضییع حقــوق مصرف کننده 
رســمیت  بــه  می شــود.  دیجیتــال  دارایــی 
شــناختن ایــن کالس دارایــی، وضــع قوانیــن 
مربوط به امن نگه داشتن سرویس دهندگان 
و تطابــق اطالعــات حقوقــی دارایــی دیجیتــال 
می توانــد ریســک و مخاطــرات ایــن حــوزه راه 

کاهش دهد.

بــه گفتــه عضــو شــورای عالــی بــورس، 
انتشــار صورت هــای مالــی ســازمان بــورس و 
اوراق بهــادار کــه بــرای نخســتین بار، امســال 
ضریــب  افزایــش  ضمــن  رســید،  انجــام  بــه 
شــفافیت در بــازار ســرمایه، فراینــد نظــرات 
کارشناسی و مشارکت عمومی را در راستای 
بهبــود مدیریــت ایــن نهاد عمومــی غیردولتی 
به ســامان رســانده و منجر به تقویت جایگاه 

سازمان بورس خواهد شد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)ســنا(، ســعید اســالمی بیدگلــی بــا بیــان این 
مطلــب گفــت: موضــوع انتشــار صورت هــای 
مالــی ســازمان بــورس همواره موضــوع مهمی 
بــود و بــه شــخصه بــه اجــرای آن عالقه منــد 
بــوده ام و طــی ســالهای اخیــر کــه در حــوزه 
پژوهشــی بــازار ســرمایه فعالیــت داشــته ام، 
چندیــن مقالــه دربــاره نتایــج مثبــت انتشــار 
منتشــر  بــورس  ســازمان  مالــی  صورت هــای 

کرده ام.
او معتقد است؛ تمامی نهادهای عمومی 
غیــر دولتــی کــه بــه نوعــی متصل بــه دولت و 

حاکمیت هســتند بایــد صورت های مالی خود 
را منتشــر کنند و الزم بود ســازمان بورس نیز 
به عنوان یکی از متولیان اصلی شــفافیت در 

اقتصاد کشور در این حوزه پیش قدم شود.
او تاکید کرد: از روزی که در شورای عالی 
بــورس عضویــت داشــته ام، پیشــنهاد انتشــار 
ایــن صورت هــای مالــی را مطــرح می کــردم اما 
امســال با عزم جدی و تصمیم شــخص رئیس 
ســازمان بــورس و همچنین اســتقبال اعضای 
شــورای عالی بورس، این پیشنهاد مورد تایید 

قرار گرفت.
انتشــار  مثبــت  نتایــج  بــه  ادامــه  در  او 
عمومــی صورت هــای مالــی ســازمان بــورس و 
اوراق بهادار بیان کرد و افزود: ارتقای جایگاه 
بــازار  شــفافیت  فراینــد  در  بــورس  ســازمان 
افزایــش نقــش نظارتــی ســازمان  ســرمایه و 
نتایــج  جملــه  از  کشــور  اقتصــاد  در  بــورس 
مثبت انتشــار صورت های مالی سازمان است 
صورت هــای  انتشــار  نکنیــم  فرامــوش  البتــه 
مالــی نهادهــا و بنگاه های مختلــف اقتصادی، 
بــه نوعــی افشــای اطالعــات ایــن نهادهــا بــود 

و ممکــن اســت ســواالتی را در خصــوص ایــن 
امــا  کنــد  ایجــاد  عمومــی  اذهــان  در  نهادهــا 
همزمان باعث می شــود توجه ده ها یا هزاران 
کارشــناس عالقه مند به این صورت های مالی 

جلب شود.
او افزود: نباید فراموش کنیم که انتشار 
نیافتن صورت های مالی نیز سواالتی را ایجاد 
می کنــد کــه بخــش عمــده ای از ایــن ســواالت 
ممکن اســت پاسخ داده نشوند و باعث شود 
ایــن ســواالت همچنــان بــه صــورت ابهــام در 
اذهان فعاالن بازار باقی بماند و حاشــیه های 
زیــادی را بــرای نهادهــا و بنگاه هــای اقتصادی 
ایجــاد کنــد از این رو اســتدالل کلیدی انتشــار 
صورت هــای مالــی ایــن اســت کــه اگــر فعاالن 
بــازار ســواالتی در ذهن شــان باشــد کــه ایــن 
ســواالت از اســاس صحیــح نباشــد، انتشــار 
صورت هــای مالــی، ایــن ابهامــات را از خواهد 

