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مدیرعاملبانکسینا:

روابطعمومیها آغازگر
حرکت در مسیر پیشرفت
و توسعه سازمانی هستند

مدیرعامل بانک سینا در دیدار کارکنان
مدیریت امور حوزه مدیرعامل و روابطعمومی
که مقارن با هفته ارتباطات انجام شد،
روابطعمومی را آغازگر حرکت در مسیر
پیشرفت و توسعه سازمانی برشمرد.
ایمانی در این جلسه ضمن تبریک هفته و
روز روابطعمومی به همکاران این مدیریت،
با اشاره به اینکه کار در فضای روابطعمومی
مشکالت خاص خود را دارد ،گفت :امروزه
با توجه به پیچیدگی جوامع و توسعه فناوری
ها ،روابطعمومی یک ضرورت مهم سازمانی به
شمار میرود.
لذا انجام امور مختلف نهادها در حوزههای
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و بهداشتی
دنیا بدون وجود روابطعمومی هدفمند،
سازمانیافته و پیشرفته امکانپذیر نیست.
وی خاطرنشان کرد :در فضایی که هر لحظه
شاهد تغییر روابط ،دیدگاهها و مناسبات انسانی
هستیم ،اگر جهتگیری ارتباطی و تبلیغی
مناسب و بهموقع از سوی روابطعمومیها
شگل نگیرد ،بازخوردی نیز وجود نخواهد
داشت و کارها نمودی پیدا نمیکند .البته
روابطعمومی بانک سینا با برخورداری از تیم
مدیریت و کارکنان مجرب و متخصص تاکنون
در این خصوص ،جهتگیری خوب ،مناسب
و حسابشدهای داشته است که جای تشکر
و قدردانی دارد.
مدیرعامل بانک سینا با تاکید بر اینکه در
دنیای امروز ،ارتباطات اجتماعی و ارتباطگیری
موضوع مهمی است ،افزود :روابطعمومیها
دارای قدرت جریانسازی و تنویر افکار عمومی
هستند و نقش فعال و تاثیرگذاری در جلب
آرای عمومی برای پیشبرد اهداف سازمانی
ایفا میکنند .لذا روابطعمومی مسئولیتهای
مهمی در بیرون و درون سازمان دارد و ایجاد
تعادل و توازن بین هر دو نقش از وظایف
روابطعمومی است که نباید از این امر مهم
غافل شد.
ایمانی با اشاره به اینکه نباید خود را همیشه
بهترین بدانیم ،افزود :حرکت اول در مسیر
پیشرفت و توسعه با روابطعمومی است؛ اگر
روابطعمومی خوب عمل کند ،سایر بخشها
نیز به تبع آن پیش خواهند رفت .لذا یک
روابطعمومی قوی همواره باید به دنبال تغییر،
خلق ایده ،نوآوری و خالقیت باشد و همچنین
برای داشتن دید و نگاه وسیعتر و ماندن در
میدان رقابت ،فعالیت روابطعمومیها در سایر
بانکها میبایست رصد شود.
وی ادامه داد :نگاه مثبت نداشتن و
بعضا ً ناآگاهی پرسنل در باب اهمیت کار
روابطعمومی و نقش آن در جهتدهی افکار
عمومی یکی از مشکالت حوزه ارتباطات است
و از جمله سیاستهای بانک سینا حمایت و
تقویت جایگاه روابطعمومی ،بهبود ماهیت کار
و توسعه فعالیتهای این بخش است.
وی گفت :علیرغم کمبودهای موجود
ساختاری و نیروی انسانی در روابطعمومی
این بانک ،کارها و اقدامات خوبی در حوزه
اطالعرسانی و فرهنگسازی برای ماندن مردم
در خانه و پرهیز از تردد در مکانهای شلوغ
از جمله بانک بخصوص در ایام شیوع بیماری
کرونا صورت گرفت که از تالشهای ارزشمند
شما همکاران عزیز قدردانی میکنم.

