توليدوجتارت

افزایش  ۱۰درصدی تولید چای
رئیس سازمان چای از پرداخت مطالبات چایکاران خبر داد و گفت :با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و در صورت ادامه این وضعیت حدود  ۱۰درصد میزان تولید چای امسال نسبت به سال گذشته
افزایش می یابد .محمدولی روزبهان در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :از ابتدای فصل برداشت برگ سبز چای تاکنون بیش از  ۳۵هزار تن از این محصول برداشت شده است که  ۹۱درصد آن درجه
یک و  ۹درصد آن درجه دو بوده است .وی افزود :از این میزان برگ سبز چای برداشت شده حدود  ۷۰۰۰تن چای خشک تولید شده است که با توجه به گشایشهای به وجود آمده ،استقبال
مصرف کننده داخلی برای چای ایرانی و حمایت های دولت تاکنون  ۱۰میلیارد تومان پول به چایکاران پرداخت شده است و طی روزهای جاری نیز با تخصیص  ۵۰میلیارد تومانی از سوی سازمان
برنامه و بودجه ای که نیمی از آن انجام شده و نیمی دیگر در دستور کار قرار گرفته است ،امیدواریم  ۱۰۰درصد مطالبات چایکاران را تا نیم ه اردیبهشت ماه پرداخت کنیم.

آسمان ایران نونوار شد

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی مطرح کرد

بانک شهر پیشگام در توسعه برنامه های فرهنگی

عابدزاده:نیکزاد عکس یادگاری با هواپیما نگرفت،چون هواپیما نو نبود

اقداماتی که بعد گشایش های برجام به وجود آمد ،ایران با سرعت
مذاکرات خود را با شرکت های بزرگ هواپیماسازی برای نوسازی
ناوگان هوایی شروع کرد.
وی افزود:بعد از برجام نام ایران را از لیست تحریم خارج کردیم
و بعد از برجام خرید ایرباس و ای تی آر محور قرار گرفت.
مدیرعامل ایران ایر تصریح کرد:این هواپیما تا  ۷٨صندلی
دارد .فاصله بین صندلی ها را مناسب گرفتیم .سرعت هواپیما
 ۶۰کیلوتژ در ساعت است و  ۱۵۳۰کیلومتر می تواند پرواز کند.
پرورش همچنین گفت :تا سال  ۲۰۲۰حدود  ۱۵فروند
هواپیما ۷۷۷-۳۰۰قرار است تحویل ما شود.
وی درباره وضعیت پیشرفت ارائه سهام ایران ایر در بازارهای
بین المللی گفت :ایران ایر باید بازسازی ساختاری شود.مدیرعامل
ایران ایر افزود :در این رابطه یک بخشی از کر نوسازی ناوگان و
یک بخشی هم اصالح ساختارهاست.
مدیرعامل هما تصریح کرد :یکی از مشکالت ما موضوع مالی
است و مشکالتی در خصوص صدوق بازنشستگی که سهم
عمده ای از درآمد ما را به خود اختصاص می دهد.
وی افزود :ما مذاکراتی را با سازمن برنامه و وزارت اقتصاد

داشتیم و جلسات زیادی را در سطح وزرا داشتیم و امیدواریم کار
در طول  ۶ ،۵ماه آینده به نتیجه برسد.
او همچنین درباره زمان رفتن خود به ایکائو هم گفت :نمایندگی
من در ایکائو جدید نیست و مربوط به دو سال و ای قبل است .یک
مکاتباتی باید انجام می شد .مراحل دارد طی می شود .اما این که
من کی بروم ،زما آن مشخص نیست .شاید من مجبور شوم ۲۰۰
فروند هواپیما را بیاورم.
ایجاد  7هزار شغل با هواپیماهای جدید
اصغر فخریه کاشان در نشست خبری مراسم ورود چهار ای تی
آر اظهار داشت :تا االن  ۷هواپیما به داخل کشور آورده ایم و این
هواپیماها با خرید مستقیم و با پرداخت مستقیم و بدون واسط
انجام شده است.
وی افزود :خرید هواپیما نمونه بارزی از اقتصاد مقاومتی است.
ما قرار یود از شرکت های خارجی دعوت کنیم که پروازای داخلی
ما را انجام دهند ،اما االن با خرید هواپیما فرودگاه های ما به هم
نزدیک شدند و سفرها را نیز آسان کردیم.
قائم مقام وزیر راه شهرسازی تصریح کرد :می توان گفت ۷
هواپیمایی که آوردیم ۷ ،هزار شغل ایجاد کرده است.

