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پس از استقبال مشتریان صورت گرفت
تمدید طرح »سپرده ممتاز نهضت« 

بانک مسکن تا پایان سال جاری

پس از استقبال مشتریان بانک مسکن از طرح 
»سپرده  ممتاز نهضت«، سپرده گذاری در طرح 
مذکور تا پایان اسفندماه سال جاری تمدید شد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، با 
توجه به استقبال مشتریان بانک مسکن از طرح 
سپرده گذاری ممتاز کوتاه مدت ویژه 6 ماهه این 
بانک موسوم به »سپرده ممتاز نهضت«، کمیته 
منابع و مصارف بانک مسکن نسبت به تمدید 

این طرح تا پایان سال جاری اقدام کرد.
بر همین اساس، مشتریان محترم می توانند 
برای سپرده گذاری تا پایان اسفندماه سال جاری 

در قالب این طرح اقدام کنند.
سپرده  سود  نرخ  است،  ذکر  به  الزم 
ممتاز  ماهه  ویژه 6  کوتاه مدت  سرمایه گذاری 
 15 حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  برای  نهضت 

درصد است.
سایر  همانند  سپرده  این  در  همچنین 
سپرده های ممتاز بانک مسکن؛ عالوه بر سود 
پرداختی و بر اساس مانده متوسط موجودی، 
و ساخت مسکن  اوراق ممتاز خرید  ماهه  هر 
به مشتریان تعلق می گیرد و دارندگان »سپرده 
ممتاز نهضت« می توانند این اوراق را از طریق 

کارگزاری های فرابورس به فروش برسانند.
طرح  حساب  افتتاح  برای  موجودی  حداقل 
»سپرده  ممتاز نهضت« برای اشخاص حقیقی50 
 500 حقوقی  اشخاص  برای  و  تومان  میلیون 
میلیون تومان است و ضریب تخصیص اوراق 
گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن در 

این طرح 30 درصد درنظرگرفته شده است.

گمرک ایران خبر داد 
هنوز هیچ خودرویی وارد کشور 

نشده است

در حالی که روزهاست خبرها حکایت از واردات 
خودرو به کشور دارد و حتی سخن از تامین ارز 
خودرو نیز شده است اما دیروز سخنگوی گمرک 
خودروهای  واردات  وضعیت  آخرین  درمورد 
خارجی به کشور خبر داد که: تا این لحظه هیچ 
گزارش  به  است.  نشده  کشور  وارد  خودرویی 
ایسنا، شمارش معکوس برای ورود خودروهای 
خارجی به کشور آغاز شده است و در این راستا 
وزارت صمت سیزدهم آذرماه اعالم کرد که فرآیند 
واردات خودرو به کشور سرعت گرفته است و 

برخی مدل ها به پشت مرز رسیده اند.
این در حالی است که ۲۲ آذرماه فاطمی امین، 
وزیر صمت اعالم کرد که از ابتدای آبان ماه که 
آیین نامه واردات خودرو نهایی شد ۴00 متقاضی 
از  اعالم کرده اند که ۲۷ مورد  را  تقاضای خود 
آنها واجد شرایط اولیه بوده و چهار شرکت ثبت 
سفارش انجام داده و اولین خودروهای وارداتی 

هفته آینده در گمرک است.
هنوز هیچکدام  نظر می رسد  به  این حال  با 
از خودروها وارد خاک کشور نشده اند و اساسا 
چه  در  خودروها  نهایت  در  نیست  مشخص 
قرار است وارد شوند.  با چه سازوکار  و  زمانی 
کما این که بر همین اساس سیدمرتضی عمادی، 
سخنگوی گمرک به ایسنا توضیح داد: گمرک تا 
کنون سندی دریافت نکرده است و طبق آخرین 
مخصوصا  مختلف  گمرکات  از  که  اطالعاتی 
جنوب کشور دریافت کرده ایم تا این لحظه هیچ 

خودرویی وارد نشده است.

