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نوجوان  13ساله تهرانی برنده جایزه ویژه
جشنواره کارت هدیه بانک اقتصادنوین
شدجوایز برندگان نهمین دوره جشنواره کارت
هدیه بانک اقتصادنوین  -بهار  -97به برندگان
آن اهدا شد.
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین،
در نهمین دوره جشنواره کارت هدیه بانک
اقتصادنوین که با استقبال خوب مشتریان
همراه بود یک جایزه پانصد میلیون ریالی و
پنجاه جایزه پنج میلیون ریالی به قید قرعه به
دارندگان کارتهای هدیه این بانک اهدا شد.
جایزه ویژه پانصد میلیون ریالی این دوره
از جشنواره کارت هدیه بانک اقتصادنوین به
عرفان میرزایی نوجوان  13ساله تهرانی تعلق
گرفت که این جایزه طی مراسمی با حضور
مدیران ارشد این بانک به وی اهدا شد.

مدیرعامل شركت رایان سایپا خبرداد

افزایش سرمایه رایان سایپا به هزار
و  356میلیارد تومان
مدیرعامل شركت رایان سایپا گفت :بهمنظور
افزایش تعامل با شبكه بانكی و بازار پول و
سرمایه و ارتقای توان تسهیالتگیری ،سرمایه
رایان سایپا به هزار و  356میلیارد تومان
افزایش مییابد .به گزارش سایپانیوز ،مجید
باقری خوزانی از تدوین استراتژیهای جدید
رایان سایپا خبرداد و گفت :ورود به حوزه
لیزینگ خودروهای دست دوم ،فعالیت در
بخش لیزینگ ماشین آالت و تجهیزات خطوط
تولید ،حضور در بخش لیزینگ مواد اولیه
مورد نیاز تولید ،حضور در بازارهای صادراتی
و فعالیت لیزینگی با همكاری معاونت صادرات
و امور بین الملل گروه از جمله مهمترین
سرفصلهای برنامه رایان سایپا است.

بازدید مدیرعامل
بیمه «ما» از شعبه تبریز
حجت بهاری فر مدیرعامل بیمه «ما» و
شیری معاون شبکه فروش و توسعه بازار از
شعبه تبریز بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی بیمه «ما» ،در این
بازدید که به منظور تبیین اهداف و دیدگاههای
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بیمه «ما»
در تبریز انجام شد ،حجت بهاری فر و هیات
همراه ضمن دیدار با مدیر بانک ملت منطقه
آذربایجان شرقی ،اقدامات انجام شده فعلی و
برنامه های آتی در این شعبه را مورد بررسی
قرار دادند .بر اساس این گزارش ،طی این
بازدید ،موضوعات مربوط به میزان تولید حق
بیمه شعبه ،روند جذب نمایندگان  54و 75
در استان ،ارائه خدمات مطلوب به مشتریان
و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده توسط
شعبه مورد بررسی قرار گرفت.

برنده قرعه کشی خودروی ویژه پذیرندگان
بانک مسکن اعالم شد

بزنگاه تاریخی مبارزه با رانت

رونمایی از خدمات جدید بانک
سینا در حوزه بانکداری الکترونیک

نوجوان  13ساله تهرانی برنده
جایزه ویژه جشنواره کارت هدیه
بانک اقتصادنوین شد
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خیمهشببازی پتروشیمیها در بازار ارز ادامه دارد

