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بازار طالفروشان کساد شد
عضو هیات رئیسه اتحادیه طالفروشان گفت :در فروش نوروزی امسال رکودی بیسابقه در زمینه فروش طالهای زینتی ایجاد شده است .محمد کشتیآرای در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد:
معموال در ماههای رجب و شعبان به واسطه اعیاد متعدد مذهبی خرید طالهای زینتی توسط مردم رونق میگیرد ،زیرا در این مدت ازدواج جوانان باعث میشود حجم تقاضا در این بازار بیشتر
شود .وی ادامه داد :برهمین اساس شاید در روزهای گذشته کمی شرایط نسبت به ماههای قبل بهتر شده باشد ،اما در حالت کلی بازار طال و مصنوعات طال همچنان در رکود است و این رکود به
گونهای است که طی سالهای اخیر بیسابقه بوده است .عضو هیات رئیسه اتحادیه طالفروشان با بیان اینکه شرایط اقتصادی مردم به گونهای نیست که توان خرید طالی زینتی را داشته باشند،
اظهار کرد :البته افزایش قیمت طال هم در کاهش توان خرید مردم تاثیرگذار بوده و برهمین اساس مردم به سمت بدلیجات می روند.
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اخبار
راهاندازی سامانه استعالم نرخ آنالین بیمههای مسئولیت
سامانه استعالم نرخدهی آنالین بیمههای مسئولیت شرکت بیمهکوثر
بهمنظور تسهیل و تسریع در ارایه خدمات به شبکه فروش راهاندازی شد.
به گزارش روابط عمومی بیمهکوثر ،با تالشهای صورت گرفته توسط اداره صدور
بیمههای مسئولیت و اداره نرمافزار مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات ،برای تسهیل
در فرایند نرخدهی  15سامانه استعالم نرخ آنالین در رشتههایی که تاکنون فاقد این
سامانه بودهاند در پرتال شرکت فعال شده است.
پیام درگاهی خبرداد :نخستین نرمافزار همراه (اپیلیکیشن موبایل) در بیمههای
مسئولیت برای نرخدهی و فروش اینترنتی از اوایل سال آینده راهاندازی خواهد شد.
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بازار شب عید ،رونقی پرفروغ تر از اوقات دیگر سال در
تمامی بازارها دارد .این بازار که به واسطه آداب و رسوم
فرهنگی مردم ،عالوه بر پوشاک و خوراکیهای شب عید،
فروش ادوات سفره هفت سین و چهارشنبه سوری را نیز
در بر دارد ،در سالهای اخیر به جای آن که فرصتی برای
تنفس کارآفرینان داخلی شود ،بستری برای ورود هرچه
بیشتر کاالهای چینی شدهاست.
آداب چینش سفره هفت سین به این صورت است که مردم
ترجیح می دهند هفت سین خود را در ظروف سنتی که عمدتا
سفالی و سرامیکی هستند و آینههای سری خود دارند ،بچینند.
ایران از دیرباز مهد سفالگری و تولید ظروف سفالی ،چوبی و
سرامیکی بودهاست که از مهمترین مراکز تولید این ظروف
میتوانیم به الله جین همدان و میبد یزد اشاره کنیم که هنر
تولید در این شهرها به قدری پیشرفت داشته که برخی از
طرحهای بومی مناطق مذکور به ثبت جهانی رسیدهاند .از این
دست لوازم میتوانیم به سفرههای قلمکاری اصفهان ،ظروف
شیشهگری شیراز و تمام ظرف و ظروف و انواع سفره های سنتی
موجود در شهرهای مختلف اشاره کنیم که تولید هر کدام از آن
ها در کارگاه های کوچک و بزرگ با هنرمندان و کارگران شاغلی
انجام میشود که درآمد این افراد ،مانند تمام صنوف تولید کننده
در بازار شب عید به رونق میرسد.
اما در سالهای اخیر ،محصوالت تولید کنندگان ظروف سفالی
و چوبی و قلمکاری مانند محصوالت تمام کارگاههای تولیدی دیگر
که تحت تاثیر واردات بیرویه کاالی چینی از رونق افتادهاست،
با رقبای سرسخت چینی مواجه است که صنایع دستی ایران را
با ظاهر مشابه و با قیمتی نازل تر در بازار عرضه میکنند و جای
آنها را در هفت سین ایرانیان گرفتهاند.
البته این موضوع سالهاست که فعاالن بازارها را تحت تاثیر
خود قرار داده است .چندی پیش بود که خبر نفوذ بی سابقه
صنایع دستی چینی در میدان نقش جهان اصفهان ،فعالین این
حوزه و مسئولین مرتبط را شوکه کرد .این در حالی بود که شهر
اصفهان یکی از بزرگترین شهرهای تولید صنایع دستی ایران
به عنوان «شهر جهانی صنایع دستی» به ثبت رسیده است؛ آن
گونه که گفته میشود اکنون در اصفهان از هر کسی که دستی
در کار هنر و صنایع دستی دارد بپرسی که حال و احوال و
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سررسیدهایی که مدرسه شد

