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اخبار

بانک ملی  22هزار میلیارد ریال
تسهیالت ازدواج پرداخت کرد
در شش ماه نخست امسال بیش از 146
هزار نفر با تسهیالت قرض الحسنه ازدواج
بانک ملی ایران به خانه بخت رفتند.
با توجه به سیاست حمایت از اشتغال و
ازدواج جوانان در این بانک ،میزان تسهیالت
قرض الحسنه پرداختی ازدواج همواره با روند
رو به رشد همراه بوده است به طوری که از
ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه ،تعداد
 123هزار و  123فقره تسهیالت پرداخت شده
و این میزان در شش ماه نخست امسال به
 146هزار و  701فقره رسیده است .ارزش
ریالی این تسهیالت نیز بیش از  22هزار و
 926میلیارد ریال است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران:

صادرات غیرنفتی منبع قابل اتکایی
برای ارزآوری به کشور است
سیاست توسعه صادرات یک سیاست
راهبردی و مهم برای توسعه اقتصادی کشور
است چرا که این صادرکنندگان غیرنفتی
هستند که در شرایط مختلف ارزآوری را برای
کشور تضمین می کنند.
علی صالح آبادی ،مدیرعامل بانک توسعه
صادرات ایران در نشستی تخصصی با حضور
صادرکنندگان استان زنجان گفت :اتکای زیاد
به نفت ،دشمن را برای تحریم آن وسوسه
می کند؛ حال آنکه صادرات غیرنفتی کشور
این ظرفیت را دارد که در شرایط مختلف برای
کشور ارزآوری داشته باشد.

زمان برگزاری قرعهکشی باشگاه
مشتریان بانک سپه مشخص شد
باشگاه مشتریان بانک سپه  21مهرماه با
قرعهکشی برندگان خوششانس خود را برای
طرح «رویاتو چک کن» مشخص خواهد کرد.
مراسم قرعهکشی اولین جشنواره باشگاه
مشتریان «رویاتو چک کن» در روز شنبه مورخ
 97.07.21برگزار و به  352نفر از برندگان
این جشنواره که از دیماه سال  96آغاز و
تا پایان شهریورماه سال جاری ادامه یافت؛
جوایزی بهقیدقرعه اهدا خواهد شد .بر اساس
این گزارش قرعهکشی مربوط به جشنواره
«همگامان سپه  »2که ویژه پذیرندگان
پایانههای فروش در باشگاه مشتریان اجرایی
شد نیز بهصورت همزمان در همان تاریخ برگزار
خواهد شد.

کاردگر خواستار شد

مشارکت نمایندگان و شبکه فروش
در تحلیل و ارزیابی ریسک
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بیمه
دانا ،خواستار بررسی و رفع مسائل و مشکالت
نمایندگان و اعضای شبکه فروش در چارچوب
آیین نامههای صنعت بیمه شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا ،ابراهیم
کاردگر در دیدار نمایندگان استان گیالن که
در تاالر اجتماعات اداره مخابرات شهر رشت
برگزار شد ،ضمن ابراز خرسندی از حضور
دوباره در شرکت بیمه دانا اظهار داشت :انتظار
ما از نمایندگان و فعاالن شبکه فروش ،تحلیل
صحیح ریسک در شعب و سرپرستیهاست
تا با توجه به این مهم ،قراردادهای سودده به
شرکت آورده شود ،لذا ضرورت ایجاب میکند
اعضای انجمن صنفی نمایندگان این استان نیز
در تحلیل و ارزیابی ریسک اقدام عملی انجام
دهند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:

