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اخبار

مدیرعامل شرکت بیمه البرز طی حکمی،
عبدالله قره باغیان را به عنوان دستیار معاونت
فنی این شرکت منصوب کرد.
محسن پورکیانی ،مدیرعامل این شرکت در
حکم انتصاب دستیار معاونت فنی ،تاکید کرده
است :انتظاردارم در راستای منافع و مصالح
شرکت با حسن تدبیر ،بهرهمندی از توانایی و
دانش و با تکیه بر اصول راهبردی و سیاستهای
ابالغ شده ضمن رعایت ضوابط ،اقدامات الزم
به منظور ساماندهی ،ارتقا و بهبود فرآیندهای
موجود و پیشبرد اهداف تعیین شده در حیطه
شرح وظایف ابالغی را به عمل آورید.
این گزارش حاکی است ،عبدالله قره باغیان
پیش از این رئیس شورای فنی شرکت بیمه البرز
بود.

تحقق اهداف بانک مستلزم
حفظ ارتباط مستمر
و موثر با مشتری است

ریزش ادامهدار قیمتها درصورت توافق

جان دانا کمک حال دولت در حوزه
تامین اجتماعی است

انتصاب دستیار معاونت فنی
بیمه البرز

اخبار

«ابتکار» روند بازارهای اقتصادی را بررسی کرد

کاردگر:

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه
دانا با تاکید بر هوشمند بودن محصول جدید
این شرکت در حوزه بیمههای زندگی ،جان دانا
را موجب کاستن از بار دولت در حوزه تامین
اجتماعی عنوان کرد.
ابراهیم کاردگر مدیرعامل بیمه دانا در اجتماع
نمایندگان و شبکه فروش شعب قم و کاشان
با اشاره به شاخصهای معتبر اقتصادهای
برتر جهان ،داشتن برنامه ،تنظیم مقررات الزم
متناسب با اسناد باالدستی و نظارت و کنترل را از
عوامل موفقیت در این زمینه دانست.
وی با اشاره به اینکه مفهوم خصوصی سازی
با رهاسازی قیمتها تفاوت دارد ،اظهار کرد :با
این کار متاسفانه نقدینگی صنعت بیمه کاهش
و ریسک آن با افزایش مواجه شده است.
کاردگر با بیان اینکه راه توسعه صنعت بیمه
از مسیر بیمههای زندگی میگذرد ،با اشاره به
بیمهنامه جان دانا تصریح کرد :ما در این بیمه
نامه ،جان بیمه شده را بیمه میکنیم .این
بیمهنامه قرار است باری از دوش دولت در
حوزه تأمین اجتماعی بردارد (همان بیمهنامه
عمر زمانی در ورژن خاص) .بیمه نامه جان دانا
یک ساله تجدیدپذیر است و گارانتی تمدید تا 85
سالگی دارد .همچنین پوششهای تکمیلی برای
این بیمهنامه درنظرگرفتهایم.
مدیرعامل بیمه دانا با تاکید بر اینکه یکی
از ویژگیهای مهم بیمهنامه جان دانا تمام
دیجیتال و هوشمند بودن آن است ،اضافه
کرد :در وسایل نقلیه عمومی ،سرمایه پوشش
بیمهای فرد بیمه شده ده برابر شده است .در
این بیمهنامه ،ازکارافتادگی را تعریف کردیم،
یعنی اگر فردی از کارافتاده شود ،به او پنج
برابر سرمایه تعلق میگیرد .همچنین پس از
سه روز ،به ازاء هر روز نیم درصد سرمایه،
غرامت پرداخت میکنیم .یا اگر فردی در
بخش ویژه بیمارستان بستری باشد  115درصد
غرامت پرداخت میکنیم که با افزایش تورم
ساالنه نیز هماهنگ میشود.
کاردگر خطاب به نمایندگان و شبکه
فروش شعب قم و کاشان گفت :حداقل در
سال ابتدایی که این طرح در انحصار بیمه
دانا است ،استفاده الزم را ببرند و با تالش
مضاعف نسبت به جذب پرتفوی در این
خصوص اقدام کنند.
پیش از سخنان کاردگر ،رامین رحمانی سامانی
سرپرست منطقه  4طی سخنانی با ارائه گزارشی
از وضعیت شعب تحت سرپرستی این منطقه
گفت :منطقه چهار شامل استانهای اصفهان،
یزد و قم است که عملکرد نه ماهه آنها ،شامل
 660میلیارد تومان پرتفوی است که سهم بیمه
ثالث و درمان آن  71درصد است.

