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قیمت طال در بازارهای جهانی افزایش یافت
قیمت طال در بازارهای جهانی  3.38دالر افزایش یافت اما انتظار برای افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا مانع از افزایش بیشتر قیمت این فلز گرانبها شد .به گزارش فارس به نقل از رویترز ،قیمت طال
امروز در بازه محدودی در نوسان است اما در نزدیکی کمترین قیمت روز جمعه قرار دارد .روز جمعه طال تحت تاثیر تقویت دالر و انتظارات برای انجام یک سری افزایش در نرخ بهره توسط فدرال
رزرو تا پایان سال و در سال  2018کاهش قیمت داشت .هر اونس طال امروز با  3.38دالر  1278.45دالر در هر اونس معامله شد .بهای این فلز گرانبها روز جمعه  0.7درصد به علت افزایش ارزش
اوراق قرضه آمریکا کاهش یافت که بیشترین کاهش یک روزه از  26اکتبر به شمار میرفت .جفری هالری ،تحلیلگر ارشد بازار طال در این رابطه گفت« :فروشهای یکجای روز جمعه ،حساسیت
طال به نوسانات اوراق قرضه آمریکا را نشان داد و بر این تاکید کرد که در حال حاضر طال به لحاظ دارایی امن بودن ،برای سرمایهگذاران جذاب نیست».

معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی

بانک مرکزی تا نیمه اول سال  97درباره بیت کوین تصمیم میگیرد
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ،ضمن اعالم عدم
موضع گیری بانک مرکزی در قبال ارزهای دیجیتال گفت:
بانک مرکزی در حال تحقیق و بررسی در خصوص این
ارزهاست و با بررسی دیدگاه های بین المللی ،وضعیت
عرضه و تقاضا در بازار و تکنولوژی های مورد نیاز ،تا نیمه
اول سال  97موضع رسمی بانک مرکزی اعالم می شود.
به گزارش «ابتکار» نشست خبری ناصر حکیمی ،معاون
فناوریهای نوین بانک مرکزی ،روز گذشته در نشست خبری با
موضوع تشریح سیاستهای بانک مرکزی در عرصه فناوری مالی،
ضمن اشاره به اهمیت موضوع فناوری مالی در عرصه خدمات
بانکی گفت :با توجه به گسترش روزافزون کاربرد فینتکها در
خدمات بانکی با استفاده از کسب نظرات متخصصان در داخل
کشور و همچنین بررسی و مطالعه تجربیات بین المللی در این
زمینه ،برنامه ای به عنوان مسیر راه و سیاست کلی بانک مرکزی
در شش مرحله در عرصه فناوران مالی تا پایان سال  ۱۳۹۷تدوین
و اجرایی خواهد شد .سند اول و دوم این برنامه تدوین و منتشر
شده است و سند سوم نیز تا اوایل آذر و سند چهارم تا اواخر دی
ماه سال جاری اطالع رسانی خواهد شد؛ دو سند دیگر مجموعه
سیاستی فناوری مالی در سال آتی منشر می شود.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی «پرداخت ساز» را
سند اول این مجموعه سیاستها خواند و گفت :پرداختساز
به فینتکهایی اطالق می شود که اطالعات مربوط به فرآیند
پرداخت را توسعه میدهند .این سند در تیرماه امسال تدوین و در
سایت بانک مرکزی اطالع رسانی شدهاست.
حکیمی با معرفی پرداختیار به عنوان دومین سند این
مجموعه بیان کرد :ضوابط پرداختیار امکان استفاده از خدمات
پذیرش کارت توسط فینتکها را فراهم میکند ،این ضوابط در
مهرماه سال جاری تدوین و منتشر شدهاست.
وی از پرداختبان به عنوان سومین سند از مجموعه
سیاستهای فناوری مالی بانک مرکزی نام برد و افزود:
پرداختبان امکان پرداختهای خرد غیر از آنچه که تاکنون از
طریق شبکه آنالین انجام می داد را امکان پذیر میسازد .کیف
پول خرد نمونهای از این فناوری مالی است که چارچوب این
ضوابط تا اوایل دی ماه تدوین و منتشر خواهد شد.
معاون فناوریهای نوین از حسابیار به عنوان چهارمین سند
که تا اواخر دی ماه سال جاری کار تدوین آن به پایان میرسد نام
برد و گفت :چارچوب مقرراتی حسابیار به فینتکهایی مربوط
می شود که امکان کنترل و مدیریت حسابهای چندین بانک را

