توليدوجتارت

رئیس بانک مرکزی هدف تحریم های جدید ایاالت متحده

آمریکا سیف را تحریم کرد
وزارت خزانه داری آمریکا رئیس بانک مرکزی ایران را تحت تحریمهای جدید قرار داد .به گزارش رویترز ،وزارت خزانه داری آمریکا ولی اهلل سیف رئیس بانک مرکزی ایران را تحت تحریمهای
جدید قرار داد .وزارت خزانه داری آمریکا همچنین نام دو شخص عراقی و سوریهای و یک شخص ایرانی دیگر (از مقامات ارشد بانک مرکزی) را نیز به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران به
لیستتحریمهای ثانویه دفتر کنترل داراییهای خارجی ( )OFACافزوده است .آمریکا همچنین بانک البالد االسالمی را نیز تحریم کرده است .طبق بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا بانک البالد
االسالمی در عراق قرار دارد و دفتر کنترل داراییهای خارجی زیر نظر وزارت خزانه داری آمریکا به دلیل آنچه ارتباط با سپاه پاسداران خوانده شده ،تحریمهای ثانویه بر آن اعمال کرده است.

«ابتکار» وضعیت بازار کاالهای ضروری سبد معیشت خانوارها در ماه رمضان را بررسی کرد
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با آغاز ماه مبارک رمضان همواره نگرانی از وضعیت سبد کاال
و معشیت نیز اوج میگیرد .در سال های اخیر این نگرانی با
اظهار مدیریت بازار از سوی مسئوالن اعالم می شود ،در
سال جاری نیزگفته می شود که برنامه مدیریت بازار کاالهای
اساسی مانند سال های قبل برقرار است .اسحاق جهانگیری،
معاون اول رئیس جمهوری در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار
در این باره گفت :با توجه به شرایط ویژه ماه مبارک رمضان و
برنامه های خاصی که مردم در ماه ضیافت الهی دارند ،الزم
است اقالم و کاالها با قیمت و کیفیت مناسب در اختیار
عموم باشد.
وی از اعضای ستاد خواست با برنامه ریزی دقیق ،شرایطی فراهم
کنند تا مردم در ماه مبارک رمضان نیز دغدغه ای برای تأمین
مایحتاج خود نداشته باشند .جهانگیری با اشاره به اینکه برخورداری
از ذخایر مطمئن کاالهای اساسی همواره یکی از اولویتهای دولت
بودهاست ،از وزرای جهاد کشاورزی و صنعت ،معدن و تجارت و
رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست جلسهای در این خصوص
برگزار کنند و ضمن بررسی آخرین وضع ذخایر کاالهای اساسی،
تدابیر الزم را برای داشتن ذخایر اطمینانبخش بیندیشند.
توگو با «ابتکار»
علی عوضپور ،دبیرکل اتاق اصناف ایران در گف 
با اشاره به نزدیک شدن حلول ماه مبارک رمضان ،گفت :طبق
جلسههایی با متولیان و اداره اماکن نیروی انتظامی نحوه فعالیت
واحدهای صنفی متناسب و به اقتضای شرع و عرف جامعه مشخص
شده است .با توجه به سنوات گذشته ،برخی از اصناف مانند
فروشگاههای مواد خوراکی فعالیت ویژهای خواهند داشت.
دبیر کل اتاق اصناف در ادامه گفت :یکی از مباحث ابالغشده به
اتاقهای اصناف سراسر کشور ،جلسه هماهنگی با متولیان توسط
اتاقها در خصوص ارائه خدمات به شهرستانهای مربوطه است .در
واقع چارچوب کلی به تمام اتاقهای اصناف کشور ابالغ شده و در
استانهای مختلف و با توجه به شرایط عرفی و جغرافیایی نسبت به
خدماترسانی به مردم در این ماه قرآنی اقدام کنند.
او درمورد فعالیت واحدهای صنفی در مکانهایی چون پایانههای
مسافربری در ماه رمضان ،گفت :مکانهایی که محل تردد مسافران
است ،هتلها ،پایانههای مسافربری ،فرودگاهها و راهآهنها در نظر
گرفته شده تا با رعایت پوشش و استتار واحد و در این ماه فعالیت
کنند ».علی عوضپور در ادامه گفت :واحدهای پذیرایی چون
تهیهغذاها و کترینگها در چارچوب قانون وظیفه تامین و توزیع
غذا از یک و نیم ساعت قبل از اذان مغرب را دارند اما اجازه پذیرایی
تا قبل از اذان مغرب را ندارند.