بازاروسرمایه

قیمت طال در هفته سوم دیماه متاثر از کاهش
نرخ ارز کاهشی بود و حباب سکه با  ۱۸۰هزار تومان
افت ،به  ۲۵۰هزار تومان رسید .محمد کشتیآرای،
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر در گفتوگو با
ایرنا ،درباره تحوالت بازار سکه و طال گفت« :قیمت
انس جهانی طال در پایان هفته نسبت به ابتدای
هفته  ۲۵دالر افزایش داشت .نرخ ارز در هفته
گذشته کاهشی بود و موجب شد بهای طال و سکه
کاهش یابد اما دوباره در اواسط هفته سیر صعودی
را در پیش گرفت .در مجموع هفته گذشته به دلیل
کاهش قیمت ارز بهای سکه و طال کاهش یافت و
حباب سکه اول هفته  ۳۸۰هزار تومان حباب داشت
و در پایان هفته  ۲۵۰هزار تومان شد؛ یعنی ۱۸۰
هزار تومان کاهش داشت .کاهش قیمتها تا اواسط
هفته قابل توجه بود و سکه طرح جدید به کانال
 ۱۱میلیون تومان هم بازگشت ،اما از روز چهارشنبه
دوباره رشد داشت» .
عالوهبر طال و سکه ،بازار خودرو نیز با تغییراتی
همراه بود و با تغییر نرخ ارز ،بازار خودرو نیز
روند کاهشی به خود گرفته و طی روزهای گذشته
شاهد کاهش دو الی پنج میلیون تومانی در اکثر
خودروهای پرتیراژ داخلی بودیم .سعید موتمنی،
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو
تهران در گفتوگو با مهر با بیان اینکه نوسانات ارزی
و عرضه خودرو به بازار دو عامل اصلی در تعیین
قیمتها در بازار خودرو هستند ،اشاره کرده است:
«طی یک هفته اخیر قیمتها در بازار خودرو به دلیل
عقبنشینی قیمت دالر ،روند کاهشی گرفتهاند؛ به
گونهای که خودروهای داخلی بین  ۲تا  ۵میلیون
تومان کاهش قیمت را تجربه کردهاند .از سویی
دیگر با توجه به کاهش قیمت دالر ،مصرفکنندگان
نیز دست از خرید کشیده و منتظر تعیین تکلیف
قیمتها در بازار ارز هستند».
دالر تا چه قیمتی کاهش مییابد؟
آنطور که به نظر میرسد برخی از بازارها طی هفته
اخیر با تغییر نرخ دالر ،مسیر خود را تغییر داده و این
مسئله تاثیرپذیری بازارها از یکدیگر را نشان میدهد.
حال با توجه به وضعیت بازارها این پرسش مطرح
میشود که دالر تا چه قیمتی کاهش خواهد یافت؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند که نرخ ارز بیش از
هر چیزی تحت تاثیر اخبار برجام بوده و سیگنالهای
مخابره شده از سمت وین به راحتی میتواند جهت
حرکت بازار ارز و به دنبال آن بازارهای دیگر را تغییر
دهد .به گفته آنها اگر توافقی در کوتاهمدت انجام
شود ،نرخ دالر میتواند کاهش بیشتری به خود
بگیرد اما اگر توافقی در کار نباشد ،قیمتها بار دیگر
در مسیر افزایشی قرار خواهند گرفت.
بررسی روند بازارها
هوشیار رستمی تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره

کیمیانجفی
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نرخ ارز در هفته گذشته کاهشی بود و این مسئله موجب نوسانات قیمتی در بخشهای مختلف شد.