یادداشت

به طور همزمان برای بانک های کاربر فراهم میسازد.
ارزهای رمزینه یا رمزینه پول ،پنجمین سند مجموعه سیاستی
فناوری مالی را شامل میشود که حکیمی در تشریح آن عنوان
کرد :بحث ارزهای رمزینه در دنیا با فراز و نشیبهای بسیاری
همراه بوده است و در بازار پول کشور نیز به موضوعی جذاب برای
بازیگران عرصه پول مبدل شده است و بانک مرکزی به عنوان
سیاستگذار تا پایان نیمه اول سال  ۱۳۹۷مجموعه مقررات مرتبط
با پول رمزینه را منتشر خواهد کرد .در این زمینه به دو مقوله
ضوابط و مقررات استفاده از ارزهای رمزینه توجه خواهد شد و
همچنین مسئله ایجاد پول رمزینه به صورت بومی و محلی در
داخل کشور بررسی و سیاستگذاری می شود.
معاون فناوریهای نوین تعیین چارچوب فینتکهای تخصیص
مصارف یا ارائه تسهیالت بانکی از طریق فناوری مالی را ششمین
سند مجموعه خواند و تصریح کرد :در حال حاضر فرصت طالیی
برای توسعه ابزار فناوری مالی در حوزه تامین مالی خرد از طریق

فینتکها وجود دارد که باید از آن برای افزایش سطح دسترسی
عموم مردم به تسهیالت مالی خرد بهره بیریم .سند ششم تا پایان
سال  ۱۳۹۷تدوین و منتشر خواهد شد و می تواند نقش موثری
در سطح تامین مالی خرد ایفا کند.
ناصر حکیمی در ادامه نشست خبری با اشاره به فراگیر شدن
بحث بیتکوین گفت :با توجه به اینکه در این زمینه در سطح دنیا
دیدگاههای مختلفی از ممنوعیت کامل تا استفاده از بیت کوین
به عنوان پشتوانه و ذخایر ارزی مطرح شدهاست ،در بانک مرکزی
بررسی و مطالعه همه جوانب بیتکوین در دستور کار قرار دارد و
پس از بررسی کامل سیاستهای بانک مرکزی در این حوزه ابالغ
خواهد شد .البته در این زمینه دو نگرانی مهم برای سیاستگذار
وجود دارد .یکی نوسانات شدید ارزش ارزهای رمزینه است؛
این موضوع باعث عدم اطمینان و بروز ریسک باال برای ارزهای
رمزینه شده است .موضوع نگران کننده دیگر ،هجوم سوداگری در
بحث بیتکوین است .فعالیتهای سوداگرانه از طریق بازاریابی

شبکه ای و فعالیت های هرمی در حال شکل گیری است تا بیت
کوین را به عنوان گزینه جذاب سرمایهگذاری معرفی کند و ممکن
است سرمایه های مردم در معرض تهدید قرار گیرد.
او افزود :ما ادعا نمی کنیم که بیت کوین قابل تقلب کردن
است ،اما نوسانات باالی آن ،ما را از بابت احتمال سوداگری نگران
می کند.
معاون فناوری های نوین در ادامه تاکید کرد :با توجه به اینکه
بیتکوین و سایر ارزهای رمزینه از سوی بانک مرکزی به عنوان
ارز رسمی معرفی نشده است و همچنین وجود ریسک باالی
خرید آن و فعالیت سوداگران در این عرصه ،از سرمایهگذاران و
مردم می خواهیم با احتیاط بیشتری وارد این بازار شوند و حداقل
سرمایه ضروری زندگی خود را وارد این بازار نکنند ،زیرا امکان
مالباختگی در آن وجود دارد.
حکیمی خاطر نشان کرد :با همکاری بانک مرکزی و سایر
نهادهای ذیربط سمت عرضه ارزهای رمزینه ،مکانیزم های کنترل
و رصد در حال انجام است اما باید از جانب تقاضا نیز مردم با
خطرات و ریسک های آن آشنا شوند برهمین اساس رسانهها
وظیفه دارند که اطالع رسانی در خصوص ارزهای رمزینه در
دستور کار خود قرار دهند.
این مقام ارشد بانک مرکزی تاکید کرد که موضع رسمی بانک
مرکزی در خصوص نوع کارکرد ارزهای رمزینه ،در نیمه اول سال
آینده به طور روشن و واضح بیان می شود و اکنون بررسی آنها
با اولویت مبارزه با پولشویی و نوع پذیرش آنها به عنوان پول یا
کاالی با ارزش مانند طال در حال بررسی است .همچنین احتمال
این که بانک مرکزی ارزهای رمزنگاری شده داخلی و محلی تولید
کند نیز وجود دارد.
حکیمی در پاسخ به این ابهام که با وجود عدم موضع گیر
شفاف بانک مرکزی ،چندین شرکت زیرمجموعه بانک های
دارای مجوز وارد این حوزه شده اند ،گفت :فعالیت هر نهاد
بانکی و ذیل بانکی در بازار تا زمانی که موضع بانک مرکزی
مشخص نشود ،ممنوع است و اگر چنین موردی را ببینیم ،قطعا
برخورد می کنیم.
وی همچنین از احتمال برقراری ابزارهای پوشش ریسک برای
این ارزها تا پایان زمان بررسی خبر داد ،اما قول قطعی در این
خصوص نداد .همچنین کاربرد اصلی این ارزها را در پرداخت
های بین المللی برشمرد و گفت :اگر برای به رسمیت شناختن
این ارزها به نتیجه مثبت برسیم ،ابزار مناسبی برای پرداخت های
بین المللی خواهد بود.

