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خبر
پیام مدیرعامل بانک توسعه تعاون به مناسبت روز حسابدار:
جایگاه حسابداری در شفافسازی فرآیندهای مالی و اقتصادی،
بیبدیل است
حجت اله مهدیان ،مدیرعامل بانک توسعه تعاون طی پیامی ،روز حسابدار را
به جامعه حسابداری و مدیران مالی کشور تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی بانک توس��عه تعاون ،حجت اله مهدیان طی پیامی،
پانزدهم آذرماه مصادف با روز حس��ابدار را به عموم جامعه حس��ابداری کش��ور
تبریک و تهنیت گفت.
در متن پیام مهدیان آمده است:
حرفه حسابداری جایگاه مهمی در سیاستگذاری و مدیریت فرآیندهای مالی
در بدنه اقتصادی کش��ور داش��ته و حتی در عرصه تحوالت اقتصاد جهانی نیز،
جایگاه حرفه حسابداری و نقش عظیم آن بر کسی پوشیده نیست .اگرچه نقش
زنجیره تأمین مالی در فرآیندهای مالی و اقتصادی نقش��ی محوری اس��ت ،اما
درعینحال نقش بیبدیل حرفه حسابداری ،در راستای تقویت نظام مالی کشور،
شفافسازی اقتصاد و ایجاد زمینههای الزم برای ارتقای بهرهوری و صرفهجویی
در هزینههای عمومی کشور نیز غیرقابلانکار است.
بنده و همکارانم در بانک توس��عه تعاون ب��ه عنوان جوانترین بانک دولتی و
توس��عهای در کش��ور ،که متولی ارائه خدمات مالی و بانکداری به اقشار مختلف
جامعه اس��ت ،بهطور خاص ،توفیق خدمت به بخش مؤثر و ذیقیمتی در اقتصاد
کش��ور یعنی بخش تعاون را داریم ،بطوریکه تاکنون حدود  71درصد به بخش
تعاون اختصاصیافته اس��ت ،این گردش مالی قابلتوجه که همگی در خدمت
رونق تولید ،اش��تغال و تأمین نیازهای عمومی اقش��ار مختلف در کشور بوده و
تحقق و ت��داوم مدیریت این فرآیند مالی بزرگ ،جز با همکاری و اهتمام جدی
تمامی همکاران بنده ازجمله همکاران س��ختکوش ،خدوم ،متخصص و امین
حوزههای مالی و حسابداری این بانک ممکن نمیبود.
اینجانب به همین بهانه و به مناسبت فرارسیدن روز حسابدار که فرصتی برای
توجه به جایگاه حس��اس و بااهمیت جامعه حس��ابداری و حسابرس��ی کشور
میباش��د ،به تمامی فعاالن متخصص و امین ای��ن حوزه ،به خصوص همکاران
ارجمندم در شبکه بانکی ،تبریک و خدا قوت عرض نموده و برای همه فعالین این
حرفه حساس ،توفیق روزافزون و سربلندی از پروردگار منان خواستارم.

پروی��ز نجفیان مدیر امورش��عب
ته��ران در بازدید از س��تاد مدیریت
منطق��ه مرک��ز ته��ران تصری��ح
کرد:مش��تری مداری اصل��ی ترین
راهبرد بانک اس��ت و برای حرکت در
مسیر بانکداری نوین ،مشتری باید در
کانون توجه قرار گیرد.
به گ��زارش هیبنا ،پرویز نجفیان
مدیر امور ش��عب ته��ران در جریان
بازدید از ستاد مدیریت شعب منطقه
مرکز ته��ران ،وضعی��ت عملکردی
منطقه را در راس��تای تحقق اهداف
کالن بانک مطلوب دانس��ت و اظهار
داش��ت :با توج��ه ب��ه ظرفیت های
موجود در این منطقه ،باید بتوان بهره
مندی بیشتری کسب کرد .مسئولین

