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بانک و بیمه

ارتقاء سطح پاسخگویی شبکه بانکی کشور در دولت سیزدهم
در دولت سیزدهم با توجه به رویکرد مردمی این دولت و همچنین برگزاری متعدد 
میزهای خدمت، س�طح پاسخگویی شبکه بانکی کش�ور افزایش چشمگیری یافته 

است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مس��کن _ هیبنا، مرکز بازرس��ی وزارت اقتصاد برای تحرک 
بخش��ی به نظام بانکی و مالیاتی در پاس��خگویی به مطالبات مردم فعالیت خود را منسجم تر 
کرده است. در همین راستا، با توجه به نیاز هر چه بیشتر فضای مالی و بانکی به پاسخگویی 
و ش��فاف س��ازی و افزایش مطالبات مردم و فعاالن اقتصادی با ارتقاء س��طح خدمات در این 
حوزه، مرکز بازرس��ی وزارت اقتصاد برای همس��ان س��ازی مطالبات و سطح پاسخگویی وارد 
عمل شده است. آمارهای انتشار یافته از میزهای ارتباطات مردمی حوزه وزارت اقتصاد که در 
جریان س��فرهای اس��تانی رییس جمهوری منتشر شده حاکی از آن است که پس از استقرار 
دولت س��یزدهم و رویکرد مردمی وزارت اقتصاد و همچنین نظارت مس��تمر آن، نظام بانکی 
و مالیاتی فعالیت خود را در این بخش نس��بت به گذشته افزایش داده و پاسخگویی مدیران، 
رش��د چشمگیری داشته اس��ت. نتایج دریافتی از گزارش های مسووالن مرکز بازرسی وزارت 
اقتصاد در زمینه پاسخگویی به مطالبات مردم در حوزه های بانکی، مالیاتی، بیمه و … نشان 
می دهد، بیش از س��یصد هزار مراجعه حضوری چهره به چهره و مالقات غیرحضوری ظرف 

مدت فعالیت دولت سیزدهم صورت گرفته است.

مدیر عامل بانک دی:

شناسایی ظرفیت های منطقه تحت فعالیت شعبه 
ضرورت توسعه بازاریابی است

مدیرعامل بانک دی در بازدید از شعبه نیاوران بر ضرورت شناسایی کسب و کارهای مستقر 
در محیط جغرافیایی شعب در گسترش دامنه خدمات و بازاریابی تأکید کرد.

ب��ه گزارش روابط عمومی بانک دی، علیرضا قیطاس��ی با اش��اره به موقعیت مکانی ش��عبه 
نیاوران از لحاظ تراکم ش��رکت های تجاری و اداری گف��ت: بازاریابی هدفمند در این منطقه 
ناظر به ش��ناخت بافت تجاری و اداری ش��رکت های مستقر در نزدیکی شعبه است.وی افزود: 
برگزاری جلس��اتی برای شناس��ایی نیازها و انتظارات مش��تریان از خدمات بانکی و تسهیل 
دسترس��ی آنان به خدمات مورد انتظار از طریق تس��لط ش��عبه به ظرفیت های منطقه تحت 
فعالیت و ش��یوه های انطباق محصوالت با نیازهای مش��تری میس��ر می شود.قیطاسی ضمن 
دریافت گزارشی از شاخص های عملکردی شعبه بر ضرورت حرکت هدفمند تمامی کارکنان 
برای تحقق اهداف تعیین شده شعب تأکید کرد.بازدید از شعبه نیاوران فرصتی شد تا عالوه 
بر دیدار و گفتگوی مستقیم با مشتریان، کارکنان شعبه نیز در فضایی صمیمی با مدیرعامل 
بانک به گفت وگو نشس��ته و مش��کالت خود را با وی در میان بگذارند.در حاشیه این بازدید 
قیطاسی ضمن بازدید از شرکت امید بنیان دی با مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و کارکنان 

این شرکت به گفتگو نشست.

