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بانک

ارائه نسخه جدید سامانه همراه
بانک ملت با خدمات متفاوت

نسخه جدید سامانه همراه بانک ملت (نسخه
 ۱.۱.۷سیس��تم عامل اندروید و  ۱.۰.۸سیستم
عامل  )iOSبا تغییراتی در نمای ظاهری سامانه
( UIو  )UXو همچنی��ن ارائ��ه خدمات جدید
در دس��ترس مش��تریان قرار گرفت .به گزارش
روابطعموم��ی بانک ملت ،این تغییرات با هدف
تکمیل س��بد محصوالت هم��راه بانک و همراه
پ�لاس ملت و همچنین افزای��ش رضایتمندی
مشتریان انجام شده است .بر اساس این گزارش،
تغییر صفحه اتصال به س��امانه ،ارائه س��رویس
خدمات برگزیده ،اضافه ش��دن سرویس حواله
منظم ،ش��ارژ م��وردی ب��نکارت ،دریافت رمز
دوم کارت ،نمایش مانده و گردش حس��ابهای
اشتراکی بخش��ی از خدمات جدیدی است که
به س��امانه همراه بانک ملت افزوده ش��ده است.
در عی��ن حال ،تغیی��ر صفحه ابتدایی س��امانه
همراهپ�لاس ملت ،دریافت ش��باکارت متمرکز
ملت /حس��اب ملت ،انتقال موجودی کیف پول
به حس��اب متمرکز بانک ملت به صورت آنی و
پرداخت قبض موبایل با روش اس��تعالم در این
سامانه انجام میشود.

بانک ملت تنها شرکت ایرانی
مجهز به البراتوار عصبی

مدی��رکل بازاریابی بانک مل��ت فعالیتهای
بازاریابی این بانک را تش��ریح کرد .دکتر مسعود
کیماس��ی درباره رس��التهای اصل��ی مدیریت
بازاریابی در بانک ملت ،گفت :یکی از کلیدیترین
ذینفعان بانکها مشتریان هستند و بقای بانکها
وابسته به مشتریان اس��ت و نگاه به بیرون برای
هر بانکی بس��یار مهم اس��ت ،بنابراین بانک باید
تمهیداتی برای درک نیازها و احساسات مشتریان
بیندیش��د .وی ادامه داد :بانک ملت هماکنون به
عنوان نخستین شرکت در ایران ،اقدام به راهاندازی
البراتوار عصبی با تجهیزات پیشرفته کرده است و
در گام نخس��ت ب��ا اس��تفاده از ابزارهایی مانند
 ،Eye Trackerاحساس و تجربه کاربر در هنگام
اس��تفاده از همراه بانک ملت را بررسی کردیم و
نتایج خوبی برای بهب��ود و ارتقای این محصول
پرطرفدار استخراج شد .مدیرکل بازاریابی بانک
ملت پایش و اجرای استراتژیهای حفظ و ارتقای
برند را از دیگر فعالیتهای مدیریت بازاریابی بانک
ملت ذکر کرد.

۱۰هزار مسافر دریایی در مسیرهای بینالمللی بنادر غرب هرمزگان جابهجا شدند

رشد ۳۴درصدیصادراتغیرنفتیدربندرلنگه

مدی��ر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه از ترابری
بیش از۱۰هزار مسافر دریایی در مسیرهای بینالمللی
و همچنین رشد صادرات غیرنفتی و تخلیه و بارگیری
کانتینر طی  4ماه اخیر در این منطقه خبر داد .قاسم
عسکرینسب با اشاره به تخلیه و بارگیری  3میلیون و
 ۳۳۸هزار و  ۵۲۹تن انواع کاال طی  4ماه نخست سال
جاری در بنادر غرب هرمزگان ،اظهار داش��ت :از این
میزان ،سهم بندرلنگه  ۴۵۳هزار و  ۴۳۷تن بوده است
که  ۴۵۳هزار و  ۲۲۶تن مربوط به کاالهای غیرنفتی
با رشد  ۱۲درصدی بوده و  ۲۱۱تن به کاالهای نفتی
اختصاص دارد .وی در ادامه بیان کرد :طی این دوره
زمانی ،حجم ترانزیت کاالهای غیرنفتی در این بندر
(که عمده آنها خودرو بوده اس��ت) به رقم  ۸۸هزار و
 ۶۹۱تن رسید که بیانگر رشد  ۳۱درصدی و کسب
رتبه سوم کشور در ترانزیت کاالهای غیرنفتی است.
مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه همچنین میزان
صادرات کاالهای غیرنفتی در این بندر را  ۳۳۱هزار و
 ۶۵۴تن با ثبت رشد  ۳۴درصدی اعالم کرد و گفت:
عمده این کاالها شامل میوه و ترهبار ،خشکبار ،مواد
معدنی و مصالح ساختمانی بوده است .عسکرینسب
تصریح کرد :طی  4ماه نخست سال  ۹۷بیش از ۳۰
هزار تن کاالی غیرنفتی وارد بنادر غرب هرمزگان شد
که رقم آن در مقایس��ه با سال پیش از آن  ۵۶درصد
کاهش داشته است.
■■رشد  ۱۱درصدی تخلیه و بارگیری کانتینر