فخریه کاشان متذکر شد :ناوگان هما در دوران تحژریم به
سختی سر پا ماند و حاال امروز توان هما با ورود هواپیماها مضاعف
می شود.
وی گفت :مهم این است که می توان یک هم افزایی و انرژی
مضاعف ایجاد کرد که بازدع آن بیش از  ۳۰ ،۲۰درصد خواهد بود.
این کار اعتماد به سیستم هواپیمایی ما را باال می برد.
جیووانی ،معاون مديرعامل  ATRنیز در این نشست با بیان
اینکه برای من اين افتخاری است كه همراه آقای پرورش به
تهران آمدم،اظهارداشت :حجم خيلي زيادي از فعاليت ها در دوره
گذشته به كمك مهندس پرورش و دكتر كاشان انجام شده است.
ايران اير يكي از شركاي ما هست.
او افزود :شركت هواپيما سازي  ATRتاکنون بيش از ١٦٠٠
هواپيما فروخته است و بيش از  ٢٠٠شركت هواپيمايي از ١٠٠
كشور مختلف ازاين هواپيما استفاده مي كنند.
جیووانی با بیان اینکه ما از ايران اير جهت انجام پرواز در
مسير هاي كوتاه حمايت ميكنيم ،عنوان کرد :من ارزو ميكنم
كه پروازهاي موفقيت آميزي را با اين هواپيما داشته باشيد.
وی اضافه کرد :براي اي تي ار خيلي مهم است كه با ايران و
فرانسه و ايتاليا همكاري ميكنيم؛ ما یک قرارداد جانبی هم با هما
بستهایم تا بتوانیم هواپیماها را پشتیبانی کنیم.
واکنش به ادعای نیکزاد  :عکس نگرفتند،چون هواپیما
نو نبود
علی عابدزاده رییس سازمان هواپیمایی کشوری نیز در نشست
خبری در پاسخ به این پرسش که علی نیکزاد ،وزیر سابق راه و
شهرسازی گفته است که در دوره من هم هواپیما آمده بوده،
اما من با آن عکس یادگاری نگرفتم ،اظهار داشت :یک رسم و
رسومات خاصی در صنعت هوایی وجود دارد .برای مثال وقتی
خلبانی برای اولین بار پرواز می کند ،روی او یک سطل آب
می ریزند .وی افزود :همواره در همه جای دنیا یک هواپیمایی که
برای اولین بار پروازش را انجام می دهد ،یک تبلیغات گسترده ای
انجام می شود و مراسم ویژه ای گرفته می شود .این تنها مختص
ما نبوده است.
رییس سازمان هواپیمایی کشوری عنوان کرد :البته کمتر اتفاق
می افتد که هواپیمای دست دومی بیاید و برای آن مراسمی گرفته
شود .اگر آقای نیکزاد عکسی نیانداخته ،کار درستی بوده ،چون
هواپیما نو نبوده است.
عابدزاده تصریح کرد :خوشحالی ما از آمدن هواپیما نیست،
خوشحالی ما از این بابت است که گشایش هایی در حوزه اقتصاد
اتفاق افتاده و ما برای این که حق خود را از دنیا بگیریم ،باید
هواپیمای جدید بیاوریم.