تسهیل سرمایه گذاری خطرپذیر ،قطع وابستگی به نفت

.

محمد کیانی

*

اقتصاد ایران ،مانند اقتصاد اکثرکشورهای درحال توسعه که منابع نفتی زیادی دارند،
به طور جدی به فروش نفت خام وابسته است و بودجه دولت نیز عمدتا از همین راه
تامین می شود .در حالی که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری ،اقتصاد مقاومتی
به عنوان نقشه راه کشور برای ترمیم اقتصاد ناکارآمد و قطع وابستگی به دشمنان و
ایستادگی در مقابل نظام سلطه به تمام مراجع اجرایی و سیاست گذار اقتصادی کشور
اعالم شده است.
اما آثار به جا مانده از دولت ها و حکمرانان پیشین ایران در حوزه خام فروشی،

دیوار اقتصاد ایران را همچون دیواری کج بنا کرده که قطع وابستگی به نفت را
صعب الوصول می کند .این در حالی است که رکود بخش تولید و بیکاری از یک
طرف و تورم و گرانی از طرف دیگر اقتصاد ایران را زیر فشار خود قرار داده است.
نگاهی گذرا به وضعیت واردات کاالهای اساسی حاکی از این است که محصوالتی
مانند گوشت مرغ ،گوشت گاو و گوسفند ،گندم و جو و غالت ،شکر ،برنج و ...در
سبد اصلی واردات هستند ،در حالی که پر واضح است تولید این محصوالت در
کشور به راحتی امکان پذیر است.
از سوی دیگر منابع انسانی متخصص هرروز در حال مهاجرت به سایر کشور های
بلوک غرب هستند و یا سودای مهاجرت را در سر می پرورانند .در حالی که به وسیله
دانش همین جوانان مهاجر غریب به  3000محصول از این خام فروشی با قیمتی
چندین برابر به کشور خودمان می فروشند .بنابراین وقت آن رسیده که با صیانت از
منابع انسانی و تولید ملی ،تحقق اقتصاد مقاوتی را عملیاتی کنیم .کار آفرینی یکی از مؤثر
ترین عوامل بر اقتصاد مقاومتی است .کارآفرینان همواره در توسعه اقتصادی و اجتماعی
و فرهنگی هر کشوری یکی از مهم ترین بازیگران کلیدی به شمار می آیند و با کشف

فرصتها ،شغل جدید ایجاد می کنند تا راه توسعه پایدار و رسیدن به جامعه به دور از
فقر و نابرابری به همت کارآفرینان اجتماعی و سیاسی و فرهنگی همواره شود .کارآفرینی
در حال حاضر به عنوان یک حرفه شناخته میشود و باید همانند دیگر شغل ها در مسیر
توسعه قرار بگیرد .در این میان ایران به عنوان کشوری که استعدادهای فراوان طبیعی و
انسانی در زمینه کارآفرینی دارد ،میتواند از این عوامل در جهت توسعه اقتصادی به ویژه
اقتصاد مقاومتی بهرهمند شود.
آموزشگاههای فنی و حرفهای میتوانند به ارتقاء اعتماد به نفس مهارت آموزان و
درک فرصتهای کارآفرینی کمک شایسته کند .با حمایت از بنگاههای کوچک و زود
بازده و متوسط میتوانیم ستونی قابل اتکا برای اقتصاد مقاومتی ایجاد کنیم .کشورهایی
مانند ترکیه بیش از  30درصد از تولید ناخالص داخلی تان از طریق بنگاههای کوچک
و متوسط ایجاد میشود .تسهیل دسترسی به منابع مالی با استفاده از سرمایه گذاری
کالن ،خطر پذیری و ریسک پذیری بیشتری نسبت به سرمایه گذاری بنگاه های کوچک
خواهد داشت.
* کارشناس ارشد بازرگانی

