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 فروش ارز در شعب ارزی منتخب
 بانک سپه آغاز شد

بانک ســپه فروش ارز به صورت اسکناس را با نرخ 
اعالمــی اداره صــادرات بانک مرکــزی جمهوری 
اســالمی ایران به متقاضیان در واحدهای ارزی و 

شعب منتخب خود آغاز کرد.
بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی بانک سـپه: پیرو 
ابـالغ بانـک مرکـزی مبنـی بر تسـهیل تأمیـن ارز 
مـورد نیـاز هموطنـان، بانـک سـپه از تاریـخ 17 
آبان ماه سـال جاری فـروش ارز به صورت اسـکناس 
)حداکثـر بـه مبلـغ 1.900 دالر( را با نـرخ اعالمی 
اداره صـادرات بانـک مرکـزی جمهـوری اسـالمی 
منتخـب  شـعب  و  ارزی  واحدهـای  در  ایـران 
خـود آغـاز کرد.بـر اسـاس این گـزارش، اشـخاص 
از تاریـخ مذکـور تـا  بـاال  حقیقـی 18 سـال بـه 
اطـالع ثانـوی می تواننـد بـا مراجعـه بـه هـر یـک 
از واحدهـای ارزی و شـعب منتخـب تعیین شـده، 
داشـتن حسـاب  یـا  افتتـاح  و  ملـی  کارت  ارائـه 
متمرکـز ریالـی در بانک سـپه و ارائه شـماره تلفن 
را  نیـاز خـود  مـورد  ارز  متقاضـی،  به نـام   همـراه 

خریداری کنند.

تغییر نام کارگزاری بانک توسعه صادرات 
به کارگزاری تامین سرمایه تمدن

شــرکت کارگــزاری بانک توســعه صــادرات به 
کارگزاری تامین سرمایه تمدن تغییر نام یافت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی بانک توسـعه صادرات 
کـردن  یکپارچـه  هـدف  بـا  بانـک  ایـن  ایـران، 
خدمـات مالی در حوزه بازارسـرمایه و در راسـتای 
توسـعه بیشـتر فعالیـت در ایـن بخش و بـا در نظر 
گرفتـن سـابقه موفق تامین سـرمایه تمـدن، اقدام 
بـه اصـالح سـاختار مالکیتـی کارگـزاری خـود از 
طریـق تمرکـز مالکیـت سـهام ایـن کارگـزاری در 
شـرکت تامین سـرمایه تمـدن کرده اسـت. در پی 
ایـن تصمیم نـام کارگـزاری بانک توسـعه صادرات 
بـه کارگـزاری تامیـن سـرمایه تمدن تغییـر یافت. 
ایـن شـرکت کمـاکان بـه عنـوان یکـی از شـرکت 
هـای گـروه بانک توسـعه صـادرات ایران مشـغول 
بـه فعالیـت خواهـد بـود و عـالوه بـر بهـره مندی 
از مزایـای حضـور بانـک در ترکیـب غیرمسـتقیم 
سـهامداری، بـا همـکاری تامیـن سـرمایه تمـدن، 
بـازار  حـوزه  در  نویـن  خدمـات  ارائـه  آمادگـی 

سـرمایه را در آینـده دارد.

آمادگی بانک توسعه تعاون برای حمایت 
از واحد برتر تولیدکننده قیر هرمزگان

ســعید معادی معاون امور اســتان ها و بازاریابی 
بانک توســعه تعاون از شرکت پتروکاالی هکمتان، 
واحد برتر تولیدی بسته بندی و ذخیره قیر استان 
هرمــزگان بازدید و از نزدیک بــا فعالیت های این 