عملکرد مطلوب بانک آینده در 
جذب منابع ارزان قیمت

بانک آینده بر آن است تا سهم منابع ارزان قیمت 
خود را تا پایان سال 1۴01 به بیش از ۷ درصد منابع 
کل خود برساند. این امر، تأثیر قابل توجهی بر بهای 
تمام شده پول و به تبع آن، سود هر سهم در پایان 

سال مالی، خواهد داشت.
جاری  منابع   ،1۴01 نخست  شش ماه  در 
از 1۴,000,000  بیش  به  آینده  بانک  قرض الحسنه 
میلیون ریال رسیده که نشان از رشد 100 درصدی 
این منابع، نسبت به سه ماهه نخست امسال و 

دوره مشابه سال گذشته دارد.
این دستآورد، همراه با رشد چندین برابری منابع 
بلندمدت نشان می دهد؛ بهبود عملکرد، رشد در 
همه ابعاد و توجه به تمام جنبه های بانکداری، از 

جمله اولویت های بانک آینده است.

حرکت جهادی بانک پارسیان برای امنیت 
غذایی

بالغ بر14.160 میلیارد ریال برای 
تأمین و تولید کاالهای اساسی 

تسهیالت پرداخت شد
این روزها دیگر اهمیت امنیت غذایی بر کسی 
از سوی  پوشیده نیست. گزارش های منتشرشده 
سازمان جهانی فائو نشان می دهد که برای تأمین 
غذای جمعیت 9 میلیارد نفری دنیا در سال ۲050 

باید دو برابر میزان کنونی تولید کرد.
نقش  سالم  دامی  های  نهاده  آنجاییکه  از 
مهمی در زندگی انسان ها ایفا می کنند و یکی از 
مسیرهای بسیار حیاتی جهت اطمینان از سالمت 
پروتئین های  می آیند،تامین  حساب  به  انسان ها 
غیر مستقیم  طور  به  انسان،  خوراک  در  الزم 
است. شده  وابسته  ها  نهاده  این  کیفیت   به 
در ایران هم همسو با سایر کشورهای جهان تأمین 
امنیت غذایی و تنظیم بازار اصولی کاالهای اساسی 
همواره یکی از پاشنه آشیل های پیش روی دولت ها 
بوده است. چراکه تأمین غذا و امنیت غذایی از 
دو جهت تأمین نیاز داخل و البته عدم وابستگی 
 به سایر کشورها از اهمیت باالیی برخوردار است.

بر همین مبنا ورود بانک های کشور و کمک به فراهم 
کردن تسهیالت الزم در تأمین نهاده های دامی و 
کاالهای اساسی امری مهم و درخور توجه است 
. در این میان بانک پارسیان هم به عنوان عضوی 
توسعه  در  کشور  بانکداری  خصوصی  بخش  از 
تولیدکنندگان  از  حمایت  و  تولیدی  ظرفیت های 
بخش کشاورزی به ویژه فعاالن حوزه دام و طیور در 
تأمین نهاده های موردنیاز، نقش اثرگذاری داشته 
که این امر نشان دهنده تعهد ملی و اخالقی بانک 

پارسیان در این مسیر است.
نشان  پارسیان  بانک  عملکرد  به  نگاهی 
از  اعم  را  تسهیالتی  بانک  این  که  می دهد 
کاالهای  تولید  و  تأمین  برای  ارزی  و  ریالی 
برای  را  ارزی  تسهیالت  و  عاملیت  و  اساسی 
است. کرده  پرداخت  دامی  نهاده های   تأمین 

آن گونه که آمارها نشان می دهد برای تأمین و تولید 
کاالهای اساسی مبلغ 1۴.16۲ میلیارد ریال بابت 
تسهیالت سرمایه در گردش و خرید ماشین آالت 
 توسط بانک پارسیان تسهیالت پرداخت شده است.

برای تأمین نهاده های دامی نیز مبلغی بالغ بر 151 
میلیون یورو قرارداد تسهیالتی انجام شده است. 

همچنین در قسمت عاملیت ارزی جهت تأمین 
نهاده های دامی مبلغ ۲۲۲ میلیون یورو قرارداد 
 عاملیتی توسط بانک پارسیان انجام شده است.