آلمان در پی ایجاد مراکز لجستیک ریلی نزدیک فرودگ اههای ایران

قائم مقام وزیر اقتصاد و انرژی آلمان گفت :باید بررسی
کنیم به چه شیوه می توانیم مرکزهای لجستیک ریلی را
نزدیک فرودگاه های ایران فراهم کنیم.
به گزارش ایرنا« ،تیل مان رودولف براون» عصر دوشنبه در
نشست «بررسی فرصت های سرمایه گذاری شرکت های آلمانی

در شبکه ریلی ایران» افزود :شرکت های بزرگ ،متوسط و خرد
آلمانی می توانند به عنوان شریک تجاری مطمئن در توسعه
صنعت حمل و نقل ریلی ایران نقش اساسی ایفا کنند .این مسئول
آلمانی ادامه داد :ارتقای زیرساخت های حمل و نقل ریلی در ایران
بسیار ضروری است و ما در این سفر شیوه توسعه شبکه ریلی از

چین تا خاورمیانه را بررسی می کنیم.
وی گفت :شرکت های آلمانی در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی
ایران درخواست کرده اند با ارائه راهکارهای مناسب و برنامه ریزی
بهتر همکاری های خود را در این بخش افزایش دهیم.
به گفته وی ،صنعت حمل و نقل ریلی در آلمان سابقه 200
ساله دارد و شرکت های آلمانی در این بخش تولید محصوالت
کیفی را در دستور کار دارند.
قائم مقام وزیر اقتصاد و انرژی آلمان بر به کارگیری علوم
دیجیتال و فناوری های نوین در صنعت حمل و نقل ریلی آلمان
تاکید کرد و افزود :یکی از مهمترین شاخصهای صنعت حمل
و نقل آلمان حمایت از مشتریان خود است و در این زمینه
ما همواره از همکاری های خود با شرکت های ایرانی حمایت
میکنیم.
در پایان این نشست اعضای انجمن صنایع ریلی آلمان گزارشی
از فعالیت ها و دستاوردهای مهم شرکت های خود ارائه کردند تا
در شرکت راه آهن ایران مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران در این دیدار از
افزایش  60درصدی مبادالت تجاری ایران و اروپا پس از اجرای
توافق هسته ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) خبر داد و

سرعت رشد نقدینگی کاهش یافت
گرچه روند رو به رشد نقدینگی همچنان ادامه داشته و تا مرز  ۱۳۹۰هزار
تریلیون پیش رفته اما از سرعت رشد آن تا پنج درصد کاسته شده است.
به گزارش ایسنا ،تازهترین آماری که بانک مرکزی از فعالیت مالی در شبکه بانکی
منتشر کرده نشان میدهد که حجم نقدینگی در پایان شهریورماه به بیش از ۱۳۸۹
هزار میلیارد تومان افزایش یافته است .مقایسه میزان رشد نقدینگی طی دو سال
گذشته بیانگر آن است که حجم نقدینگی در شهریورماه امسال نسبت به ماه مشابه
سال قبل  ۲۳.۸درصد افزایش دارد .در حالی که در شهریور  ۱۳۹۵نسبت به ماه مشابه
در سال  ۱۳۹۴این رشد حدود  ۲۸.۶درصد گزارش شده بود .بر این اساس از سرعت
رشد نقدینگی تا پنج درصد کاسته شده است.
اما مقایسه دوره شش ماهه در حجم نقدینگی نشان داد که سرعت رشد اندکی
افزایش دارد .به گونهای که در شهریورماه سال جاری نسبت به اسفند  ۱۳۹۵تا ۱۰.۹