تعطیلی کارخانه پلیاکریل اصفهان تکذیب شد
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی طی نامهای به معاون اول رئیسجمهور ،روند
رسیدگی به وضعیت تولید و اشتغال در کارخانه پلیاکریل اصفهان را توضیح داد.
به گزارش ایسنا ،سال گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه کارخانه پرسابقه
پلیاکریل اصفهان  -که مالکیت آن ۱۰۰در صد خصوصی شده است  -اعالم
ورشکستگی کرده و به حدود  ۲۰۰۰کارگر خود اعالم کرده است که برای دریافت
مستمری بیمه بیکاری به سازمان تامیناجتماعی مراجعه کنند .این خبر بالفاصله با آب
و تاب هر چه بیشتر در رسانههای منتقد دولت مورد بهرهبرداری سیاسی قرار گرفت
تا جایی که این رسانهها آن را محصول مدیریت اقتصادی دولت یازدهم دانستند.
اخیرا نیز در تبلیغات انخاباتی برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری ،با نام بردن از
این کارخانه ،سعی شد تعطیلی و توقف فعالیت آن به دولت یازدهم و سیاستهای این
دولت نسبت داده شود ،در حالی که به گفته کارگران این کارخانه «از حدود سالهای
 ۱۳۸۸به بعد عمال کارخانه تعطیل بود و زمانی که این کارخانه به فردی واگذار شد ،با
مشکالت عدیدهای روبهرو بود و بازده خوبی نیز نداشت» .در آخرین اقدام در این زمینه
علی ربیعی ،طی نامهای به اسحاق جهانگیری  -معاون اول رئیسجمهور  -ریشههای
بحران در این کارخانه و نتایج تالشهای این وزارتخانه برای نجات پلیاکریل از مشکالت
بازمانده از دولت گذشته را شرح داده است.
در این نامه آمده است« :همانگونه که مستحضرید شرکت پلیاکریل اصفهان که

صددرصد مالکیت آن متعلق به بخش خصوصی است ،صرفا به دلیل فوت مالک وقت
در کشور آلمان و فقدان مالک جدید یا نماینده قانونی وی ،دچار مسائل و مشکالت
کارگری از جمله به تعویق افتادن پرداخت حقوق پرسنل به مدت  ۹ماه و نیز خروج از
کار بخشی از پرسنل شده است».
ربیعی با بیان اینکه «کمیته حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات»
اقدام به حفظ سطح اشتغال در این کارخانه کرده و در این زمینه نیز موفق بوده است،
در نامه خود افزوده است« :هیات دولت به منظور مدیریت بحرانهای پیش روی شرکت
موصوف ،با تشکیل هیات اجرایی و تعیین مدیر دولتی ،از آبان ماه سال  ۱۳۹۵عهدهدار
مدیریت مجموعه شد و در این راستا علی رغم اینکه هیچ مسئولیت و تعهد مستقیمی
بر دوش دولت نبوده است ،مبلغی معادل  ۲۰میلیارد تومان کمک بالعوض و نیز ۲۰
میلیارد تومان تسهیالت بانکی جهت فعالسازی مجدد شرکت مذکور پرداخت شد»
وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی در مورد حمایت این وزارتخانه از نیروی کار شاغل
در کارخانه پلیاکریل مینویسد« :دستور پرداخت حقوق معوقه کارکنان آن شرکت که
حدود  ۲۳۸۰نفر هستند حداکثر تا پایان اردیبهشت  ۱۳۹۶صادر شده است .عالوه
بر این ،با برنامهریزیهای به عمل آمده ،یک هزار نفر از پرسنل مربوطه تحت پوشش
مقرری بیمه بیکاری قرار گرفتهاند .الباقی پرسنل ( ۱۳۸۰نفر) بدون خروج یا ترک کار،
تا به امروز مشغول تعمیرات و آمادهسازی کامل کارخانه برای راه اندازی فاز اول خط

تولید از ابتدای خردادماه سال جاری هستند».
به گفته ربیعی پیشبینی می شود فاز دوم شرکت مزبور از اول مرداد ماه سال جاری
فعال و کلیه هزار نفر مقرریبگیران فعلی بیمه بیکاری این شرکت نیز از اول همان ماه
مجددا ً مشعول به کار شوند.