افزایش  که  می دهد  نشان  اعالمی  آمارهای 
ظرفیت های تولید و تقویت توان بنگاه های اقتصادی 
و واحدهای تولیدی واقعی همواره موردحمایت 
بانک پارسیان بوده است. این بانک سعی کرده 
خودکفایی،  زمینه  در  تسهیالت  پرداخت  با  تا 
و  ملی  ناخالص  تولید  افزایش  اشتغال زایی، 
 جهش و شکوفایی اقتصاد کشورمان قدم بردارد.
باهدف  پارسیان  بانک  است؛  گفتنی  همچنین 
قرار دادن سرفصل هایی همچون حمایت از تولید 
ملی، توجه به ظرفیت های داخلی، فاصله گرفتن 
از اقتصاد تک محصولی، توانمند نمودن بنگاه های 
اقتصاد  از  حمایت  متوسط،  و  کوچک  تولیدی 
دانش بنیان، استفاده از فناوری های نوین، توجه 
به منابع بین نسلی و ارزآوری پروژه ها، کمک به 
تأمین امنیت غذا و دارو، ایفای مسئولیت های 
اجتماعی و توجه به اقشار آسیب پذیر، کارنامه 

درخشانی از خود بر جای گذاشته است.

شمس الدین فرزادی پور در آن زمان گفته بود که: 
با توجه به افزایش هزینه های شرکت های هواپیمایی و 
از سوی دیگر تشدید تحریم ها مبنی بر تامین قطعات، 
بسیاری از ایرالین ها درخواست تغییر و افزایش نرخ های 

بلیت هواپیما کرده اند.
جمهوری  هواپیمایی  شرکت  سرپرست  گفته  به 
اسالمی ایران هزینه های شرکت های هواپیمایی افزایش 
از  بلیت هواپیما هم  نرخ  آن که  به  توجه  با  و  یافته 
ایرالین ها  بنابراین  است  نیافته  افزایش  گذشته  سال 
درخواست افزایش قیمت داده اند که این موضوع باید 

در شورای عالی هواپیمایی بررسی شود. 
او می گوید: فروش بلیت به صورت دالری متوقف 
شده، اما باید این موضوع در نظر گرفته شود که هم 
اکنون این فروش از طریق واسطه ها و دالالن در دفاتر 

شرکت های مسافرتی انجام می شود.
و  صنایع  از  بسیاری  اگر  که  می رسد  نظر  به 
ان  زیان  و  ضرر  با  تحریم،  از  دیده  اسیب  خدمات 
ایرالین های  نهایت  در  اما  هستند  گریبان  به  دست 
آن  و  یافته اند  را  زیان  این  از  رهایی  راه  ایرانی 
است. ایرانی  شهروندان  جیب  از  برداشت   نیز 

بلیت داخلی از بلیت ترکیه گران تر است
این در حالی است که مساله افزایش قیمت بلیت ها 
تا جلب توجه نمانیدگان مجلس نیز پیش رفته بود و 
در مهرماه سال جاری نیز نایب رییس کمیسیون امور 
عامل  را  نظارت  نبود  اسالمی  داخلی مجلس شورای 
اصلی قیمت باالی پرواز های داخلی دانست و گفته بود 
که: سازمان هواپیمایی برای رسیدگی به وضعیت ناوگان 
هوایی و مشخصا افزایش بی رویه قیمت بلیت هواپیما 
ورود کند. محمدحسن آصفری در ارزیابی از وضعیت 
ناوگان هواپیمایی کشور گفته بود که: متاسفانه قیمت 
بلیت هواپیما زیاد است؛ هواپیما ها متعلق به بیت المال 
و دولت جمهوری اسالمی ایران بوده، اما شرایط برای 
همه مردم جهت استفاده از هواپیما فراهم نیست و 
فقط امکان استفاده محدود قشری با درآمد خوب فراهم 

شده است.
وی نبود نظارت در حوزه فروش بلیت ها و چارتر ها 
جمله  از  را  آفالین  به صورت  برخی شرکت ها  توسط 
و  برشمرده  هواپیما  بلیت  قیمت  افزایش  دالیل 
پرواز  هواپیما  بلیت  قیمت  بین  مقایسه  با  افزود: 
می آید  وجود  به  سوال  این  داخلی  پرواز  با  ترکیه 
دارد؟ کمتری  قیمت  ترکیه  بلیت  بعضا  چرا   که 

آصفری با اشاره به تفاوت قیمت بین پرواز های داخلی 
گفت: مگر چه تفاوتی بین پرواز های داخلی وجود دارد 
که قیمت بلیت پرواز مشهد از کیش گران تر است؟ 
الزم است سازمان هواپیمایی برای رسیدگی به این موارد 
و مشخصا افزایش بی رویه قیمت بلیت هواپیما ورود 