روزگارش چطور است ،اولین جملهای که میگوید شکایت از
انواع و اقسام اجناس چینی در بازار هنر و صنایع دستی اصفهان
است .به عنوان نمونه یکی از صنعتگران اصفهانی با بیان اینکه
دولتها از هنر ایرانی غافل هستند ،میگوید :اصفهان بیش از
٧۰درصد صنایع دستی کل ایران را تولید میکند .چرا باید در
شهری که مرکز هنر و صنایع دستی کشور است ،اجازه فروش
صنایع دستی چینی وجود داشته باشد؟ بسیاری از مغازه
دارانی که در گذشته کارهای ما را می خریدند و قبال مغازه
صنایع دستی داشتند کارشان را تغییر دادهاند .مثال االن فروش
سوغات خوراکی به مراتب درآمد بیشتری دارد و مسافران به
ویژه مسافران داخلی ترجیح میدهند سوغات خوراکی بخرند
و غیر از خوراکی هم هر چه از اصفهان میبرند سوغات اصفهان
نیست ،سوغات چین است! این فعال حوزه صنایع دستی با بیان
اینکه یکی از مشکالتی که از سالهای پیش دامنگیر حوزه
صنایع دستی شده واردات صنایع دستی چینی به ایران است،
میافزاید :ما به این موضوع خیلی اعتراض کردیم اما صدای فریاد
ما به جایی نمیرسد .اعتراض به تسخیر بازارهای سنتی اصفهان
توسط چینی ها در ماه های اخیر تا جایی پیش رفته است که
به گفته عضو اتاق بازرگانی اصفهان ،صنایع دستی در اصفهان به
دلیل ورود بی رویه کاالهای چینی ،رو به نابودی است .جعفر
ذرهبینی عضو اتاق بازرگانی اصفهان چندی قبل از ورود بی رویه
کاالهای چینی ،مشابه صنایع دستی به بازار اصفهان خبر داد و

تاکید کرد :اکنون کاالهای چینی به اسم صنعتگران اصفهان در
میدان امام به فروش میرسد.
البته این خبر از سوی برخی از مسئوالن تکذیب شد و آنان
منکر این فروش صنایع دستی چینی در بازارهای اصفهان شدند
اما حاال آمارهای منتشر شده از واردات کشور نشان از رشد نجومی
واردات فرش و صنایع دستی به کشور دارد.
جالب اینجاست بر خالف سالهای قبل که صنایع دستی
چینی به صورت قاچاق وارد ایران می شد در سالهای اخیر به
صورت رسمی این واردات صورت میگیرد و هر ساله نیز رشد
چشمگیری دارد .هرچند سامانه گمرک در ماه های اخیر ،با بستن
بخش ارائه آمار ماهانه ،این اطالعات را از بازار دریغ میکند که
این موضوع به عدم شفافیت و به تبع آن افزایش اعتراضات دامن
میزند.
آمارها نشان میدهد امسال بیشترین رشد ارزش واردات در
بخش صنعت طی هشت ماهه سالجاری به گروه فرش و صنایع
دستی با رشد بیش از  ۳۵۷درصدی نسبت به مدت مشابه سال
قبل مربوط بودهاست.
طبق جدیدترین اطالعات به دست آمده ،در بخش واردات
صنعتی به ترتیب فرش و صنایع دستی با رشد  ۳۵۷درصدی،
دباغی و پرداخت چرم شامل چمدان ،کیف دستی ،زین و یراق و
انواع پاپوش با رشد  ۱۷۵.۴درصدی و مبلمان و مصنوعات طبقه
بندی نشده با رشد  ۷۴.۹درصدی بیشترین میزان واردات را در

