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میزخبر

رشد  5/2درصدی،رهاورد
 ۲۰۱۷برای ایران
بانک جهانــی در تازهترین گزارش خود
عالوه بر اینکه رشــد اقتصادی سال ۲۰۱۶
میالدی ایران را  ۴.۶درصــد برآورد کرده،
بر این باور است که رشد سال  ۲۰۱۷ایران،
 ۵.۲درصد خواهد بود.
بر اساس گزارش چشــمانداز اقتصادی
جهان  ،۲۰۱۷ایران در ســال  ۲۰۱۷پس از
کشور جیبوتی باالترین نرخ رشد اقتصادی
را در منطقــه خاورمیانه و شــمال آفریقا
خواهد داشــت؛ بر این اســاس نرخ رشد
اقتصادی ایران در سال های  ۲۰۱۸و ۲۰۱۹
به ترتیب  ۴.۸و  ۴.۵درصد خواهد بود.
بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی جهان را
در ســال  ۲۰۱۶به میزان  ۲.۳درصد برآورد
کرد که در مقایسه با ســال پیش از آن ۰.۴
درصــد کاهش دارد؛ نرخ رشــد اقتصادی
جهان در ســال هــای  ۲۰۱۷تــا ۲۰۱۹
میالدی به ترتیــب  ۲.۹ ،۲.۷و  ۲.۹درصد
پیش بینی شده است.
بــر اســاس اعــام ایــن مرجــع
جهانــی ،موتور رشــد اقتصــادی جهان
در ســال هــای  ۲۰۱۸ ،۲۰۱۷و ۲۰۱۹
کشورهای هند و چین هســتند که بر این
اساس ،نرخ رشد اقتصادی دو کشور هند و
چین در سال  ۲۰۱۶را به ترتیب هفت و ۶.۷
درصد برآورد کرد.
ضمن اینکه سرعت توســعه اقتصادی
چین در طول ســال های  ۲۰۱۷تا ۲۰۱۹
اندکی کاهش می یابد و در طول این سالها
به ترتیب نرخ رشد اقتصادی  ۶.۳ ،۶.۵و ۶.۳
درصد را تجربه می کند.

اشتباه انسانی عامل توزیع
شیر مدارس در هواپیما
در یکــی از پروازهــای یــک
شرکت هواپیمایی شــیر تولیدشده یکی
از برندهای مطرح لبنیات که روی آن شــیر
مدارس حک شــده بود ،توزیع شــد .حال
آنکه این طرح (توزیع شیر مدارس) با یارانه
دولتی اجرا میشــود و در برخی ســایتها
آمده بود که آمــوزش و پــرورش به دلیل
نداشــتن بودجه ،شــیر مدارس را فروخته
است!
این در حالی اســت کــه مدیرعامل این
شــرکت لبنی ضمن رد خبرهای منتشــر
شــده ،اعالم کرد که دو کارگر پخشکننده
شیر در این کارخانه مرتکب اشتباه شدهاند
و یــک پالت از شــیر مدارس را بــرای این
شــرکت هواپیمایی بارگیری کردهاند که
بالفاصله پس از اطالع از این مســئله ضمن
باز گرداندن محموله ارسالی ،دو کارگر را که
این خطا از آنها سر زده بود ،اخراج کردیم.
وی افزود :پالت ارســالی اشــتباه شده
حاوی  ۳۲۴۰عــدد پاکت شــیر یک نفره
ویژه طرح شــیر مدارس بود که حدود ۹۰۰
عدد آن توزیع شــد اما مابقی این محموله
با مکاتبات صورت گرفته بازگردانده شــد.
البته تاریخ تولید این شــیر پــس از تاریخ
ع شــده حک شــده بود ،چــرا که این
توزی 
محصول بایــد حــدود  ۱۰روز در قرنطینه
باقی بماند و پس از آزمایشــات تستهای
صورت گرفته توزیع شــود کــه البته از این
نظر محمولههــای مورد نظر توزیع شــده
هیچ مشــکلی نداشــتند اما نباید پیش از
تاریخ حک شده ،توزیع میشدند.
البته رضــا باکری دبیــر انجمن صنفی
لبنی ،در این زمینه اظهار کرد که این تخلف
حتی در صورت اتفاقــی بودن نیز نمیتواند
پذیرفتنی باشد و به هیچ وجه نباید از سوی
هیچ برندی که تحت قــرارداد با آموزش و
پرورش است ،اتفاق بیفتد.