کند.
سازمان هواپیمایی وارد می شود

اما به نظر می رسد در این میان اما ورود سازمان 
بهبود  به  کمک  برای  نه  ماجرا  به  کشور  هواپیمایی 
وضعیت برای شهروندان بلکه برای کمک به ایرالین ها 
باشد چرا که اخیرا رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
درباره تغییر تعرفه بلیت هواپیما گفت که با توجه به 
افزایش نرخ ارز و درخواست شرکت های هواپیمایی، این 
درخواست در حال بررسی است و و به محض نهایی 

شدن اعالم می شود. 
به گزارش ایسنا، محمد محمدی بخش در نمایشگاه 
حمل ونقل لجستیک و صنایع وابسته، درباره نرخ بلیت 
هواپیما توضیح داد: در حوزه نرخ بلیت هواپیما بر اساس 
قانون پنجم توسعه بحث شناورسازی و متعادل سازی را 
داشتیم که با توجه به شرایط کرونا و محدودیت هایی 
که در این دو سال پیش آمد، متوقف شد. دی ماه 

سال گذشته 15 درصد قیمت ها را در مقایسه با آذرماه 
کاهش دادیم که این قیمت ها همچنان پابرجاست.  

شرکت های  درخواست  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
هواپیمایی و افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه هایی که 
این این شرکت ها داشتند، درخواستی برای تغییر قیمت 
بلیت ارائه کردند که به محض تصویب اعالم خواهد 
شد؛ البته این درخواست ها در حال بررسی است و هنوز 
جزئیات آن مشخص نیست و به محض نهایی شدن 

اعالم می شود.
آیین نامه جدید حقوق مسافر به نفع مردم است

معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص دستورالعمل 
حقوق مسافر توضیح داد: دستورالعمل حقوق مسافر 
بازنگری شد؛ ما در این حوزه بحث منشور حقوق عامه 
باالدستی  قوانین  هواپیمایی جهانی  از سوی سازمان 
داریم؛ ازین رو با حضور شرکت های خصوصی و دولتی 
و ارائه دهندگان خدمات، جلسات متعدد برگزار و به 

دستورالعمل جدید حقوق مسافری منجر شد.
محمدی بخش ادامه داد: در این آیین نامه، حدود و 
قصور اختیارات معلوم است، لغو یا ابطال پروازها دالیل 
مختلفی دارد که متناسب با آنها تکالیفی برای مسافر، 
ایرالین ها و فرودگاه ها در نظر گرفته شده و ما بر مبنای 
آن نظارت خواهیم کرد. دستورالعمل جدید به سمت 
مردم است و رضایت مردم را دارد و تالش می کنیم اگر 
هم اشکالی در آن وجود دارد بعد از یک سال بازنگری 
کنیم. وی با اشاره به ساخت هواپیمای بومی بیان کرد: 
کارخانه هواپیماپیماسازی جمهوری اسالمی هسا است؛ 
پلتفرم اولیه این کارخانه، ایران 1۴0 بود که آن را بومی 
با اوکراین، این  با توجه به قطع همکاری  می دانیم و 
مسیر را را ادامه خواهیم داد با بومی سازی یا ساخت 
مشترک. اطمینان دارم بعد از اینکه سازمان هواپیمایی 
را  هواپیما  هر  پروازی  صالحیت  گواهینامه  کشوری 
صادر کند به مردم اطمینان بخشی خواهد داد که از این 

خدمات استفاده کنند.

خرید هوشمندانه هواپیما را در دستور کار داریم
خرید  درباره  کشوری  هواپیمایی  سازمان  رئیس 
هواپیما نیز اظهار کرد: ما خرید هوشمندانه را در دستور 
کار داریم. قریب به اتفاق کارشناسان صنعت معتقدند 
خریدهای برجامی، به خصوص ای تی آر هوشمندانه نبود 
یا با توجه به اقلیم و شرایط ایران، در اولویت نبود. البته 
ما خرید هواپیمای نو را در دستور کار داریم، اگر فضایی 
باز شود  و توافقی انجام شود، در دستور کار است، اما 