مدیری��ت باید با برنامه ریزی به گونه
ای عمل کنندکه شاهد رشد و توسعه
اهداف کمی و کیفی در تمامی زمینه
ها باش��یم.مدیر امور ش��عب تهران
تصریح کرد  :مش��تری مداری اصلی
ترین راهبرد بانک است و برای حرکت
در مسیر بانکداری نوین ،مشتری باید
در کان��ون توج��ه قرار گی��رد .برای
مش��تری یک س��بد خدمت ارزان ،
متن��وع و با کیفیت طراح��ی و ارائه
کنی��م ت��ا زمانی ک��ه به ای��ن نقطه
نرسیدیم  ،نمی توانیم پیشرو باشیم.
نجفی��ان در ادامه با تأکید بر لزوم
به��ره گی��ری از دانش س��ازمانی در
تصمیم گی��ری ها گف��ت  :تصمیم
گیری های مبتنی بر دانش منجر به

موفقیت س��ازمان می ش��ود .امروزه
صرفاً سرمایه های مالی و نیروی کار
جزو منابع اقتصادی نیس��تند  ،بلکه
مناب��ع اصلی اقتصاد  ،دانش محوری
اس��ت.مدیر امور ش��عب ته��ران بر
ضرورت تسلط کارکنان بر بخشنامه
ه��ا و دس��تورالعمل ه��ای بان��ک و
بکارگیری این مهارتها در بازار رقابتی
فعلی تأکید کرد و گفت  :دقت نظر در
راس��تای ایفای تکلیف  ،راهنمائی و
مش��اوره به مش��تریان همواره مورد
تأکید مدیران ارشد بانک بوده و این
مهم فقط با تسلط کافی بر بخشنامه
ها و ضوابط محقق می شود.
در ادامه  ،مدیر امور شعب تهران از
دوایر مدیریت و شعبه طالقانی بازدید

کرد .وی در پی بررسی مانده منابع ،
تس��هیالت و مطالبات مع��وق و هم
چنین روند عملیات اداری در زمینه
انج��ام ام��ور پرس��نلی  ،هزینه های
درمانی  ،چگونگی ارزیابی پرونده ها و
انجام امور بازرسی و حقوقی و اقدامات
دوایر تجهیز و پشتیبانی ،امور مالی و
داده ها  ،سیستم ها و حوزه حراست
تصریح کرد :مدیریت ش��عب منطقه
مرکز ته��ران در مجم��وع از برآیند
عملیاتی مناس��بی برخوردار است و
انتظار این است که با حفظ و تثبیت
روند رو به رشد موفقیت های کسب
ش��ده در گذش��ته ؛ با برنامه ریزی و
اتخاذ تدابیر الزم و همچنین تالش و
پشتکار بیش��تر  ،رتبه مدیریت را در

بخش ه��ای عملکردی بانک در بین
مدیریتهای شعب ارتقاء دهید.نیک
بنیاد مدیر شعب منطقه مرکز تهران
در ادام��ه  ،نس��بت به ارائ��ه گزارش
خالص��ه ای از وضعی��ت و عملکرد
مدیریت شعب منطقه پرداخت و آگاه
ب��ودن تمامی کارکن��ان مدیریت از
مانده مناب��ع  ،مطالب��ات  ،خدمات
بانکداری و  ...را یک اصل مهم دانست
و افزود  :در دنیای رقابتی امروز باید با
آگاه��ی داش��تن از وض��ع موجود و
توانائ��ی ه��ای بالقوه خ��ود نیازها و
خواس��ته های مشتریان را شناسائی
نموده و با همت  ،ت�لاش و بازاریابی
های هدفمند مسیر پیشرفت بانک را
بیش از پیش هموار نمود.

مدیرعاملبانکتوسعهصادراتاعالمکرد:

ارائهخدماتوتسهیالتبهصادرکنندگانحائزشرایط
مدیر عامل بانک توسعه صادرات
گفت:خوشبختانه این بانک هیچگونه
محدودی��ت منابع به لح��اظ ارزی و
ریال��ی ندارد و آمادگی دارد به تمامی
صادرکنندگان حائز شرایط خدمات و
تسهیالت خود را ارائه کند.
به گ��زارش رواب��ط عمومی بانک
توسعه صادرات ایران ،دکترعلی صالح
آبادی در نشس��ت مجازی بررس��ی
خدمات بانک توسعه صادرات ایران،
تامین مالی صادرکنندگان ،مسائل و
مشکالت و راهکارها در استان کرمان
ضم��ن تاکید بر اهمی��ت ارزآوری از
طریق ص��ادرات کاالی غیر نفتی در
ش��رایط محدودی��ت های ناش��ی از
تحری��م های نفتی ،گف��ت :ضرورت
تامین نیازهای ارزی کشور در شرایط
خاص کشور ،این حوزه از تجارت را از
فعالیتی لوکس به فرایندی با اهمیت،
اثر گذار و سرنوش��ت س��از در عرصه
اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