شرکت آشنا شد.
معاون مدیرعامل همچنین در نشست با مدیرعامل 
شــرکت پتروکاالی هکمتان، آمادگی بانک توسعه 
تعــاون را بــرای حمایت مالی از شــرکت با هدف 
کمک به ایجاد اشــتغال اعالم کرد. سعید معادی 
بــا بیان اینکه در این همکاری باید منافع دو طرف 
تامین شود، بر گسترش فعالیت ها در قالب انعقاد 
تفاهم نامه و بر اســتفاده از ظرفیت های مشترک 
تاکید کرد. وی از آمادگی کامل بانک توسعه تعاون 
جهت ارائــه خدمات در قالب LC برای توســعه و 
انجــام پروژهای های شــرکت خبــر داد و اظهار 
امیدواری کرد که ســطح تعامــل طرفین بیش از 
پیش افزایش یابد و منابع بیشــتری از شرکت نزد 
بانک متمرکز شــود. در ادامه رئیس هیات مدیره 
شــرکت پتروکاال هکمتان ، حمایت های بانک را 
از شرکت تا کنون بسیار رضایت بخش عنوان کرد 
و گفت: بــرای هرگونه کارکرد در جهت توســعه، 
پیشرفت کمی و کیفی این مجموعه آمادگی داریم 
. وی شــرکت پتروکاالی هکمتان را از بزرگترین و 
فعــال ترین مجموعه های تولیــد ، پخش،حمل و 
صادرات انواع رده های مختلف قیر معرفی کرد که 
میزان ســرمایه گذاری ثابت شرکت شامل توسعه 
مرحله ۲ و ســه، افزون بر پنــج هزار میلیارد ریال 
است و میزان اشتغالزایی این شرکت تولیدی را در 

حال حاضر 90 نفر است.

 کسب 11 عنوان برتر توسط
 روابط عمومی بانک ملی ایران

روابــط عمومی بانــک ملی ایــران در هفدهمین 
جشــنواره ملی انتشــارات روابــط عمومی در 11 
بخش موفق به کســب عنوان برتر و دیپلم افتخار 

)به عنوان باالترین رتبه جشنواره( شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی بانـک ملـی ایـران،در 
موسسـات  و  هـا  شـرکت  کـه  جشـنواره  ایـن 
مختلـف  هـای  اسـتان  و  شـهرها  از  مختلفـی 
بانـک  عمومـی  داشـتند،روابط  شـرکت  کشـور 
هـای  رشـته  در  تـا  شـد  موفـق  ایـران  ملـی 
کاریکاتـور و کارتون)رتبه اول(،صفحـه آرایی)رتبه 
چنـد  و  مدیـا  اول(،مالتـی  اول(،کتاب)رتبـه 
اول(،وب  اول(،اپلیکیشـن)رتبه  ای)رتبـه  رسـانه 
داستانسـرایی)رتبه  و  اول(ادبیـات  سـایت)رتبه 
هـای  اول(،رسـانه  آثار)رتبـه  ارایـه  اول(،نحـوه 
و  سـوم(  دوم(،مصاحبه)رتبـه  اجتماعی)رتبـه 
اینفوگرافیک)رتبـه سـوم( را کسـب کند.ایـن آثار 
برابـر مقررات هفدهمین جشـنواره ملی انتشـارات 
روابـط عمومـی از تولیـدات سـال 1400 تـا کنون 
انتخـاب شـده و توسـط هیـات داوران جشـنواره 
مـورد ارزیابـی قـرار گرفتند.بر این اسـاس فعالیت 
هـای انتشـاراتی روابـط عمومـی بانک ملـی ایران 
در حـوزه نشـر چاپی و الکترونیک در سـال 1400 
و 1401 مـورد ارزیابـی هیـات داوران قرار گرفتند.

گزارشاخبـــار

در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اســالمی 
ایران با معاون وزیــر تجارت و صنعت عمان، طرف عمانی 
آمادگــی خود را برای حضور کارخانــه های ایرانی در این 
کشــور و راه اندازی خــط تولید همراه با ارائه تســهیالت 

تعرفه ای و مالیاتی و اهدا زمین اعالم کرد.
به گزارش ســازمان توســعه تجارت ایران، در دیدار صالح 
بن ســعید، معاون وزیــر تجارت و صنعت عمان  و ســید 
رضا فاطمی امین، طرفین در خصوص راهکارهای توســعه 
تجارت و مبادالت تجاری میان دو کشور سرمایه گذاری های 
مشــترک، تهاتر کاال، توافقنامه تجارت ترجیحی و حضور 
شــرکت ها و کارخانه های ایرانی در عمــان بحث و تبادل 

نظر کردند.