شرکت صادرات گاز
رسما منحل شد

مدیرعامل شــرکت ملی نفــت ایران
در حکمــی علــی امیرانی را بــه عنوان
سرپرســت مدیریت صــادرات گاز ایران
منصوب کرد.
مدیرعامل شــرکت ملی نفــت ایران در
حکمی علی امیرانی را به عنوان سرپرســت
مدیریت صادرات گاز ایــران منصوب کرد.
در حکم علی کاردر خطاب به امیرانی آمده
اســت« :با توجه به بخشــنامه مقام عالی
وزارت ،مــورخ  7آذر  1395در خصــوص
تعیین تکلیف شــرکت ملی صــادرات گاز
ایــران و تا انجــام امور مربوطه ،تمشــیت
سرپرســتی مدیریت صادرات گاز ایران به
جنابعالی واگذار مــی گردد تا با کمک دیگر
همکاران امــور مربوطه را ســازماندهی و
کارهای جاری را پیگیــری فرمایید.دیگر
مدیریت هــا موظف بــه همــکاری با آن
مدیریت می باشــند .امید است با استعانت
از خداوند متعال در انجــام وظایف محوله
موفق باشید».

بانک

حکم فرمایی ثبات در بازار سکه و دالر

در بازارچهارشــنبه ســکه تمام طرح جدید با حرکت افزایشی یک
میلیون و ۱88هــزار تومان عرضه میشــود و دالر آمریکا ۳۹78تومان
قیمتدارد.
هر گرم طالی  ۱۸عیار که مانند سکه روند افزایشی پیدا کرده بیش از
۱۱۵هزارتومانفروختهمیشود.همچنیننیمسکهوربعسکهبهترتیب
۶11و ۳۲۳هزارتومانعرضهمیشود.

ارکان مهم بانک ملی احترام
به پیشکسوتان است

هر اونس طال نیز برای معامالت در بازارهای جهانی  ۱۱79دالر داد و
ستد میشود که نشاندهنده روند صعودی در مقایسه با قیمت اول هفته
اســت.در بازار ارز نیز یورو ۴۳۰۶تومان ،پوند انگلســتان ۴۸۹۵تومان،
درهم امارات  1117تومان و لیر ترکیه  ۱095تومان فروخته میشود .از
سوی دیگر دالر در بازار رسمی امروز  ۳۲۳۶تومان از سوی بانک مرکزی
قیمتگذاریشدهاست.