برد.
اسالمی بیدگلی درباره ضرورت افزایش 
بنگاه هــای  و  نهادهــا  تمامــی  در  شــفافیت 
اقتصــادی گفــت: اصــوال انتشــار صورت هــای 

در  را  متعــددی  کارشناســی  نظــرات  مالــی، 
موجــب  نظــرات  ایــن  و  داشــت  خواهــد  پــی 
کمــک بــه سیاســت گذاران خواهــد شــد. ایــن 
موضــوع نه تنهــا در نهادهــای عمومــی، بلکــه 
در شــرکت های عمومــی ســهامی عــام نیز یک 
اســت و عالقه منــدان در حوزه هــای  فرصــت 
پژوهشی و سهامداران شرکت ها می توانند با 
بررســی صورت های مالی، نظرات خوبی برای 

بهبود عملکرد بنگاه ها ارائه کنند.
عضــو شــورای عالــی بــورس یادآور شــد: 
همانطــور که در مجامع شــرکت های ســهامی 
عــام می بینیــم، بعضــا برخــی ســهامداران در 
این جلســات ســواالت و موضوعاتی را مطرح 
می کننــد کــه نشــان از اشــراف و آگاهی باالی 
آنها دارد. اگرچه ممکن اســت اداره شرکت را 
به ســبب نیاز به پاســخگویی بیشــتر مدیران، 
پیچیده تر کند اما در عین حال تجمیع نظرات 
افــراد و کارشناســان ماننــد این اســت که یک 
مشاوره رایگان برای اداره بهتر و کمک بیشتر 
بــه بنــگاه فراهم شــده اســت کــه ایــن امر در 

مورد سازمان بورس نیز صدق می کند.

مشاهده میزان بازگشت ارز حاصل از 
صادرات از سوی صادرکنندگان ممکن شد

تشریح مخاطرات پرداخت و تسویه مستقیم با رمزارزها

اسالمی، عضو شورای عالی بورس تشریح کرد: پیامدهای 
انتشار صورت های مالی سازمان

 حمایت بانک صادرات

از تولید تجهیزات دیالیز
نایــب رئیــس هیــات مدیــره بانــک صــادرات در 
بازدید از مجموعه کنسرســیوم دیالیز در اســتان البرز 
برای حمایت از تولید تجهیزات دیالیز در این مجموعه 
و کمک به رفع دغدغه بیماران کلیوی در کشور اعالم 

آمادگی کرد.
به گزارش روابط عمومی 
امیــر  صــادرات،  بانــک 
جریــان  در  یوســفیان 
این بازدید که با حضور 
مدیــران ارشــد بانــک و 
مدیریــت شــعب بانــک 
البــرز  صــادرات اســتان 
انجــام شــد، اظهار کرد: 

زحمات مجموعه کنسرســیوم دیالیز قابل تقدیر اســت 
و باعث شــده در دوره تحریم دغدغه واردات دســتگاه 
و تجهیزات دیالیز و درمان بیماران کلیوی کاهش پیدا 
کند. این تالش ها در راســتای نیاز کشــور است و بانک 
صــادرات هــم فعالیــت در ایــن زمینــه  را از اولویت های 
خود می داند و در کنار این مجموعه برای رفع موانع و 

مشکالت آن تالش خواهد کرد.
دیالیــز  کنسرســیوم  فعالیت هــای  داد:  ادامــه  او 
هــم فعالیــت اقتصــادی اســت و هــم خدمــت و ایــن 
فضــا در بانــک هــم ملمــوس اســت. بانک صــادرات در 
کنــار رفــع مشــکالت مالــی مــردم، پرداخــت تســهیالت 
بــه کادر درمــان یــا پرداخــت حقــوق و مزایــای کارگــران 
مجموعه هــای تولیدی در قالب تســهیالت طرح همیان 
را نیــز بــا جدیــت دنبــال می کند. طرح هایی ارائه شــده 
کــه بــا اســتفاده از آنهــا تســهیالت بــا نرخ صفــر درصد 
یا تســهیالت بدون واریز قســط پرداخت می شــود و در 
همه این مدل ها بانک به دنبال سود زیاد نیست بلکه 
بــه دنبــال منفعت بیشــتر بــرای اقتصــاد و تولیدکننده 