  آمادگی یک شرکت تولید لوازم خانگی
 برای احداث خط تولید در عمان

سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت  ضمن خوش آمدگویی به 
هیأت عمانی، به آمادگی ایران و شــرکت ها و کارخانه های 
ایرانی برای ســرمایه گذاری در عمان اشــاره کرد و افزود: 
اکنون یکی از کارخانه های تولید لوازم خانگی آماده احداث 
خط تولید در عمان اســت اما ما پیشنهاد می کنیم که این 
خط تولید با ســرمایه گذاری مشترک تجار عمانی و ایرانی 
احداث شود. وی به رشد 70 درصدی تجارت ایران و عمان 
در 7 ماه ســال 1401 نسبت به ســال 1400 اشاره کرد 
و گفت: خوشبختانه بیشــتر مواردی که در سفر به عمان 
با همتایان عمانی توافق شــده بود، محقق شــده است و 

مواردی نیز باقیمانده که نیاز به پیگیری بیشتر دارد.
وزیر صمت ضمن دعوت رســمی از وزیر تجارت و صنعت 
عمان برای ســفر به تهران در بهمن ماه و حضور در جلسه 

کمیسیون مشــترک دو کشــور، به اهمیت موضوع تهاتر 
کاالیی میان ایران و عمان اشاره کرد و بیان داشت: شروع 
تهاتر کاالیی به تقویت خط کشتیرانی منظمی که میان دو 

کشور راه افتاده، منجر می شود.

 درخواست برای سرمایه گذاری کارخانه های 
دارویی و لوازم خانگی ایران در عمان

صالح بن سعید مسن، معاون وزیر تجارت و صنعت عمان، 
در این نشســت به بازدید خــود از مجتمع های صنعتی و 
کارخانه های ایرانی در تهران و اصفهان اشاره کرد و گفت: 
در این بازدیدها متوجه شــدیم که ایران بســیار پیشرفت 
کرده و به همین علت خواستار سرمایه گذاری کارخانه های 

ایرانی از جمله دارویی و لوازم خانگی در عمان هستیم.
وی افزود: در این مسیر تسهیالت ویژه مالیاتی و تعرفه ای 
بــرای ایرانی ها در نظر گرفته ایم و حاضریم در هر نقطه ای 
که طرف ایرانی مایل باشــد، زمین برای احداث کارخانه و 

خط تولید در اختیارش قرار دهیم.

معاون وزیر تجــارت و صنعت عمان به بازدید خود از یک 
شرکت داروســازی در تهران اشاره کرد و گفت: قرار است 
در عمان شــهرک پزشــکی تاسیس شــود و امروز به این 
شــرکت ایرانی پیشــنهاد دادیم به عنوان اولین شرکت در 
این شــهرک کار خود را برای تولید دارو آغاز کند. وی به 
سفر رئیس بانک مرکزی عمان در هفته گذشته به تهران و 
دیدار با همتای ایرانی خود اشاره کرد و افزود: در این دیدار 
بسیاری از مشکالت تبادالت مالی بررسی و برای حل آنها 

راهکار در نظر گرفته شده است.
صالح بن ســعید مسن همچنین به افتتاح صرافی مشترک 
دو کشــور در عمان و در روزهای آتی اشــاره کرد و گفت: 
دولت عمــان درصد زیادی از بودجه درمانی خود را صرف 
خریــد دارو از اروپا و آمریکا می کند و مایل هســتیم تا از 

ظرفیت دارویی ایرانی ها نیز بهره ببریم.

 پیشنهاد ایجاد گمرک سبز میان ایران و عمان 
در ادامــه این دیدار علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت 

و رئیس ســازمان توســعه تجارت ایران نیز با بیان اینکه 
صادرات ایران به عمان نســبت به سال گذشته رشد 103 
درصدی داشــته، گفت: برای توازن تراز تجاری دو کشور 
الزم است که تجار ایرانی با ظرفیت ها و تولیدات همتایان 
عمانی خود آشــنا شوند و نیازهای خود را به طرف عمانی 
اعالم کنند. وی در همین خصوص به حضور شــرکت های 
صنایع غذایی ایرانی در نمایشــگاه های عمان طی روزهای 
آتی اشاره کرد و از آمادگی ســازمان توسعه تجارت برای 
برپایی نمایشــگاهی در ایران جهــت معرفی محصوالت و 

تولیدات عمانی خبر داد.
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با 
اشــاره به احداث گمرک سبز در توافق با روسیه میان این 
کشــور و جمهوری اسالمی ایران، پیشنهاد احداث گمرک 
ســبز میان ایران و عمان را مطرح کرد که این پیشنهاد با 