طی مراسمی انجام شد

در مراسمی با حضور مدیرعامل ،اعضای
هیات مدیره و هیات عامل ،مدیران و کارکنان
بانک سینا ،خدمات جدید این بانک در حوزه
بانکداری الکترونیک به بهره برداری رسید.
پیشرو ،مدیرعامل بانک سینا در آئین بهره
برداری از این خدمات با اشاره به تحوالت سریع
حوزه فناوری اطالعات گفت :با تحوالت صورت
گرفته در این حوزه ،شاهد تغییر انتظارات و
توقعات به ویژه نسل جدید هستیم به نحوی
که در حوزه بانکداری انتظار این است بدون
هیچ گونه مراجعه به شعب بانک ها تمام
خدمات مورد نیاز خود را در کمترین زمان
ممکن انجام دهند.
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شرکتهایی که هر زمانی صحبت از واقعی
شدن نرخ خوراک آنها به میان میآید ،دادشان
به هوا میرود و مدعی هستند که تنها مزیت
تولیدشان ،نرخهای ارزان قیمت و ریالی خوراک
است که البته با نرخ یارانهای دریافت میکنند.
حال آنها به هیچ روش ،دستورالعمل ،آییننامه
و تهدیدی از سوی دولت و نهادهای نظارتی سر
تعظیم فرود نمیآورند و همچنان به روش خود
مبنی بر فروشهای غیرمتعارف و غیرقانونی ارز
حاصل از صادرات شان ادامه میدهند و به امید
اینکه دولت را در پیگیری برای دریافت ارزشان
خسته کرده و از پا بیندازند ،همچنان پیش
میروند.
خیانتکاران همچنان به فکر فروش ارز با نرخ
بازارآزاد
خیانتکارانی که داد حسن روحانی را هم
درآوردند؛ حسن روحانی شنبه  ۱۷شهریور در
جشنواره شهید رجایی گفت صادرکنندگان حتی
دولتی و خصولتی که ارز حاصل از صادرات را
دیرتر به سامانه نیما تحویل میدهند ،به کشور
خیانت میکنند .خیانتکارانی که تامین کننده
اصلی ارز برای خروج سرمایه از کشور ،بازار
قاچاق ارز ،جهت دهی به قیمت در بازار ،تبانی
با صرافی ها و بسیاری دیگر از جریانات مخل
اقتصاد کشور هستند .اما به نظر میرسد که این
خیانت به دلیل مماشات دولت با آنها شکل گرفته
و متاسفانه دولت هنوز مکانیزم موثری برای ملزم
کردن آنها به بازگرداندن ارز صادراتی شان در نظر
نگرفته است.
روحانی در جشنواره شهید رجایی حتی ترجیح
داد رقمی را که پتروشیمیها در طی  ۵ماه ارز به
کشور آوردهاند را اعالم نکند و به صورت گذرا فقط
با یک لحن مالیم ،وضعیت نابسامان بازگشت
ارز حاصل از صادرات را گوشزد کرد؛ بنابراین
مشخص است که هنوز هم دولت برنامه عملیاتی
و جدی برای مبارزه با آن دسته از شرکتهایی که
ارز حاصل از صادرات خود را در الگوهای کالن به
بازار عرضه نمیکنند و همچنان عرضه قطرهچکانی
را در دستور کار خود قرار دادهاند ،ندارد.
حسن روحانی به صراحت اعالم کرد :امروز در
بازار ارز التهاب وجود دارد که بخشی از آن به
ت اما به عنوان
خاطر فشار آمریکا و خارجی اس 
رئیس دولت اعالم میکنم که بخشی از این
التهاب منشأ داخلی دارد؛ این در حالی است که
صادرکننده دولتی و خصولتی ،ارزی را که باید در
اختیار سامانه نیما قرار دهند با تأخیر  ۴۸ساعته
انجام میدهند و این کار خیانت به کشور است.
وی اظهار کرد :مجموع صادرات غیرنفتی
کشورمان ،حدود  ۴۰میلیارد دالر است که پس
از گذشت  ۶ماه از سال باید  ۲۰میلیارد دالر آن
به بانک مرکزی و سامانه ارزی وارد میشد اما
چه کسی مسئول است؟ آیا میخواهیم این را هم
گردن آمریکا و رژیم صهیونیستی بیندازیم؟
سخنان روحانی در حالی است که اگر حتی
فرض را هم بر این بگذاریم که پتروشیمیها ،ارز
خود را با  ۴۸ساعت تاخیر به سامانه نیما عرضه
میکنند ،تا حاال باید عین  ۲۰میلیارد دالری پس از
گذشت شش ماه از سوی پتروشیمیهادر سامانه
نیما تزریق میشد ،اما خبرگزاری مهر روز یکشنبه
در خبری با عنوان «جزئیات ارز صادراتی در
سامانه نیما/عرضه  ۳میلیارد و  ۳۶۵میلیون یورو»
اعالم کرد که از  ۲۲فروردین ماه تا  ۱۸شهریور
ماه امسال تنها  ۳میلیارد و  ۳۶۵میلیون یورو
ارز صادرات پتروشیمیها و فوالدیها در سامانه
نیما جهت تامین مالی واردات کشور عرضه شده
است؛ یعنی چیزی حدود  ۵میلیارد دالر که این
رقم با  ۲۰میلیارد دالر صادراتی که این شرکتها
در این مدت داشته اند ،فاصله زیادی دارد.
کارشناسان می گویند که بخش عمده ای از
التهاب بازار ارز ناشی از بازارسازی شرکتهایی است
که ارز در حجم کالن در دست دارند و با قیمت
بازی می کنند.
روشهای بازارسازی در بازار ارز
آنگونه که در برخی گزارشهای دستگاههای
نظارتی آمده است و فعاالن بازار ارز میگویند،
برخی شرکت ها روشهای متفاوتی را برای