عسکرینسب با اش��اره به اقدامات انجام شده به
منظور گس��ترش فعالیتهای بن��دری و کانتینری
کردن روند تخلی��ه و بارگی��ری کاال در بنادر غرب
هرمزگان گفت :با انجام طرح توس��عه بندرلنگه در
س��الهای اخیر و فراهم کردن شرایط الزم و اعطای
تخفیفات گمرکی و مش��وقهای الزم در این بندر،
رئي��س اداره ايمني و حري��م اداره كل راهداری
و حملونقل جادهای اس��تان مازن��دران از اقدامات
ايمنسازي گسترده در سطح محور ارتباطی ساری-
کیاسر -س��منان توس��ط این اداره کل خبر داد و
افزود :اعتباری بالغ ب��ر  11میلیارد ریال در جهت
ایمنسازی محور یادش��ده در خردادماه اختصاص
یافت .به گ��زارش روابط عمومي اداره كل راهداری
و حملونقل جادهای اس��تان مازندران ،اس��ماعيل

شاهد افزایش  ۱۱درصدی عملیات تخلیه و بارگیری
کانتینر بودیم و حجم اینگونه فعالیتها از رقم یکهزار
 TEUکانتینر گذشت .مدیر اداره بنادر و دریانوردی
بندرلنگه ضمن اش��اره به ص��ادرات  ۹۳هزار و ۱۲۱
تن محص��والت کش��اورزی ،دامی و احش��ام افزود:
زیرس��اختهای بندر لنگه برای فعالیتهای تجاری
افزایش یافته و این بندر ظرفیت باالیی در امر تجارت
دریایی و تخلیه و بارگیری کاال دارد؛ بهگونهای که در
صادرات محصوالت کشاورزی ،دامی و احشام دارای
جایگاه دوم در بین بنادر کش��ور اس��ت .وی از روند
مثبت ترابری مسافران دریایی در آبهای داخلی نیز
سخن به میان آورد و گفت :از آغاز سال جاری تاکنون
بیش از  ۲۴۶هزار و  ۸۶۲هزار مس��افر و گردشگر از
بنادر لنگه ،آفتاب و چارک در غرب استان هرمزگان
به مقاصد کیش ،ابوموسی و سایر جزایر جابهجا شدند

دارند قوانینی را اجرا کنند که از شرکتهای اروپایی
در مقابل تحریمهای آمریکا محافظت خواهد کرد.
مجموعه مقررات موسوم به «مسدودکننده» که اروپا
میخواهد در این حوزه اجرا کند ،هیچ زمان دیگری
در گذشته تست نشده ،بنابراین هیچ قضاوت روشنی
در ای��ن باره که آیا این قوانین میتواند به طور موثر
با تحریمهای ثانویه آمریکا مقابله کند ،وجود ندارد.
اکنون آزمون مهمی برای اروپا ایجاد شده و باید دید
اروپاییها در عمل چه میزان حاضر به ایستادگی و
پرداخت هزینه خواهند بود .تست این موضوع قبل
از فرارسیدن تحریمهای  13آبان ،تکلیف ایران را در
این باره که آیا واقعا برجام ارزش ادامه دادن با اروپا را

ف��والدي با بي��ان اين مطل��ب افزود :ايمنس��ازي
محورهاي اس��تان ب��ا توجه به تردد ب��اال و حضور
ميليوني گردش��گر و مس��افر در اين استان يكي از
برنامههاي اصلي و مهم كاري اين ادارهكل اس��ت.
رئي��س اداره ايمن��ي و حري��م اداره كل راهداری و

دارد یا نه ،بخوبی روشن میکند.
پنجم -روش��ن اس��ت هدف آمریکا از بازیای که
راه انداخته ،تغییر سیاس��تهای ای��ران در برخی
حوزههای خاص بویژه در منطقه است .موثرترین
پاسخ به آمریکا این است که آمریکا در عمل ببیند
این فشارها نهتنها سیاست ایران در منطقه را تغییر
نمیدهد و آن را تهاجمیت��ر و رادیکالتر خواهد
کرد ،بلکه حتی ممکن است سیاستهای هستهای
ای��ران را هم که فعال در چارچوب برجام قرار دارد،
تغییر دهد .به میزانی که محاسبات آمریکا در این
حوزه کنترل ش��ود ،رفتار تحریمی آن هم کنترل
خواهد شد.