استقبال طرف های عمانی همراه شد.
وی همچنین به مذاکرات بــرای امضای توافقنامه تجارت 
ترجیحی میان دو کشــور اشــاره و بیان داشت: به همین 
منظــور در انتظار فهرســت کاالیی مدنظــر عمانی ها در 
توافقنامه تجارت ترجیحی و همچنین فهرســت کاالهای 
تهاتری هســتیم تا در قالب یک بســته بــرای تصویب به 

مجلس ارائه کنیم.
پیمان پــاک به موضوع همکاری مشــترک دو کشــور در 
ایجــاد پلتفرم های فروش آنالین کاال اشــاره کرد و گفت: 
این موضوع ســبب رونق و افزایش مبادالت تجاری میان 
ایران و عمان می شود. وی در پایان از سرمایه گذاران عمانی 
دعوت کرد تــا در پروژه های داخل ایران ســرمایه گذاری 
داشته باشند و گفت: این افراد می توانند در تولید مشترک 

محصوالت ایرانی در عمان نیز سرمایه گذاری کنند.

 عمان خواستار سرمایه گذاری کارخانه های لوازم خانگی 
و دارویی ایرانی در این کشور شد

در حالــی کــه قیمت مــرغ در روزهای اخیر بــه زیر نرخ مصوب خود رســیده 
و هرکیلوگــرم از ایــن محصول به طور قالــب ۵8 تا ۶0 هــزار تومان به فروش 
می رسد،کارگروه برنامه ریزی تولید گوشت مرغ کشور پیش بینی کرد قیمت این 

محصول طی هفته های آینده دوباره کاهش می یابد.
به گزارش تسنیم، در صورتجلســه کارگروه برنامه ریزی تولید گوشت مرغ کشور 
با دســتور جلسه  بررسی روند تولید گوشــت مرغ، مدیریت تولید جوجه یکروزه 
گوشــتی در آذرماه، بررســی راهکارهای تامین جوجه یکروزه گوشتی مورد نیاز 
در دی و بهمن مباحث ذیل مطرح شــد. امینی مدیر کل دفتر امور طیور در این 
جلســه گزارشی از روند تولید گوشت مرغ تا پایان سال 1401 و فروردین 140۲ 
و همچنیــن میزان تولید جوجه یک روزه در آبان، آذر، دی و بهمن و تاثیر آن بر 

میزان تولید گوشت مرغ پایان سال و ابتدای سال آتی ارائه کرد.
مصوبات کارگروه برنامه ریزی تولید گوشت مرغ کشور به شرح زیر است.

1- در راســتای تولید جوجه مورد نیاز دی و بهمن سال جاری و همچنین تامین 
گوشت مرغ ایام پایان ســال 1401 و ماه مبارک رمضان، انجمن تولیدکنندگان 
جوجه یک روزه به نحوی برنامه ریزی نمایند تا تولیدکنندگان این بخش با انتقال 
خواباندن 10- ۲0 درصد از تخم مرغ های نطفه دار تولیدی به هفته های بعد، تامین 

جوجه یک روزه مورد نیاز ماه های دی و بهمن را فراهم نمایند.
۲- در راســتای برنامه ریزی برای تولید و حفظ تولید پایدار در ماه های آتی، حذف 

مزارع و مرغ مادر گوشــتی در هر ســنی صرفا پس از موافقــت دفتر امور طیور 
امکانپذیــر بوده و در صورتی که به هر دلیل از جمله افت تولید و ... نگهداری گله 
اقتصادی و مقرون به صرفه نباشد، معاونت های بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشــاورزی استانها پس از اخذ مجوز از دفتر امور طیور نسبت به تولک بری اقدام 
نمایند. در ضمن حذف گله ها پس از 110 هفتگی نیاز به اخذ مجوز نخواهد داشت.

3- بــا توجه به اینکه کاهش قیمت گوشــت مــرغ برای هفته هــای آتی قابل 
پیش بینی اســت، به منظور حفظ تداوم تولید، شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی 

خرید گوشت مرغ مازاد بازار را داشته باشد.
4- اتحادیه سراســری تعاونی های کشاورزی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران 
و انجمــن تولیدکنندگان جوجه یک روزه نســبت به عقد تفاهم فی ما بین برای 
قیمت و میزان مورد نیاز جوجه یک روزه گوشتی در ماه های آتی به گونه ای اقدام 

نمایند که هیچ یک از حلقه ها متضرر نگردند.