وی با اشاره به مشکالت متعدد در
مس��یر صادرات اع��م از چالش های
حمل و نقل ،گمرک و نقل و انتقاالت
مالی ،صادرکنندگان را سربازان خط
مقدم جنگ اقتصادی دانست و اظهار
داشت :وظیفه اصلی ما به عنوان بانک
تخصصی حام��ی صادرات کش��ور،
حمای��ت هم��ه جانبه و مس��تمر از
صادرکنندگانی اس��ت که علی رغم
ریسک های جدید حوزه تجارت بین
الملل ،حداکثر ت�لاش خود را به کار
بسته و صادرات را مدیریت میکنند.
مدیرعامل بانک توس��عه صادرات
ایران اعالم کرد :خوشبختانه این بانک
هیچگون��ه محدودیت منابع به لحاظ
ارزی و ریالی ن��دارد و آمادگی دارد به
تمامی صادرکنندگان حائز ش��رایط
استانکرمانخدماتوتسهیالتخود
را ارائه کند.صالح آبادی با بیان اینکه،
امیدوارم با مش��ارکت ات��اق بازرگانی
ارتباط موثر بین صادرکنندگان و بانک

توس��عه صادرات شکل گیرد؛ تصریح
کرد:آمادگی داریم انواع خدمات بانکی
اعم از تسهیالت ریالی و ارزی ،اعطای
ال سی داخلی و ضمانت نامه و خرید و
ف��روش ارز از طریق صرافی توس��عه
ص��ادرات را در اختیار صادرکنندگان
استان قرار دهیم.وی با تاکید بر اینکه
هی��چ مش��کلی ب��رای تامی��ن مالی
صادرکنن��دگان وجود ن��دارد ،گفت:
صادرکنندگاناستانکرمانمیتوانند
به تناس��ب میزان ص��ادرات از منابع
ارزی و ریال��ی بانک توس��عه صادرات
ایران استفاده کنند.مدیرعامل بانک
توس��عه صادرات ایران اذعان داشت:
این بانک بالغ بر 550میلیارد تومان به
صندوق توسعهملی بازپرداخت داشته
و مجددا از این محل تسهیالت دریافت
کرده اس��ت که با رایزن��ی های انجام
ش��ده با س��ازمان توس��عه تجارت و
استخراج لیس��تی از صادرکنندگان،
تسهیالت تلفیقی خود را با نرخ 14.5

تامیننیازهایخردباتسهیالتبانککارگشایی
بان��ک کارگش��ایی از واحدهای
تابعه بان��ک ملی ایران در راس��تای
تحق��ق مس��ئولیت اجتماعی خود و
رف��ع نیازه��ای خرد مش��تریان ،در
هشت ماه ابتدای امسال بیش از 218

هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه و
جعاله پرداخت کرده است.به گزارش
روابط عمومی بان��ک ملی ایران ،این
بانک خدمات��ی از قبیل پرداخت وام
قرض الحس��نه ،پرداخت تسهیالت

جعاله احتیاجات ضروری ،نگهداری و
حفاظت از طال و جواهرات مشتریان
به ویژه تولیدکنندگان طال ،تخصیص
صندوق امانت به مش��تریان ،افتتاح
انواع حس��اب های بانک��ی ،خدمات

درصد،باحداقلبوروکراسیوکمترین
زمان به آنها اعطا می کند.وی در پاسخ
به سوال مطرح شده در این نشست در
مورد ن��رخ تس��هیالت اعطایی بانک
توسعهصادراتایران،گفت:تسهیالت
تلفیقی بانک توسعه صادرات ایران ،با
ن��رخ مصوب  14.5درص��د در اختیار
مش��تریان قرار می گیرد و حجم این
تس��هیالت بس��تگی به میزان تامین
منابع از صندوق توسعه ملی دارد.