حلقه گمشده مافیا ارزی

پرداخت سود سهام سال  96وسرمد
و شبهران

طی  6ماه

اخبار

چه رابطهای میان سایتهای اعالم قیمت ارز و دالالن وجود دارد؟

در شعب بانک صادرات ایران انجام
میشود

 سهامداران حقیقی شرکت بیمه سرمد و
شرکت نفت بهران برای دریافت سود سهام
سال  ٩٦به شعب بانک صادرات ایران مراجعه
کنند.
پرداخت سود سهام شرکتهای بیمه سرمد
با نماد معامالتی «وسرمد» و شرکت نفت
بهران با نماد معامالتی «شبهرن» از نیمه مهر
ماه سال  ٩٧در شعب بانک صادرات ایران آغاز
شده و به مدت یک سال ادامه خواهد یافت
و سهامداران حقیقی میتوانند جهت دریافت
سود سهام سال مالی منتهی به پایان سال ٩٦
به این شعب مراجعه کنند.
در اطالعیهای که به همین مناسبت منتشر
شده ،از سهامداران این دو شرکت خواسته
شده با مراجعه حضوری و ارائه کارت ملی به
شعب بانک صادرات ایران نسبت به دریافت
نقدی یا واریز آن به حساب های سپهری خود
اقدام کنند.
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در پس کاهش قیمت ارز شاهد هجوم بسیاری از
دارندگان دالر برای فروش ارزهایشان بودیم تا پیش
از این متضرر نشوند .حتی میتوان گفت نوع رفتار
فروشندگان هم تحتتاثیر التهاب و هیجاناتی بود
که از فضای مجازی نشات میگرفت و این التهابات
به نوعی تشویش اذهان عمومی محسوب میشود.
بودهاند سایتهایی که بهطور همزمان قیمت ارز را
اعالم کردهاند اما همان دو هم تفاوت فاحشی را در
اعالم خود داشتهاند .بسیاری از افراد هم خواسته و
ناخواسته به شایعاتی که منبع موثقی ندارند دامن
میزنند و ابهامات بیشتری را به وجود میآورند.
دالالن هم با استفاده از کانالها و سایتهای داللی
بازار را به سمت و سوی دلخواه خود هدایت کرده
و فضای غیرواقعی و دروغین را ایجاد میکنند که
تاثیری جز بارروانی منفی بر مردم نخواهد داشت.
در این شرایط عدهای سودجو به تالطمها دامن
میزند و قیمتهای دروغین را تعیین میکنند.
البته باید یادآور شد که جلوی فعالیت برخی از این
سایتها توسط شورای نگهبان گرفته و امکان ادامه
کار از آنها گرفته شد .تصمیم بر آن است که تمامی
سایتها به دقت رصد شود تا دیگر قیمتسازیهای
غلط بر بازار تاثیر نگذارد.
همکاری دالالن و سایتهای داللی
وقتی صحبت از فعالیت دالالن و سایتهای
اعالمکننده نرخ ارز به میان میآید نظرات مختلفی
را به همراه خواهد داشت .عدهای میگویند دالالن
با استفاده از این سایتها در برابر نوسانات ارزی
میایستند و شرایط را به نفع خود کنترل میکنند
و عدهای دیگر معتقد هستند که بین دالالن و این
سایتها حلقهای وجود دارد که در این میان پنهان
شده است که از طریق همان حلقه با یکدیگر فعالیت
میکنند .مرتضی عزتی ،استاد دانشگاه و اقتصاددان
از ارتباط دالالن و سایتهای اعالم نرخ ارز به
«ابتکار» میگوید :ارتباط بین دالالن یا مفسدان ارزی
با سایتهای داللی بسیار نامعلوم و پیچیده است.
اگر این ارتباطات به صورت سازمان یافته باشد و افراد
آن قصد اخالل در سیستم مالی را داشته باشند و یا
خواهان ایجاد شرایط نامناسب برای اقتصاد باشند،
باید توسط دستگاهها و نهادهای مربوطه شناسایی
شوند و به تناسب مقررات با آنها برخورد شود.
عزتی میافزاید :به هرحال شرایط اقتصادی
بهگونهای است که مردم را به شدت تحتتاثیر قرار
میدهد مخصوصا صاحبان سرمایهای که به دنبال
استفاده درست از سرمایهشان در شرایط اقتصادی
سالم هستند و در این موقعیت افرادی هستند که از
این فضا سوءاستفاده میکنند و جریان و جو خاصی
را برای بهرهبرداری غیراخالقی خود به وجود میآورند
و قطعا در قانون توصیه شده که با این افراد برخورد
شود .باید بگویم شاید افراد و سایتهای فعال در این
زمینه در شبکهای باشند که از خارج کشور سازمان
یافته شده باشد ،کسانی که خارج از مرزها اقداماتی را
علیه ایران انجام میدهند ،کامال روشن و واضح است
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این روزها در شرایط بازار متالطم ارز ،قیمتهای متفاوتی را از گوشه و کنار بازار و همچنین سایتها میشنویم .قیمتی که در فضای مجازی و شبکههای
مختلف منتشر میشود با واقعیت تفاوت دارد و اصوال شایعات به این تفاوت بیشتر دامن میزند .اعالم نرخهای غیرواقعی از سوی شبکههای اجتماعی
اوضاع بازار را تحت تاثیر قرار میدهد و آسیبرسانی به اقتصادی که این روزها حال خوبی ندارد را تشدید میکند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت:
موضوعی که در این برهه صنعت خودرو به
آن نیازمند است و میتواند با کمک نخبگان بر
طرف کند تأمین قطعات تکنولوژی و الکترونیکی
است و با تمرکز بر این موارد میتوانیم نیازمان
را برطرف کنیم.
محسن جهرودی در بازدید از نمایشگاه
خودرو یزد با بیان اینکه قطبهای جدید
خودروسازی در دنیا در حال شکل گرفتن
است ،افزود :درحال مذاکره موفق با قطبهای
جدید خودروسازی جهان هستیم و امیدواریم
در آیندهای نهچندان دور با داخلیسازی
محصوالت جدید و مشترک بتوانیم این
محصوالت را وارد سبد محصوالتمان کنیم.