۴ مصوبه مهم برای افزایش تولید مرغ

 پیش بینی کاهش بیشتر قیمت مرغ 
در هفته های آتی

بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام با پارک های علم و 
فناوری و مراکز رشد دانشگاهی سراسر کشور تفاهم نامه 

همکاری امضا می کند.
مدیرعامل بنیاد برکت ضمن اعالم این خبر تاکید کرد: تا 
پایان سال جاری با پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 
دانشــگاهی تمامی استان های کشور تفاهم نامه همکاری 
مشــترک برای حمایت از طرح های دانش محور به امضا 
می رســد. محمد ترکمانه تصریح کــرد: بنیاد برکت این 
تفاهم نامه هــای همکاری را با پارک های علم و فناوری و 
مراکز رشد دانشگاهی در راســتای منویات مقام معظم 
رهبری، تحقق سیاست های مد نظر ایشان و عمل به شعار 
ســال 1401 و با هدف حمایت از هســته ها و واحدهای 
فناوری مستقر در این پارک ها و مراکز به امضا می رساند. 
مدیرعامل بنیاد برکت از آغاز امضای تفاهم نامه همکاری 
با پارک های علم و فناوری سراسر کشور خبر داد و افزود: 
به تازگی تفاهم نامــه همکاری میان بنیاد برکت و پارک 
  علم و فناوری و مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی خراسان 
شــمالی برای حمایت از 300 طرح دانش محور به امضا 
رسیده اســت. ترکمانه ادامه داد: همچنین با پارک های 
  علم و فناوری اســتان های هرمزگان، کرمانشاه و همدان 

نیز تفاهم نامه هایی به امضا رســیده اســت تا در هر یک 
از این پارک ها از ۲00 طرح دانش محور حمایت شــود. 
به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، این بنیاد از هســته ها و 
واحدهای فناوری مســتقر در پارک هــای علم و فناوری 
و مراکز رشــد دانشــگاهی از طریق پرداخت تسهیالت 
متناسب با میزان سرمایه گذاری مورد نیاز و یا مشارکت 
در طرح از طریق مشــارکت در سهام، مشارکت مدنی و 
عقود مبادله ای حمایت می کند.  وی خاطرنشــان کرد: 
بنیاد برکت تا پایان ســال جــاری حمایت از یک هزار و 
۲00 طرح  دانش محور در هســته ها و واحدهای فناوری 
مســتقر در پارک هــای علــم و فناوری و مراکز رشــد 

دانشگاهی را در دستور کار دارد.
ترکمانه تاکید کرد: بنیاد برکت برای حمایت از هر طرح 
دانش  محور به طور متوســط ۵00 میلیون تومان اعتبار 
در نظر می گیرد که با احتســاب سایر آورده ها، مجموع 
حجم سرمایه گذاری برای هر طرح به یک میلیارد و ۲00 
میلیون تومان می رســد. وی درباره میزان اشتغال ایجاد 
شــده با حمایت از طرح های دانش محور توضیح داد: با 
حمایــت و راه اندازی هر طرح ، به طور متوســط برای 8 
نفر اشتغال مستقیم و فرصت کسب وکار ایجاد می شود.

با هدف حمایت از طرح های دانش محور و اشتغال زایی صورت می گیرد؛

همکاری بنیاد برکت با پارک های علم و فناوری همه استان ها
بـا حضـور وزیـر تعـاون و رئیس سـازمان بـورس، اولین 

صنـدوق امـالک و مسـتغالت رونمایی شـد.
اولیـن صنـدوق امـالک و مسـتغالت دیـروز بـا حضـور 
بـورس  سـازمان  رئیـس  همچنیـن  و  تعـاون   وزیـر 