بیانیه سیاسی برای مشکالت اقتصادی
ادامه از صفحه اول
نگاه
رئیسجمه��ور روحانی در
همین گفتوگوی چند شب گذشته خود مشکالت
ارزی اخیر را به اغتشاش��ات دیم��اه ربط داد و گفت
اتفاقات دیماه موجب شد آمریکا تصور کند میتواند
روی کشور فشار ایجاد کند و این موجب شد مشکالت
اقتصادی و ارزی به وجود بیاید؛ حال تصور کنید فتنه

 88و اغتشاش��ات آن زمان -که از نظر ضربهای که به
کشور وارد کرد اصال قابل قیاس با رخدادهای دی ماه
نیست -تا چه حد در مشکالت اقتصادی و تحریمهایی
که به مردم تحمیل شد تأثیرگذار بوده است.
 -8و آخ��ر اینکه هرچند قال��ب کردن یک بیانیه
سیاسی تحت عنوان راهکار برای برونرفت از اوضاع
کنونی کش��ور توس��ط فردی چون خاتمی نشان

در شبکههای اجتماعی
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که در همس��نجی با مدت مش��ابه سال گذشته ۴۰
درصد افزایش داشته است .عسکرینسب خاطرنشان
کرد :بندرلنگه در بخش حملونقل مسافران دریایی
در مسیرهای بینالمللی (کشورهای حاشیه جنوبی
خلیجفارس) با ثبت ترابری  ۱۰هزار و  ۷۴۸مس��افر
و رش��د  ۸درصدی ،توانست رتبه دوم در بین بنادر
کشور را به خود اختصاص دهد .این مقام مسؤول در
پایان تعداد شناورهای ورودی به بنادر غرب هرمزگان
را بی��ش از  4هزار و  ۳۰۰فروند اعالم کرد و افزود :از
این میزان  ۲۴۱فروند شناور باالی هزار تن و  4هزار
و  ۶۰فروند زیر هزار تن ظرفیت داشته است.

■■بازدید فرمانده یگان حفاظت سازمان بنادر و
دریانوردی از بندرلنگه

فرمانده یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی
طی سفری  2روزه به منطقه ،ضمن بازدید از بندر

ایمنسازی محور ساری -سمنان شتاب مضاعف گرفت

درباره تحریمهای جدید
يادداشت امروز ادامه از صفحه اول
 ...مرتب��ط ک��ردن آن ب��ه
سیاست خارجی بیشتر عملیات روانی یک طرف
ذینفع خارجی است تا اینکه واقعا از یک حقیقت
در اقتص��اد ایران خبر دهد .هر چ��ه زمان بگذرد
و تصمیمهای بیش��تر و دقیقتری گرفته ش��ود،
بیارتباط بودن نوس��انات اقتصادی به سیاس��ت
دفاعی و منطقهای ایران بیشتر خود را نشان خواهد
داد و ای��ن امر از حیث راهب��ردی زیرپای راهبرد
تحریمی آمریکا را خالی میکند.
چهارم -اروپاییها طی  2روز گذشته در بیانیههایی
گفتهاند با تحریمهای جدید آمریکا مخالفند و قصد

وطن امروز

میدهد وی تا چه میزان از واقعیتهای کف جامعه
و دغدغههای واقعی عموم مردم فاصله دارد اما در
اینباره خیلی هم نمیتوان از فردی چون او انتظار
داش��ت ،چرا که کسی میتواند زبان مردم باشد و
دغدغههای عموم مردم برایش موضوعیت داشته
باشد که در کارنامهاش ایستادن مقابل مردم و لگد
زدن به رأی دهها میلیونی مردم وجود نداشته باشد.

حملونقل جادهای استان مازندران در ادامه يادآور
شد :اين ادارهكل با بس��يج و بهكارگيري نيروهاي
مجرب و كارآمد خود اقدامات وس��يع راهداري در
قالب حفظ و نگهداري راههاي ارتباطي اس��تان در
دست اجرا دارد .فوالدی در ادامه به محور ارتباطی