بهمنظورکاهشدغدغهبیمهشدگان

حضور ارزیابان بیمهکوثر در مناطق
سیلزده
ارتباط بین
دالالن یا
مفسدان ارزی
با سایتهای
داللی بسیار
نامعلوم و
پیچیدهاست
که تصمیم تخریب اقتصاد را دارند ،در این میان ما
باید در داخل کشور بیشتر توجه کنیم و توجه کنیم
افرادی که همجهت با این سازمانها همکاری میکنند
و حتی بعد از اینکه مجموعه سیاستگذاری اقتصادی
اعالم کرده است که با آنها برخورد میشود همچنان
به فعالیتشان ادامه میدهند ،حتما مشکلی در
کارشان است و قصد تخریب فضای اقتصادی را
دارند و میخواهند از این فضا به نفع خودشان که
هم میتواند در داخل کشور باشد و هم در خارج از
کشور استفاده کنند .به نظر من هیچ شکی در این
نیست که باید با این افراد و شبکهها برخورد شود و
باید اصالحاتی در عملکردها انجام شود تا اقتصاد ملی
و منافع مردم بیشتر تامین شود.
این کارشناس اقتصادی روشهای جلوگیری از
فعالیت سایتهای موثر در تغییر نرخ ارز را یادآور
میشود و میگوید :جلوگیری از فعالیت سایتهایی
که قیمت ارز و ارقام غیر واقعی را اعالم میکنند به
نظر مشکل نمیآید .با توجه به اینکه ممکن است
بسیاری از این سایتها در خارج از ایران فعالیت
کنند و مرجع و منبع آنها در کشور نباشد ،دستگیری
و برخورد قانونی با آنها ممکن نیست اما ما گزینه

گزارشی از حال و هوای معامالت بورس

برخورد نرمافزاری و فیلتر کردن را داریم تا آنها را از
ادامه فعالیت باز نگهداریم .سیستم امنیتی ما آنقدر
سرعت و قدرت دارد تا بتواند با آنها برخورد سریع
کند .به راحتی در زمان کوتاهی با استفاده از فیلتر
میتوان جلو آنها ایستاد.
عزتی با تاکید بر تاثیرگذاری فعالیت سایتهای
داللی بر افراد جامعه و همچنین اقتصاد کشور
میگوید :متاسفانه وضعیت روانی و انتضارات عمومی
در چند ماه گذشته خیلی خوب نبوده است .البته با
اقداماتی که دولت انجام داد و هماهنگی نهادها و
رسانهها در هفتههای اخیر این وضعیت کمی بهبود
پیدا کرده است و جو آرامتر شده است.
وی میگوید :به صورت عمومی کسانی که در بازار
ارز فعالیت سفتهبازانه میکنند و همچنین حضور
فعال برخی افراد در شبکههای اجتماعی خیلی زیاد
نیستند و از نظر درصد جمعیتی افراد اندکی به شمار
میروند .جو روانی که این بازار و اخبار غیر واقعی
که نشاندهنده بیثباتی و تالطم و افزایش نرخها در
بازار است ب ه ویژه طی چند ماه اخیر اثرات بسیاری
را بر مردم گذاشته است .بسیاری از این اخبار و
شایعات اثر خود را گذاشتهاند و حتی میتوان گفت