بنگاهها
عضو هیئتمدیره بانک سپه گفت :طی پنج سال اخیر  4هزار و  707میلیارد ریال
امالک مازاد این بانک به فروش رفته و حدود دو برابر این میزان هم آماده واگذاری
است.
به گزارش ابتکار به نقل از پایگاه اطالعرسانی بانک سپه ،عیسی کاظم نژاد ضمن
اعالم این خبر افزود :از ابتدای سال  92تاکنون  549ملک مازاد بانک سپه با رعایت
قوانین و مقررات به متقاضیان واجد شرایط واگذارشده و  356ملک مازاد به ارزش 8
هزار و  207میلیارد ریال هم در دستفروش است.
وی اظهار داشت :با توجه به تأکیدهای مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد
مقاومتی و ریاست محترم جمهوری در حمایت از تولیدات داخلی و اجرای قانون رفع
موانع تولید بانک سپه تمام تالش خود را برای واگذاری صحیح و قانونی امالک مازاد
خود بکار گرفت و در این راه اقدامات ارزندهای نیز انجامشده است.
روند روبه رشد واگذاری اموال و امالک مازاد در بانک سپه
کاظم نژاد تصریح کرد :فروش امالک مازاد بانک سپه بهویژه در سه سال اخیر با
توجه به تأکید دولت سرعت بیشتری داشته است و بهطور متوسط هرماه یک مزایده

رحیمی انارکی 8 :میلیون خانوار به
کمک بانک مسکن خانه دار شدند

آمار میگوید حدود  ۱۷میلیارد یورو محصوالت فوالدی و عمدتا پتروشیمی از فروردین ماه تاکنون صادر شده اما تنها ۴میلیارد یورو از آن برای تامین
مالی واردات رسمی کشور در سامانه نیما عرضه شده است .به گزارش مهر ،مماشات دولت با پتروشیمیها در بازگشت ارز حاصل از صادراتشان به
چرخه اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد .همین پنج ماه گذشته (از زمان یکسان سازی نرخ ارز تاکنون) زمان خوبی بود تا دولت بتواند میزان اقتدار خود
ن قیمتی که پول
در برخورد با شرکتهایی را بسنجد که حاضر نیستند برای تامین منافع ملی ،ارز حاصل از فروش محصوالت خود را که با انرژی ارزا 
آن از جیب تک تک مردم ایران خارج میشود ،به کشور برگردانند و زمینهساز آرامش در زندگی مردم شوند.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه بانک
مسکن در زمره سالم ترین بانک های کشور
است ،گفت :این بانک تا کنون  ۸میلیون خانوار را
خانه دار کرده است.
به گزارش هیبنا ،ابوالقاسم رحیمی انارکی در
مراسم جشن قرعه کشی جایزه ویژه جشنواره
عیدانه ناواکو که با حضور اعضای هیات مدیره،
روسای ادارات و جمعی از پذیرندگان بانک مسکن
برگزار شد ،با اشاره به قدمت  80ساله فعالیت
بانک مسکن که پیش از انقالب با عنوان بانک
رهنی ایران فعالیت می کرد ،گفت :این مجموعه
پس از انقالب با چند شرکت و بانک کوچک
دیگر ادغام شد و مجموعه بانک مسکن به شکل
امروزی شکل گرفت.
وی با بیان اینکه بانک مسکن در طول دوره
فعالیت خود  8میلیون خانوار را خانه دار کرده
است ،گفت :اغلب این خانوارها از اقشار متوسط
و کم درآمدی بودند که اگر خدمات تامین مالی
بانک مسکن نبود ،شاید هیچ گاه امکان مالکیت
خانه را نمی یافتند.