رستمی :با
انتشارخبرهای
مثبت نرخ
دالر به دلیل
انتظاراتی که از
از مذاکرات در
آینده به وجود
میآید کاهش
پیدامیکند
به تاثیر برجام بر اقتصاد و چگونگی روند بازارهای
داخلی «ابتکار» گفت :اخبار منتشرشده از سمت
وین تاثیرات کوتاهمدت و بلندمدتی را برای اقتصاد
ما به همراه خواهد داشت .اثر کوتاهمدت آن این
است که با انتشار خبرهای مثبت نرخ دالر به دلیل
انتظاراتی که از از مذاکرات در آینده به وجود میآید
کاهش پیدا میکند چرا که اگر توافق صورت بگیرد
عرضه دالر در بازار بیشتر خواهد شد .این در حالی
است که دولت کسری بودجه داشته و هنگامی که
دالری از فروش نفت به دست بیاورد آن را در بازار
عرضه کرده و آن را تبدیل به ریال میکند و از این
طریق کسری بودجه جبران میشود .به همین دلیل
بر اساس این انتظارات نرخ دالر شروع به ریزش
میکند و به دنبال آن بازارهای دیگر نیز تغییر مسیر
میدهند.
وی ادامه داد :از آنجایی که در بودجه نیز نرخ

دالر در حدود  ۲۳هزار تومان در نظر گرفته شده
است اگر توافقات صورت بگیرد نرخ دالر به این کانال
نزدیک میشود البته باید ببینیم که توافقات برای
ایران خوب خواهد بود یا خیر ،اگر توافقات مثبت
باشد ایران میتواند روزانه دو تا دو و نیم میلیون
بشکه نفت صادر کند.
وی در ادامه گفتوگو به بررسی وضعیت بازارهای
دیگر پرداخت در این باره گفت :هنگامی که نرخ دالر
کاهش پیدا کند کاالهایی که مرتبط با دالر بوده نیز
شاهد کاهش قیمت خواهند بود .مثال ً در صورت
ریزش قیمت دالر ما شاهد کاهش قیمت طال نیز
خواهیم بود البته به جز قیمت دالر انس جهانی نیز
تعیینکننده قیمت طال است .اکنون روند کاهشی
برای انس جهانی پیشبینی میشود و بنابراین
هنگامی که انس جهانی کاهش قیمت داشته باشد و
از سوی دیگر دالر نیز در مسیر افت قیمتی قرار بگیرد

ما شاهد کاهش بیشتری در قیمت طال خواهیم بود.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه صحبتهایش به
چالش تورم در اقتصاد پرداخت و در این خصوص
گفت :تمام این اما و اگرها در حالی است که ما در
کشور با یک تورم بزرگ روبهرو هستیم .به عبارت
دیگر هر وقت که بازارها با کاهش قیمت همراه باشند
و در یک نقطه مشخص قرار بگیرند پس از مدتی
دوباره شروع به افزایش قیمت میکنند .همانطور که
در ابتدا اشاره کردم برجام اثر بلندمدت نیز دارد که
این اثر همان کنترل انتظارات تورمی است .البته ما
تورم را خواهیم داشت و پس از مدتی قیمتها دوباره
افزایشی میشود.
وی افزود :آن چیزی که ما بیشتر در تور میبینیم
انتظارات است بنابراین اگر توافق صورت بگیرد
انتظارات تورمی تا حدودی کنترل میشود و سرعت
افزایش قیمتها را مقداری کاهش میدهد.

مدیرعامل بانک سینا در بازدید از شعب زابل
و زاهدان بر شناسایی ،جذب و ارتباط موثر با
مشتریان تاکید کرد و یادآور شد تحقق اهداف
بانک بدون برقراری ارتباط مستمر با مشتری و
درک متقابل نیازهای دو طرف ،امکانپذیر نخواهد
بود.
ایمانی هدف از انجام این سفر را بررسی
وضعیت عملکردی شعب و میزان تحقق
برنامهها واقدامات به ویژه در پروژههای
اشتغالزایی در مناطق کمتر برخوردار و
سرعت بخشیدن به اشتغال فراگیر منطقه
عنوان کرد و گفت :بازدید از شعب استان و
شهرستان های کمتر برخوردار منتج به برنامه
ریزی صحیح تر و بهره وری بیشتر کارکنان
میشود.
وی اظهار کرد :بانک سینا در سال های اخیر
علیرغم مشکالت همه گیر اقتصادی ناشی
از کرونا ،با تکیه بر توانمندیها و ظرفیتهای
موجود تا حد مطلوبی توانسته وظایف خود را
در امور مسئولیتهای اجتماعی در قبال مردم و
کشور انجام دهد.
مدیرعامل بانک سینا بر گسترش بیشتر سهم
بازار و جذب منابع تاکید و خاطرنشان کرد :برای
ارتقاء شاخص های عملکردی و توفیق هر چه
بیشتر در آن ،می بایست با استفاده از ظرفیت
بانک و توانمندی های استان در راستای تحقق
اهداف اقدام کرد و این امر مستلزم حضور و
پیگیری مدیران در منطقه و تعامالت کارشناسانه
با همکاران است.
وی در ادامه افزود :از افتخارات بانک سینا
تعامالت فزاینده ای است که از گذشته با
صنعتگران و بنگاه های اقتصادی این استان
داشته است و امیدواریم در ادامه روند تعامالت
رو به رشد بوده و خدمات خوبی در این خصوص
ارائه شود.
گفتنی است در این سفر معاونین سرمایه های
انسانی و مهندسی و پشتیبانی ،مدیر منطقه
جنوب شرق و مدیرعامل شرکت توسعه سینا
همراه مدیرعامل بودند.