بخش صنایع به خود اختصاص دادهاند.
این آمارها بی شک زنگ هشداری است که نشان میدهد بعد
از باختن بازارهای جهانی فرش و صنایع دستی به چین و ترکیه
و پاکستان حاال نوبت بازارهای داخلی ایران است که با کنار زدن
صنایع دستی و فرشهای دستباف ایرانی به تسخیر فرش و انواع
صنایع دستی چینی دربیاید.
شکستی که نشان از بی توجهی به میراث فرهنگی و دست
آفرینه های سنتی صنعتگران ایرانی دارد و با ورشکستگی آنان در
کشوری که همواره به فرش و صنایع دستی زیبای خود میبالیده
است ،خواسته و ناخواسته جیب صنعتگران چینی را پر از پول
می کند که البته در این میان دالالن و واسطهگران داخلی نیز
بی نصیب نمیمانند.
گفتنی است عالوه بر آن که این کاالها در بازارهای سنتی
جای خود را باز کردهاند ،چندین سایت فروش صنایع دستی نیز
مشغول به کارند که با صراحت از فروش ظروف سفالی چینی
صحبت می کنند و مدعی هستند که واردات انواع ادوات سفره
هفت سین از چین را با قیمت مناسب انجام داده و به صورت
عمدهای و جزئی نیز عرضه میکنند.
این روزها گشت و گذار در بازار شب عید ،حاکی از شکست
سفال ایرانی در بساط دستفروشان ،فروشگاههای اسم و رسم دار
و حتی فروشگاه های آنالین دارد و تولیدات چینی در ویترین آنها
جایگزینشدهاست.

هزینه تولید سررسید و تقویم سال  1397بانک دی به ساخت سه باب
مدرسه در مناطق زلزلهزده استان کرمانشاه اختصاص یافت.
به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی ،در پی وقوع زلزله در استان
کرمانشاه و ویرانی مدارس در این استان  ،بانک دی در راستای ایفای نقش مسئولیت
اجتماعی ،بودجه تولید سررسید و تقویم سال  1397خود را به ساخت سه باب مدرسه
برای دانش آموزان مناطق زلزله زده این استان اختصاص داد.
بر اساس این گزارش ،بانک دی همه ساله بخشی از هزینههای تبلیغاتی خود را به
تولید تقویم و سررسید اختصاص میداد اما با توجه به تصمیم شبکه بانکی مبنی بر کمک
به بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه برای سال  1397در اقدامی مسئوالنه و انسان
دوستانه تمامی هزینههای تولید تقویم و سررسید خود را به ساخت سه باب مدرسه در
روستاهای چشمه نظامی ،بان افشان و پیران اختصاص داد.

اعطای تسهیالت درطرح سپرده طالیی رفاه
بانک رفاه در راستای تنوع بخشی به سبد خدمات اعتباری خود و با هدف
جلب رضایت عموم مشتریان«،طرح سپرده طالیی رفاه» ،را ارائه می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه ،تمامی اشخاص حقیقی که از تاریخ96/12/20
نسبت به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت طالیی رفاه اقدام کنند ،از
امتیازات ذیل بهره مند می شوند:
* بهره مندی از سود علی الحساب ،ضمن امکان اخذ تسهیالت به نام خود و یا
بستگان درجه یک ایشان (شامل :پدر ،مادر ،همسر ،فرزند ،برادر و خواهر) در قبال توثیق
سپرده بلند مدت طالیی.
* بهره مندی از خدمات بیمه آتش سوزی منزل مسکونی بابت مواردی همانند
آتش سوزی ،زلزله ،انفجار ،بیمه حوادث و بیمه پوشش هزینه پزشکی متناسب با مبلغ
سپرده گذاری و مدت بازپرداخت تسهیالت.
* امکان انتقال سپرده سرمایه گذاری بلند مدت به بستگان درجه یک سپرده گذار
تا قبل از اعطای تسهیالت.
* حداقل مبلغ سپرده در این طرح مبلغ 50میلیون ریال است.
* مدت بازپرداخت تسهیالت حداکثر تا  36ماه متناسب با نوع تسهیالت اعطایی و با
رعایت ضوابط و مقررات جاری بانک مرتبط با موضوع است.