تجاری لنگه ،طی نشستی با مأموران این یگان به
تبیین برنامهها و اهداف یگان حفاظت سازمان بنادر
و دریانوردی پرداخت .س��رهنگ جعفر اطمانی با
همراه��ی کیوان علیزاده ،فرمان��ده یگان حفاظت
اداره کل بن��ادر و دریانوردی اس��تان هرمزگان ،از
بخشهای مختلف ی��گان حفاظ��ت اداره بنادر و
دریانوردی بندرلنگه بازدید کرد .سرهنگ اطمانی
ضمن حضور در آیین صبحگاه مش��ترک ماموران
یگان حفاظت بندرلنگه ،به تشریح آخرین وضعیت
یگان حفاظت س��ازمان بنادر و دریانوردی و نقش
این مجموعه در تحقق سیاستهای سازمان بنادر
و دریان��وردی ،اهداف و عملک��رد آن پرداخت .وی
خاطرنشان کرد :یگان حفاظت بنادر ضمن همکاری
با سایر نهادهای نظامی و انتظامی و قضایی با تالش
مضاعف در مسیری که مقام معظم رهبری تعیین
کردهاند ،حرکت کرده و برای س��ربلندی کش��ور
جمهوری اس�لامی ایران و اهداف عالی س��ازمان
بنادر و دریانوردی از هیچ کوششی دریغ نمیکند.
فرمانده یگان حفاظت س��ازمان بنادر و دریانوردی
همچنین آموزش مس��تمر نیروها را به عنوان یک
اولویت مهم دانس��ت و پرورش نیروهای توانمند و
جانشینپروری در یگانهای حفاظت را از مهمترین
اصول در این باره برشمرد .سرهنگ اطمانی بر لزوم
استانداردس��ازی رفتار ،ارتق��ای مهارتهای فردی
و مردمداری و صیانت از حقوق ش��هروندی توسط
نیروهای ی��گان حفاظت بنادر تاکی��د کرد .بهنام
جوکار ،فرمانده یگان حفاظ��ت بنادر و دریانوردی
بندرلنگ��ه نیز ب��ا ارائه گزارش��ی کوتاه ب��ه بیان
ویژگیهای بن��ادر غرب هرمزگان و یگان حفاظت
بندرلنگه و تشریح فعالیتهای انجام شده طی سال
جاری پرداخت.

ساری -کیاسر -سمنان اشاره و اظهار داشت :محور
یادش��ده به دلیل وجود روس��تاها ،مواهب طبیعی
خدادادی و همچنین راه دسترسی به استان سمنان
همواره پرتردد بوده ،از این رو این اداره کل در آستانه
فصل تابستان و افزایش تردد در این محور اقدامات
گس��ترده ایمنیس��ازی را در قالب اجرای روکش
آسفالت ،اجرای خطکشی ،پاكسازي ،شستوشوي
عالئم ،بازسازي عالئم ،رنگ آميزي و ...انجام میدهد.
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شماره 5 2507
خوزستان

تقدیر فرماندار مسجدسلیمان از
آتشنشانان نفت و گاز این شهرستان

در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان
مسجدسلیمان ،فرماندار این شهر از رئیس و
پرسنل اداره ایمنی ،بهداشت و محیطزیست
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدسلیمان
تجلیل کرد .علیرضا گوروئی ،فرماندار و رئیس
س��تاد مدیریت بح��ران این شهرس��تان در
جلسه این س��تاد از سهراب ترکیان ،رئیس و
پرسنل اداره  H.S.Eو همچنین اداره ترابری
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدسلیمان
بهخاطر مش��ارکت و حضور موثر و فعاالنه در
اطفای حریقهای ش��هری -صنعتی و منابع
طبیعی در روزهای گرم تابس��تان خوزستان
و مسجدس��لیمان با اهدای لوح تجلیل کرد.
گفتنی اس��ت ب��ا توج��ه بهش��دت گرمای
تابستان استان خوزستان و وقوع چند حادثه
آتشس��وزی در محیطهای طبیعی ،صنعتی
و شهری مسجدسلیمان ،تیمهای آتشنشانی
اداره  H.S.Eش��رکت بهرهب��رداری نف��ت و
گاز مسجدس��لیمان بهرغم گرمای فزاینده و
غیرقابل تحم��ل این روزهای خوزس��تان ،با
حضور فعاالنه و بموقع توانستند ضمن مهار و
خاموش کردن آتشسوزیها ،از بروز خسارات
جانی جلوگیری کنند.

مدیرعامل سازمان آب و برق
خوزستان مسؤولیت جدید گرفت

مدیرعامل س��ازمان آب و برق خوزس��تان
ب��ا حکم وزیر نی��رو ،به عنوان رئیس ش��ورای
هماهنگ��ی مدیران وزارت نیرو در خوزس��تان
منص��وب ش��د .طی حکم��ی از س��وی «رضا
اردکانیان» وزیر نیرو« ،محمدرضا شمسایی»
مدیرعام��ل س��ازمان آب و ب��رق خوزس��تان
برای مدت یک س��ال به عنوان رئیس شورای
هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان منصوب
ش��د .برنامهریزی و برگزاری جلسات مستمر و
منظم ش��ورا ،ایج��اد همافزای��ی ،هماهنگی و
هم��کاری س��ازنده با مس��ؤوالن و نمایندگان
مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی ،تش��کیل
کارگ��روه برق و انرژی و آب و آبفا در اس��تان و
ایجاد همدلی و وحدت رویه بین شرکتها برای
ارتقای کیفیت و سطح خدمترسانی به مردم
از جمل��ه اولویتهای ذکر ش��ده در این حکم
انتصاب است.