وزیر کشاورزی:

برگشت خوردن محصوالت کشاورزی فقط مختص ایران نیست
وزیر جهاد کشاورزی گفت :موضوع برگشت خوردن محصوالت کشاورزی موضوع فنی است .بحث تازه
ای نیست و در همه کشورها اتفاق میافتد.
به گزارش ایسنا ،سید جواد ساداتینژاد در سفر به هرمزگان و در بازدید از بخشهای مختلف کشاورزی
این استان با بیان اینکه ظرف یک هفته آینده خبرهای خوبی درباره فلفل دلمهای خواهد رسید ،گفت :همه
بحث فلفل دلمه و اتفاقاتی که در روسیه افتاد فنی نیست .بخش زیادی از گفتوگوهایی که در سایتها
منتشر شد از خارج کشور هدایت میشد .وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد :کشاورزان ایرانی کمترین میزان

امضای قرارداد بین بانک گردشگری و وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
در آستانه آغاز دوازدهمین سال فعالیت بانک گردشگری،
با امضای قراردادی بین این بانک و وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی ،در مجموع  5000میلیارد ریال
تسهیالت به متقاضیان معرفی شده از سوی وزارت میراث
فرهنگی پرداخت میشود.
قرارداد عاملیت اعطای تسهیالت از محل اعتبارات بند(الف)
تبصره  18قانون بودجه سال  1400کل کشور بین بانک گردشگری
به عنوان بانک عامل و وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی ،روز چهارشنبه بین مقامهای عالی دو طرف در محل
سالن اجتماعات بانک گردشگری امضا شد.
با احتساب آورده بانک گردشگری در مجموع  5000میلیارد
ریال تسهیالت برای ایجاد و توسعه ،تولید ،اشتغال و کارآفرینی
بر مبنای پروژه های مصادیق گردشگری ،به متقاضیانی که از
سوی وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی معرفی
شوند ،پرداخت خواهد شد.
مدت اجرای این قرارداد یک سال است که با توافق طرفین،
متناسب با زمان و ضوابط مربوطه قابل تمدید است.
مدیرعامل بانک گردشگری در مراسم امضای این قرارداد گفت:
این بانک با توجه به رسالت خود طی  11سال گذشته همواره
در حمایت از صنعت گردشگری پیشگام بوده و همکاری های

مصرف سم را در دنیا دارند .همچنین به دلیل باال بودن قیمت کود ،کشاورزان ما به زمین کمکود میدهند.
تمام صحبت روسیه این بود که از چهار نوع آفت کش در این محصوالت استفاده شده که این آفتکشها
در روسیه رجیستر نشده است .این سمومی که در روسیه به گفته آنها ثبت نشده در کشور ما و اتحادیه
اروپا رجیستر شده و از آفتکشهای کمخطر هم است.
به گفته وی اینکه محصول یا محمولهای در کشور دیگری ممنوعیت پیدا کند موضوع تازای نیست و
همیشه وجود داشته است .از طرفی فقط مختص ما نیست و در دنیا هم چنین اتفاقاتی میافتد.
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خوبی با وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی داشته
و دارد.
مرتضی خامی افزود :بانک گردشگری تاکنون از منابع داخلی و
همچنین تفاهم نامه هایی که با صندوق توسعه ملی داشته100 ،
مرکز بزرگ گردشگری را تامین مالی کرده است .اکنون با انعقاد
قرارداد با وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی نیز
با استفاده از توانمندی بانک ،طرح های تکمیل و توسعه مراکز
گردشگری را تامین مالی خواهد کرد.
وی تصریح کرد :اعضای هیات مدیره بانک گردشگری و تیم
اجرایی بانک آمادگی دارند تا سیاست های دولت در حوزه