در راستای شناسایی توانمندی های بخش
معدن و صنایع معدنی ایران

مستندسازان به «گل گهر» می روند

مماشات دولت
یها
باپتروشیم 
در بازگشت
ارز حاصل از
تشان به
صادرا 
چرخهاقتصاد
ایرانهمچنان
ادامه دارد
فروش خارج از قانون ارز حاصل از صادرات
خود در نظر میگیرند که دامنه آن از فروش و
بازارسازی در بازار آزاد و تالش برای باال بردن
نرخها تا تامین مالی برای خروج سرمایه و تبانی با
برخی از صرافیها در دورانی که نرخ ارز در بازار
رو به افزایش گذاشته بود ،کشیده میشود ،در
این میان اگرچه این ادعاها هنوز تائید رسمی از
سوی قوه قضائیه به عنوان مرجع رسمی رسیدگی
به تخلفات بازار ارز ندارد ،اما به هر حال عدم
ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها ،هر روز
شائبههای مرتبط با تخلفات آنها را پررنگتر
میکند.
در این میان البته برخی شائبهها نیز نسبت
به تامین مالی قاچاق کاال از همین ارز حاصل از
صادرات رسمی حکایت دارد؛ ضمن اینکه تامین
مالی برای خروج سرمایه ا زکشور هم موضوعی
است که نباید به راحتی از کنار آن عبور کرد.
بزنگاه تاریخی اقتصاد ایران و فرصتهایی که
تکرار نمیشود
اکنون بزنگاه تاریخی اقتصاد ایران است .به این
معنا که دولت باید یک بار برای همیشه یا پرونده
ارائه خوراک ارزان با نرخ تسعیر ریالی را برای آنها
ببندد و خوراک را به صورت ارزی و با نرخ بازار
ثانویه به آنها بفروشد و از این طریق برای خود
درآمد ارزی کسب کند یا اینکه با مکانیزمهایی که
در اختیار دارد ،به صورت قوی و بدون اغماض با
مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای
متخلف برخورد کرده و راه چنین تخلفاتی را سد
کند.
نکته حائز اهمیت در این میان ،مشخص نبودن
دخل و خرج برخی از شرکتهای پتروشیمی و
در الگوی کلیتر دولت در حوزه ارزی است؛ به
این معنا که برخی از صنایع از رانتهای بزرگ
و عظیمی در داخل استفاده کرده و کاال تولید و
صادر کرده و ارز حاصل از صادرات خود را هم
به نحوی که خود میخواهند استفاده میکنند؛
پس باید یک بار برای همیشه پرونده راههای

فرار ارزی شرکتهای پتروشیمی را مختومه اعالم
کرد و مکانیزم دقیقی را به کار بست که بتوان به
راحتی ،ارزهای حاصل از صادرات پتروشیمی را
ردیابی کرد.
نیما سامانهای است که قدرت رصد دخل و خرج
ارزی را به دولت میدهد ،البته باید با اصالحاتی،
تقویت شود که در نهایت بتوان از آن به عنوان
یک ابزار کارآمدتر بهره جست؛ به خصوص اینکه
اکنون با وجود سامانه نیما است که مشخص
شده است پتروشیمیها تنها  ۳.۵میلیارد یورو از
 ۱۷میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات پتروشیمی
را برای تامین مالی واردات رسمی عرضه کردهاند.
اکنون موعد تاریخی است که بانک مرکزی و
دولت وارد عمل شده و در نهایت پتروشیمیهای
دولتی و خصولتی را وادار به همکاری بیشتر با
نظام ارزی کشور کرده و التهابات کنونی ارزی را با
افزایش عرضه ارز و تعمیق بازار ثانویه ،آرام کنند.
پیمانسپاری ارزی چقدر کارآمد است؟
در این میان دولت در مقابل آن دسته از
پتروشیمیهایی که ارز حاصل از صادرات خود
را هنوز به چرخه اقتصادی بازنگرداندهاند ،از
مکانیزمهایی همچون پیمانسپاری ارزی ،لغو
معافیت مالیاتی و ابطال کارت بازرگانی بهره
گرفته است ،در حالی که به نظر میرسد قدرت
پتروشیمیها بسیار بیش از چنین تهدیدهای
ت چراکه نتوانسته بعد از شش ماه
خردی اس 
آنقدر برنده باشد که ارز پتروشیمیها را به سامانه
نیما بکشاند .به هرحال نرخ ارز بازار آزاد که دالر را
باالی  ۱۳هزار و  ۴۰۰تومان معامله کرد در مقایسه
با نرخ سنا ریت (نرخ میانگین بازار ثانویه و سامانه
سنا) که  ۹۰۰۰تومان بود ،آنقدر برای پتروشیمیها
جذاب است که تمام چنین تهدیدهایی را به جان
می خرند و برایشان اهمیتی ندارد.
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که پیمانسپاری
ارزی تنها یک تعهد محضری است که به هرحال
میتواند به هر دلیلی از جمله استفاده از کارت
بازرگانی اجارهای ،به راحتی زیرپا گذاشته شده