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سینا به حد نصاب نرسید
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بانک سینا 
که در هتل انقالب تهران برای تصویب صورت های مالی س��ال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه 

۱۴۰۰ برگزار شد، به دلیل نرسیدن به حدنصاب قانونی، تشکیل نشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی:

بانک مرکزی پرقدرت تر می شود
س�خنگوی کمیس�یون اقتصادی گفت: با تصویب نهایی طرح اصالح قانون بانک 
مرکزی، قدرت این نهاد سیاست گذار افزایش پیدا خواهد کرد و عملکرد بانک ها به 

طور مستقیم مورد بررسی قرار می گیرد.
مهدی طغیانی، سخنگو کمیسیون اقتصادی درمجلس شورای اسالمی و نماینده مردم اصفهان 
درگفت وگو با خبرنگار ایِبنا درباره طرح اصالح قانون بانک مرکزی گفت: اصالح قانون بانک مرکزی 
درنوبت دستور صحن علنی قرار دارد و در یک یا دو ماه آینده وارد دستور خواهد شد.  وی درباره  
ضرورت طرح اصالح بانک مرکزی بیان کرد: علت اصلی ضرورت طرح اصالح بانک مرکزی انضباط 
بخشی به نظام بانکی است. به این معنا پس از تصویب نهایی این طرح، قدرت بانک مرکزی افزایش 
پیدا خواهد کرد و عملکرد بانک ها به طور مس��تقیم مورد بررس��ی قرار می گیرد و جلوی تخلف 
احتمالی آنها به موجب قانون گرفته می ش��ود. در حال حاضر بانک مرکزی از اختیار این برخورد 
بازدارنده محروم است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی درباره مهم ترین قسمت طرح اصالح بانک 
مرکزی اظهار داش��ت: طرح اصالح بانک مرکزی نیمه اس��تقاللی برای رئیس کل بانک مرکزی 
در سیاس��تگذاری ها قائل می شود که در مقابل آن باید درباره اهداف تعیین شده، پاسخگو باشد. 
ابزارهای این کار مانند بحث نظارت بربانک ها هم در اختیار بانک مرکزی قرار داده خواهد شد تا 
بتواند با نظارت مناسب به طور الزم و کافی اهداف را دنبال کند.  نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی در رابطه با بانک های خصوصی ابراز کرد: بانک های خصوصی در طرح اصالح بانک 
مرکزی دیده نشده اند، اما اصالح نظام بانکی قسمتی درباره بحث های مربوط به قراردادها، عقود 
و ... که به نوعی بانکداری بدون ربا )ش��بیه س��ال ۶۱( است، دارد که با تصویب آن مسائل مربوط 
به بانک های خصوصی هم مورد توجه قرار خواهد گرفت. طغیانی درباره مزایای مالیات برعایدی 
بر س��رمایه نیز بیان کرد: مالیات بر عایدی به معنای مالیات از رفتارها و اقداماتی است که خارج 
از مس��یر مولد اقتصاد انجام می ش��ود. نیاز داریم تا در اقتصاد کشورمان سرمایه گذاری در تولید 
صورت گیرد و سرمایه ها به سمت خرید و فروش ارز و ملک و خودرو حرکت نکند. وی در ادامه 
افزود: مالیات برعایدی سرمایه سبب خواهد شد تا جذابیت سوداگری کاهش یابد. بنابراین از جنس 
مالیات بر رفتارهای اقتصادی مولد است، ضمن اینکه بر زندگی مردم موثر واقع می شود. به این 
معنا، مانع رفتارهایی که بازار را به سود دالالن داغ می کند و یک باره کاالیی  ۲۰۰ میلیون اختالف 

قیمت کارخانه و بازار پیدا می کند، خواهد شد.

با حکم دکتر احم��د بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین ، اصغر طاهر 
پور اصل بعنوان معاون برنامه ریزی و توسعه سازمانی مدیرعامل منصوب 

شد.
ب��ه گزارش روابط عموم��ی بانک کارآفرین، دکتر احم��د بهاروندی در 
مراس��م معارفه معاونت برنامه ریزی و توس��عه سازمانی ضمن تاکید بر با 
اهمیت خواندن برنامه ریزی بلند مدت برای سازمان ها خاطر نشان کرد: 
برنامه ریزی یکی از مهم ترین ارکان رسیدن به هدف است و باید با برنامه 
ریزی های بلند مدت از مخدوش ش��دن و تحت شعاع قرار گرفتن برنامه 

های سازمان جلوگیری کرد.
وی خطاب به طاهر پور گفت: باید با نگاه زیر س��اختی به سمت برنامه 
ریزی های بلند مدت برویم تا بانک را از موضوعات و تکانه های تحمیلی 

دور کنیم.
محمدرضا خورسندی عضو هیات مدیره بانک نیز، معاونت برنامه ریزی 
و توسعه سازمانی را موتور محرک سیستم خواند و تاکید کرد: همکاری و 
هماهنگی با بخش فناوری اطالعات زمینه ساز بهترین تصمیمات سازمانی 
اس��ت و استفاده از تجربیات گذشته موجب می شود موفق تر عمل کرد.