رونمایی شد.
در ایـن مراسـم مجیـد عشـقی رئیـس سـازمان بـورس 
و اوراق بهـادار گفـت: 90 درصـد معامـالت امـالک و 
متعلـق  بخـش  ایـن  در  سـرمایه گذاری  و  مسـتغالت 
بـه بخـش خصوصـی اسـت امـا در بـازار سـرمایه نمود 
زیـادی نـدارد جـز اینکـه 44 شـرکت فعـال در زمینـه 
سـاختمان در بـازار سـرمایه به عـالوه معامـالت مصالح 
سـاختمانی در بورس کاال و اوراق تسـهیالت مسـکن در 

فرابـورس نمـود دیگـری نـدارد.
گفت: بـا  بهـادار  اوراق  و  بـورس  سـازمان  رئیـس 
راه انـدازی صندوق امالک و مسـتغالت شـروع متفاوتی 
دارد  وجـود  مسـکن  بخـش  در  سـرمایه گذاری  بـرای 
واحـد  تـوان خریـد یـک  و سـرمایه گذاران خـرد کـه 
کامـل مسـکونی ندارنـد، می تواننـد بـا هـر مبلغـی در 
سـرمایه گذاری امـالک و مسـتغالت مشـارکت کننـد و 

حتـی از اجـاره و سـود آن برخـوردار شـوند.

عشـقی همچنیـن گفت: صنـدوق امـالک و مسـتغالت 
در راسـتای مولدسـازی دارایی هـا و بهره بـرداری امالک 
و مسـتغالت نیـز بـه کار گرفتـه می شـود. وی ایـن را 
هـم گفـت: از سـال گذشـته سـه صنـدوق جدیـد مانند 
صندوق هـای سـرمایه گذاری اهرمـی، صنـدوق مختص 
راسـتای  در  تـا  کرده ایـم  راه انـدازی  دولتـی  اوراق 
سیاسـت سـرمایه گذاری غیرمسـتقیم بخـش خصوصی 

در بـورس گام برداریـم.
رئیس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار همچنین گفت: با 
می تـوان  مسـتغالت  و  امـالک  صنـدوق  راه انـدازی 
بـه تأمیـن مالـی بخـش سـاختمان و مسـکن از بـازار 
سـرمایه امیـدوار بـود و همچنیـن پـروژه فـروش متری 
می شـود.  محقـق  ابـزار  ایـن  در  دارایی هـا  و  مسـکن 
عشـقی همچنیـن گفت: سـرمایه گذاران بـا هـر مبلغـی 
 می توانند از سـرمایه گذاری در بازار امالک و مسـتغالت 

برخوردار شوند.
کارشناســان همچنین در این جلســه بیان کردند: صندوق 
جــذب  ابزارهــای  از  یکــی  مســتغالت  و  امــالک 
 ســرمایه های ســرگردان در جهــت رونــق ســاخت و ســاز 

به کار می برند.

با حضور وزیر تعاون و رئیس سازمان بورس صورت گرفت

رونمایی از اولین صندوق امالک و مستغالت در بورس

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد:

 ارائه خدمت چک الکترونیکی 
در سه بانک

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به راه اندازی چک دیجیتال در 3 بانک 
تجارت، پارســیان و صادرات از امروز، تصریح کرد: شرایط دریافت چک 

دیجیتال هیچ تفاوتی با چک های کاغذی ندارد
بــه گزارش خبرنگار مهر علی صالح آبــادی رئیس کل بانک مرکزی در 
مراســم رونمایی از چک الکترونیکی گفت: به دلیــل آنکه تمام اصناف 
و تجار و کســب و کارها با چک ســروکار دارند بنابرایــن هرچه اعتبار 
چک را بیشــتر کنیم به تسهیل و بهبود کسب وکار کمک خواهیم کرد. 
این مقام مســئول با اشــاره به اینکه قانون جدید چک اعتبار را به چک 
برگرداند تصریح کرد: امروز کســی که چک را دریافت می کند اطمینان 
زیادی به وصول چک دارد. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در گذشته 
دریافت کننده چک به دنبــال صادرکننده چک می رفت تا چک وصول 
شــود، اما امروز این وضعیت برعکس شده اســت. به گفته صالح آبادی 
صادرکننده چک نگران وصول چک می شود تا اعتبارش خدشه دار نشود 
و حساب های بانکی وی مســدود نگردد. این مقام مسئول تصریح کرد: 
آموزش استفاده از چک الکترونیک بسیار مهم است که این موضوع را در 
دســتور کار قرار دادیم و امیدواریم به زودی در تمامی شبکه بانکی این 
خدمت بزرگ به همه ارائه شود. وی با اشاره به راه اندازی چک دیجیتال 
در 3 بانک تجارت، پارســیان و صادرات از امروز، تصریح کرد: شــرایط 