توزیع گسترده برنج در ماه رمضان
مسعود بصیری مدیرکل دفتر برنامهریزی تأمین ،توزیع ،تنظیم
بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در مورد توزیع برنج در
ماه مبارک رمضان گفت ۱۱۴ :هزار تن از شش محصول استراتژیک
طی یکماه به مردم عرضه خواهد شد .برنج عرضه شده در طرح
ضیافت از برنج هندی  ۲۶۰۰تومانی تا برنج تایلندی  ۳۹۰۰تومانی
و برنج هندی  ۵۶۰۰تومانی متفاوت است و قیمت محصوالتی مانند
روغن نباتی و شکر نیز  ۱۵درصد زیر نرخ مصوب بازار در نظر گرفته
شده است.
وی با بیان اینکه عرضه محصوالت استراتژیک و اساسی پرمصرف
در ماه رمضان به معنای کمبود نیست ،بلکه برای جلوگیری از
حباب قیمتی و جدید و کاذب در بازار این ماه است ،اعالم کرد :هر
کیلوگرم گوشت مرغ منجمد نیز در قالب این طرح  ۶۲۰۰تومان
و هر کیلوگرم گوشت قرمز منجمد وارداتی نیز  ۲۳هزار تومان در
استانهای مختلف عرضه میشود .همچنین قیمت مصوب  ۱۲هزار
و  ۶۰۰تومانی برای هر شانه تخممرغ نیز در طرح ضیافت برای اولین
بار پیشبینی شده است.
تخفیف  ۱۰تا  ۱۵درصدی قیمت لبنیات
همچنین رضا باکری دبیر انجمن لبنی گفت :کارخانجات صنایع
لبنی در ماه مبارک رمضان ،محصوالت خود را با تخفیف  ۱۰تا ۱۵
درصدی در سطح فروشگاههای تعیین شده وزارت جهاد و وزارت
صنعت ارائه خواهند کرد.

وی افزود :هماکنون کارخانجات صنایع لبنی بیش از  ۷میلیون
تن شیر خام ساالنه دریافت و تبدیل میکنند؛ ضمن اینکه  ۳تا
 ۳و نیم میلیون تن فرآوردههای سنتی نیز در ماستبندیها و
خودمصرفیها تولید میشود که در مجموع ،به  10.5میلیون تن
میرسد؛ از این رو ظرفیت تولید بیش از مصرف سرانه ساالنه خانوار
کشور است .وی با بیان اینکه هیچگونه کمبودی در محصوالت
لبنی در ماه مبارک رمضان نخواهد بود ،اضافه کرد :انواع فرآوردههای
لبنی به وفور در اختیار خانوادهها خواهد بود و هیچگونه افزایش
قیمتی در ماه مبارک رمضان در حوزه محصوالت لبنی نخواهیم
داشت.
قیمت گوشت ثابت میماند
علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی هم درباره
عرضه گوشت قرمز در ماه مبارک رمضان اظهار داشت :قیمت
گوشت طی هفته اخیر ثابت بوده است.چند هفته پیش به جهت
کاهش عرضه قیمتها باال رفت اما اکنون قیمتها کنترل شده
است.وی با بیان اینکه دولت به اندازه کافی ذخیرهسازی و واردات
انجام داده است ،اظهار داشت:قیمت گوشت در ماه مبارک رمضان
تغییری پیدا نخواهد کرد.خوشبختانه از نظر عرضه و تولید مشکلی
وجود ندارد.
قیمت واقعی مرغ  10هزار تومان است
از سوی دیگر محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ
گوشتی درباره اینکه برخیها میگویند در ماه رمضان قیمت مرغ