که به اوج خود رسیدهاند اما میتوان با سیاستهای
مناسب و هدایت و جهت دادن اخبار منتشر شده
مثل دو هفته گذشته تا حدودی اثرات منفی را
کاهش داد و جو پیش آمده را آرام کرد .مخصوصا
االن که افراد سودجو از شرایط گذشته استفادهشان
را کردهاند و کارشان تمام شده است .جو عمومی به
دلیل محدودیت منابع مالی و محدود بودن انتظارات
عالوهبر بازار ارز در فضاهای دیگر به راحتی قابل
کنترل شدن است و میتواند در سایه سیاستهای
درست و اخبار واقعی و مثبت به سمت مناسبتری
هدایت شود .عزتی میگوید :همانطور که قبال اشاره
کردم کسانی که از خارج خط میگیرند و قصد بر هم
زدن اقتصاد را دارند اگر راهشان را ببندیم هرگونه که
شده سعی میکنند که از راه دیگری این مسیر را
ادامه دهند .با این وجود دولت باید به هر طریقی که
میتواند مقابل این افراد و سایتها ایستادگی کند و
حتی درصورت لزوم از ابزاری مثل شورای امنیت ملی
استفاده کند چون برخی از این فعالیتها ضد امنیتی
است و در این شرایط میتوانند از نیروهای امنیتی هم
برای آن بخش از فعالیتها که آسیبزننده به امنیت
و جو جامعه هستند استفاده کنند.

چشم سهامداران به ریسکهای بازار سهام

این روزها بیش از گذشته معاملهگران بازار سهام چشم به
ریسکهای سیستماتیک بازار دارند .قیمت ارز و بررسی لوایح FATF
بر تصمیم بازیگران بورسی تاثیرگذار است.
به گزارش ایسنا ،بازار سهام مدتی است بیش از گذشته تحت
تاثیر آثار روانی مربوط به اخبار مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی قرار
گرفته است .یکی از موضوعات مهم نوسانات قیمت دالر است .از
طرفی ریسکهای سیستماتیک بازار نیز دادوستدها را تحت تاثیر قرار
داده است .بررسی لوایح مربوط به  FATFدر مجلس شورای اسالمی
و شورای نگهبان نیز به نوبه خود تاثیر بسزایی در رفتار معاملهگران
بازار سرمایه داشت.
دیروز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با نوسانهانهای
زیادی مواجه شد به طوری که در  ۱۰دقیقه ابتدایی معامله با شیب
تندی رشد کرد و در ادامه با کاهش مواجه شد و بعد از آن نیز
فرازونشیبهایی را تجربه کرد و در نهایت با  ۱۶۸واحد رشد نسبت به
روز گذشته در تراز  ۱۸۱هزار و  ۱۵واحدی قرار گرفت.
شاخص کل هم وزن نیز با  ۵۴۹واحد افت تا رقم  ۲۹هزار و ۴۳۹

بنگاهها

نخبگان برگ برنده صنعت خودرو
کشور هستند

پایین رفت .شاخص آزاد شناور نیز با  ۲۴۱واحد کاهش مواجه شد
و رقم  ۱۹۳هزار و  ۸۴۴واحدی را تجربه کرد .شاخص بازار اول نیز
با کاهشی  ۱۰۲واحدی مواجه شد و شاخص بازار دوم رشد ۱۴۲۱
واحدی را تجربه کرد .گروه مپنا ،مخابرات ایران ،بانک صادرات و
کشت 
یرانی جمهوری اسالمی ایران هر یک به ترتیب با ۸۴ ،۹۴ ،۳۸۱
و  ۸۲واحد تاثیری کاهنده روی شاخص کل سعی کردند شاخصهای
بازار را به سمت پایین هدایت کنند ،اما پاالیش نفت اصفهان،
معدنی و صنعتی چادرملو ،سرمای ه گذاری نفت ،گاز و پتروشیمی
تامین و پتروشیمی پارس بیشترین تاثیر افزاینده را روی شاخص
کل داشتند .این نمادها به ترتیب  ۱۸۳ ،۲۰۶ ،۲۱۱و  ۱۵۶واحد تاثیر
افزاینده روی شاخص داشتند .بانکها و موسسات اعتباری امروز به
صورت یکدست شاهد کاهش قیمت سهامشان بودند .در این گروه
سهامداران برای فروش سهمهایشان به صف شدند .در گروه حمل
و نقل ،انبارداری و ارتباطات نیز شرایط مشابه بود و به جز سه نماد
مابقی بیش از چهار درصد افت قیمت را تجربه کردند .در گروه
فرآوردههای نفتی ،کک و سوخت هستهای قیمت تعدادی از سهمها