نقشه C؛ سناریو جدید بهظاهر دلواپسان

تالشهای انتخاباتی مانع از ورود ایرباسها به ایران نشد
امیرحسینچرایی

روزنامهنگار

نخســتین فروند ایرباس خریداری شده مدل
( )A321عصــر چهارشــنبه با حضــور مدیران
عامل شــرکت هما و ایرباس در شهر تولوز فرانسه
تحویل ایران شد.
این هواپیما نخســتین فرونــد از هواپیماهای
ایرباس اســت که پیش قرارداد آن در اواخر سال
گذشته با ســفر رئیس جمهوری اسالمی ایران به
پاریس بین ایران ایر و ایرباس امضا شــد و پس از
نهایی شــدن قرارداد خرید  100فروند هواپیما از
ایرباس امروز نخســتین فروند از ایــن هواپیماها
وارد ایران شد.
این هواپیما پس از برگزاری یک مراسم توسط
شــرکت ایرباس رســما به شــرکت هواپیمایی
جمهوری اســامی ایــران تحویل داده شــد و
مدیرعامل ایرباس در این مراسم اعالم کرده است
که با تحویل این هواپیمــا همکاری های ایران ایر
و ایرباس رســما آغاز شــد و امیدواریم با تحویل
این هواپیماها توســعه اقتصادی ایران با سرعت
بیشتری دنبال شود.
جایگاه صنعــت هوانوردی ایــران در منطقه
با امضای قــرارداد خریــد بیــش از  200فروند
هواپیمای مســافری دور ،متوســط و کوتاه برد و
افزایش بیش از 50هزار صندلــی جدید ارتقا می
یابد و فرصت های اشــتغالزایی مســتقیم را برای
بیش از  20هزار نفر در داخل فراهم می کند.
تحریم صنعت هوانــوردی ایران بــه ویژه در
بخش مســافری ،از نخســتین تحریمهای اعمال
شده علیه کشورمان اســت .این تحریمها ابتدا با
ممنوع شدن فرود در برخی فرودگاهها آغاز شد.
پس از آن نوبت به فروش هواپیما رســید و کار
شرکتهای هوایی کشور را سخت کرد.
طوری که گاه ناچار شــدیم بــرای خرید یک
فروند هواپیمای فرســوده با چند شرکت مختلف
قراردادهای صــوری امضا کنیــم و هواپیمای از
رده خارج شــده را پس از طی مراحلی دشوار و با
چندین واســطه و با قیمتی بســیار باالتر به ایران
برسانیم.
تحریــم ناوگان هوایی کشــور در ســالهای
اخیر وضعیت وخیم تــری هم پیدا کرد به گونهای
که دامنــه تحریم بــه حدی گســترش یافت که
هواپیماهای کشــور حتی اجازه سوختگیری در
فرودگاههای بزرگ دنیا را از دست دادند.
نارضایتی مــردم از ناوگان فرســوده
هواپیمایی
کمال الدین پیرموذن نماینده ســابق مجلس
شورای اســامی در گفت و گو با نوآوران با اشاره
به ورود نخستین فروند از هواپیماهای خریداری
شده توســط شــرکت ایران ایر به کشــور عنوان
کرد :به برکت اجــرای تدریجی برجــام و همت
و دلســوزی شــخص ریاســت جمهوری ،جواد
ظریف و عبــاس آخوندی یکی از خواســته های
چندین ســاله ایرانیــان به ثمر نشســت و پس از
ماهها مذاکره و تالش ســرانجام نخســتین فروند
از ایرباس سفارش داده شده توسط شرکت ایران
ایر وارد ایران شد.
ضعیــف و نــا ایمــن بــودن نــاوگان هوایی
شرکتهای هواپیمایی ایران در این سال ها باعث

بانک اقتصادنوین  ۶درصد
جرائم را می بخشد
شــده بود تا حوادث ناگواری در کشور بوجود آید
و حتی بسیاری از مردم اســتفاده از جاده های نا
ایمن را به ســفرهای هوایی ترجیح دهند و برای
ســفرهای خارجی از ایــرالن های بیــن المللی
استفاده میکنند.
وی ادامه داد :بــا همت و تالش طــرف ایرانی
هزینه هــای خریــد ایــن هواپیماهــا از طریق
لیزینــگ و فاینانسهــای خارجی تامین شــد،
همچنین تعداد باالی سفارشــات ســبب شــد
تا شــرکت هما تخفیفــات خوبــی را از کمپانی
های ایربــاس و بوئینگ بگیــرد بنابراین بار مالی
ســنگینی از قبل خرید ایــن هواپیماها به دوش
دولت نیافتاد.
روشدندستتندروهابرایمردم
این نماینده ســابق مجلس با اشــاره به انکار
موفقیت برجام از ســوی تندروهای داخلی اظهار
داشــت :ورود اولین ایرباس به ایران توانست یکی
دیگر از وعده هــای دروغین جامعه دلواپســان
را برمال کنــد .آن ها کــه تا چنــدی پیش ورود
هواپیماهــای جدیــد به ایــران را امــری محال
میدانســتند ،دیگر نمی توانند با حرفهای خود
ذهن مردم را مشوش کنند.
همان گونه که در سالیان اخیر سعیشان برای
به حاشیه راندن شخصیت هایی همچون آیت اهلل
هاشمی رفســنجانی بی ثمربود و مردم با حضور
میلیونی خود در مراســم تشــییع این یار دیرین
انقالب تمامی نقشــه هــای آنــان را نقش بر آب
کردند ،این بار نیز بــا ورود اولین ایرباس به ایران،
بار دیگر آبروی آنــان در بین ملت ریخته شــد و
مطمئنا افکار عمومــی بیش از پیش از آن ها روی
بر می گردانند.
وی افزود :برجام مصوبه ای بین المللی اســت
که مورد تصویب شــورای امنیت ســازمان ملل