تلفیق تجربه گذشته و نوآوری موجب تحول در بانک خواهد شد.
در ادامه این مراس��م مهدی سیف علیش��اهی دیگر عضو هیات مدیره 

بانک گفت: با حضور طاهر پور هیات عامل بانک در حال تکمیل ش��دن 
است.در روزهایی که بخش فناوری اطالعات بانک در حال پوست اندازی 
اس��ت، حضور افراد با تجربه در بخش برنامه ریزی کمک زیادی به بانک 

خواهند کردکه ازاین حیث باید از دکتر بهاروندی تشکر کرد.
وی با اش��اره به نیاز بانک به تغییر در برخی فرآیندهای اجرایی تاکید 
ک��رد: در برخی مواق��ع فرآیندهای حال حاضر بانک ب��ه قدر ی زمان بر 
هستند که رقابت پذیری بانک در مقابل سایر بانکها را کاهش می دهند، 
ب��ه همین جهت برنامه ری��زی در جهت کاهش فرآینده��ای اجرایی در 

خدمت رسانی بسیار موثر است. به این جهت نیازمندیم تا با همفکری و 
همیاری معاونت های مربوطه فرآیندهای مهم در بانک را تسهیل کنیم.

سید جالل مسعودیان معاون مدیرعامل در فناوری اطالعات نیز ضمن 
خوش آمدگویی به دکتر طاهرپور معاونت برنامه ریزی و توس��عه سازمانی 
گفت: حوزه برنامه ریزی و توس��عه س��ازمانی ابعاد گسترده ای دارد و از 
بخش هایی در سازمان است که همه بخش ها مخصوصا فناوری اطالعات 
از آن نف��ع م��ی برند، در این مقطع نیز بای��د دو معاونت فناوری و برنامه 

ریزی در کنار یکدیگر کارهای مشترک و جامعی انجام دهیم.
وی ادامه داد: برنامه های توس��عه ای برای بهبود جامعه مهم هستند، 
برای شناخت آسیب ها، مشکالت و چالش های فرارو تنظیم برنامه مدون 
کوتاه مدت که در آن وظابف همه بخش ها مش��خص شده باشد بسیار با 
اهمیت تر اس��ت، و زمانی که این تمرکز صورت گیرد فرآیندها و هزینه 
های جاری کاهش خواهند یافت، چرا که در برخی مواقع عدم ش��فافیت 
س��هم هر واحد در اجرا موجب زمان بر ش��دن فرآینده��ای اجرایی می 
ش��ود. در این مراس��م دکتر اصغرطاهر پور معاونت برنامه ریزی و توسعه 
س��ازمانی نیز ضمن برشمردن سوابق پیشین خود در بانک صادرات، ابراز 
امیدواری کرد بتواند گام موثری در راس��تای توس��عه س��ازمانی در بانک 

کارآفرین بردارد.

معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمانی بانک کارآفرین منصوب شد

عص�رآزادی / س�رویس بانک و بیم�ه: بانک 
مس�کن ب�ا ایف�ای نقش�ی پررن�گ در ط�رح 
مس�وولیت اجتماعی ویژه آزادس�ازی زندانیان 

جرایم غیرعمد، مورد تقدیر قرار گرفت.
به گ��زارش س��رویس بانک و بیمه عص��رآزادی از 
هیبنا ، مراسم اختتامیه مرحله اول آزادی ۱۱۰ نفر از 
مادران و همس��ران معسر زندانیان جرایم غیرعمد به 
همت آستان قدس رضوی و به میزبانی بنیاد کرامت 