با شیب مالیمی افزایش یافت و در نماد تاثیرگذاری همچون پاالیش
نفت اصفهان شاهد صف خرید بودیم.
در گروه استخراج کانههای فلزی شرایط مانند روزهای گذشته
نبود .برخی از سهمها مقداری افزایش قیمت و برخی با کاهش
قیمت شدید مواجه شدند .در این گروه  ۹۹میلیون سهم به ارزش
بیش از  ۶۶میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت .محصوالت
شیمیایی نیز عمدتا با کاهش قیمت مواجه شدهاند هر چند که در
برخی از سهمها همچون تاپیکو که روی شاخص نیز تاثیر بسزایی
داشتند شاهد صف خرید بودیم .اما امروز برای سهامداران گروه
خودرو روز مناسبی نبود این گروه بار دیگر یکدست قرمز شد
و بسیاری برای فروش سهامشان در صف ایستادند .ارزش
معامالت بورس تهران دیروز به ۱۳۱۷میلیارد تومان رسید که این
رقم ناشی از دست به دست شدن  ۳.۳میلیارد سهم و اوراق مالی
بود .آیفکس نیز با  ۱۸.۶مواجه شد و به رقم  ۲۱۲.۴رسید .ارزش
معامالت این بازار رقم  ۶۰۹میلیارد تومان را تجربه کرد و حجم
معامالت از رقم  ۱.۳میلیارد سهم و اوراق مالی گذشت.

در بازديد مديرعامل شركت حفاری شمال و مديربازاريابی وزارت نفت كشور عمان صورت پذيرفت

گامی بلند از شركت حفاری شمال در فراسوی مرزها و در عرصه بین المللی

دیدار حمیدرضا گلپایگانی مدیرعامل شركت حفاری شمال با علی
عبداله الریامی مدیر بازاریابی وزارت نفت كشور عمان در راستای
گشترش فعالیت های دو جانبه شركت حفاری شمال و وزارت نفت
كشور عمان بجهت صدور خدمات فنی و مهندسی و انجام فعالیت
های عملیاتی در عرصه صنعت حفاری از سوی شركت حفاری
شمال و همچنین سرمایه گذاری شركت های عمانی در طرح های
عملیاتی و بخش باالدستی صنعت نفت  ،گاز و حفاری مورد تاكید
قرار گرفت.
به گزارش ابتکار به نقل از روابط عمومی شرکت حفاری شمال-
روز یكشنبه مورخ  97/07/11حمیدرضا گلپایگانی ،مدیر عامل
شرکت حفاری شمال با علی عبداله الریامی ،مدیر بازاریابی وزارت
نفت عمان درشهر مسقط كشور عمان دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار كه در راستای هم افزایی و گسترش همکاریهای
مشترک دوجانبه و سرمایه گذاری شركت های مطرح و فعال
كشور عمان در ایران و همچنین نحوه ی حضور و مشاركت
شركت حفاری شمال در عرصه بین المللی صنعت حفاری و
صدور خدمات فنی و مهندسی كشور عمان صورت پذیرفت كه

مدیرعامل شرکت حفاری شمال ضمن تشریح فعالیتهای صورت
گرفته و تبیین آخرین دستاوردهای عملیاتی حفارمردان شرکت
حفاری شمال در خارج از مرزهای میهن اسالمی و چگونگی انتقال
تجربیات حفار مردان و متخصصان این شركت بجهت گسترش
همکاری با شرکت های عمانی با هدف انجام فعالیت های مرتبط
با حوزه صنعت حفاری و خدمات جانبی مرتبط اشاره کرد و افزود:
شركت حفاری شمال در خصوص انجام هرگونه مشاوره فنی در
بخش باالدستی صنعت نفت و گاز ،بویژه صنعت حفاری در
پروژه ها و طرح های مختلف عملیاتی در حوزه های خشكی ،
دریایی و حفاری در آبهای عمیق و حضور در عرصه های جدید
عملیاتی و صدور خدمات فنی ،مهندسی به بازارهای بین المللی
منطقه اعالم آمادگی می نماید.
گلپایگانی با تاكید بر اینكه شرکت حفاری شمال حرکت رو به
جلو و ایجاد شرایط و فضای توسعه ای فعالیتها در داخل و خارج از
کشور را هدف گذاری کرده است عنوان نمود  :باب جدید همكاری
های بین المللی در فراسوی مرزهای میهن اسالمی این امكان را
فراهم می سازد تا بتوانیم گامی موثر و مطلوب را به سرانجام رسانیم.