مدیرعامل ایران ایر:

امروز روز بزرگی برای ارتباط ایران و اتحادیه اروپاست
مدیرعامــل ایــران ایــر در آیین
تحویل نخســتین هواپیمای ایرباس
گفت :امــروز روز بزرگی بــرای این
شــرکت و همچنین ارتباط ایران و
اتحادیه اروپا به شمار می رود.
فرهاد پرورش عصرچهارشــنبه
در آیینی که در شــهر تولوز فرانسه
برگزار شــده بــود ،این ســخن را بیــان کرد.
در این آیین نخســتین فروند ایرباس خریداری
شــده مــدل ( )A321بــا حضــور مدیــران
عامل شــرکت هما و ایربــاس تحویــل ایران
شــد.مدیرعامل ایربــاس در این مراســم ابراز
امیدواری کرد با تحویل این هواپیماها توســعه
اقتصادی ایران با سرعت بیشــتری دنبال شود.
فابیس برژیر گفت :طبق قــراردادی که با ایران
ایر امضا شــده اســت ،هواپیماهــای بعدی نیز
بهتدریج به شــرکت هواپیمایی ایران ایر تحویل
می شود.
برژیر اعالم کرد :از یکصــد فروند هواپیمای
خریداری شــده ایــران ٩٨ ،فروند ســفارش
جدید و  ٢فرونــد بازخرید از یک ســفارش لغو
شــده یــک شــرکت هواپیمایی دیگر اســت.
وی افزود :قــرارداد ایــران ایر با ایربــاس برای

مدیر عامل بانک ملی ایران گفت :یکی از
ارکان مهم بانک ملی ایران ،فرهنگ احترام
به پیشکسوتان اســت که به بانک ملی ایران
برکتمیبخشد.
محمدرضا حسینزاده با حضور در جمع
روسای پیشــین اداره کل ســرمایه انسانی
با عنــوان اینکه بانک ملی ایــران در داخل و
خارج از کشــور دارای جایگاه رفیعی است،
اضافه کرد :این جایگاه به علت داشــتن بنا و
ساختمان و تجهیزات این بانک بزرگ نیست
بلکه به دلیل وجود ســرمایههای انسانی و
گنجینههای کهن و ماندگار این بانک است.
وی تصریــح کــرد :تکریــم گنجینــه
ارزشــمند نیــروی انســانی که شــامل
کارکنان شــاغل و بازنشســته می شــود،
در بانــک ملی ایــران نهادینه شــده و باید
این موضوع مهــم را ارج نهــاده و روزبهروز
بــرای گســترش آن تــاش کنیــم.
مدیر عامل بانک ملی ایــران افزود :همکاران
بازنشســته و مشــتریان قدیمــی بانک با
عشــق و عالقه به بانک ملی ایران مینگرند
و این نوع نــگاه برای ما ســتودنی اســت.
وی در پایان گفت :خانواده بانک ملی ایران با
حدود  200هزار نفر نیروی انسانی به همراه
خانواده آنها همواره برای خدمترســانی به
مردمدرسراسرکشورپیشقدمبودهاست.
در پایان این مراســم ،لوحهای تقدیری
توسط مدیر عامل بانک ملی ایران به روسای
پیشینادارهکلسرمایهانسانیاهداشد.