تداوم گسترش ارتباطات بینالمللی

سوئیچ کارتهای بانکی ایران و روسیه متصل شد
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد:
کلید اتصال سوئیچ کارتهای بانکی ایران و
روسیه در تداوم گسترش ارتباطات بانکی در
سطح بین المللی ،زده شد و از اواخر مرداد امسال
دارندگان کارت های دو کشور از آن برخوردار
می شوند.
ک مرکزی،
به گزارش ایرنا و بر اساس اعالم بان 
هموطنان دارای کارتهای شتابی و همچنین دارندگان
کارتهای روسی از اواخر مردادماه امسال میتوانند
از خودپردازهای دو کشور و در مرحله بعد ،از سایر
درگاههای پذیرش به صورت مشترک استفاده کنند.
با توجه به مذاکرات چند ماهه اخیر و توافق برای
اتصال سامانه کارت جمهوری اسالمی ایران با سامانه
کارت کشور روسیه از  25اردیبهشتماه امسال ،ارسال،

دریافت و پردازش تراکنشهای آزمایشی بین دو کشور
آغاز شده است.
طبق برنامه زمانبندی از اواخر مرداد سال جاری،
دارندگان کارتهای شتابی و همچنین دارندگان
کارتهای اعتبار روسی میتوانند در مرحله اول ،از
خودپردازهای دو کشور و در مراحل بعد ،از سایر
درگاههای پذیرش به صورت مشاع استفاده کنند.
ارتباط بین سوئیچهای کارت ایران و روسیه عالوه
بر توسعه امکانات گردشگری در نقاط مختلف کشور
برای گردشگران روس و همچنین کشورهای مشترک
المنافع ،تسهیالت قابل توجهی را برای مسافران و
گردشگران ایرانی که به مقصد این کشورها سفر
یکند.
یکنند ،فراهم م 
م 
این اقدام از مجموعه اتصاالت بین کشورهاست که

بالفاصله پس از توافق برجام در دستور کار بانک مرکزی
قرار گرفته و با توسعه آن به سایر کشورها ،عالوه بر
بهرهمندی هموطنان و گردشگران از امکانات پرداخت،
مقدمهای برای استانداردسازی و بینالمللی شدن شبکه
شتاب در سطح جهان محسوب میشود.
چندی پیش ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطالعات
بانک مرکزی در گفت و گو با ایرنا از رایزنی درباره اتصال
شبکه بانکی ایران و روسیه برای استفاده از ظرفیت
کارت های بانکی در دو کشور خبر داده بود و گفت :این
کار تا چند ماه آینده نهایی می شود.
بانک مرکزی از ابتدای سال گذشته و به دنبال اجرای
برجام و اتصال مجدد بانک های ایرانی با جهان ،مذاکره
با شرکت های بین المللی پرداخت از جمله شرکت هایی
در ژاپن و چین را کلید زد.

در نشست تقویت روابط تجاری بین ایران و اوکراین مطرح شد

افزایش  32درصدی مبادالت اقتصادی ایران و اوکراین
نشست تقویت روابط تجاری بین ایران و اوکراین روز دوشنبه  ۲۵اردیبهشتماه با
حضور سفیر اوکراین و نمایندگان تجاری ایران و اوکراین برگزار شد .این نشست
با توجه به اهمیت توسعه روابط اقتصادی ایران و اوکراین توسط سفارت اوکراین
و شرکت بینالمللی اینترپایپ (تولیدکننده لولههای فوالدی و چرخهای صنعتی
قطار) و با حضور نمایندگان شرکت راهآهن جمهوری اسالمی ایران و شرکت حمل
و نقل ریلی رجاء و شرکت مسکو ( )MESCOدر هتل اسپیناس پاالس تهران
برگزار شد.
در سال  ۲۰۱۶حجم معامالت تجاری ایران و اوکراین  32درصد افزایش یافت که ارزش
این معامالت ،معادل بیش از  745میلیون دالر آمریکا است و امروزه نیز در حال افزایش