درصد رشد داشته ولی در شهریور سال گذشته نسبت به اسفند  ۱۳۹۴این رشد ۱۰.۴
درصد گزارش شده بود.
نقدینگی  ۱۳۹۰هزار میلیارد تومانی در پایان نیمه نخست امسال در مقایسه با
شهریورماه  ۱۳۹۴که  ۸۷۲هزار میلیارد تومان بود ،بیش از  ۵۰۰هزار میلیارد تومان
افزایش دارد .حجم نقدینگی در شهریور سال گذشته  ۱۲۵۳هزار میلیارد تومان اعالم
شده بود.
حجم نقدینگی را شبه پول که عمده آن را سپردههای بانکی تشکیل میدهد و
همچنین پول در دست مردم شامل میشود .از این رقم حدود  ۱۲۲۱هزار میلیارد
تومان متعلق به شبه پول است که در شهریورماه تا  ۱۲درصد نسبت به پایان سال قبل
افزایش دارد و همچنین حدود  ۱۶۸هزار میلیارد تومان متعلق به پول بوده که رشدی
نزدیک به  ۳.۲درصد دارد.

گفت :اروپا به عنوان دومین مقصد صادراتی 13 ،درصد سهم
صادرات ایران را به خود اختصاص داده است.
«سعید محمدزاده» افزود :پس از اجرای برجام ،حجم مبادالت
تجاری ایران و آلمان در سال گذشته میالدی به  9میلیارد 200
میلیون یورو رسید.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد :در برنامه ششم توسعه
از سال  2016تا  2021باید سهم راه آهن در حمل بار از 12
درصد به  30درصد و در حمل مسافر از  10درصد به  20درصد
افزایش یابد.
اکنون طول راه آهن در کشور به بیش از  11هزار کیلومتر
رسیده است و دولت نظر دارد در افق چشم انداز توسعه طول خط
آهن کشور را به  25هزار کیلومتر برساند .سهم ریل در جابجایی
کاال در بندرهای کشور نیز کمتر از  10درصد است و باید به 45
درصد افزایش یابد.
آنگونه که نهم آبان ماه مدیر عامل راه آهن جمهوری اسالمی
ایران در حاشیه نشست پنج جانبه راه آهن جمهوری اسالمی
ایران ،جمهوری آذربایجان ،لهستان ،گرجستان و اوکراین اعالم
کرد با راه اندازی راهگذرهای شمال-جنوب و جنوب-غرب سالیانه
تا 2میلیارد دالر درآمد ارزی برای کشور حاصل میشود.
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اخبار
پیام تسلیت دکتر بیژن صادق به هموطنان زلزلهزده کرمانشاه

شعب بیمه دانا آماده رسیدگی فوری
به امور زلزلهزدگان هستند
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا در پیامی ضمن ابراز همدردی
با خانوادههای داغدار حادثه دلخراش زلزله استان کرمانشاه آمادگی این
شرکت را جهت رسیدگی فوری به امور حادثهدیدگان اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا ،متن پیام بدین شرح است:
وقوع حادثه دلخراش و غمانگیز زلزله در استان کرمانشاه که موجب کشته و مجروح
شدن بسیاری از برادران و خواهران ،شجاع و غیور مرزنشین این استان که همواره پاسدار
منافع ایران سربلند بوده اند ،تأثر و تأسف همگان را بر انگیخت.
اینجانب ضمن ابراز همدردی با هموطنان آسیب دیده ،از خداوند متعال برای خانواده
های داغدار صبر بی پایان مسألت کرده و مراتب تسلیت خود را اعالم می دارم .فقدان
عزیزان سخت و طاقتفرساست ،تأمالت و آسیب های روحی و روانی هموطنان قابل
جبران نیست ولیکن بیمه دانا حسب وظیفه و رسالت بیمه گری ،آمادگی خود را جهت
همکاری و رسیدگی فوری و جبران خسارت های مادی آسیب دیدگان اعالم می دارد.

در راستای همدردی با حادثه دیدگان زلزله غرب کشور صورت گرفت

تامین اقالم مایحتاج مردم و اختصاص بخشی
از حقوق کارکنان بانک سینا
در راستای همدردی با حادثه دیدگان زلزله غرب کشور ،بانک سینا نسبت به
تامین و ارسال اقالم مورد نیاز و همچنین اختصاص بخشی از حقوق کارکنان
خود برای تهیه مایحتاج مردم عزیز این مناطق اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا ،این بانک ضمن تسلیت ضایعه درگذشت تعدادی
از هموطنان عزیز در این حادثه غمبار و ابراز همدردی با بازماندگان ،اعالم کرد به منظور
کمک به هموطنان شهرهای آسیب دیده ،نسبت به تامین و ارسال اقالم مایحتاج آنان و
همچنین اختصاص بخشی از حقوق کارکنان خود اقدام کرد.