است.
در ادامه مذاکرات مقرر شــد مدیران کنسرســیوم 
دیالیــز درخواســت های خــود را بــه بانــک ارائــه دهند و 
نیازهــای ایــن مشــتری با بررســی یــک تیم کارشناســی 
در کوتاه تریــن زمــان در قالــب یک بســته اعتباری ویژه 
بــرای تامیــن مبلــغ ١١٠٠میلیارد ریال اعتبار به شــرکت 

ارائه شود.

افتتاح 15شعبه بیمه آسیا 
طی2 سال گذشته

مدیرعامــل بیمــه آســیا از افتتاح 15شــعبه و واحد 
پرداخت خســارت در بیمه آســیا طی دو ســال گذشــته 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی 
مســعود  آســیا،  بیمــه 
رئیــس  نایــب  بادیــن، 
هیأت مدیره و مدیرعامل 
مراســم  در  آســیا  بیمــه 
کلنگ زنــی و آغــاز پروژه 
ســاختمان بیمه آسیا در 
شــهر قــم، موفقیت ها و 

افتخــارات این شــرکت بزرگ بیمــه ای را نتیجه همدلی و 
همیــاری تمــام ارکان خانــواده بــزرگ بیمه آســیا توصیف 
کرد که با تالشی خستگی ناپذیر شرکت را در رسیدن به 

اهداف عالیه خود یاری می دهند.
مدیرعامــل بیمــه آســیا ســپس اظهار کــرد: اولویت 
بیمــه آســیا توســعه ارائــه خدمــات بیمــه ای شایســته به 
هموطنــان در سراســر کشــور اســت کــه بــا برنامه ریــزی 
هدفمند، طی دو سال گذشته 1۵شعبه و واحد پرداخت 

خسارت افتتاح شده است.
بادیــن بــا اشــاره بــه ویژگی ها و پتانســیل اقتصادی 
اســتان قــم بیــان کــرد : بیمه آســیا در نظــر دارد با توجه 
بــه این ویژگی ها و پتانســیل اقتصــادی، فعالیت بیمه ای 
خود را در این استان توسعه و خدمات خوبی را در تمام 

رشته های بیمه ای ارائه دهد.
پروژه ساختمان بیمه آسیا در شهر قم با مساحت 
1678متــر مربــع و زیربنای 2206مترمربع در چهار طبقه 

در خیابان الغدیر قم احداث خواهد شد.

 بانک توسعه تعاون

به فعاالن صنایع دستی و 
گردشگری تسهیالت می دهد

از  تعــاون  توســعه  بانــک  مدیــره  هیــات  رئیــس 
فعــاالن  بــه  تســهیالت  اعطــای  بــرای  بانــک  تمهیــدات 

صنایع دستی و گردشگری خبر داد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک توســعه تعاون، 

فتاحــی  ســیدباقر 
غرفــه  از  بازدیــد  طــی 
ســیزدهمین  در  بانــک 
بــورس،  نمایشــگاه 
گفــت:  بیمــه  و  بانــک 
برنامه هــای  مطابــق 
اقتصــادی کشــور مقرر 
320هــزار  گردیــد 
میلیــارد ریــال از محــل 

و  تولیــدی  واحدهــای  به ســوی  یارانه هــا  هدفمنــدی 
اشــتغال آفرین سوق داده شــود که نقش نظام بانکی 
در تخصیــص بهینــه این منابع بــه بخش های صنعت، 
کشــاورزی، صنایع دســتی و گردشــگری بســیار حائــز 

اهمیت است.
بــه  صنایع دســتی  روز  تبریــک  ضمــن  او 
توســعه  بانــک  گفــت:  هنرمنــدان  و  دســت اندرکاران 
تعــاون ســهمیه مناســبی از ایــن منابــع طرح های ملی 
را بــرای تأمیــن مالــی فعالیت های اقتصــادی در زمینه 

صنایع دســتی و گردشــگری در نظر گرفته است.
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روابط عمومی ها شاهرگ اصلی سازمان های پساکرونایی