رضوی برگزار شد.
در این مراس��م، حجت االسالم والمس��لمین احمد 
مروی، تولیت آس��تان قدس رض��وی، مالک رحمتی 
قای��م مق��ام تولیت آس��تان قدس رضوی، محس��ن 
منصوری اس��تاندار تهران، غالمعلی محمدی رییس 
س��ازمان زندان ه��ا و اقدام��ات تامین��ی و امنیت��ی 
کش��ور، محمدحس��ین اس��تادآقا مدیر بنیاد کرامت 
رضوی،مصطفی زمانیان دس��تیار وزیراموراقتصادی و 
دارایی، مصطفی خاکس��ار قهرودی قایم مقام کمیته 
امداد امام خمین��ی )ره(،محمود ش��ایان مدیرعامل 

بانک مسکن و برخی مسووالن دیگر برگزار شد.
حجت االس��الم و المس��لمین مروی تولیت آستان 
ق��دس رضوی، کمک به آزادی بان��وان زندانی جرایم 

غیر عم��د مالی را از ارزش��مندترین و محبوب ترین 
اعمال خیر نزد خداوند متعال دانست.

همچنی��ن مالک رحمتی قایم مقام تولیت آس��تان 
قدس رضوی با اش��اره به اهمی��ت انفاق و نقش مادر 
در کانون خانواده، گف��ت: آزادی یک زندانی زن آزاد 
کردن یک نفر نیست، بلکه نجات یک خانواده است.

محمدحسین اس��تادآقا مدیر بنیاد کرامت رضوی 

نیز، در این مراس��م، با تقدیر از نقش بانک مسکن در 
امر آزادس��ازی زندانیان جرایم غیرعمد، عنوان کرد: 
چه��ار بانک از جمله بانک مس��کن، تاکنون در بحث 

مسوولیت اجتماعی مشارکت خیلی خوبی داشتند.
محم��دی ریی��س س��ازمان زندان ه��ا و اقدام��ات 
تامین��ی و امنیت��ی کش��ور، نی��ز در این مراس��م از 
 خیری��ن به ویژه بانک مس��کن تقدیر و تش��کر کرد.

این مراسم در محل بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
قدس رضوی برگزار شد. بر اساس این گزارش، بانک 
مس��کن، در راستای انجام رس��الت و مسوولیت های 
خود، همچون گذشته، با مشارکت در پویش »دوباره 
زندگ��ی« در آزادی زندانیان و حمایت از خانواده های 
آنان سهیم شد و سهم خود را در این پویش به میزان 

۱۰ میلیارد ریال اهدا کرده است.

مجم�ع عموم�ی س�االنه صن�دوق تامی�ن 
خسارتهای بدنی برای اولین بار پس از تاسیس 
این صن�دوق با حضور وزیر ام�ور اقتصادی و 
دارایی و همه اعض�ای مجمع، هیات نظارت و 

مدیران ارشد صندوق برگزار شد.
وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی در این نشس��ت با 
تاکید ب��ر ضرورت حفظ چابکی س��اختار صندوق 
تامی��ن خس��ارتهای بدنی و تقوی��ت انضباط مالی 
تاکید کرد: تسریع و تسهیل در ارائه خدمت رسانی 

در این صندوق ضروری است.
سیداحس��ان خاندوزی با اشاره به عملکرد موفق 
صندوق در س��الهای گذشته، خواستار تداوم برنامه 
ه��ای صندوق در زمینه هوشمندس��ازی فرآیندها 
در خدم��ت از طریق ایجاد و طراحی س��امانه های 

الکترونیک شد.
وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی ضم��ن تاکید بر 
مولدسازی دارایی ها و منابع صندوق به مثابه یک 
نه��اد پویا و کارآمد، بر هم افزایی و تعامل بیش��تر 
با دس��تگاه های متولی کاهش تصادفات و انجام و 

اجرای تکالیف مقرره قانونی تاکید کرد.

خان��دوزی عملک��رد و خدمات صن��دوق تامین 
خسارتهای بدنی را به عنوان پشتیبان صنعت بیمه 
معرفی و ادامه داد: صندوق باید به عنوان یک نهاد 
ارزش آفرین به افزایش رضایتمندی مردم از طریق 

ارائه خدمات سریع و قانونی گام بردارد.
رئیس مجمع صندوق تامین خسارتهای بدنی از 
تالش های ارزنده همکاران و هیات نظارت صندوق 

نیز قدردانی کرد.
گفتنی است در این نشست، صورت های مالی و 
عملکرد صندوق تامین خسارتهای بدنی که قبال به 
تایید س��ازمان حسابرسی کل کشور رسیده بود به 

تصویب اعضای مجمع عمومی صندوق رسید.

