توليدوجتارت

جایگزین ترکان در مناطق آزاد مشخص شد
«مرتضی بانک» به عنوان جایگزین اکبر ترکان در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشخص شده و به زودی حکم وی اعالم میشود .با روی کار آمدن دولت دوازدهم مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی از جمله بخشهایی است که هنوز در ارتباط با آن تصمیم نهایی ابالغ نشده است اما ریاست آن مشخص شده و به زودی حکم مربوطه صادر خواهد شد .یک منبع آگاه در
گفتوگو با ایسنا با اشاره به این که پیش نویس حکم ریاست مرتضی بانک در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آماده شده و به زودی به امضاء خواهد رسید اظهار کرد :موضوع
جانشینی مرتضی بانک به جای ترکان قطعی است و به زودی حکم مربوطه اعالم میشود.

چینی ها تکنولوژی راه آهن برقی را با شروط جدید به ایران می آورند

مدیر عامل بانک رفاه:

عملکرد بانک رفاه در اعطای تسهیالت ازدواج مطلوب است

ژوبینصفاری
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پروژه های برقی سازی راه آهن در کشور از سالها پیش در
کشور مطرح شد و البته به نتیجه قطعی نرسید .با این حال
روز گذشته خیراهلل خادمی ،مدیر عامل شرکت ساخت و
معاون وزیر راه ایران ،از همکاری چینی ها در ساخت پروژه
راه آهن تهران ،قم و اصفهان خبر داد .نکته جالب توجه
اما پیشنهاد چینی ها برای ساخت این پروژه بود .براساس
پیشنهاد چینیها احداث این خطوط میتواند به روش
تهاتر با نفت ایران انجام شود تا چینیها در ازای نفتی که
دریافت میکنند نسبت به سرمای ه گذاری در ایران و انتقال
تکنولوژی ساخت این پروژهها به داخل کشور اقدام کنند.
پیشنهادی که به نظر می رسد با توجه شرایط موجود
ناگزیر به پذیرفتن آن هستیم .نماینده شرکت چینی در
این جلسه ضمن اعالم آمادگی برای حضور در طرحهای
زیربنایی ایران پیشنهادی جدید ارائه کرده که میتواند
برای دو طرف اهمیتی تازه داشته باشد .با این حال طرف
چینی اعالم کرده نهایی شدن این پیشنهادها نیاز به
حمایت انجمن توسعه فاینانس چین خواهد داشت و البته
طرف ایرانی بررسی دقیق این پیشنهادها را منوط به کتبی
شدن آنها کرده است ،اما به نظر میرسد با ممکن شدن
اجرای این توافق راهی جدید در مسیر سرمای ه گذاری
کشورهای خارجی در ایران باز شود که در کنار تامین نیاز
ایران به توسعه عمرانی بتواند تقاضای کشورهای وارد شده
به ایران را نیز پوشش دهد.
اما برخی کارشناسان معتقدند طرح چنین پیشنهادهایی با
ضمانت نفتی از طرف های خارجی وابسته به عوامل مختلفی
از جمله تهدید های آمریکا و بسته بودن دست ما برای
چانه زنی است .همچنین با بررسی روند دیپلماسی اقتصادی
کشور در می یابیم که طی دهه های اخیر اساساً استراتژی
مشخصی برای دیپلماسی اقتصادی نداشته ایم.
چاره ای جز پذیرش نداریم
شرکتهای سرمایهگذار چینی که در طول سالهای گذشته

با توجه به پیشنهادات خود توانستهاند بخشی از تامین مالی
و فاینانس پروژههای زیربنایی ایران را در اختیار بگیرند ،در
جدیدترین دور از مذاکرات خود با طرفهای ایرانی پیشنهادی
ارائه کردهاند که میتواند برای دو کشور اثرگذاری جدی داشته
باشد .با این حال برای پیشنهاد جدید خود از ما می خواهند تا
به جای بهره برداری از عواید این سرمایه گذاری نفت را تهاتر
کنند .پرویز جاوید کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص
به «ابتکار» می گوید :این نوع قرارداد نمی تواند انتخاب اول
برای ما باشد .اما از آنجایی که چینی ها برای سرمایه گذاری
در اقتصاد ایران تزلزل دارند به دنبال گارانتی معتبری مثل نفت
هستند.
وی می افزاید :چین حاضر شده که در پروژه های ما
سرمایه گذاری کند و البته شرایطی را نیز تعیین کرده است این
موضوع به عدم ارتباط کامل ما با اروپا بر میگردد .هنوز قرارداد