بانکداری الکترونیک ،حراج س��که با
دستور بانک مرکزی به منظور تنظیم
بازار و  ...را ارایه می کند.
تس��هیالت قرض الحس��نه بانک
کارگش��ایی در ازای ترهین  50گرم

یادآور می ش��ود ،نشست مجازی
بررس��ی راهکاره��ای تامی��ن مالی
صادرات با هدف واکاوی مش��کالت و
مس��ائل صادرکنن��دگان و نیز اطالع
رس��انی در مورد تسهیالت و خدمات
بانک��ی به ح��وزه ص��ادرات با حضور
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران
وجمع��ی از صادرکنن��دگان بخش
خصوصی به میزبان��ی اتاق بازرگانی
کرمان برگزار شد.

ط�لا در قالب ی��ک فقره س��ند 20
میلی��ون ریال��ی در ه��ر ق��رارداد و
تسهیالت جعاله در ازای ترهین100
گرم طال تا س��قف  100میلیون ریال
است.

اگزیم بانک آماده حمایت همه
جانبه از صادرات استان کرمان
نشست مجازی بررس��ی راهکارهای
تامی��ن مالی ص��ادرات با ه��دف واکاوی
مشکالت و مسائل صادرکنندگان و اطالع
رسانی در مورد تسهیالت و خدمات بانکی
به حوزه صادرات با حضور مدیرعامل بانک
توس��عه ص��ادرات ای��ران وجمع��ی از
صادرکنندگانبخشخصوصیبهمیزبانی
اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه
صادرات ،صیدطاهر دارآفرین رئیس شعبه
کرمانبانکتوسعهصادراتگفت:ظرفیت
صادرات بی��ش از یک میلیارد دالری این
استان بیانگر ضرورت توسعه خدمات بانک
توس��عه صادرات ایران به صادرکنندگان
است.
وی با اشاره به ظرفیت های قابل توجه
اس��تان کرمان در بخش های کشاورزی،
مع��دن و صنع��ت ،گف��ت :بخ��ش های
کش��اورزی به ویژه محصول استراتژیک
پسته ،معدن ،فوالد و صنایع خودرو سازی
در زمین��ه ص��ادرات می تواند ب��ه مثابه
پیش��رانه در اقتصاد کش��ور عمل کند و
محرک س��ایر بخش ها باش��د.وی اظهار
داش��ت :به نظر می رس��د هنوز جای کار
بسیار است و می توان با همکاری درون و
برون اس��تانی جایگاه بهتری را برای این
استان در حوزه صادرات رقم زد.دارآفرین
ضمن تاکید بر ضرورت حمایت بیشتر از
صادرات و صادرکنندگان اس��تان کرمان،
گف��ت :بان��ک توس��عه ص��ادرات ایران
تس��هیالت س��رمایه در گردش ریالی از
محل منابع تلفیقی بانک و صندوق توسعه
مل��ی را با نرخه��ای  13/5درصد و 14/5
درصد و تس��هیالت س��رمایه در گردش
ریالی از محل منابع صندوق توس��عه ملی
به شرکت های دانش بنیان را با نرخ سود
 12درص��د در اختیار مش��تریان قرار می
دهد.وی افزود :بانک توسعه صادرات برای
صادرکنندگان دارای رتبه اعتباری خوب،
دارن��دگان وثیق��ه ضمانتنام��ه صندوق
ضمانت صادرات ایران و صادرکنندگانی
ک��ه بیش از 50درصد ب��ه ایفای تعهدات
ارزی خود عمل کرده باشند،در نرخ سود
تسهیالت ریالی از منابع بانک تخفیف در
نظر می گیرد.به گفته رئیس شعبه کرمان
بانک توس��عه صادرات ایران ،این بانک به
تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران،
تسهیالتی با نرخ سود  15درصد اعطا می
کند؛ همچنین تس��هیالت س��رمایه در
گردش ارزی در این بانک با نرخ س��ود در
دامنه  5 -7درصد اعطا می شود.
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