فروش  550ملک مازاد در پنج سال اخیر

کاظم نژاد 8 :هزار میلیارد ریال امالک بانک سپه آماده واگذاری است
سراسری برای واگذاری اموال مازاد در این بانک برگزار میشود.
واگذاری  2هزار میلیارد ریال امالک مازاد در  12ماه اخیر
عضو هیئتمدیره بانک سپه اظهار داشت :بانک سپه حدود  2هزار میلیارد ریال از
امالک مازاد خود را از ابتدای شهریورماه سال  1396تا پایان مردادماه امسال واگذار
کرد.
وی به فروش  130رقبه امالک مازاد بانک سپه در سال گذشته به ارزش بیش از
یک هزار و  605میلیارد ریال اشاره کرد و افزود :این روند در سال  97نیز ادامه دارد.
واگذاری  40درصد سهام شرکت امید
وی افزود :با تصویب هیئتمدیره بانک سپه در مرحله اول  40درصد از 70.43
درصد سهام شرکت سرمایهگذاری امید متعلق به این بانک طبق ضوابط و مقررات
ناظر واگذار میشود .کاظم نژاد خاطرنشان کرد :بانک سپه برای کمک به اجرای ماده
 16قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام بانکی مقدمات واگذاری سهام
شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم و همچنین شرکتهای سرمایهگذاری ری ،عمران
و مسکن استانهای خراسان شمالی و آذربایجان غربی فراهم کرده است.

و عالوه بر اینکه ارز حاصل از صادرات را روانه
بازار آزاد کند ،مالیات و سایر حقوق گمرکی را
هم نپردازد و قدرت رهگیری هم نداشته باشد،
موضوعی که اکنون به وفور در تجارت خارجی
ایران به چشم میخورد و روزبهروز هم روند آن
سرعت بیشتری میگیرد.
در این میان برخی از صادرکنندگان بر این
باورند که دولت باید به جای پیمانسپاری ارزی،
موضوع ضمانتنامههای بانکی را احیا کرده و
از صادرکنندگان بخواهد به جای پیمان ارزی،
ضمانتنامه بانکی به گمرکات ارائه دهند ،آنگاه
است که دیگر بانکها طرف حساب مشتریان
خود برای اعتبارسنجی و دریافت وثیقه شده و
از سوی دیگر ،دولت هم نسبت به دریافت ارز
حاصل از صادرات ،اطمینان بیشتری پیدا میکند.
تهدید زنگنه چه زمانی عملی میشود؟
چندی پیش بود که بیژن نامدار زنگنه،
وزیر نفت در نامهای خطاب به مدیران عامل
پتروشیمیها ،آنها را مکلف کرد تا عالوه بر اینکه
ارز حاصل از صادرات خود را به حسابهای
معرفیشده از سوی بانک مرکزی بپردازند ،اعالم
کرد که هر آن کس که در این رابطه تخلف کند،
عزل خواهد شد .آنگونه که یک مقام مسئول در
وزارت نفت به مهر اعالم کرده بود ،وزیر نفت این
کار را در راستای اجرای سیاست ابالغی دولت به
منظور تامین نیاز ارزی کشور از طریق بازار ثانویه،
انجام داده است تا تمام ارز موجود در حساب
های خارجی یا شرکت های تراستی ،صرافیها
وکارگزاران ارزی طرف معامله خود را کتبا به
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تسلیم کرده
و با دریافت معادل ریالی آن ،ارز مورد نظر را
بر اساس آنچه که بانک مرکزی معین میکند در
اختیار مراحل بعدی برای عرضه در بازار ثانویه
قرار دهند.
اما این تهدید هنوز در مقابل قدرت پتروشیمیها
نتوانسته کارساز باشد و افکار عمومی در انتظار
است تا این تهدید رنگ واقعیت به خود بگیرد.