توتال هم به مرحله اجرا در نیامده است بنابراین ما هنوز نتوانستیم
از شرایط برجام استفاده کنیم.
جاوید تصریح می کند :باید بپذیریم که ما در شرایطی نیستیم
که قدرت چانه زنی داشته باشیم .تا زمانی که تحریم ها به طور
کامل برداشته نشده است نمیتوانیم شرایطی را تعیین کنیم .به
قاعده ما باید از کشور سرمایه گذار بخواهیم تا بعد از اتمام پروژه از
بهره آن سود ببرد همانگونه که در قرارداد توتال اتفاق افتاد و قرار
بر این شد که بعد از اتمام پروژه سود خود را بردارند.
ترس از آمریکا
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با بیان اینکه ما فع ً
ال
نمی توانیم چینیها را مجبور کنیم تا بدون ضمانت نفتی کاری را
انجام دهند ،اظهار می کند :حدود سه سال از برجام گذشته است
و هنوز علی رغم رفت و آمدهای فراوان اتفاقی عملی رخ نداده
است .این مشکل به خاطر ترسی است که شرکت های اروپایی از

آمریکا دارند .مشکل اصلی آمریکاست .در حال حاضر برابری یورو
از یک به  10تبدیل به یک به  20شده است؛ این به معنای افت
ارزش یورو در برابر دالر است .هر کمپانی در کره جنوبی ،اروپا و
چین بخشی از سهامش متعلق به آمریکاست .بنابراین این شرکت
ها برای مشارکت با ایران ترس دارند.
وی می افزاید :باید در نظر داشت که ما توان تکنولوژی برخی
از پروژه ها را نداریم بنابراین چاره ای جز پذیرش شرایط چین
نداریم .مشکل اساسی دیگر این است که ما استراتژی مشخصی
برای روابط اقتصادی با دنیا نداریم و نمیدانیم قرار است چه نقشی
در اقتصاد جهانی ایفا کنیم .آمریکا نیز منتظر آن است تا شرکتی با
ایران همکاری کند و او را جریمه کند.
همیشه پای احمدی نژاد در میان است
ضعف در دیپلماسی اقتصادی بعد از به نتیجه رسیدن برجام
به خوبی خود را نشان داد .موضوعی که البته در دوران اصالحات
قرار بود شکل بگیرد اما با شروع دولت احمدی نژاد مانند سازمان
برنامه و بودجه معاونت دیپلماسی در وزارت امور خارجه نیز
حذف شد .پرویز جاوید در این خصوص اظهار می کند :اشکال
بزرگ ما این است که وزارت امور خارجی ما تعریف سیاسی شده
است و آقای ظریف هم به آن اشاره کرده است .راه اندازی بخش
دیپلماسی اقتصادی در این وزارتخانه نیز هرچند کمی دیر اما
اتفاق خوبی است که در آینده نتیجه بخش خواهد بود.
وی یادآور می شود :زمانی در دوره اصالحات معاونت اقتصادی
در وزارت امور خارجه راه اندازی شد که با جهان تعامل اقتصادی
بیشتری داشته باشیم .مطالعات خوبی نیز در این دوره صورت
گرفت و درست زمانی که قرار بود نتیجه این اقدام به طور عینی
در اقتصاد کشور نمود پیدا کند دولت تغییر کرد و در زمان محمود
احمدی نژاد این معاونت مانند سایر معاونت های کاربردی تعطیل
شد.
جاوید تصریح می کند :برنامه هایی که در این معاونت
تعریف شده بود با نظر نخبگان صورت گرفته بود و حتی نحوه
بیان رایزن های اقتصادی نیز مطرح و آموزش داده شده بود.
اگر این روند ادامه پیدا می کرد شاید امروز در این شرایط
قرار نداشتیم .در نهایت امروز باید به شرایط سرمایهگذاران
خارجی تن دهیم .هر چند برجام برای کشور خروجی داشته
است اما به دلیل نبود استراتژی مشخص هنوز نتایج ملموس
زیادی نداشته است.