مجم�ع عمومی عادی س�االنه ش�رکت بیمه 
تجارت نو با حضور جمعی از سهامداران شرکت، 
اعض�ای هیات مدی�ره و نماین�دگان نهاده�ای 
نظارتی از بیمه مرکزی،  س�ازمان بورس و اوراق 
بهادار و موسسه حسابرس�ی درمحل مجموعه 
فرهنگی تربیتی ش�هید مفتح – سالن همایش 
ها برگزار و امکان مش�اهده آن به صورت زنده 
در اختیار تمامی س�هامداران حقیقی ش�رکت 

قرار گرفت.
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی بیم��ه تجارت نو؛ در 
این مجمع که به ریاس��ت احس��ان م��رادی ، رئیس 
هیات مدی��ره بیمه تجارت نو و ب��ا حضور بیش از ۹۵ 
درصد از سهامداران برگزار شد، عملکرد هیات مدیره، 

ترازنامه و صورت های مالی این شرکت در سال مالی 
منتهی به ۲۹ اس��فند ۱۴۰۰ از سوی صاحبان سهام 
حاضر در جلس��ه تصویب ش��د و سود خالص شرکت 
مع��ادل ۲۵۰ میلی��ارد ریال اعالم ش��د و براس��اس 
تصمیم مجمع مقرر ش��د به ازای هرس��هم ۱۰ ریال 
سود تقس��یم و مابقی به حساب سود انباشته منظور 
ش��ود تا درآینده نزدیک جهت افزایش سرمایه مورد 

بهره برداری قرار گیرد.
ش��رکت بیمه تجارت نو در سال ۱۴۰۰ توانسته به 
س��ود خالصی حدود ۲۵۰ میلیارد ریال دست یابد و 
با تصویب مجمع بالغ بر۶۰ میلیارد ریال )به ازای هر 

سهم ۱۰ ریال( آن را بین سهامداران تقسیم نمود.
س��ود ناخالص فعالیت های بیمه ای ش��رکت طبق 
صورت های مالی حسابرس��ی شده سال مزبور حدود 
۱۷۴۴ میلیارد ریال بوده اس��ت که از این لحاظ می 
توان شرکت بیمه تجارت نو را در از جمله شرکت های 
بیمه ای که از عملیات بیمه گری خود س��ود کس��ب 

کرده اند به شمار آورد.
پس از این مهم به س��هامداران فرصت داده شد تا 
به طرح پرس��ش های خود بپردازند ک��ه درنهایت با 
پاسخگویی گردانندگان مجمع صورت های مالی این 

شرکت برای دوره مالی مذکوربه تائید مجمع رسید.

 برگزاری مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی
با حضور وزیر اقتصاد

 مهر تایید سهامداران بر عملکرد 
بیمه تجارت نو

مدیرعامل موسس�ه اعتباری مل�ل در جمع 
کارکنان حوزه کرمان ،ضمن تبریک عید غدیر 
خ�م از تالش های همکاران حوزه در تس�هیل 

خدمات رسانی به مردم تشکر و قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: در 
این جلسه که دکتر پورابراهیمی نماینده محترم مردم 
کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اس��المی ایران نیز حضور داشت، مدیرعامل موسسه 
ضم��ن بیان حدیثی از امام رض��ا)ع( گفت :در بحث 
امر به معروف و نهی از منکر می بایست آبروی افراد 
حفظ شود و این مهم با روی گشاده به اجرا درآید، تا 

اثرگذاری الزم را داشته باشد.
ایش��ان در خص��وص ارائه خدمات ب��ه مردم بیان 
داش��ت: خدمات را در اسرع وقت و به بهترین نحو به 
مردم ارائه دهید و حق الناس را در نظر داشته باشید، 
که این امر تا جایی اهمیت دارد که شهدا با تمام مقام 
و مرتب��ه ای که در نزد خداون��د دارند، نمی تواند در 

صورت داشتن حق الناس وارد بهشت شوند.
حجت االس��الم جوادی ضمن گرامیداش��ت یاد و 
خاطره شهدای انقالب اس��المی تصریح کرد، شهدا 
با ایثار جان خود باعث ایجاد امنیت در کش��ور شده 
اند،که یکی از ش��اخص ترین ش��هدا، س��ردار شهید 
حاج قاسم س��لیمانی می باشد، شهیدی که یکی از 
محبوب ترین چهره های انقالب اسالمی و نماد مبارزه 