تشکیل ستاد ویژه در بیمه آسیا
ستاد ویژه امداد رسانی و ارزیابی خسارت واحدهای آسیب دیده زلزله در
بیمه آسیا تشکیل شد.
روابط عمومی بیمه آسیا در اطالعیه ای ضمن ابرازهمدردی با بازماندگان زلزله اعالم
کرد :در پی وقوع زلزله و نشست فوق العاده مدیرعامل و مدیران فنی بیمه آسیا،اکیپ
ویژه ای به منظور امدادرسانی و ارزیابی خسارت واحدهای آسیب دیده به منطقه زلزله
زده اعزام شد.

پیام تسلیت مدیرعامل بانک دی
به زلزله زدگان غرب کشور
مدیر عامل بانک دی در پیامی جان باختن جمعی از مردم کشورمان را در
پی حادثه زمین لرزه تسلیت گفت و با مصدومین و داغدیدگان این حادثه
ابراز همدردی کرد.
متن پیام محمدرضا قربانی مدیرعامل بانک دی بدین شرح است:
حادثه تلخ زلزله در کشور عزیزمان ایران چشم ها را گریاند و قلب ها را به درد آورد.
ضایعه جان باختن و جراحات خیل عظیمی از هموطنان عزیزمان در غرب کشور،
بویژه در استان کرمانشاه و نیز وارد آمدن خسارات فراوان جانی و مالی ،ایران را یکپارچه
داغدار کرد و آحاد مردم عزیزمان در اندوه فاجعه از عمق دل گریستند.

تداوم ارائه خدمات بانک تجارت در مناطق زلزله زده
ارائه خدمات بانکی به مشتریان بانک تجارت در مناطق زلزله زده غرب
کشور بدون وقفه ادامه داشته و اطالعات حساب و اسناد مشتریان کامال
محفوظ است.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت ابراهیم کاظم پور سخنگوی این بانک ضمن
تسلیت به خانواده جانباختگان زلزله روز گذشته در استانهای غربی کشور از ارائه خدمات
بانکی به مشتریان در شعب این بانک مطابق روال عادی خبر داد و گفت :در پی وقوع
زلزله روز گذشته استان کرمانشاه  ،شعبه سر پل ذهاب این بانک دچار خسارت شده لیکن
اطالعات حساب و اسناد مشتریان شعبه در محلی امن نگهداری می شود .این در حالی
است که ارائه هرگونه خدمات بانکی به مشتریان بصورت یکپارچه در هر یک از شعب بانک
تجارت در شهرها و استانهای همجوار بدون هیچ مشکل و وقفه ای قابل ارائه است.

چقازردی :

بانک سپه  1000میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی
واحدهای مسکونی آسیب دیده از زلزله اختصاص داد
مدیرعامل بانک سپه از اختصاص یک هزار میلیارد ریال منابع این بانک برای
پرداخت تسهیالت به خانواده های آسیب دیده از زلزله استان های غربی
کشور خبر داد.
محمد کاظم چقازردی ضمن تسلیت به خانواده های مصیبت زده استان های غربی
کشور اظهار داشت :در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رسیدگی فوری به
مشکالت آسیب دیدگان و کمک به التیام آالم مردم زلزله زده استان های غربی کشور
همچنین تأکید ریاست جمهوری مبنی بر رفع سریع مشکالت مردم این منطقه ،بانک
سپه یک هزار میلیارد ریال برای بازسازی واحدهای آسیب دیده استان های غربی کشور
اختصاص داد.

پذیرایی موکبهای بانکانصار از زائرین و راهپیمایان
اربعینحسینی
بانک انصار با برپایی موکب در مرزهاي مهران ،خسروي ،شلمچه و چزابه در
ایام اربعین ،از زائرین حضرت اباعبداهللالحسین علیه السالم و راهپیمایان
اربعین حسینی پذیرایی کرد .به گزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات،
این موکبها با حضور مدیران و کارکنان بانک و در راستای خدمت رسانی
به زائرین در مسیر پیادهروی اربعین در ایران و عراق ،در مرزهای مذکور
برپاشده بود.
در این گزارش آمده استکه بانک انصار همچنین با استقرار خودپردازهای سیار در
مناطق مرزی که به منظور تامین نقدینگی و پول مورد نیاز زوار و راهپیمایان در طول
مسیر راهپیمایی صورتگرفت ،موجبات رضایت و خشنودی افزونتر آنان را فراهم کرد.