معاون فروش سایپا:

پراید به فروش پایانی رسید
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا گفت :پس از اعالم زمان
توقف تولید پراید تقاضای این خودرو افزایش یافت .بنابراین طرح فروش
پایانی پراید برنامهریزی شده تا مصرفکنندگان واقعی این خودرو را خریداری
کنند.
به گزارش ایسنا ،رضا تقیزاده در نشست خبری اظهار کرد :به محض آنکه برنامه
توقف تولید پراید اعالم شد ،تقاضای خرید این خودرو افزایش یافت .به گونهای که
نمایندگیهای فروش تا آذرماه این خودرو را پیشخرید کردند.
وی با بیان اینکه تقاضای خرید پراید از سوی نمایندگیهای فروش به شدت افزایش
یافت که این کار با انگیزه سرمایهگذاری صورت میگرفت ،خاطرنشان کرد :بنابراین ما
فروش پراید به نمایندگیهای فروش در سراسر کشور را متوقف کرده و طرح فروش
مستقیم به مصرف کنندگان نهایی را اجرایی کردیم.
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا ادامه داد :این طرح آغاز شده و بر
اساس آن تنها مصرفکنندگان نهایی به ازای هر کد ملی امکان خرید یک دستگاه
خودروی پراید را دارند تا این خودرو به دست دالالن و واسطهها نرسد.
تقیزاده افزود :دانشجویان و طالب ،زوجهای جوان ،بازنشستگان و افراد جویای کار در
اولویت خرید این خودرو در این طرح هستند .به گونهای که متقاضیان از طریق اینترنتی
ثبتنام کرده و پس از استعالم از نهادهای مربوطه خودرو تخفیف مییابد.
وی با بیان اینکه تولید پراید زیانده بود و هر دستگاه پراید تولیدی زیان سه تا چهار

میلیون تومانی دارد ،اظهار کرد :بنابراین به دنبال آن هستیم که هر چه زودتر تولید پراید
را متوقف و تیبا و ساینا را جایگزین آن کنیم.
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا ادامه داد :با توجه به آنکه پراید
ارزانترین خودروی تولیدی کشور است ،بهتر است به موازات توقف تولید آن بانکها
تسهیالتی را برای خرید خودروهای جایگزین که حدود  ۳۰درصد گرانتر از پراید
هستند ،ارائه کنند.
تقی زاده افزود :پس از تولید آخرین دستگاه پراید تا  ۱۰سال خدمات پس از فروش
و تامین قطعات یدکی آن ارائه خواهد شد.
وی ادامه داد :پس از پراید ارزانترین خودروی موجود در بازار ایران یک خودروی
چینی بود که به قیمت  ۲۴میلیون تومان عرضه میشد که البته کیفیت آن از پراید ۲۰
میلیون تومانی پایینتر بود .بنابراین تولید آن متوقف شد.
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا درباره دلیل قیمت  ۳۸میلیون
تومانی ساینای اتوماتیک اظهار کرد :این خودرو عالوه بر برخورداری از گیربکس
اتوماتیک که محصول شرکت پانچ بلژیک است ،آبشنها و امکانات بیشتری نسبت به
مدل دنده دستی آن دارد به همین دلیل قیمت آن باالتر است.
تقی زاده خاطرنشان کرد :بر اساس هماهنگی صورت گرفته با بانک مرکزی نرخ
سودهای مشارکت شهروندان در تولید خودرو متناسب با روابط جدید بانک مرکزی
برای کاهش نرخ سود سپرده ،کاهش خواهد یافت.

عضو کمیسیون عمران مجلس دهم عنوان کرد
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مدیر عامل بانک رفاه گفت :بانک رفاه در طرح ضربتی اعطای تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج عملکرد مطلوبی داشته و تداوم اقدامات ارزنده بانک
در این خصوص از برنامه های مهم بانک است.
محمد علی سهمانی با اعالم این مطلب افزود :حضور بانک رفاه در کنار  10بانک
دیگر در طرح ضربتی اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج که با مدیریت بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران از اول مرداد تا پایان شهریور کلید خورد مایه افتخار و مباهات
بانک است و از همان روز اول همه تالش خود را مصروف آن کردیم که به تعهداتمان در
این طرح عمل کنیم .مدیر عامل بانک رفاه با قدردانی از تالش همه کارکنان بانک در
اجرای این امر مهم و خداپسندانه افزود :تسهیل ازدواج جوانان مسئله بسیار مهمی برای
کشور است و تاکید دین مبین اسالم است ،لذا هر فعالیت و تالشی در این خصوص
امری معنوی و کار نیک و خداپسندانه ای است .خوشحالیم از این طریق ما هم سهمی
داریم و مایه خرسندی است که این مسئله از سوی کارکنان بانک رفاه در سراسر کشور
با اهمیت خاصی دنبال می شود.