بنگاهها

به  10هزارتومان خواهد رسید ،گفت :قیمت واقعی مرغ در مقطع
فعلی باید  10هزار تومان باشد اما مازاد تولید باعث شده است تا
قیمت آن روند کاهشی بگیرد و از طرفی تولیدکنندگان با ضرر و
زیان مواجه شوند.وی با بیان اینکه روز گذشته قیمت مرغ بین 100
تا  150تومان کاهش پیدا کرد ،افزود :قیمت نهادهها و دستمزد برای
تولیدکنندگان افزایش پیدا کرده است ولی هیچکدام از افزایشها
مرغ را گران نکرد.
قیمت زولبیا و بامیه برای ماه رمضان تصویب شد
رئیس اتحادیه دارندگان قنادی از افزایش  ۲۰۰۰تومانی قیمت هر
کیلو زولبیا و بامیه در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت:
نرخ مصوب هر کیلوگرم زولبیا و بامیه برای فروش در ماه رمضان
 ۱۴هزار تومان است.
این در حالی است که هیچ نظارتی بر آنها نمیشود و تحت
هر شرایطی این نوع شیرینی پرمصرف را با قیمت ارزانتر و البته
کیفیت بسیار پایینتر از قنادیها به مردم میفروشند.
علی بهرهمند ،رئیس اتحادیه دارندگان قنادی،شیرینیفروشی و
کافهقنادی در این باره گفت :از نظر مواد اولیه هیچ مشکلی نداریم و
به اندازه کافی روغن ،تخم مرغ و غیره ...وجود دارد اما افزایش قیمت
نسبت به پارسال سبب شده درخواست افزایش قیمت خود را به
ستاد تنظیم بازار ارائه دهیم ،چرا که به عنوان مثال تخممرغ کارتنی
 ۴۰هزار تومان بود که امروز به کارتنی  ۱۰۰هزار تومان رسیده و
روغن  ۱۶کیلوگرمی از  ۶۰هزار تومان به  ۹۰هزار تومان افزایش
قیمت پیدا کرده است.
قیمت آش و حلیم برای ماه رمضان تغییری نکرد
رئیس اتحادیه کبابی ،حلیم و آشپزندگان مشابه از ثبات قیمت
حلیم و آش در ماه رمضان خبر داد و گفت :قیمت هر کیلوگرم آش
شله قلمکار و حلیم ساده  ۱۴هزار تومان ،آش رشته ساده  ۱۳هزار
تومان و هر پرس آش و حلیم نیز  ۸۰۰۰تومان است.
حسین محمدی  -رئیس اتحادیه کبابی ،حلیم و آشپزندگان
مشابه درباره وضعیت تولید و بازار این غذاهای پرمشتری در ماه
رمضان توضیح داد که بر اساس جلسات متعددی که با رؤسای
اتحادیههای استانی طی روزهای گذشته داشتهایم ،مقرر شد قیمت
حلیم و آش در ماه رمضان هیچ تغییری نکند تا در ثواب روزهها و
افطاریهای مردم شریک باشیم.
وی افزود :با وجود اینکه قیمت همه مواد اولیه و هزینههای تولید
آش و حلیم ،از گوشت ،روغن ،حبوبات ،نخود ،رشته ،دستمزد،
کرایه ،انرژی و  ...نسبت به سال گذشته افزایش یافته است ،تصمیم
گرفتیم قیمت آش و حلیم را برای ماه رمضان امسال تغییر ندهیم
که بر این اساس قیمت هر کیلوگرم حلیم ساده  ۱۴هزار تومان و
با مخلفات  ۱۵هزار تومان است .همچنین هر کیلوگرم آش شله
قلمکار نیز به قیمت حلیم عرضه میشود .هر کیلوگرم آش رشته
ساده  ۱۳هزار تومان و با مخلفات  ۱۴هزار تومان است که هیچ
تغییری نسبت به سال گذشته نکرده و هر پرس آش و حلیم نیز
 ۸۰۰۰تومان قیمت دارد.