با روش هایی که کارشناسان ما تایید کنند.
محمدی بخش با اشاره به نقش تحریم ها در حوزه 
هوایی توضیح داد: علی رغم اینکه به ما هواپیما واگذار 
تحریم  هم  باز  قطعات  و  نشریات  امروز  تا  کردند، 
کوچکی  واژه  تحریم  هوایی  حوزه  در  و  است  بوده 
است، بلکه جنگ تمام عیار قدرت هاق دنیا در حوزه 
جمهوری  با  غیرنظامی  حوزه  در  خصوص  به  هوایی 
اسالمی است. ما حتی در حوزه خرید آمبوالنس که 
کار بشردوستانه ای است هم تحریم هستیم. بنابراین 
راهبرد چهارگانه ساخت، نهضت تعمیر، خرید هوای 
نو و خرید هواپیمای دست دوم در دستور کارمان قرار 
دارد.رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به اینکه 
آیا ساخت هواپیما در شرایط تحریمی امکان پذیر است، 
گفت: ساخت هواپیما مطالبه جدی رییس جمهوری 
است و در دستور کار وزارت راه، صمت و دفاع قرار دارد 
و ما باید به همه زیرساخت های آن دست پیدا کنیم. با 
توجه به شرایط تحریم حتما به بخش های مختلف آن 
توجه می شود، به خصوص در حوزه موتور که توجه 
جدی به توسعه آن داریم و مهم ترین موضوع سرریز 

دانش تخصصی در این حوزه است.
رکورد ٢.۴ میلیون نفر برای مسافران هوایی نوروز 

ثبت شد
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به آمار 
مسافران هوایی در سال 1۴01 بیان کرد: در ایام نوروز 
تعداد ۲.۴ میلیون نفر رکورد خوبی جابه جا شد، در ایام 

حج با سربلندی توانستیم ۴0 هزار نفر را جا به جا کنیم 
و پس از آن هم تعطیالت تابستانه و اربعین و جام 

جهانی بود.
محمدی بخش با اشاره به توسعه ناوگان هوایی اظهار 
کرد: هواپیماهایی که قابلیت بازگشت به چرخه پرواز 
پرواز  چرخه  به  راهبردی  برنامه  یک  اجرای  با  دارند، 
بازگشتند. ما از 95 هواپیمای در سال 9۸ اکنون به 
1۷5 فروند هواپیمای فعال رسیدیم و افزایش ناوگان در 
حوزه ترانزیت به 11 فروند کارگو رسیده و توانستیم در 
حمل و نقل بار سهمی داشته باشیم. همچنین نیاز ما 
550 فروند هواپیما با جمعیت موجود است و اگر به این 

تعداد نرسیم عرضه و تقاضا تناسب نخواهد داشت.
وی همچنین خاطرنشان کرد: طراحی و نیازسنجی 
ساخت هواپیمای ایرانی انجام شده و این هواپیما یک 
پلتفرم اولیه ایران 1۴0 داشته که به سیمرغ تبدیل شده 
است. هواپیمای مسافربری سیمرغ ۷5 نفره و طول 
آن از هواپیمای ایران 1۴0 بلندتر است. به زودی درباره 
ساخت هواپیما در اصفهان یک نشست خبری برگزار 
خواهیم کرد و دستاوردهای ایران در این زمینه اعالم 
خواهد شد. هم اکنون روی پلتفرم و طراحی جدید در 
حال تمرکز هستیم. اطالع رسانی در خصوص پیشرفت 
برنامه ساخت هواپیما توسط کنسرسیومی انجام می شود 
که کار را در دست دارد و به زودی در یک کنفرانس 
خبری اعالم می شود. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
درباره برخورد خدمه پرواز با مسافران اظهار کرد: از 
خدمه پرواز و همکاران حوزه حمل و نقل هوایی تشکر 
میکنم، در زمان کرونا بسیاری از افراد کارشان را تعطیل 
ادامه  کارشان  به  پروازی  خدمه  که  درحالی  کردند، 
دادند و در زمینه انتقال بیمار، واکسن و دارو همکاران 
مسئولیت گرفتند و بسیاری  از دنیا رفتند. روزانه گزارش 
های متعدد از احیای بیمار داریم که با جان و دل انجام 
تکریم  باید  واقفیم که  این  با وجود  وظیفه می کنند. 