معرفی منتخبان جشنواره رشد
بیمههای عمر و سرمایهگذاری
منتخبان نخستین ماه جشنواره رشد بیمههای عمروسرمایهگذاری که در
تیرماه سالجاری برگزار شد ،معرفی شدند.
به گزارش روابطعمومی و اعالم مدیر بیمههای عمروسرمایهگذاری شرکت بیمهکوثر؛
در این جشنواره نمایندگان براساس شاخصهای تعیین شده در چهار گروه نمایندگان
برتر و بهترین نماینده هر سطح ،نمایندگان توانمند با کسب حدنصاب امتیاز ورود به
جشنواره ،نماینده دارای بیشترین رشد فروش بین نمایندگان ،معرفی شدند .مرتضی
کامرانی گفت :در این ماه شعبه قزوین بهعنوان بهترین شعبه از لحاظ میزان رشد
برگزیده شد.

مشارکت کارکنان بانک صادرات ایران در ساخت
 ١٥مدرسه و  ٢کتابخانه به ارزش  ٣٠میلیارد ریال
 کارکنان بانک صادرات ایران بصورت داوطلبانه و با نیت خیرخواهانه و
همچنین زدودن فقر و محرومیت از نقاط دورافتاده کشور و فراهم سازی
شرایط تحصیل آسان برای فرزندان و آینده سازان ایران اسالمی ،با اختصاص
بیش از  ٣٠میلیارد ریال به امر مدرسهسازی ،به جمع خیرین مدرسهساز
کشورپیوستهاند.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران ،به همت انجمن اسالمی و بسیج کارکنان
این بانک ،بیش از  ٣٠میلیارد ریال از کمکهای نقدی کارکنان این بانک طی  ٢دهه
گذشته ،در امر ساخت  ١٥مدرس ه و راه اندازی  ٢کتابخانه در مناطق محروم کشور،
هزینه شده است .این گزارش میافزاید :با کمکهای کارکنان خیر بانک و به منظور
ایفای مسئولیت های اجتماعی ،همزمان با بروز زلزله ویرانگر شهرستان بم ،مدرسه
ایثارگران بم در منطقه اکبرآباد این شهرستان با هزینه 5/1میلیارد ریالی تجمیعشده
در قالب کمکهای داوطلبانه کارکنان بانک صادرات ایران ،ساخته شده است .همچنین
مدرسه آزادگان در شهرستان چاالن چوالن استان لرستان نیز در پی زلزله به وجود
آمده در آن منطقه با هزینهای بالغ بر یک میلیارد ریال از همین محل ساخته شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