زمینه اقتصادی برخوردار هستند که حوزه بانکی ،انرژی ،تجارت ،گمرک ،گردشگری
و ...نمونهای از آن است .البته موضوع احداث خط آهن رشت ـ آستارا نیز در دستور
کار قرار دارد که با ساخت و بهرهبرداری از آن اتصال ریلی از خلیج فارس به همسایگان
شمالی ایران تکمیل میشود .کرباسیان ادامه داد :فعاالن اقتصادی ایران و آذربایجان با
یکدیگر تجارت و سرمایهگذاری دارند که به هموارتر کردن حضور بخش خصوصی منجر
میشود .البته  ۱۵۰شرکت ایرانی در آذربایجان فعال هستند که بیش از دو میلیارد دالر
هم سرمایهگذاری کردند.
وزیر اقتصاد در پایان برای دولت و ملت آذربایجان عزت و سربلندی آرزو کرد و
گفت :امیدواریم در سایه حمایت سیاسی رهبران دو کشور روابط دوستانه بین ایران و
آذربایجان توسعه بیشتری داشته باشد.

مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران:

افزایش توان وام دهی بانک ها برای اشتغال ،نیازمند اصالح قوانین است
گروه اقتصاد وبازرگانی-دکتر مرتضی اکبری ،مدیرعامل بانک قرض الحسنه
مهر ایران در رابطه با قوانین بانکی موجود بیان داشت :بخشی از قوانین موجود
در حوزه بانکداری مانند اصالحیه ماده  ۳۴ثبت قانون رفع معایب تولید ،قانون
تسهیل ،قانون ورشکستگی و  ...منشاء برخی از مشکالت شبکه بانکی شده و
نیازمند بازنگری و اصالح می باشد.
اکبری اظهارداشت :بخشی از معوقات بانک ها که توان تسهیالت دهی آنان را تحت
تاثیر قرار داده است به علت نقص همین مقررات است که منجر شده تا فردی که به هر
نحوی توان بازپرداخت تسهیالت خود را ندارد ،از بازگرداندن آن امتناع ورزد و نقدینگی
بانک ها که می تواند نقش بسزایی در کمک به اشتغالزایی و کارآفرینی داشته باشد با
مخاطرات جدی روبرو شود.
وی افزود :در این راستا ،با توجه به این که یکی از دغدغه های مجلس محترم و
نمایندگان مردم در خانه ملت بحث اشتغال و کمک به معیشت جوانان می باشد ،الزم
است تا اقدامات موثر و اصالحات ویژه ای در این زمینه ها داشته باشند تا معوقات بانکی
کاهش یافته و توان وام دهی بانک ها با مشکل مواجه نشود.
دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران اظهارداشت :در سال
جاری در تالش هستیم یک میلیون وام قرض الحسنه بدهیم.
اکبری در مورد برنامه های بانک در سال  ۹۷و همینطور استراتژی امسال بانک افزود:
این بانک در سال گذشته بالغ بر  752هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه به ارزش 82
هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است و امسال نیز تالش می کنیم تا به یک میلیون
نفر تسهیالت قرض الحسنه به ارزش  120هزار میلیارد ریال پرداخت کنیم .هرچند در
شرایط کنونی کار جذب منابع قرض الحسنه بسیار دشوار است و اعطای تسهیالت نیز
به تناسب منابع جذب شده انجام می شود ،با این حال تحقق این اهداف یکی از رسالت
های اصلی بانک قرض الحسنه مهر ایران به شمار می آید و برای دستیابی به برنامه های
ترسیم شده تمامی تالش خود را به کار خواهیم گرفت.
وی افزود :در همین راستا ،مجموعه بانک قرض الحسنه مهر ایران اهتمام ویژه ای
در بهبود جانمایی شعب داشته و سعی شده تا بدون افزایش شعبه جدید ،جابجایی
شعب موجود به مناطقی باشد که از کارایی و اثربخشی بیشتری برخوردار است و اعتقاد
بیشتری نسبت به فرهنگ قرض الحسنه در میان مردم وجود دارد.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران همچنین در مورد بانکداری الکترونیکی اظهار
داشت :با توجه به ماهیت مردمی و اجتماعی بودن این بانک ،اهتمام ویژه ای برای