یک کارشناس بانکی :

چالشهای نظام بانکی به سرعت به اقتصاد کشور تعمیم پیدا میکند
یک کارشناس بانکی برگزاری یازدهمین نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه که
فروردین ماه سال  97برگزار می شود را رویدادی مهم برای هر سه حوزه
دانست و گفت :بانک ها باید نقش بیشتری در این نمایشگاه ایفا کنند و از
حاشیه نمایشگاه به متن بیایند.
کامران ندری با بیان این که معموال بانک ها در این نوع نمایشگاه ها آخرین دستاوردها
و اقدامات خود را به نمایش می گذارند ،گفت :در مورد نمایشگاه های بورس ،بانک و
بیمه قابل کتمان نیست که بیشتر از آنکه بانک ها در این نمایشگاه عرض اندام کنند،
دو بخش بیمه و بورس است که از طریق این نمایشگاه سعی در معرفی و طرح مسائل
خود دارد و باید اذعان کرد که نمایشگاه برای این دو بخش تا حدود زیادی موثرتر از
بانک ها بوده است اما بانک ها هم باید تالش کنند نقش بیشتری در نمایشگاه ایفا کنند
و از حاشیه به متن بیایند.
مدیرگروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان این که نظام بانکی
کشور باید از فرصت فاینکس  2018بهره بردای بهتری داشته باشد ،افزود :مسائل و
چالشهای نظام بانکی به سرعت به اقتصاد کشور تعمیم پیدا میکند و الزم است از
رویدادهایی که سایر حوزه های مالی نیز در آن حضور دارند برای هم اندیشی و حل این
چالش ها استفاده کرد .وی به مسائلی که انتظار می رود در یازدهمین نمایشگاه بورس،
بانک و بیمه مورد بحث های کارشناسی قرار گیرد اشاره کرد و ادامه داد :حجم بزرگی
از مسئولیت تامین مالی کشور بر دوش نظام بانکی است بدون آن که سیستم بانکداری

بنگاهها

ما در شرایط کنونی بتواند پاسخ گوی مطالبات مشتریان باشد ،از سوی دیگر مطالبات
معوق بانکها در حالی افزایش پیدا کرده که بانکها با کمبود منابع مالی مواجه اند و
این منابع با پرداخت سودهای باال روز به روز کمتر می شود ،این چالش ها و مسائل
فراوان دیگر نیازمند بررسی و بحث کارشناسی است و فاینکس  2018باید بستری برای
این بحث ها و رسیدن به راهکارهای موثر باشد.
ندری در ادامه با اشاره به برگزاری همایش سیاست های پولی و بانکی که به نوعی
مکمل نمایشگاه ،بورس و بانک و بیمه است ،توضیح داد :در نمایشگاه بورس ،بانک و
بیمه به احتمال زیاد بانک ها به روال معمول غرفهای میگیرند و دستاوردهای خود
را معرفی می کنند ،اما بعد از برگزاری نمایشگاه و در زمان برگزاری همایش است که
بانک ها به طور جدی و کارشناسی وارد مسائل بانکداری شده و مشکالت خود را با
هم در میان می گذارند.
این کارشناس بانکی با بیان این که حضور متخصصین و فعاالن بانکی در این نمایشگاه
به اضافه راه حل ها و راهکارهایی که ارائه می شود در گره گشایی از معایب شبکه بانکی
موثر خواهد بود ،گفت :نمایشگاه بورس و بانک و بیمه بیشتر از آنکه بر مسائل و دغدغه
های شبکه بانکی متمرکز باشد بر روی بازار سرمایه و بیمه متمرکز است با این امید که
این بازارها در این نمایشگاه جان تازه ای بگیرند و بتوانند دامنه فعالیت های گسترده
تری داشته باشند اما برای تقویت صنعت مالی کشور الزم است بانک ها هم فرصت
نمایشگاه را مغتنم بشمارند و حضور فعاالنه تری در این رویداد داشته باشند.

گامهاي بلند بانك پاسارگاد براي رفع چالشهاي مالي و افزايش اشتغال در واحدهاي نفت ،گاز و انرژيهاي نو