مسافر داشته باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی افزایش پنج درصدی نرخ سود بانکی را رد 
کرد و گفت: فعال هیچ نرخی برای سود سپرده تعیین نشده است. 
به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی در همایش تحول دیجیتال بانک 
و بیمه، اظهار کرد: در شرایط تحریم یکی از مواردی که آمریکا از آن 
استفاده می کند حکمرانی دالر است، این کشور به دلیل اشرافی  که 
روی حکمرانی دالر دارد که اگر یک دالر در دنیا جابه جا شود، بر 
آن نظارت می کند و ما هم می خواهیم حکمرانی ریال را تقویت کنیم 
که هم نظارت بر آن آسان تر شود و هم جلوی پولشویی و فساد 
گرفته شود.وی ادامه داد: استفاده از هوش مصنوعی و قرارداده های 
هوشمند و زنجیره بلوک در شبکه بانکی به تحقق حکمرانی دیجیتالی 
ریال کمک می کند، همچنین سفته و برات الکترونیکی در شبکه 
نیاز  افزود:  بانک مرکزی  به کار گرفته می شود.رئیس کل  بانکی 
مشتری به فناوری های دیجیتال به معنای رهاشدگی نیست و باید 

با ابزارهای الکترونیکی در این خدمات نظارت شود.
کاهش شعب بانکی به ۲0 هزار شعبه

صالح آبادی با بیان اینکه استفاده از فناوری های دیجیتال موجب 
شده شعبه های بانکی کشور به ۲0 هزار شعبه کاهش پیدا کند، 
گفت: روند کاهش شعبه ها همچنان ادامه دارد و ما دنبال این 
بانک  کل  کنند.رئیس  عادت  وضعیت  این  به  مردم  که  هستیم 

مرکزی با بیان اینکه  90 درصد افراد باالی 1۸ سال از فناوری های 
بانکی استفاده می کنند، گفت: در شبکه بانکی کشور ماهانه بیش 
از 3.5 میلیارد تراکنش انجام می شود و سطح دسترسی شبکه بانکی 
کشور به فناوری های دیجیتال 99.99 درصد است.وی بیان کرد: 
شمولیت بانکی در حوزه تسهیالت دارای یک عقب ماندگی تاریخی 
است و باید از فناوری های دیجیتال در این زمینه هم استفاده بیشتر 
شود و در محیط آزمایشی بانک مرکزی موضوع لندتک ها دنبال 
می شود و همچنین مجوزهای بانک مرکزی در جهت نوآوری تسهیل 

می شود.
نقشه راه بانک مرکزی برای تحول دیجیتال بانکی 

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برای کنترل سود سپرده های 
بانکی و جلوگیری از خلق پول در شبکه بانکی هم از فناوری های 
دیجیتال استفاده می شود. بانک مرکزی برای تحول دیجیتال نقشه 
راه دارد و نیاز به زیرساخت ها و فناوری ها برای اجرای تحول دیجیتال 
در شبکه بانکی مشاهده می شود.او در جمع خبرنگاران نیز با اشاره 
به برنامه بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ سود سپرده بانکی، 
گفت: فعال هیچ نرخ مشخص جدیدی برای سود سپرده تعیین 
نشده است. بر این اساس فعال نمی توان گمانه زنی ها مبنی بر 

افزایش پنج درصدی سود بانکی را تایید کرد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خبر از تغییر تعرفه بلیت هواپیماها داد

واز بلیت هواپیماها در ارتفاع باال  پر
بلیت هواپیماها در حالی هر روز گران تر می شود که به نظر می رسد این گرانی هیچ ربطی به خدمات ارائه شده ندارد و مساله تنها جبران زیان ایرالین ها از 
طریق دست بردن در نرخ بلیت های هواپیماها باشد. مهرماه سال جاری بود که سرپرست شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران خبر از درخواست برای 
تغییر تعرفه بلیت ها داد و گفت:» با توجه به افزایش هزینه های شرکت های هواپیمایی بسیاری از ایرالین ها درخواست بررسی و تغییر نرخ ها در شواری 