گسترش خدمات الکترونیک آن وجود دارد؛ به نحوی که مشتری کمترین نیاز را برای
مراجعه حضوری در شعب و دریافت خدمات بانکی احساس کند .با راه اندازی سامانه
های آنالین افتتاح حساب و درخواست تسهیالت در کنار سایر خدمات اینترنتی و
مبتنی بر تلفن همراه ،مشتریان می توانند تمامی درخواست های خود را به صورت غیر
حضوری انجام دهند.
اکبری در ادامه بیان داشت :حذف قراردادهای فیزیکی و تبدیل آن به پیمان های
الکترونیکی از دیگر اقدامات بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای رفاه حال مشتریان،
مراجعین و متقاضیان است.
وی از رضایت نسبی بین مشتریان این بانک از نحوه رفتار و کردار کارکنان وخدمات
خبر داد و افزود :انشااهلل امسال هم تالش می کنیم که حداکثر رضایت مشتریان را جلب
نماییم و این خدمات را توسعه دهیم.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در خصوص مسئولیت های اجتماعی این
بانک تصریح کرد :منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران از محل سپرده گذاری و انتقال
گردش حساب مردم تامین می شود و یک بانک مردمی و اجتماعی به شمار می آید
بنابراین انتظار می رود که در حوزه های مسئولیت اجتماعی عملکرد موثر و مطلوبی
داشته باشد.
در سال گذشته اقدامات شایسته ای در این حوزه انجام شده است که مشارکت در
ساخت بیمارستان روان پزشکی با وزارت بهداشت و درمان به اعتبار  25میلیارد ریال،
تهیه  300هزار قلم وسایل آموزشی و بهداشتی در قالب  33هزار بسته فرهنگی به ارزش
 15میلیارد ریال و توزیع آن در میان دانش اموزان مناطق محروم باهدف گسترش
عدالت تحصیلی و ایجاد شرایط یکسان برای دانش آموزان ،آزاد سازی  51زندانی
جرائم غیر عمد و پرداخت  5میلیارد ریال از دیون آنان در راستای کاهش آسیب های
اجتماعی ،پرداخت  33هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه به زنان سرپرست خانوار با
کمک و شناسایی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و همچنین پرداخت
 2هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه به آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه در کنار ساخت
 3باب مدرسه و  3خانه بهداشت و درمان در شهرستان های آسیب دیده تنها بخشی از
عملکرد سال  1396بانک در حوزه مسئولیت های اجتماعی می باشد .امسال نیز ساخت
مدرسه در استان های سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد و همینطور حمایت
از دانش آموزان و زنان سرپرست خانواده در دستور کار بانک قرار دارد.
اکبری تاکید کرد :بانک های تجاری برای تجمیع مبالغ و سپرده های خرد مردم و

اخبار
شرکت کاشی وشنگار بلوچستان به بهره برداری می رسد

خط آهن رشت  -آستارا اتصال ریلی از خلیج فارس به همسایگان شمالی را تکمیل میکند
رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان با تاکید بر روابط
دوستانه ایران و آذربایجان و برخورداری از ظرفیتهای منطقهای گفت :ایران
و آذربایجان از ظرفیتهای خوبی در حوزههای بانکی ،گمرک ،انرژی ،تجارت
و ...برخوردار هستند.
به گزارش ایسنا ،مسعود کرباسیان در مراسم روز ملی جمهوری آذربایجان اظهار کرد:
ایران از اولین کشورهایی بوده که استقالل جمهوری آذربایجان را به رسمیت شناخته
است و با توجه به اشتراکات دو ملت روابط دوستانه و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر
مورد توجه بوده است .وی افزود :ایران و آذربایجان به عنوان دو کشور مهم در منطقه
میتوانند در توسعه همکاری های فیمابین و تقویت صلح و ثبات و رونق منطقهای
تاثیرگذار باشند .وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ایران و آذربایجان ظرفیتهای
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با پرداخت تسهیالت ارزی بانک صنعت و معدن

کرباسیان:

بسیاری دارند ،گفت :طی چهار سال گذشته روابط ایران و آذربایجان در تمامی زمینهها
توسعه یافته است و روسای جمهوری دو کشور  ۱۱بار با یکدیگر مالقات داشته و ۱۰۰
هیات در سطوح مختلف خصوصی و داخلی با یکدیگر تعامل داشتهاند و در این راستا
بیش از  ۳۰سند هم به امضا رسیده است .همچنین دوازدهمین اجالس کمیسیون
مشترک اقتصادی دو کشور دو ماه پیش در تهران برگزار شد .رئیس ایرانی کمیسیون
مشترک اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان همچنین بیان کرد :رئیسجمهوری
کشورمان در فروردینماه سال جاری سفری به باکو داشته که در فرآیند این سفر اسناد
مهمی بین دو کشور به امضا رسیده است که نمونه آن پروژه تولید مشترک خودرو
بوده که آغاز شده و در سایت نفتچاله تولید انواع خودروهای دنا ،دنا پالس ،رانا و سمند
در دستور کار است .وی خاطرنشان کرد :ایران و آذربایجان از ظرفیتهای خوبی در
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شرکت کاشی وشنگار بلوچستان با  14میلیون یورو تسهیالت ارزی بانک
صنعت و معدن  60درصد پیشرفت فیزیکی را پشت سر گذاشته است .
علی اشرف افخمی ،رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن در جریان
سفر خود به استان سیستان و بلوچستان  ،به اتفاق هیات همراه از شرکت کاشی
وشنگار بلوچستان بازدید کرد.
این شرکت که با  14میلیون یورو تسهیالت ارزی بانک صنعت و معدن در حال
اجراست انواع کاشی و سرامیک تولید خواهد کرد و موجب اشتغال  70نفر می شود.

رئيس انجمن مديريت اجرايي كشوربيان كرد:

افزايش توليد و كيفيت محوري رموز موفقيت سايپا
رئيس انجمن مديريت اجرايي كشور گفت :با توجه به تغيير رويكرد سايپا
در راستاي افزايش توليد و كيفيت محوري ،امروز شاهد چشمگير توليد با
كيفيت در گروه سايپا هستيم.
به گزارش سايپا نيوز؛ حسين وظيفه دوست ،رئيس انجمن مديريت اجرايي كشور و
استاد دانشگاه علوم تحقيقات به همراه تعدادي از استادان و دانشجويان مقطع دكتراي
بازاريابي و فروش با هدف تعامل بيشتر دانشگاه و صنعت به صورت عملي از خطوط
توليد شركت سايپا بازديد كردند.
در حاشيه اين بازديد وظيفه دوست گفت :در بازديد از خطوط توليد سايپا شاهد
توان و انگيزه كارگران ايراني در خطوط توليد بودم كه با انگيزه باال در حال توليد خودرو
هستند و مطمئنا اگر كارگر ايراني را باور داشته باشيم شاهد موفقيت هاي بيشتر در
صنعت خواهيم بود.

سهمانی:

بانک رفاه از کاالی ایرانی حمایت می کند
بانک رفاه همسو با اهداف کالن اقتصادی کشور ،در مسیر حمایت از کاالی
ایرانی از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.
محمد علی سهمانی ،مدیر عامل بانک رفاه در بازدید از شعب بانک در استان اصفهان
با تشریح اهداف بانک رفاه در سالجاری و با اشاره به نقش نظام بانکی در تحقق شعار
سال  ،اظهار داشت :امروزه انتظار از شبکه بانکی بسیار زیاد است و علی رغم مشکالتی
که وجود دارد دولت به اهمیت شبکه بانکی پی برده است و هم اکنون بانک ها در
تمامی جلسات حوزه های مختلف اقتصادی و ارزی حضور دارند.

با عاملیت بانک شهر انجام شد

برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
بانک شهر با تمام توان و با به روز ترین تجهیزات در نمایشگاه بین المللی
قرآن کریم حضور خواهد داشت.
مهدی اکرمی ،مسئول دبیرخانه اجرایی نمایشگاههای بانک شهر با اشاره به عاملیت
بانک شهر در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن  ،گفت:این بانک همانند
گذشته با تمام توان و با به روز ترین تجهیزات در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.
اکرمی افزود:این نمایشگاه از  29اردیبهشت تا  14خرداد ،همزمان با ماه نزول
قرآن و با شعار «قرآن؛ چهل چراغ هدایت» در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار
خواهد شد.