خرید این هواپیماها بــا مجوز خزانه
داری آمریــکا و قوانین بیــن المللی
امضا شــده اســت و درصددیم طبق
این قــرارداد ،هواپیماهای خریداری
شــده را به ایران ایر تحویــل دهیم و
امسال نیز شــماری از این هواپیماها
به ایــن شــرکت تحویل می شــود.
مدیرعامل شــرکت ایرباس دربــاره تاثیر برنده
شــدن «دونالد ترامــپ» در انتخاب ریاســت
جمهوری آمریکا بر سیاســت های این شرکت
گفت :ترامپ تاثیری در روابــط ما با ایران ندارد.
به گفته مدیرعامل شرکت ایرباس ،قرارداد این
شــرکت با ایرانایر یک هفتم کل سفارشهایی
است که در ســال  ٢٠١٦میالدی دریافت کرده
است.پیش از این مدیرعامل شرکت هواپیمایی
جمهوری اســامی اعالم کرده بود نخســتین
هواپیمــای 321ایرباس پیــش از نوروز 1396
و هفت تا هشــت فرونــد دیگر تا دی ماه ســال
آتی تحویل ایران ایر می شــود .خرید همه این
هواپیماها به صــورت اجاره به شــرط تملیک
اســت و ایران ایران  85درصد منابع مالی آن را
از فایناس خارجــی و  15درصــد آن را از منابع
داخلی خود تامین می کند.

رسیده اســت و دولتی نمی تواند خودسرانه به آن
آسیب برســاند زیرا نقض برجام از سوی هر یک از
کشــورها به خصوص آمریکایی هــا ،ضرر جبران
ناپذیــری را برای آن ها خواهد داشــت و مطمئنا
اگر قرار بود قرار داد خرید هوایما لغو شــود ،امروز
شاهد ورود نخســتین ایرباس به فرودگاه مهرآباد
نبودیم.
تالش موازی گروه های به ظاهر دلواپس
برایضربهزدنبهبرجام
پیرموذن بــا اشــاره بــه بهانه جویــی های
دلواپســان در این مــدت گفت :ســناریویی که
رسانههای دلواپس از روز گذشته در پیش گرفته
اند تا به نوعی حاشیه امن این قرارداد را زیر سوال
ببرند ،کامال قابل پیــش بینی بود و آن ها تا روزی
که آخرین فروند از هواپیماهای خریداری شــده
به ایران نیاید به این مســأله دامن مــی زنند زیرا
نوسازی ناوگان هوایی کشــور تماما مقابل منافع
آن هاســت و در این راه تنها نیســتند زیرا رژیم
صهیونیســتی و خود فروخته هــای لس آنجلس
نشــین نیز هم پای آنان ســعی می کنند تا به هر
نحوی ضربه ای بــه قرارداد خریــد هواپیماهای
ایرباس و بوئینگ وارد کنند در حالی که مفاد این
قرار داد به نحوی اســت که آســیب رسانی به آن
تقریبا امری غیر ممکن است.
موفقیتبرجامدرعمل
فریدون مجلســی کارشــناس امور بین الملل
در گفت و گو با نوآوان با اشــاره بــه برهم خوردن
برنامههــای تخریبی دلواپســان بــا ورود اولین
ایرباس به ایران گفت :فضای بوجود آمده در پســا
برجام باعث شد تا در همین مدت کم فروش نفت
ایران به یک باره جهشی چند برابری داشته باشد
و ورود هواپیماهای ایربــاس به ایران نیز از برکات
اجرایی شدن برجام است.