گروههای ارزیابی خسارت شرکت بیمهکوثر
بهمنظور کاهش دغدغه بیمهشدگان در مناطق
سیلزده استانهای گیالن و مازندران حضور
یافتند.
حسن سماکامانی ،مدیر بیمههای
آتشسوزی بیمهکوثر گفت :پس از بارش
شدید باران در روزهای  13و  14مهرماه 97در
مناطق شمالی کشور خسارتهای سنگینی به
منازل مسکونی و نیز اماکن صنعتی و تجاری
این استانها وارد شده است.
سماکامانی افزود :تیمهای ارزیابی متشکل
از کارشناسان ستاد و سرپرستیهای استانهای
گیالن و مازندران از واحدهای تحتپوشش
بازدید کردهاند.

در مجمع عمومی

صورت های مالی بانک کشاورزی
تایید شد
در مجمع عمومی عادی ساالنه بانک
کشاورزی که به منظور بررسی عملکرد برگزار
می شود صورت های مالی منتهی به  29ام
اسفند ماه  96این بانک تایید شد.
مجمع عمومی عادی ساالنه بانک کشاورزی
که همه ساله به منظور بررسی عملکرد و
صورتهای مالی بانک  ،تایید سودآوری
عملیات بانکی و پیشنهاد راهکارهایی برای بهبود
وضعیت آن با حضور رئیس و اعضای مجمع
مشتمل بر نمایندگان وزارتخانه های امور
اقتصادی و دارایی ،صنعت ،معدن و تجارت،
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  ،راه و شهرسازی،
سازمان برنامه و بودجه کشور ،بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران و حسابرس و بازرس
قانونی مجمع برگزار می شود ،امسال نیز روز
دوشنبه  16مهر با حضور روح الله خدارحمی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک برگزار و
طی آن صورت های مالی منتهی به  29اسفند
 1396این بانک تایید شد.

رئیس سازمان فضایی ایران بیان کرد

ک در رونق کسب و
نقش پستبان 
کارهای نوین سرنوشتساز است
مهمترین ظرفیت کشور وجود نقدینگی است
و پست بانک می تواند زمینه جذب نقدینگی
برای توسعه شرکت های دانش بنیان حوزه
فناوری را فراهم کند.
مرتضی براری ،رئیس سازمان فضایی ایران
ازجمله مدیران برجسته حوزه ارتباطات و فناوری
اطالعات کشور است که مسئولیتهای خطیری
نظیر؛ معاون حقوقی ،امور دولت و مجلس
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،قائم مقام
وزیر در امور فناوری و بین الملل وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات ،رئیس پژوهشگاه ارتباطات
و فناوری اطالعات (مرکز تحقیقات مخابرات
ایران) ،عضو شورای عالی علوم ،تحقیقات و
فناوری و دبیری کمیسیون انجمن های علمی
ایران را در پرونده مدیریتی خود دارد .

در ایام اربعین حسینی

اسامی شعب کشیک بانکپاسارگاد
اعالم شد
اسامی شعبههای کشیک بانکپاسارگاد در
ایام اربعین حسینی و در ایالم ،کرمانشاه و
آبادان اعالم شد.
ضمن عرض تسلیت پیشاپیش به مناسبت
فرارسیدن ایام اربعین حسینی به اطالع
هم وطنان گرامی می رساند؛ شعبههای
بانکپاسارگاد در ایالم ،کرمانشاه و آبادان در
روزهای  8و  11آبان  ،1397از ساعت  7صبح
الی  ،17آماده ارائه انواع خدمات بانکی به زائران
و شرکتکنندگان در راهپیمایی عظیم اربعین
سرور و ساالر شهیدان هستند.