است .به نحوی که در حال حاضر معامالت تجاری ایران و اوکراین در حال افزایش است و
شرکتهای صنعتی مطرح اوکراینی مانند اینترپایپ که در حوزه ماشینآالت ،تولید انرژی
و فلزات فعال هستند ،روابط تجاری خود را با شرکای ایرانی گسترش میدهند .سرگی
بوردیلیاک ،سفیر اوکراین در ایران گفت :سال  ۲۰۱۶مهمترین سال در دهه اخیر برای
روابط تجاری و اقتصادی ایران و اوکراین بوده است .گفتگو سیاسی بین دو کشور نیز بهطور
قابل توجهی افزایش پیدا کرده است و راهاندازی برنامه سیستم پرداخت بین بانکها به یکی
از مهمترین دستاوردهای دو کشور تبدیل شده است که به عملکرد فعال تبادالت تجاری
کمک خواهد کرد .سفیر اوکراین در ادامه گفت :ما امیدواریم در سال  ،۲۰۱۷فرصتهای
جدید ،موجب افزایش حجم مبادالت تجاری و ادامه همکاریهای طوالنیمدت در حوزههای
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چالش عکس با هواپیماهای جدید
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران
(هما) گفت:با  ۴فروند هواپیمای جدید ای تی آر حدود ۳
تن قطعه هواپیما از کمپانی مادر خریداری شده و به ایران
آوردیم.
به گزارش خبرآنالین،فرهاد پرورش در مراسم استقبال از 4
فروند هواپیمای ای تی آر که ظهر دیروز در فرودگاه مهرآباد تهران
به زمین نشست،در جمع خبرنگاران اظهارداشت:همانطور که قبال
گفته بودیم بعد از برجام مذاکرات خرید هواپیما شروع کردیم؛
یکی از نقاط ضعف شرکت های هواپیمایی کمبود هواپیما برای
مناطق کمتر برخوردار و فرودگاه های کوچک بود که اکثر محروم
هستند ،در نتیجه مسافران مجبور بودند به شهرهای بزرگ تر سفر
کنند.این نیازی بود که مردم و نمایندگان مجلس مکررا از دولت
درخواست می کردند.به همین دلیل ما طبق این نیاز مطالعات
خود را برای خرید هواپیماهای کوچک و زیر  100نفره شروع
کردیم.
وی افزود:کمپانی ای تی آر با توجه به سابقه همکاری با ایران
داشت و جز شرکت های برتر در این اندازه است ،انتخاب شد.
تفاهم نامه اولیه خرید هواپیما در جریان سفرآقای دکترروحانی به
ایتالیا و فرانسه به امضا رسید و بعد از حدود  15الی 16ماه مذاکره
به نتیجه رسید 4 .فروند از این هواپیما به عنوان اولین مجموعه از
 20فروندی که قرارداد بستیم ،امروز به تهران رسید.
مدیرعامل هما تصریح کرد:قصد ما این است که در
فرودگاه های کوچک مناطق کمتر برخوردار عملیاتی کنیم.مراحل
آموزش خلبان ها در حال انجام است .با همین هواپمیایی که
آمدیم تعداد زیادی قطعه هم خریداری کردیم و با خود آورده ایم .
او اضافه کرد :به همین منظور نزدیک  3تن بار تشکیل شده
از قطعات هواپیما را از خود کمپانی اصلی خریده ایم و به ایران
آورده ایم .
پرورش خاطرنشان کرد :خیلی امیدواریم که بتوانیم این
هواپیماهای جدید را در فرودگاه های کوچک و مناطق کمتر
توسعه یافته به کار بگیریم .ضمن اینکه این هواپیما در مناطق
مرزی و کشورهای همسایه هم می توانند پرواز کنند.
به گفته وی  5فروند تا پایان  2017تحویل داده می شود.مابقی
تا پایان  2018تحول داده می شود.
مدیرعامل هما درباره روش تامین مالی خرید هواپیماهای جدید
نیز گفت:خرید این هواپیما از طریق صندوق توسعه ملی به عنوان
پیش پرداخت تامین شده و مابقی هم از طریق فاینانسرهایی که
در حال انجام است،که تامین خواهد شد.
فرهاد پرورش همچنین در نشست خبری مراسم ورود چهار
فروند ای تی آر اظهار داشت :برمبنای قولی که داده بودیم و
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کلیدی اقتصادی و سرمایهگذاریهای مشترک شود .بهطور مثال ،ما بر اهمیت تأمین انرژی
از سوی ایران در اوکراین تأکید داریم .در ادامه مراسم دنیس موروزو ،مدیر مالی شرکت
اینترپایپ ،با اشاره به اینکه تالشهای سیاستمداران موجب همکاریهای اقتصادی بین
ایران و اوکراین شده است ،تصریح کرد :اینترپایپ بر آن است تا از سیاستهای اقتصادی
اوکراین در خاورمیانه حمایت کند .در همین راستا اخیرا ً ما نشستهایی مانند این نشست را
با همراهی سفارت اوکراین در قطر و عربستان برگزار کردیم .وی افزود :من معتقدم در چند
سال آینده ،ایران قابلیت رشد بسیار باالیی را دارد .با توجه به این ظرفیتها ما بهعنوان یک
تولیدکننده محصوالت با فناوری پیشرفته در صنعت انرژی ،حملونقل ریلی و ساختمان،
آمادهایم تا راهکارهای پیشرفته برای نیازهای رو به رشد اقتصاد ایران را فراهم آوریم.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با اشاره به حمایت بانک
شهر از شهرداریهای کشور گفت :این بانک در فعالیت های غیر اقتصادی به
ویژه در توسعه برنامه های فرهنگی نیز پیشگام بوده که این اقدامات قابل
قدردانی است.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر ،صدیف بدری با بیان این که
همه شهرداریهای کالنشهرها سهامدار این بانک هستند ،گفت :شکل گیری بانک شهر
منجر به توسعه شهرها شده است و یکی از دستاورهای خوب این بانک ،فعالیت های
آن در زمینه های غیر اقتصادی همچون برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و
نمایشگاه های استانی بوده است.