صیدی در جمع کارکنان بانک صادرات خراسان رضوی عنوان کرد

جمعیت  ٣٠میلیونی زائران و مجاوران امام رضا
ظرفیتی بی نظیر برای خدمت رسانی بانک صادرات ایران
(ع)

 مدیرعامل بانک صادرات ایران کسب عنوان دوم توسط این بانک در
استان خراسان رضوی در بین کلیه بانک های این استان را مرهون تالش
تمامی همکاران این استان دانست و خاطر نشان کرد :قرار گرفتن در چنین
جایگاهی ،مایه فخر و مباهات هر ایرانی ،هر خراسانی و هر بانک صادراتی
است.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران ،دکترحجت اله صیدی همزمان با سفر
رئیس جمهوری به استان خراسان رضوی سفر کرده است ،ضمن شرکت در جلسه
شورای اداری و افتتاح طرح های اقتصادی و زیربنایی ،در نشستی صمیمی با کارکنان
صف و ستاد بانک در این استان ،از اینکه برای دومین بار در جمع این عزیزان حضور
مییابد ابراز خرسندی کرد و با قدردانی از تالش های تمامی همکاران در استان
ی بن
خراسان رضوی ،این استان را به واسطه وجود مبارک حضرت ثامن االئمه عل 
موسی الرضا(ع) دارای ظرفیت های بسیار باالیی دانست و اظهار داشت :خدمترسانی
به زائران و عاشقان هشتمین آفتاب تابناک آسمان امامت و والیت فرصت مبارکی است
که میتوان در سایه آن از اجر معنوی باالیی برخوردار شد.

در بازارهای نام آوران و بلورشهرداری تهران برگزار شد

مراسم اختتامیه جشنواره طالیی پایانه های فروشگاهی
بانک تجارت
اختصاص آن به عرصه های مختلف اقتصادی و تولیدی ایجاد شده اند ،اما در این میان
نیاز است تا مشکالت مالی ،معیشتی و دغدغه های مردم برای رفع مایحتاج ضروری نیز
مورد توجه قرار بگیرد .در این راستا ،بانک قرض الحسنه مهر ایران برای پاسخ به نیاز
های خرد مالی آحاد جامعه ایجاد شده است تا کسانی که با مبالغ اندک  5یا ده میلیون
تومانی برخی از مشکالت مالیشان مرتفع می شود بتوانند از خدمات و سبد محصوالت
آن بهره مند شوند.
وی افزود :جامعه هدف بانک قرض الحسنه مهر ایران خانواده ها و مردم هستند و
تالش می کنیم تا در مسیر مسئولیت های اجتماعی خود گامهای مثبت و موثری
برداریم .این بانک با جلب اعتماد و رضایت مشتریان خود پیشرفت چشمگیری را طی
یکدهه فعالیت در شبکه بانکی کشور شاهد بوده است به نحوی که در این ده سال بیش
از  3میلیون و دویست هزار نفر از تسهیالت قرض الحسنه بانک استفاده نموده اند و 752
هزار فقره این وام ها مربوط به سال گذشته می باشد.
این در حالی است که امکان پرداخت این تعداد تسهیالت برای بانک های تجاری
آن هم با کارمزد  4درصد کمتر میسر است؛ زیرا وظیفه آنان اعطای تسهیالت برای
فعالیتهای تولیدی بنگاه های اقتصادی است.

مراسم اختتامیه جشنواره طالیی پایانه های فروشگاهی بانک تجارت در
پاساژ نام آوران و بلورشهرداری بازار شوش تهران برگزار و آقایان نصراله زاده
و عابدینی برنده  2خودرو «پژو »206شدند.
درمراسم اختتامیه جشنواره طالیی پایانه های فروشگاهی بانک تجارت که عصر روز
گذشته در محل پاساژ نام آوران و بلور شهرداری برگزار شد ،جایزه ویژه این جشنواره به
نصراله زاده و عابدینی از پذیرندگان دستگاههای  POSدر این دو بازار اهدا شد.

توسط رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن

شرط بازپرداخت  15ساله تسهیالت اوراق مسکن اعالم شد
بازپرداخت  15ساله صرف ًا برای تسهیالت اوراق خرید مسکن و فقط مختص
صاحب خانه شدن در بافت های فرسوده شهری در تمامی شهرهای کشور است.
مهدی احمدی ،رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن ،استفاده از قابلیت
بازپرداخت  15ساله در تسهیالت اوراق خرید مسکن را مستلزم رعایت دو شرط
همزمان ،از سوی تسهیالت گیرنده ها عنوان کرد.