دریافت چک دیجیتال هیچ تفاوتی با چک های کاغذی ندارد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران:

 شهدا در عین مظلومیت 
در اوج اقتدار هستند

مدیرعامل بانک صادرات در مراسم گرامیداشت طلبه بسیجی شهید آرمان 
علی وردی گفت: شهدا در عین مظلومیت در اوج اقتدار هستند.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، سیدضیاء ایمانی در مراسم 
یادمان شــهید واالمقام طلبه بســیجی آرمان علــی وردی که با حضور 
مقامات لشــکری و کشوری، مســئوالن نهادهای فرهنگی و حوزه های 
علمیه کشــور، مدیران و کارکنان بانک صادرات ایران و مردم شهیدپرور 
در مســجد نور تهران برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: شهدا در عین 
مظلومیت در اوج اقتدار هستند. باید این اقتدار را پاس بداریم و قدردان 
شــهدا باشیم. آنها با نثار خون خود ســربلندی این کشور را رقم زده و 
تضمین کرده اند. وی اظهار کرد: همه شــهدا چه شهدای دفاع مقدس، 
مدافع حرم و امنیت کشــور جایگاه ارزشمندی در بین مردم و مسئوالن 
دارند. مدیرعامل بانک صادرات ایــران تاکید کرد: مدافعین امنیت مایه 
افتخار و اقتدار کشــور هستند و امنیتی که در کشور وجود دارد، حاصل 
تالش و ایثارگری این عزیزان اســت. اعتقاد داریم که در سایه تالش ها و 
مجاهدت مدافعین امنیت، از نعمت امنیت برخوردار هســتیم. ما همواره 
قــدردان ایثارگری های این عزیزان هســتیم. وی گفت: نقش و جایگاه 
مدافعان امنیت در بین مردم و مســئوالن نقش بی بدیل و اساسی است. 
با هوشــیاری و جانفشــانی و در پناه نقش بی نظیر آنها اســت که مردم 

احساس امنیت می کنند.

 در هفدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی؛

بانک پاسارگاد جوایز جشنواره ملی 
انتشارات روابط عمومی را درو کرد

بانک پاســارگاد در هفدهمین جشنواره ملی انتشــارات روابط عمومی در 
تمامی بخش های مشارکت خود )8 بخش( موفق به کسب رتبه برتر شد و 

جایزه دیپلم افتخار سطح ملی را به خود اختصاص داد.
به گــزارش روابط عمومی بانــک پاســارگاد، در »هفدهمین جشــنواره 
ملــی انتشــارات روابط عمومی« که در 18 آبــان 1401 به همت انجمن 
متخصصان روابط عمومی در محل ســالن همایش های بین المللی شهدای 
محیط زیست برگزار شــد، روابط عمومی بانک پاســارگاد در هر 8 حوزه 
مشارکت خود شامل: کمیک اســتریپ، ویژه نامه، تبلیغات مکتوب، تیزر، 
کتاب، مستندســازی، اینفوگرافیک و رسانه های اجتماعی موفق به کسب 
رتبه برتر شــد. همچنین با توجه به موفقیت بانک پاسارگاد در 8 بخش، 
دیپلم افتخار نیز به راحله شهرابی مدیر امور راهبری و روابط عمومی این 
بانک تعلق گرفت. گفتنی اســت انجمن متخصصان روابط عمومی با هدف 
سنجش شرایط و بسترهای ارتقای کمی و کیفی فعالیت های انتشاراتی و 
ایجاد محیط علمی و آموزشــی برای مدیران و کارشناسان روابط عمومی، 
برگزاری جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی را در دستور کار خود قرار 
داده است. این جشــنواره قصد دارد دست اندرکاران حوزه روابط عمومی و 
ارتباطات را با اصول، گونه های جدید نشر و همچنین استانداردهای چاپ 
بیشتر آشنا کرده و ضمن ارائه و معرفی آثار شاخص و الگوهای برتر، زمینه 

را برای کمک به توسعه و ارتقای سطح توانمندی ها فراهم سازد.