مدیر جدید شعب استان خراسان شمالی معرفی شد
طی حکمی از سوی مرتضی اکبري مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران
علي خياطي به سمت مدير شعب استان خراسان شمالي منصوب شد.
به گزارش اداره روابط عمومی و بازاریابی بانک قرض الحسنه مهر ایران ،سليمان
توکلي عضو هيات مديره بانک به منظور معرفي مدير جديد شعب استان خراسان
شمالي و هچنين بازديد از شعب ،در سفري يکروزه به اين استان عزيمت کرد .وی در
سفر به خراسان شمالی به همراه اقدامی رئیس اداره سازمان و برنامه ريزي از دواير
ستادي ساختمان سرپرستي و شعب بجنورد و طالقاني بازديد به عمل آورد و ضمن
ارزيابي آمار عملکرد استان در حوزه هاي مختلف بانکي رهنمودهاي الزم براي ارتقاء
شاخص هاي مورد نظر بانک را ارائه کرد.

نسبت به مدت مشابه سال قبل

افزایش حق بیمه تولیدی بیمه ملت در سال 95
شرکت های بیمه دی ،دانا ،ملت و حافظ ،سامان  ،ایران معین و آسماری از
جمله شرکتهایی هستند که در سال  95نسبت به سال  94رشد باالی 50
درصد در تولید حق بیمه داشتند.
روابط عمومی بیمه ملت در خبری نوشت ،شرکتهای بیمه دی ،دانا ،ملت و حافظ،
سامان  ،ایران معین و آسماری از جمله شرکتهایی هستند که در سال  95نسبت
به سال  94رشد باالی  50درصد در تولید حق بیمه داشتند .برنده اصلی این بازار
شرکتهای بیمه دانا و ملت هستند که هرکدام به ترتیب از رشد منفی  2درصد و
منفی  16درصد به رقم مثبت  65.58و  63.58درصد رشد رسیدند .