گردشگری را محقق کنند.
معاون توسعه مدیریت ومنابع وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی نیز در این مراسم گفت :با امضای
قرارداد امروز ،مبلغ  2000میلیارد ریال از سوی این وزارتخانه در
اختیار بانک گردشگری به عنوان بانک عامل قرار می گیرد و
بانک نیز معادل یک و نیم برابر مبلغ مذکور را به عنوان آورده
به رقم مذکور می افزاید تا در زمینه رونق گردشگری تسهیالت
پرداخت شود.
سعید اوحدی افزود :از کل تسهیالت درنظر گرفته شده،
معادل  40درصد در حوزه صنایع دستی و  60درصد در طرح
های گردشگری با رویکرد تکمیل طرح های نیمه تمام باالتر از
 70درصد پرداخت خواهد شد که خروجی آن اشتغالزایی برای
کشور باشد .پیش بینی می کنیم با قراردادهایی که وزارت میراث
فرهنگی با بانک های عامل دارد ،حدود  40هزار شغل جدید در
مناطق مختلف کشور ایجاد شود.
وی ادامه داد :وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی ،بانک گردشگری را به عنوان بانک عامل انتخاب کرده زیرا
که این بانک درمدت بیش از یک دهه فعالیت همواره بیشترین
حمایت ها را از صنعت گردشگری در داخل و خارج کشور داشته
است.

در سال تولید ،پشتیبانیها و مانع زداییها صورت گرفت

افتتاح کارخانه تولید دستگاههای کارتخوان با حمایت بانک سامان
شرکت تندرنور با حمایت بانک سامان و بهکارگیری تکنولوژی روز دنیا،
موفق به راهاندازی کارخانه تولید دستگاههای کارتخوان شد.
مراسم افتتاح کارخانه تولید و ساخت دستگاههای کارتخوان شرکت
تندرنور با حضور مدیران ارشد بانک سامان ،شرکت پرداخت الکترونیک
سامان و جمعی از مدیران ارشد شبکه بانکی کشور در پارک علم و فناوری
پردیسان برگزار شد.
در این مراسم هومن سپهری مدیرعامل شرکت تندرنور که یکی از
شرکتهای گروه مالی سامان است ،طی سخنانی به تاریخچه شرکت
تندرنور و فراز و نشیبهای این شرکت اشاره کرد و گفت :شرکت تندرنور
نخستین شرکت ایرانی بود که موفق به طراحی و ساخت نرمافزار سوئیچ
بانکی شد و این نرمافزار تا سالها در بانک سپه مورداستفاده قرار
میگرفت؛ اما زمانی که بانک سامان این شرکت را خرید وضعیت چندان
مناسبی نداشت و با مشکالت فراوانی روبهرو بود .مدیرعامل شرکت
تندرنور در ادامه افزود :در سال  97و  98تصمیم گرفتیم که شرکت برند
خاص خود را در حوزه کارتخوان داشته باشد و ازاینرو پس از بررسی
و مطالعه فراوان و بازدیدهای متعدد با شرکت  Newlandکه دومین
تأمینکننده دستگاه کارتخوان در سراسر جهان است به توافق رسیدیم
و با انتقال دانش توانستیم نمایندگی این شرکت بزرگ را دریافت کنیم.
هومن سپهری در ادامه به شیوع کرونا در جهان اشاره کرد و ادامه
داد :در سال  99به دلیل شیوع کرونا ،گرایش بسیار زیادی به سمت