ضروری ترین بانک برای افزایش سرمایه
بانک صنعت و معدن است

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس دهم عنوان کرد

لزوم توسعه متوازن در مناطق محروم

چالش ایجاد یک میلیون شغل در سال

عضو کمیسیون عمران مجلس دهم از دولت دوازدهم
خواست تا با توجه به استان های محروم به ایجاد توسعه
متوازن در کشور پرداخته و همچنین بیش از پیش به
اختصاص اعتبارات عمرانی نگاه ویژه نشان دهد.
شهرام کوسه غراوی نماینده مردم کالله و مینودشت استان
گلستان در گفت و گو با «ابتکار» در مورد چالش های اقتصادی
پیش روی دولت دوازدهم با توجه به هفته دولت گفت:
امیدواریم دولت دوازدهم امسال در مورد شعار سال و عمل به
منویات مقام معظم رهبری در حوزه اشتغال و تولید گام های
موثری بردارد.
وی با اشاره به این نکته که حجم زیادی از جوانانی که بیکار
هستند مشکالت فراوان اجتماعی برایشان ایجاد شده است،
افزود :اشتغال می تواند عالوه بر حل این مشکالت در کشور
توسعه و تحول ایجاد کند و همین امر یکی از پایه های پیشرفت
کشور محسوب می شود.
کوسه غراوی به تالش های مجدانه دولت در زمینه های
مختلف نیز اشاره کرد و اظهارداشت :همچنین از دولت دوازدهم هم انتظار می رود تالش های مجدانه اقتصادی دولت یازدهم را ادامه
دهد و در حوزه های زیر ساختی نیز بیش از مسائل دیگر اقتصادی گام های عملی بردارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس دهم شورای اسالمی همچنین از جمله اولویت های اقتصادی که باید دولت دوازدهم مد نظر قرار
دهد توجه به استان های محروم دانست و تاکید کرد :درحوزه های زیرساخت و بقیه مسائلی که در استان هایی که بسیار توسعه یافته
نیستند دولت باید به گونه ای اقدام کند که در همه زمینه ها موجب توسعه متوازن در کل کشور شود.
وی همچنین به افتتاح پروژه های بزرگ اقتصادی در سطح کشور در هفته دولت هم اشاره کرد و افزود :امیدواریم دولت
با بهره برداری از این پروژه ها هم بتواند در حوزه اشتغال مثمر ثمر باشد و از این فرصت ها برای ایجاد اشتغال جوانان بهره
کافی ببرد.
نماینده مردم کالله و مینودشت از همراهی مجلس شورای اسالمی با دولت در زمینه اعتبارات الزم اشتغال در قوانین بودجه ،96
برنامه ششم توسعه و تصویب اختصاص  1.5میلیارد دالر برای اشتغال روستایی هم یاد کرد و ابراز امیدواری کرد که در اجرای این
قوانین دولت بتواند چنان عمل کند که و مردم آسایش و آرامش و اشتغالی که برای جوانان انتظار دارند را لمس کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس دهم شورای اسالمی در پایان با یادآوری این نکته که متاسفانه اعتبارات بیش از این که صرف
پروژه های عمرانی شود صرف بودجه های جاری می شد و پروژه های عمرانی آن طور که انتظار داشتیم نتوانستند پیشرفت در اجرا
داشته باشند ،خاطرنشان کرد :امیدواریم در دوره دوازدهم حجم اجرای پروژه های عمرانی در کشور بیش از پیش شود و دولت در
این خصوص موفق تر از گذشته عمل کند.

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس دهم
شورای اسالمی با یادآوری این نکته که دولت یازدهم به
دنبال مشارکت همگانی در عمران و آبادانی کشور بود،
گفت :به همین دلیل این دولت مسائل اقتصادی را به
مردم یعنی صاحبان کارها واگذار کرد.
شهباز حسنپور بیگلری عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و
محاسبات در مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با «ابتکار»
راجع به هفته دولت گفت :خوشبختانه هفته دولت امسال
متفاوت از همه هفته های دولت سال های گذشته است به
واسطه هماهنگی بین سه قوه ایجاد شده و شادی و خوشحالی
مردم از این وحدت را شاهد هستیم.
وی به افتتاح پروژه های اقتصادی بزرگ در هفته دولت جاری
اشاره کرد و آن را از اقدامات مثبت دولت یازدهم دانست.
نماینده مردم سیرجان در مجلس دهم شورای اسالمی
همچنین از انتظارات اقتصادی مردم از دولت دوازدهم هم در
این گفت و گو یاد کرد و اظهار داشت :مردم در انتخابات برای
دولت دوازدهم سنگ تمام گذاشتند و از انقالب و نظام و دستاوردهایش حراست و پاسداری کردند و این که به ویژه دولتمردان مورد
استقبال بی نظیر مردم قرار گرفتند.
حسن پوربیگلری در ادامه به دولت دوازدهم توصیه کرد تا در زمینه اقتصادی از همه سالیق در کشور با دیدگاه های متفاوت بهره
ببرد و از تیم اقتصادی هماهنگی که انتخاب کرده برای رسیدن به اهداف رو به جلو در این زمینه بهره ببرد.
وی با اظهار اینکه سخت ترین چالش اقتصادی پیش روی دولت دوازدهم ایجاد یک میلیون شغل است ،خاطرنشان کرد :بیش از 5
ماه از سال گذشته است و در آینده نزدیکی بحث ماه محرم را در پیش داریم و مقداری فعالیت های اقتصادی کاهش می یابد و این
امور کمی راه دولت برای رسیدن به هدف ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال  96را سخت می کند.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسالمی همچنین تاکید کرد :دولت به چند نکته معیشت،
تولید ،اشتغال ،محیط زیست و آب توجه فراوان داشته باشد و براساس برنامه ششم توسعه برای حل بحران این موضوعات
تالش کند.
وی یادآور شد :دولت امروز بعد از  40سال به عقالنیتی رسیده که کارهای اقتصادی را به مردم واگذار کند و زمینه ای را فراهم کند
تا بخش خصوص متولی مسائل اقتصادی شود زیرا که دولت ها ثابت کرده اند در بحث اداره امور مردم نمی توانند موفق باشند و تنها
می توانند زیر ساخت ها را فراهم کنند و کار را به صاحبان اصلی که مردم هستند واگذار کنند.
حسن پور بیگلری در پایان عنوان کرد :این دولت در  4سال گذشته ثابت کرده که به دنبال مشارکت همگانی مردم در عمران و
آبادانی است و در کنار این امر هم در  4سال آینده باید به جذب سرمایه گذاری خارجی و سرمایه های خرد مردم باید کوشا باشد.