پروژههای متعددی که با حمایت بانک پاسارگاد از طریق “شرکت گسترش
انرژی پاسارگاد” در نقاط مختلف کشور اجرا شده و یا در حال اجراست ،ضمن
انطباق کامل با اهداف اقتصاد مقاومتی برای کاستن از وابستگی ایران ،بستر
اشتغال سالم و مولد را در محرومترین نقاط کشور به ویژه استانهای مرزی
فراهم ساخته است.
به گزارش ابتکار به نقل ازروابطعمومی بانک پاسارگاد ،صنایع نفت ،گاز و انرژیهای
نوین از بخشهای مورد تأکید در سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی هستند که نقش
بسزایی در باالبردن تولید ناخالص داخلی و رشد اشتغال مولد دارند .زیرا دامنه بخشهای
پاییندستی این سه حوزه به قدری وسیع است که هرگونه سرمایهگذاری در آنها منجر
به توسعه چند برابری در زنجیره تولید مصنوعات پایین دست خواهد شد .با این حال
نیاز به سرمایهگذاری سنگین برای توسعه این حوزهها سبب شده تا بخش خصوصی
کمتر در طرحهای عمرانی این بخشها مشارکت کند.
بانک پاسارگاد با هدف کمک به توسعه صنایع نفت و گاز و افزایش کاربری انرژیهای
پاک در ایران ،در سالهای اخیر گامهای بزرگی برای حمایت از سرمایهگذاری انجام
شده برداشتهاست که مشارکت بخش خصوصی در فعالیت اقتصادی این حوزه را
یکند.
توجی هپذیرم 
پروژههای متعددی که با حمایت بانک پاسارگاد از طریق “شرکت گسترش انرژی
پاسارگاد” در نقاط مختلف کشور اجرا شده و یا در حال اجراست ،ضمن انطباق کامل با
اهداف اقتصاد مقاومتی برای کاستن از وابستگی ایران ،بستر اشتغال سالم و مولد را در
محرومترین نقاط کشور به ویژه استانهای مرزی فراهم ساخته است.
این طرحها شامل تولید متانول ،پروپیلن و محصوالت پاییندستی در استان زنجان،
احداث نیروگاه  350مگاواتی گازی خوی و نیروگاه  950مگاواتی گازی و بخش بخار
سیکل ترکیبی نیروگاه  480مگاواتی ارومیه در استان آذربایجان غربی ،احداث خط
لوله ششم سراسری برای انتقال روزانه  4میلیون متر مکعب گاز از پایتخت انرژی

ایران(عسلویه) به استانهای خوزستان ،ایالم و کرمانشاه تا مرز عراق ،تولید ساالنه
 14هزارتن محصوالت زنجیره بوتان در ماهشهر(خوزستان) ،احداث پاالیشگاه سیراف
در طرح مجتمع پتروشیمی پارسیان بوشهر ،همکاری با شرکت نفت فالت قاره در
حفاری چاههای میدان گازی پارس جنوبی در بستر خلیج فارس(استان بوشهر) ،ارائه
سرویسهای عملیات حفاری در جزیره کیش به همراه ساخت اسکله  70هزارتنی
بارگیری مواد جامد و میعانات هیدروکربوری در جزیره قشم(استان هرمزگان) ،احداث
پاالیشگاه نفت فوق سنگین جزیره قشم به ظرفیت  35هزار بشکه در روز ،ساخت
نیروگاه  500مگاواتی سیکل ترکیبی و نیروگاه  70مگاواتی گازی و تجهیزات آب
شیرینکن در جزیره قشم ،تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه ُمکران استان سیستان
و بلوچستان ،ساخت نیروگاه  25مگاواتی CHPسیرجان و تولید زنجیره متانول ،اتیلن و
پروپیلن از گاز طبیعی در استان کرمان ،نیروگاه  500مگاواتی شریعتی به همراه نیروگاه
 250مگاواتی سیکل ترکیبی و نیروگاه  150مگاواتی گازی در استان خراسان رضوی که
همگی با تسهیالت مالی بانک پاسارگاد اجرا شده و یا در حال تکمیل است.
عالوه بر این بانکپاسارگاد برای اجرای نیروگاههای مقیاس کوچک 25/3
مگاواتی(گنبد یک) 26 ،مگاواتی (گنبد 16 ،)2مگاواتی (اتمسفر) 16 ،مگاواتی(کهریزک)
و یک نیروگاه خورشیدی  10مگاواتی در مرکز کشور موافقت استفاده از تسهیالت ارزی
صندوق توسعه ملی را اخذ کرده است.
اجرای این طرحها در حوزه نفت ،گاز و انرژی توسط بانک پاسارگاد برای حداقل 15
هزار نفر بهطور مستقیم ایجاد اشتغال میکند و زمینه افزایش فرصتهای شغلی در
صنایع پایین دستی زنجیرههای تولیدی بعد را فراهم خواهد کرد.
به موازات اجرای این طرحها بانک پاسارگاد با سرمایهای معادل  8/8میلیارد دالر
طرح حمایت از صنایع مواجه با چالشهای مالی را از طریق اعطای تسهیالت اعتباری
پیگیری میکند .این اقدام عالوه بر آنکه به حفظ سقف تولید صنایع مذکور کمک
میکند ،مانع از ریزش نیروی شاغل در واحدهای صنعتی مذکور خواهد شد .صنایعی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد

عملکرد مثبت بانک پارسیان در حوزه های اشتغال زایی
بانک پارسیان در میان بانک های خصوصی کشور با ورود به حوزه
تسهیالت دهی قرض الحسنه کارنامه مثبتی از خود به جای گذاشته است.
رحیم زارع ،سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عملکرد یک ساله بانک
پارسیان عملکرد این بانک را در حوزه های اشتغال زایی ،تولید و همچنین کمک به
بخش کشاورزی را مثبت ارزیابی کرد .سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان
اینکه ورود بانک های خصوصی به امور عام المنفعه عایدی چندانی در بر ندارد ،افزود:
حضور بانک پارسیان در این حوزه نشان از دغدغه مداری و مشتری مداری آن دارد.
نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسالمی ،حمایت ویژه از بخش
کشاورزی به عنوان حوزه استراتژیک کشور با خرید تضمینی گندم در  2سال اخیر یکی
از اقدامات زرین این بانک در راستای توسعه کشور بوده است ،تصریح کرد :هیچ یک از
بانک های خصوصی به اندازه این بانک دغدغه رشد کشاورزی کشور به عنوان یکی از
پایه های توسعه اقتصادی را نداشته است.

با بازرسی و پیگیریهای مستمر

باند کالهبرداری تصادفات ساختگی
توسط بیمهکوثر شناسایی شد
شرکت بیمهکوثر با بازرسی و پیگیریهای مستمر ،باند کالهبرداری
تصادفات ساختگی را شناسایی کرد.
شرکت بیمهکوثر باند کالهبرداری تصادفات ساختگی را شناسایی و به مقامات قضایی
معرفی کرد ،یکنفر از اعضای باند در یکسال گذشته  50مرتبه از 12شرکت بیمهای
خسارت دریافت کرده است .سعداله فغاننژاد از شناسایی دونفر دیگر از اعضای این باند
خبرداد و گفت :این پرونده اکنون در شعبه « »11دادیاری دادسرای استان قم مفتوح
و در حال رسیدگی است.

بر اساس میانگین حساب قرضالحسنه جاری یا کوتاه مدت

دارندگان پایانه های فروشگاهی بانک ایران زمین
تسهیالت می گیرند

که از این کمکهای مالی بانک پاسارگاد بهرهمند شدهاند ،عبارتند از :فاز اول طرح
توسعه صنایع شیمیایی سینا در شهرستان چابهار به ظرفیت یک میلیون و  650هزار
تن متانول در سال و فاز دوم همین طرح به ظرفیت ساالنه  236هزارتن پلی اتیلن و
 420هزار تن پلی پروپیلن ،پاالیشگاه میعانات گازی جاوید در منطقه سیراف استان
بوشهر برای تولید گاز مایع تصفیه شده ،نفتا ،نفت گاز و نفت سفید ،شرکت روماک
انرژی سالمت در شهرستان ماهشهر استان خوزستان برای تولید زنجیره آگریالتها
به ظرفیت  20هزار تن اکریلیک اسید یخی 12،هزارتن ایزوبوتانول 97،هزارتن بوتیل
اکریالت 20،هزار تن نرمال بوتان 40،هزارتن دواتیل هگزانول 31،هزارتن بنزن پیرولیز و
12هزار تن گازمایع LPGدر سال ،نیروگاه  25مگاواتی و طرح توسعه شهرک صنعتی
پردیس فنآوران البرز در استان زنجان که پس از سرمایهگذاری بانک پاسارگاد از چالش
مالی خارج شدهاند.

در جشنواره پایانههای فروشگاهی بانک ایران زمین با هدف ارائه خدمات
اعتباری متمایز به دارندگان این پایانه ها بر اساس میانگین حساب و میزان
فعالیت دستگاه  posتسهیالت اعطا می کند.
در جشنواره پایانههای فروشگاهی بانک ایران زمین کلیه دارندگان پایانههای
فروشگاهی متصل به حساب جاری یا کوتاه مدت میتوانند با مطالعه شرایط و ضوابط از
تسهیالت فوق بهره مند شوند.

پردیس گردشگری بانک گردشگری با یاد و نام شهدای
سانچی افتتاح شد
آیین افتتاحیه پردیس گردشگری در روز  ۲۰اسفند ماه در بوستان چیتگر تهران با
حضور «علی اصغر سفری» ،مدیر عامل بانک گردشگری ،اعضای هیات مدیره ،مدیران و
روسای ادارات و جمعی از مسئوالن و مدیران شهری و مسئوالن و فعاالن حوزه محیط
زیست برگزار شد.