هم اکنون فضای دنیا به ســمتی رفته اســت
که اگر آمریکایی ها بخواهند ســر ناســازگاری با
ایرانی ها داشته باشــند به سرعت در دنیا محکوم
خواهند شد و سایر کشورهای دنیا در این مسأله
آن ها را همراهی نخواهند کرد .درســت است که
جامعه محدود دلواپسان در این مدت سعی کرده
اند برجام را بی ثمر نشان دهند و مدام به سخنان
سیاســتمداران آمریکایــی اســتناد میکنند تا
تالش بی وقفــه مذاکره کننــدگان ایرانی را پوچ
جلوه دهند ،اما در عمل مــی بینیم که نفت ایران
به آســانی در دنیا به فروش می رسد ،فضای تیره
و تاری که علیه جمهوری اســامی ایران در دنیا
بوجود آمــده بود در حــال از بین رفتن اســت،
سودجویانی که تحریم ها را وســیله درآمد خود
کرده بــودن درحال ورشکســتگی هســتند و
امروز هم نخســتین هواپیمای خریداری شده با
موفقیت تحویل ایران داده شــد تا نشــان دهند
برجام به دور از حاشــیه ها ،بــا موفقیت در حال
اجرا شدن است.
دســت و پــا زدن بــرای موفقیت در
انتخابات96
وی ادامــه داد :جامعــه دلواپســان بیش از
هرکســی می دانند اجرای برجــام منافع مردم
را حفظ کــرده اســت و نتایــج آن در بلند مدت
وضعیت کشــور را سر و ســامان خواهد بخشید.
البته همان گونه که عده ای به دونالد ترامپ نامه
نوشــتند این افراد نیز در آینــده حداکثر تالش
خود را به کار خواهند بســت تا بــه نحوه اجرای
برجام ضربه وارد شــود ،به هر حال آن ها در این
مدت سودهای کالنی را از وضع تحریم ها بردهاند
و می خواهند با کمرنگ نشان دادن این موفقیت
رقیــب انتخاباتی خــود را در ادیبهشــت  96از
میدان به در کنند.

وزیر جهاد کشاورزی:

میزان اراضی آبی استان ایالم  2برابر می شود
وزیر جهاد کشاورزی گفت :اراضی
آبی استان ایالم با اجرای طرح سامانه
گرمســیری و طرح های آبیاری نوین
در اراضی پایین دست سد کرخه از 82
هزار هکتار فعلی به  150هزار هکتار
افزایش می یابد و تمام نقاط استان از
شمال تا جنوب را پوشش می دهد.
محمود حجتی عصر چهارشــنبه در حاشیه
بازدید از طرح های کشاورزی گدارخوش منطقه
صالح آباد در شهرســتان مهران اظهــار کرد :با
اجرای این طــرح ها در مجمــوع  70هزار هکتار
دیگر به اراضی آبی اســتان ایالم افزوده می شود.
وی افزود :وضعیت اراضی کشــاورزی اســتان
ایــام در بخــش آبیارهــای نوین و زه کشــی
در دولــت یازدهــم از رشــد قابــل مالحظــه
ای برخــودار شــده ضمــن اینکــه سیاســت
وزارت جهــاد افزایــش ایــن رونــد اســت.
حجتی تاکید کرد :با توجه به شرایط جغرافیایی
و وضعیت بارش ها و نزوالت جوی در استان ایالم
به زودی شاهد تحوالت مطلوبی در این استان در
زمینه رشد زیربخش های کشاورزی همچون آب
و خاک و سیستم های نوین آبیاری خواهیم بود.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان ایالم

هم در حاشــیه ایــن بازدیــد گفت:
طرح آبیاری و زه کشــی گدار خوش
بــه گســتره  2هــزار و  250هکتار با
 50درصــد پیشــرفت فیزیکــی در
منطقه صالح آباد در حال اجرا اســت.
ســیدمحمدتراب میری اظهار کرد:
این طــرح طبق مفــاد پیمــان باید
تا آذرماه ســال آینده به بهره برداری برســد اما
با توجه به ســرعت مطلــوب در پیشــرفت کار
پیش بینی هــا از به بهره برداری رســیدن طرح
در شــهریور ماه ســال آینده خبر مــی دهند.
وی افــزود :ایــن طــرح شــامل یک کانــال با
طــول  9هــزار و  300متــر ،یــک خــط لوله
فوالدی بــه طــول  12کیلومتر و  12ایســتگاه
پمپاژ اســت که آب مــورد نیــاز  13نقطه این
دشــت را تامین می کنــد و تاکنون بــرای آن
 270میلیــارد ریال اعتبار هزینه شــده اســت.
همچنین بازدید از طــرح جنگل کاری اقتصادی
مشارکتی در منطقه صالح آباد با کاشت گونه های
چند منظوره ســنجد ،بادام ،انار و کنار به وسعت
 300هکتار و سد گدارخوش از دیگر برنامه های
سفر وزیر جهاد کشاورزی به منطقه صالح آباد از
توابعشهرستانمهرانبود.