گروهی از مستندسازان کشور هفته آینده از
معادن سنگ آهن گل گهر دیدن می کنند .این
برنامه در راستای معرفی توانمندی های بخش
معدن و صنایع معدنی انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)،
گروهی از فیلم سازان عرصه سینمای مستند
روزهای  20و  21شهریور ماه (سه شنبه و
چهارشنبه) ،از معادن شرکت معدنی و صنعتی
گل گهر دیدن می کنند .این برنامه که با
هماهنگی روابط عمومی ایمیدرو و شرکت گل گهر
اجرا می شود ،با هدف شناسایی پتانسیل های
توسعه ای و سرمایه گذاری در سطح ملی و بین
المللی انجام می گیرد.
یکی دیگر از اهداف برگزاری این برنامه ،آشنایی
فیلم سازان با حوزه معدن و ساخت آثار مستند
و یافتن ایده های خالقانه در جهت معرفی
توانمندی های این بخش است.
ایمیدرو با طراحی و اجرای برنامه حضور
مستندسازان در بخش معدن و صنایع معدنی
کشور ،در نظر دارد نگاه جدیدی را با همراهی
مستندسازان در راستای توسعه این بخش از
اقتصاد ،ایجاد کند .پیش از این در بهار امسال،
برنامه مشابهی در معدن مس سونگون ،اجرایی
کرده بود که در آن جمعی از مستندسازان حضور
داشتند.

رئیس کل بیمه مرکزی
در جمع بازنشستگان این سازمان

نظارت بیمه مرکزی
شکلی و میدانی نیست

سازماندهی بیمه مرکزی باید در وضعیتی باشد
که کارکنان آن بتوانند وظایف نظارت ،حمایت و
سیاستگذاری خود را به بهترین شکل ممکن انجام
دهند.
غالمرضا سلیمانی ،رئیس کل بیمه مرکزی
در مراسم تکریم بازنشستگان این سازمان گفت:
انتظار این است که بیمه مرکزی به عنوان یک
سازمان متخصص و حرفه ای به گونه ای عمل
کند که الگوی جامعه باشد.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان این نکته که
تجزیه و تحلیل نیروی انسانی شاغل در بیمه
مرکزی نشان می دهد که این سازمان از شخصیت
خوب و حرفه ای با تحصیالت باال برخورداراست،
گفت :با ایجاد وفاداری سازمانی درمدیران و
کارکنان بیمه مرکزی می توان در مسیر تحقق
اهداف پیش بینی شده گام برداشت.

به شرکتهای دانشبنیان

بانک ملی 436میلیارد و 790
میلیون ریال تسهیالت پرداخت کرد
بانک ملی ایران با رویکرد حمایتی از شرکت
های دانش بنیان در پنج ماه ابتدای سال جاری
بالغ بر  436میلیارد و  790میلیون ریال تسهیالت
به این شرکت ها پرداخت کرده است.
توجه ویژه به شرکتهای دانشبنیان ،یکی
از برنامههای مهم بانک ملی ایران است و از این
رو حمایتهای همهجانبهای از این شرکت ها
صورت می گیرد به طوری که پرداخت تسهیالت
به دانش بنیان ها همواره در دستور کار این بانک
بوده است.
استراتژی این بانک ،همکاری گسترده با شرکت
های دانش بنیان است و اقدامات صورت گرفته
بانک برای توسعه بانکداری الکترونیک و راه
اندازی پیام رسان بله نیز از جمله فعالیت های
موفق انجام گرفته توسط شرکت های دانش بنیان
است.