غالم محمد زارعی ،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
درباره ضرورت افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن گفت :ضروری ترین
بانک برای افزایش سرمایه  ،بانک صنعت و معدن است.
وی افزود :در شرایطی که واحدهای تولیدی ما به شدت به همکاری و همراهی
بانک ها نیاز دارند بانک صنعت و معدن بیشترین حمایت و پشتیبانی خود را از این
واحدها انجام داده است .زارعي تصريح كرد :مدتی است که مشارکت در تولید و تحرک
اقتصادی کم رنگ شده اما همچنان بانک صنعت و معدن نقش ماموريتي خود را در
زمینه حمایت از تولید و اشتغال به درستی ایفا می کند.

مدیر عامل بانک رفاه در البرز:

عملکرد بانک رفاه در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی
مطلوب بوده است
مدیر عامل بانک رفاه در البرز گفت :بانک رفاه در راستای حمایت از شعار
اقتصاد مقاومتی ،به طور فعاالنه از تولید و اشتغال حمایت می کند و عملکرد
بانک در این زمینه مطلوب بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه  ،محمد علی سهمانی مدیر عامل بانک رفاه 4
شهریور ماه سال جاری همزمان با روز کارمند در بازدید از بانک رفاه استان البرز با بیان
این که محور اصلی برنامه های اقتصادی دولت دوازدهم خروج از رکود و حرکت به
سمت رونق کسب و کار و تولید است ،گفت :عملکرد سال گذشته بانک ها و به ویژه بانک
رفاه در تخصیص تسهیالت برای رونق تولید و فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط بسیار
مطلوب بوده است .وی ضمن تشریح عملکرد بانک طی چهار سال گذشته خاطر نشان
ساخت :یکی از اقدامات مطلوب بانک رفاه پرداخت تسهیالت قرض الحسنه و پاسخگویی
به تقاضای تسهیالت خرد بوده است و اعتقاد داریم پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به
افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی یک اقدام حرفه ای و در راستای مسئولیت های
اجتماعی بانک بوده است.

پرداخت حدود  90هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه
در چهار ماه نخست امسال توسط بانک ملی ایران
بانک ملی ایران در چهار ماه نخست امسال ،حدود  90هزار فقره تسهیالت
قرض الحسنه به مبلغ بیش از  8هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،از مجموع حدود  423هزار فقره تسهیالت
پرداختی بانک در این مدت بیش از  27هزار فقره تسهیالت در قالب مضاربه به مبلغ
بیش از  12هزار میلیارد ریال توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است.
پرداخت بیش از  127هزار فقره تسهیالت در قالب مشارکت مدنی به مبلغ بیش از
 131هزار میلیارد ریال و پرداخت بیش از  107هزار فقره تسهیالت در قالب فروش
اقساطی به مبلغ بیش از  24هزار میلیارد ریال در چهار ماه نخست امسال توسط
واحدهای مختلف بانک ملی ایران محقق شده است.