بانــک اقتصادنوین با هــدف حمایت از
واحدهای تولیدی و صنعتی و با درک فضای
حاکم بر اقتصاد کشــور ،طرح بخشــودگی
جرایم بدهیهــای معوق این بانــک را اجرا
میکند.
در این طرح که از ابتــدای دیماه جاری
آغاز و تــا پایان ســال جاری ادامــه خواهد
داشــت 6 ،درصــد جرایم تاخیــر تادیه در
صورت تســویه کامــل بدهی بــه صورت
یکجا مورد بخشــش قرار خواهــد گرفت.
در طرح بخشودگی جرایم بدهیهای معوق
بانک اقتصادنوین شــرایط ویــژهای برای
مشتریاندارایبدهیمعوقاینبانکدرنظر
گرفته شده است ،مشتریانی که به هر دلیل
نتوانســتهاند بدهی خود به بانک را در موعد
مقرر پرداخت کنند فرصت خواهند داشت
با شــرایط اصلی قرارداد تســهیالتی خود،
نسبت به تسویه بدهی معوقشان اقدام کنند.
با اقدام مشتریان بدهکار برای تسویه بدهی
قدرت تســهیالتدهی بانک اقتصادنوین
افزایش خواهد یافت و این بانک این فرصت
را خواهد داشــت تا با بهرهمنــدی از منابع
حاصل از این اقدام ،منابع مورد نیاز واحدهای
صنعتــی و تولیدی کشــور را تامیــن و در
اختیار فعاالن این بخشها و سایر مشتریان
قراردهد.

افزایش پایگاه های
شبانه روزی بانک ملت
تعــداد پایــگاه هــای شــبانه روزی
خودپردازهــای بانک ملت در اســتان یزد
افزایش یافت.مدیریت شــعب استان یزد با
هدف افزایش سطح دسترسی مشتریان به
خدماتالکترونیکبانکیوکاهشمراجعات
حضوری به شــعب ،یک پایگاه شبانه روزی
جدید در منطقه اردکان یزدراه اندازی کرد.
بر اساس این گزارش ،با آغاز به کار این پایگاه،
شمار پایگاه های شبانه روزی دستگاه های
خودپرداز بانک ملت در استان یزد به ۷پایگاه
وتعداد۸۶دستگاهخودپردازافزایشیافت.

پرداخت سود سهام شرکت
محصوالت پارس
بر اســاس قرارداد منعقده میــان بانک و
شرکتبینالمللیمحصوالتپارسعملیات
پرداخت ســود سهام ســهامداران شرکت
مذکور هم اکنون از طریق کلیه شعب بانک
سپهآغازشدهاست.
در ایــن راســتا ســهامداران حقیقــی
شــرکت یاد شــده ضمن مراجعه به شعب
بانک ســپه با ارائه مــدارک هویتی معتبر
می توانند ســود ســهام خود را دریافت و یا
به ســایر حســاب های خود انتقال دهند.
بانک سپه به عنوان نخســتین بانک ایرانی
با بیش از  90سال سابقه درخشان در عرصه
بانکداریوارائهخدماتمناسببهمشتریان،
عاملیت پرداخت سود سهام تعداد زیادی از
شرکتهای سهامی بورســی و فرابورسی را از
سالهای گذشته از طریق شعب سراسر کشور
بهعهدهدارد.