با نظام سلطه و ظلم جهانی شناخته می شود که در 
شهادت این س��ردار تمامی مردم آزادی خواه جهان 

برای شهادتش گریستند.
ایشان با اشاره به ظرفیت های اقتصادی، گردشگری 
و صنعتی استان کرمان افزود: دراین استان شرکتهای 
مختلفی ک��ه از منابع خوبی برخوردارند فعالیت می 
کنند، لذا می توان با ارائه بس��ته های تس��هیالتی و 

خدماتی نسبت به جذب آنها اقدام کرد.
مدیرعامل موسسه خاطرنشان کرد: تمام همکاران 
با همه توان در راستای ارتقاء خدمات بانکی و جذب 
مش��تریان و مناب��ع جدید تالش کنن��د و از فرصت 
اس��تثنایی صندوق س��رمایه گذاری اعتماد ملل نیز 

غافل نشوند.
وی ب��ا توجه ب��ه رقابت در سیس��تم بانکی،عنوان 
کردنداحترام به کلیه بانکها که سرمایه کشور عزیزمان 
هستند جزء وظایف ماست و باید باتمام وجود از آن 

صیانت کنیم ول��ی درکار در عین رفاقت،باید رقابت 
س��الم نیز باش��د، بنابراین برای افزایش س��هم بازار، 
کارکنان صف و س��تاد بای��د توجه وی��ژه ای به امر 

بازاریابی و مشتری مداری داشته باشند.
در ادامه جلسه دکتر پورابراهیمی، نماینده محترم 
مردم کرمان، ضمن تش��کر از موسسه اعتباری ملل 
گفت:پروژه هایی که با پش��تیبانی موسسه اعتباری 
ملل به بهره برداری رسیده است باعث مباهات مردم 
شده است و امیدواریم که این امر مثل گذشته ادامه 
داشته باش��د. رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی افزود: با توجه به تحریم های ظالمانه 
ای که به ایران تحمیل شد ،توانستیم با حرکت تیمی 
و مجاهدانه پروژه های بزرگی را در کشور با موفقیت 

به بهره برداری برسانیم.
دکترپورابراهیمی با تاکید به ارتقاء رتبه های بین 
المللی ایران اظهار داش��ت: به فضل الهی جمهوری 
اس��المی ایران ب��ا توجه به این تحریم ها و ش��رایط 
سخت،دراکثرحوزه ها، رتبه های یک رقمی را کسب 
نموده است،که آمریکایی ها امروزه اقرار می کنند که 
ای��ران تحریم ها را با موفقیت گذرانده و تحریم ها اثر 

خود را از دست داده اند.
در پایان جلس��ه آقای طحان معاونت امور شعب، 
به ایراد س��خن پرداخت و نکاتی را در راستای بهبود 

عملکرد استان بیان کرد.

مدیرعامل موسسه اعتباری ملل:

با ارائه تسهیالت به بخش های تولیدی اشتغال زایی را افزایش دهید

تقدیر از بانک مسکن برای مشارکت در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد
در مراسمی به میزبانی بنیاد کرامت رضوی انجام شد؛

با رای اکثریت قاطع سهامداران، محسن سیفی کفشگری 
ومحمدرضا حس�ین زاده بعنوان اعضای هیات مدیره بانک 

صادرات ایران انتخاب شدند.
به گزارش ایِبنا؛ سیفی عضو جدید هیات مدیره بانک صادرات دانش 
آموخته دکترای علوم اقتصادی بوده و دارای س��وابقی چون قائم مقام 

بانک قرض الحسنه مهرایران، مدیریت امور نظارت بانک رفاه کارگران 
می باشد. مسئولیتهای اجرایی  در سازمان بازرسی کل کشور و ریاست 
هیات مدیره شرکتهای مختلف بورسی و غیر بورسی از سایر سوابق وی 
می باشد. همچنین مدیرعاملی بانک ملی، عضو هیات مدیره بانک ملی 

و... از سوابق حسین زاده می باشد.

اعضای جدید هیئت 
مدیره بانک صادرات 
انتخاب شدند