عالی هواپیمایی را کرده اند.« 

رد افزایش ۵ درصدی سود بانکی از سوی صالح آبادی 

با مقایسه بین 
قیمت بلیت 

هواپیما پرواز 
ترکیه با پرواز 

داخلی این سوال 
به وجود می آید 

که چرا بعضا بلیت 
ترکیه قیمت 

کمتری دارد؟مگر 
چه تفاوتی بین 

پرواز های داخلی 
وجود دارد که 

قیمت بلیت پرواز 
مشهد از کیش 

گران تر است؟

دومین همایش علمی- پژوهشی گروه مالی اقتصاد نوین با ارائه شفاهی هشت 
مقاله منتخب و تقدیر پژوهشگران برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی و تبلیغات بیمه نوین؛ همایش علمی-پژوهشی گروه مالی 
اقتصاد نوین با هدف ایجاد زمینه تولید دانش، تبادل افکار و مباحث علمی بین 
کارکنان این مجموعه و استفاده از ظرفیتهای نیروی انسانی و اعضای گروه مالی 
اقتصاد نوین، با حضور مدیران عامل بیمه نوین و بانک اقتصاد نوین، علی بنیادی 
نائینی؛ معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ج.ا.ایران، علی استاد هاشمی؛ معاون 
نظارت بیمه مرکزی ج.ا.ایران، مدیران گروه مالی اقتصاد نوین و پژوهشگران شرکت 

کننده در این همایش برگزار شد.
حسین کریمخان زند؛ مدیرعامل بیمه نوین به عنوان شرکت برگزارکننده این رویداد 
علمی به کیفیت مقاالت ارائه شده در این همایش اشاره کرد و گفت: برگزاری چنین 
همایشی توسط بیمه نوین در سطح شرکت های گروه مالی اقتصاد نوین را باید آغازی 
برای تغییرات بینشی و راهکارهای پیشرفت خدمات مالی در این مجموعه به شمار 
آورد و امید است با همکاری مدیران عامل شرکت های مجموعه اقتصاد نوین شاهد 

اقدامات مشابه در جهت هم افزایی بیشتر باشیم.
وی در ادامه اذعان کرد: هیچ ایده پژوهشی ظرف یک یا دو سال به نتیجه و بازدهی 
مطلوب نمی رسد و این تحقیقات باید با همفکری و تعامل افراد دارای اندیشه، تداوم 
یافته و به مرحله اجرا درآیند. تغییرات پی در پی در فضای کسب و کار، بنگاه های 
اقتصادی را بیش از گذشته نیازمند پژوهش های کاربردی کرده است تا نتیجه عملی 

آن پاسخ های به هنگام در مواجهه با چالش ها باشد.
همچنین علیرضا بلگوری؛ مدیرعامل بانک اقتصاد نوین ضمن اشاره به آنکه نگاه 

به روش ها و ابزارهای جدید در بیمه نوین به خوبی در حال شکل گیری است، گفت: 
در گروه اقتصاد نوین که مجموعه ای از بازار خدمات مالی، سرمایه و خدمات فناوری 
اطالعات در بخش پرداخت است، نیاز به یک هم فکری گروهی همواره احساس 
شده است و این اقدام شرکت بیمه نوین می تواند سرآغاز رویدادهای علمی در این 
مجموعه بزرگ باشد. وی با بیان آنکه برآورده ساختن نیاز مشتریان باید اولویت ما 
باشد، افزود: در بازار خدمات مالی در دنیا، اکنون نیازها را مشتریان تعیین می کنند 
و ما به عنوان مجموعه ای که خدمات مالی انجام می دهد باید در این زمینه پیشگام 
بوده تا بتوانیم نیازمندی های مشتریانمان را پیش بینی کنیم. موضوعات انتخاب شده 
برای این همایش بسیار همگام با موضوعات روز دنیا بود اما باید حتماً این موضوعات 
بر اساس رویکرد نیازمندی های مشتری اجرایی شوند. در بخش پایانی این همایش 
علی بنیادی؛ معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی نیز خاطرنشان کرد: یکی از مسائل 
مهم در صنعت بیمه کشور این است که بتواند بازیگران مؤثر در بازار اقتصاد را 
شناسایی کند و محصوالت مشترکی در این خصوص را ارائه دهد. بنابراین باید از 
ظرفیت هایی که با تعامل میان دو نهاد بانک و بیمه وجود دارد، نهایت بهره را برد. 
اگر بتوانیم میان اکوسیستم بیمه ای کشور و بازار سرمایه ارتباط برقرار کنیم می توان 
ابزارهایی متناسب با نیاز بازار سرمایه طراحی کرد. محصوالتی مانند بیمه صندوق 
امانات یا بیمه های اعتباری که می توانند بازار سرمایه ایران را از این ظرف محدود 