معاون فناوری اطالعات بانک ملی ایران:

یکی از شاخص های مهم بانکداری موفق ،امنیت و
سهولت در ارائه خدمات بانکی است
باحضور مسعود خاتونی معاون فناوری اطالعات و شبکه ارتباطات ،
حبیب اهلل رشید ارده مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی ،سعداله عیسی
زاده مدیر امور مجلس ،فرامرز خالقی مدیرعامل شرکت داده ورزی سداد
وبرخی از روسای ادارات مرکزی و همچنین گروهی از کارکنان مرتبط با حوزه
روابط عمومی  ،بازاریابی و فناوری اطالعات همایش معرفی خدمات جدید
بانک در حوزه های اینترنت بانک و بانکداری در بستر شبکه های اجتماعی با
رویکرد بررسی مزیت های رقابتی سامانه های مختلف بانک در محیط کسب و
کار و بانکداری نوین در مرکز آموزشی و فرهنگی بابلسر برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران  ،خاتونی با اشاره به اهمیت تغییرات ،
فرصت ها و تهدیدات بانک ها در حوزه فناوری اطالعات گفت  :پیشرفت فناوری
اطالعات به حدی است که هر لحظه چشم پوشی از آن خسارت جبران ناپذیری را
وارد خواهد کرد و بانک ها باید به عنوان موسسات مالی تاثیر گذار در اقتصاد به طور
طبیعی به هر تغییری در اقتصاد و تکنولوژی واکنش سریع نشان دهند .

شمارش معکوس برای صعود عظيم قيچىساز به قله
لوتسه آغاز شد
عظیمقیچیساز ۲۹،اردیبهشتبهلوتسه،چهاردهمینقلههشتهزارمتری
خود صعود میکند.
به گزارش اداره روابط عمومی بانک سامان ،عظیم قیچیساز بعد از  ۵روز استراحت
و ریکاوری در کمپ اصلی همراه با دیگر کوهنوردان شب گذشته  ۲۵اردیبهشت
این کمپ را ترک کرد و به سمت کمپهای باال رفت .براساس این گزارش ،این
هیمالیانورد ایرانی  ۲۸اردیبهشت به کمپ  ۴لوتسه میرسد و با توجه به اینکه طبق
پیشبینی هواشناسی در روز  ۲۹اردیبهشت سرعت باد کمتر خواهد بود در این روز قله
لوتسه را فتح کرده و وارد باشگاه هشتهزارمتریهای جهان میشود.

تعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با انجمن خیرین
مسکن ساز ایران
تلیکانی عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ايران با هدف توسعه
تعامالت دو جانبه بانکي و تهيه و تنظيم پيش نويس تفاهم نامه همکاري
با اعضاي هيات مديره انجمن خيرين مسكن ساز ايران ديدار و گفتگو نمود.
به گزارش اداره روابط عمومی و بازاریابی بانک قرض الحسنه مهر ایران ،اين جلسه
با حضور تليکاني عضو هيات مديره ،حيدري رئيس اداره روابط عمومي و بازاريابي،
اخوان رئيس اداره اعتبارات و بين الملل و سلطانيان مدير شعب استان تهران از بانک
قرض الحسنه مهر ايران و دکتر حافظي نايب رئيس ،مهدي فالح ،بوربور ،رياحي،
الهوتي ،ابراهيمي ،سلگي و برقعي اعضاي هيات مديره انجمن خيرين مسكن ساز
ايران برگزار شد.

آغاز فاز نخست ساخت پروژه نیمه تمام بیمارستان ۸۰۰
تخت خوابی با حمایت بانک ملت
فاز اول ساخت پروژه نیمهتمام بیمارستان  ۸۰۰تخت خوابی مهدی کلینیک
با حمایت بانک ملت و با حضور مدیرعامل این بانک و معاون توسعه و مدیریت
منابع وزارت بهداشت کلید خورد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،دکتر هادی اخالقی فیض آثار در نشستی که
به مناسبت عقد قرارداد شروع عملیات ساخت پروژه نیمه تمام بیمارستان  ۸۰۰تخت
خوابی مهدی کلینیک برگزار شد ،حمایت و پشتیبانی این بانک را از این پروژه در قالب
ارائه تسهیالت اعالم کرد.