استفاده از دستگاههای کارتخوان ایجاد شد و به همین دلیل شرکت
تندرنور تصمیم گرفت که برای رفع نیاز داخلی ،اقدام به تولید دستگاه
کارتخوان در داخل کشور کند .به همین دلیل پس از اخذ مجوز
هیئتمدیره ما با شاپرک و وزارت صمت وارد مذاکره شدیم و درنهایت
مجوز احداث کارخانه و تولید  200هزار دستگاه کارتخوان و  50هزار
صندوق فروشگاهی در سال را دریافت کردیم و امروز در کمتر از یک
سال شاهد افتتاح کارخانه و خط تولید دستگاههای کارتخوان شرکت
تندرنور هستیم .مدیرعامل تندرنور با اشاره به ظرفیت این کارخانه گفت:
در حال حاضر ما ظرفیت تولید  500تا  700دستگاه کارتخوان بهصورت
روزانه داریم ولی این امکان فراهم است که ظرفیت تولید تا  1500دستگاه
بهصورت روزانه افزایش پیدا کند.
تندرنور را راهی بورس میکنیم
حسین واعظ قمصری مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان
نیز در مراسم افتتاح کارخانه تولید دستگاههای کارتخوان با اشاره به
توانمندیهای باالی شرکت تندرنور ،اظهار کرد :پرداخت الکترونیک
سامان ،سالها از شرکتهای دیگر خدمات سرویس و تعمیر و خرید
کارتخوان را دریافت میکرد اما با یک برنامهریزی درست ،مرحلهبهمرحله
پشتیبانی دستگاههای کارتخوان خود را به شرکت تندرنور واگذار کردیم
و سال پیش عمال ً تمامی سرویس و تعمیرات کارتخوانهای پرداخت
الکترونیک سامان در اختیار تندرنور قرار گرفت و همین موضوع درآمد

جلسه بررسی عملکرد روسای شعب
منطقه آذربایجان

بسیار خوبی را عاید تندرنور بهعنوان عضوی از گروه مالی سامان کرد.
وی ظرفیت شرکت پرداخت الکترونیک سامان را در حدود یک میلیون
و صد هزار کارتخوان عنوان کرد و گفت :درمجموع ظرفیت جامعه
در حدود  9میلیون دستگاه کارتخوان است و افتتاح کارخانه شرکت
تندرنور فرصت بسیار مناسبی برای این شرکت است که بتواند به ما و
دیگر شرکتهای پرداخت دستگاه بفروشد .مدیرعامل پرداخت الکترونیک
سامان وضعیت شرکت تندرنور ازنظر دانش و تکنولوژی را بسیار مطلوب
ارزیابی کرد و ادامه داد :برنامه شرکت پرداخت الکترونیک سامان و بانک
سامان بر این است که با توجه به این توانمندیها ،شرکت تندرنور را تا
سال  1404وارد بورس کند.
سخنران دیگر این مراسم ،علیرضا معرفت مدیرعامل بانک سامان بود.
وی در سخنان خود به گامهای مؤثر بانک سامان برای حمایت و پشتیبانی
از تولید اشاره کرد و گفت :بانک سامان همواره در راستای سیاستهای
اصولی و منویات نظام برای حمایت از تولید ،قدمهای عملیاتی برداشته
بهنحویکه امروز بیش از  54درصد از پرتفوی اعتباری بانک سامان به
حوزه صنعت و تولید اختصاص دارد.
مدیرعامل بانک سامان ،ارزش بازار ابزارهای پرداخت در جهان را حدود
 70میلیارد دالر عنوان کرد و افزود :این بازار بزرگ میطلبید که ما در آن
سرمایهگذاری کنیم و امروز ثمره این سرمایهگذاری را در افتتاح کارخانه
تولید پوز شرکت تندرنور شاهد هستیم.

جلسه بررسی عملکرد روسای شعب منطقه
آذربایجان با حضور مدیر امور شعب منطقه
برگزار شد.
رسول اسدی مدیر منطقه در این جلسه
جابهجایی شعبه میانه و بازسازی شعبه پارس
آباد از اقدامات بهینه سازی شعب اعالم کرد
و گفت :با توجه به قدمت شعبه هادی شهر،
پیشنهاد تجدید بنای این شعبه نیز داده شده
است و در دست اقدام است.
اسدی بر رعایت نظافت عمومی و بایگانی
شعب به صورت مستمر تاکید کرد و افزود :با
توجه به فرارسیدن ماه های پایانی سال ،روسای
شعب نظارت کامل بر روی ثبت چک ها در
شعب داشته و حساب های مازاد نزد شعب را
تعیین تکلیف کنند.
در ادامه جلسه رضا شهام فر معاون منطقه
به تجزیه و تحلیل موارد مطرح شده در جلسه
شورایی مدیران پرداخت و عملکرد شعب تا پایان
آذرماه را بررسی کرد.