فعلی خارج ساخته و دامنه های اثرگذاری آن را گسترده تر کند.
وی ضمن اشاره به رویکرد حمایتی بیمه مرکزی ج.ا.ایران با رویدادهای علمی در 
حوزه بازارهای مالی افزود: اتصال اکوسیستم فناوری اطالعات و صنعت بیمه هنوز 
آنچنان قدرتمند نیست، در بیمه مرکزی سعی شده است تا با برگزاری رویدادهایی 

با موضوعات استارتاپ و راه اندازی یک مرکز تخصصی این اتصال برقرار شود. یکی 
از رکن های اصلی از این مرکز به همکاری شرکت های بیمه باز می گردد و با توجه به 
آنکه یکی از محورهای اصلی این همایش بحث فناوری اطالعات است امید است از 

این پژوهش ها و حمایت های بیمه نوین نیز در این مرکز بهره داری شود.
بر اساس این گزارش، در بخش ارائه مقاالت؛ هیأت داوران شامل دکتر مرتضی 
معیری؛ عضو هیأت مدیره بانک اقتصاد نوین، دکتر علی کمندی؛ مشاور مدیرعامل 
بیمه نوین در امور فناوری اطالعات، دکتر غالمحسین احمدی؛ عضو هیأت مدیره 
بانک اقتصاد نوین و دکتر حمید رضا شماخی، مدیر سرمایه گذاری و امور سهام بیمه 
نوین پس از جمع بندی مقاالت ارائه شده، برگزیدگان این همایش را به شرح ذیل 

معرفی کردند:
مقاله »آینده پژوهی و شناسایی خألهای پژوهشی در حوزه اقتصادی، بیمه ای، 
بانکی و مالی )تحلیل بیبلیومتریک و پتنت( « نوشته امیرحسین مشاری، مرتضی 
موسوی و فاطمه طبیب شوشتری حائز رتبه اول، مقاله »استراتژی متنوع سازی 
محصوالت شرکت بیمه نوین با کاربرد تئوری فضای محصول و علم شبکه« نوشته 
نادیا محمدی و انور خسروی حائز رتبه دوم، مقاله »بررسی تأثیر هوش تجاری بر 
عملکرد شرکت در حوزه مشتری )مورد مطالعه: بیمه نوین(« نوشته ویدا خراسانی؛ 
حائز رتبه سوم، مقاله »شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی اثربخش 
 »Topsis ساختار حاکمیتی مدیریت ریسک در گروه های مالی با استفاده از رویکرد
نوشته محسن فتحی آقابابا و الهه پرنلو؛ حائز رتبه چهارم و مقاله »تأثیر تنوع جنسیتی 
در هیأت مدیره بر عملکرد شرکت« نوشته وحید منتی، سید حسین سجادی و فرامرز 
وطن خواه حائز رتبه پنجم شدند که با اهدای جایزه نقدی و لوح یادبود، تقدیر شدند.

گفتنی است؛ دبیرخانه این همایش در مدیریت طرح و توسعه شرکت بیمه نوین، 
محورهای »مدیریت ریسک در بانک ، بورس و بیمه«، »طراحی محصوالت و خدمات 
مالی جدید در بازار ایران«، »بازاریابی و فروش محصوالت مالی در بازار ایران«، 
»آینده پژوهی در حوزه های پولی و مالی«، »توسعه منابع انسانی در گروه های مالی«، 
»فرصت ها و راهکارهای ایجاد هم افزایی در گروه مالی اقتصاد نوین«، »حاکمیت 
شرکتی درگروه های مالی«، »کسب و کارهای نوپا در حوزه های پولی و مالی«، »نقش 
گروه های مالی در توسعه اقتصادی کشور« و »کاربرد فناوری اطالعات در گروه های 
مالی« را با فراخوان مشارکت کارکنان شرکت گروه مالی اقتصاد نوین، نمایندگان و 

کارگزاران متعامل با شرکت بیمه نوین اعالم کرده بود.

وه مالی اقتصاد نوین معرفی شدند وهشی گر برگزیدگان همایش علمی-پژ