اخبار

صبوری ،اعتماد و عقالنیت الزامات ورود به بازار سرمایه است

مدیر سرمایههای انسانی و امور رفاهی
بانک پارسیان خبر داد

بورس ،آخرین برگ برنده اقتصاد ایران
واقعیت این است که به رغم همه جهشهای چند
ماه گذشته ،ورود به بازار سهام در قیاس با بازارهای
موازی نظیر ارز ،طال ،مسکن و خودرو هنوز ارزانترین
راه سرمایهگذاری است ،اما با وجود صفهای طویلی
که این روزها در هر گوشه و کنار برای ورود مردم
به این بازار تشکیل شده است کم نیستند َ
شکاکانی
که هنوز با دیدۀ تردید به آتیه این بازار مینگرند و
باور دارند که ناپایداری بورس اوراق بهادار موضوعی
است که تشت رسوایی آن باالخره دیر یا زود از بلندای
بام سقوط خواهد کرد و صدای آن گوش فلک را کر
خواهد کرد.
به گزارش اقتصاد ،۲۴در مقابل این باور
غیرخوشبینانه ،هستند گروهی که اعتقادشان بر
آتیه درخشان این بازار تازه جان گرفته در اقتصاد
ایران است؛ بهنام مرادی ،کارشناس بازار سرمایه از
جمله صاحبنظران دسته اخیر است که باور دارد
عامه مردم باید چشمایشان را بشویند و طور دیگر
به مراودات اوراق سهام نگاه کنند.
شرایطی که این بار فرق دارد
وی در عین حال که قبول دارد بازار سهام ایران
در مقاطعی همچون دهه  ،۷۰سال  ۸۳و سال ۹۱
پس از یک اوجگیری بیسابقه دچار ریزش شد
میگوید :درست است که این نوسان زیان هنگفتی
را به سرمایهگذاران وقت تحمیل کرد ،اما موقعیت
کنونی با آنچه که پیش از این اتفاق افتاد متفاوت
است؛ برخالف نوسانات گذشته این بار رونق پایدار
بازار سهام تنها برگ برندهای است که در دستان
سیاستگذاران اقتصادی کشور باقیمانده است ،به
زبان سادهتر در شرایط حساس کنونی که از هرسو با
بحرانی جدی مواجهیم و هیچ راه نجات دیگری غیر از
ورود به این بازار نمانده است.
مردای در دفاع از این ادعای خود به برآورد نسبی
که کارشناسان از ارزش سرمایههای سرگردان خرد
مردم دارند استناد کرده و میگوید :به صورت تقریبی
همین حاال  ۲هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان سرمایه خرد
در جامعه سرگردان است؛ این حجم از دارایی به
صورت پراکنده در دستان مردمی است که بیشترشان
از طبقات اقتصادی متوسط به پایین هستند؛ نیازی
به گفتن نیست که این مبالغ جزئی دیگر برای ورود به
بازارهای موازی مثل طال ،ارز ،مسکن و خودرو کافی
نیستند و در نتیجه تنها بازاری که قابلیت جذب آنها
را دارد همان بورس اوراق بهادار است که این روزها
توجه خیلیها را به خود جلب کرده است.
وی که باور دارد اگر کارگزاران اقتصادی کشور از
موقعیت پیشآمده استفاده بهینه را بکنند میتوانند
از طریق جذب این حجم از نقدینگی امکان به گردش
درآمدن چرخهای اقتصاد کشور را فراهم کنند؛ ادامه
میدهد :استقبالی که مردم تا به اینجا از بازار سرمایه
داشتند بینظیر بود ،اما حیف که صداوسیما در مقام
رسانه فراگیر و ملی به جای همراهی و همنوایی ،بر
تفاوتهای این بازار با بازار سکه و دالر متمرکز شد
و همین بذر تردید و شک را در دل بخشی از مردم
کاشت؛ نیاز به گفتن نیست که مقدار ناچیزتری از
این نقدینگی میتواند هر بنگاه اقتصادی با برنامهای را
به شکوفایی برساند؛ حاال فرض کنید که به جای یک
بنگاه چندین موسسه اقتصادی که مدیریت دلسوز
دارند به چنین حجمی از پول دسترسی داشته باشند
دیگر مشکالتی مثل تحریمهای اقتصادی چندان
دست و پاگیر و ترسناک نخواهند بود .تا به امروز
دولتها برای مهار تورم ،نقدینگی تزریق کردهاند و

نتیجه آزمون استخدامی گروه
پارسیان بهزودی اعالم خواهد شد

با همه مکافاتی که اقتصاد ایران با آن مواجه است ،ستاره اقبال بازار سهام در چند ماه گذشته همواره بلند بود که بتواند رکورد استثنایی شاخص یک
میلیون واحد را در کارنامه خود ثبت کند ،اما اگر قرار باشد تا ریزش  ۳۰هزار واحدی هفته گذشته شاخص این بازار مالک ارزیابی اهل شک قرار گیرد
نباید از خوانده شدن آیه یأس سرمایهگذاری در این بازار تعجب کرد.

برخالف
نوساناتگذشته
این بار رونق
پایدار بازار
سهام تنها برگ
برند های است
که در دستان
سیاستگذاران
اقتصادیکشور
یماندهاست
باق 
نتیجه این کار چیزی غیر از رکود تورمی بلندمدت برای
اقتصاد کشور نبوده است؛ حاال تصور کنید فقط با
متمرکز کردن سرمایههای ناچیزی که قابلیت ورود به
هیچ بازار مرسومی را ندارند خود به خود شرایط برای
برونرفت از وضعیت موجود فراهم شده است.

تا به اینجا صحبتهای این کارشناس اقتصادی را
میتوان جنبههای عمومی محسنات سرمایهگذاری
در بازار سهام تلقی کرد ،اما پرسشی که شاید
این روزها ذهن خیلی از مردم یا همان صاحبان
سرمایههای خرد سرگردان را به خود مشغول کرده
است بیشتر دربرگیرنده ابعاد انگیزشی فردی است؛
به صورت مشخص اینکه ورود به بازار سرمایه تا
چه اندازه مستلزم دانش فنی و درک مناسبات
حاکم در بورس اوراق بهادار است؟ یا اینکه در
این بازار باید سهام کدام شرکتها را خرید و کدام
سهام را سریعا فروخت؟ همینطور این پرسش که
در این بازار چطور عاقالنه رفتار کنیم تا کمتر دچار
ضرر و زیان شویم؟
اعتماد شرط اول ورود به بازار سهام
مرادی برای این تیپ پرسشها ،اینطور پاسخ
میدهد :از حق نگذریم ،این نگرانیها بجاست ،همین
حاال در کشورهای توسعهیافتهای مثل انگلیس،
آمریکا ،کانادا و ۷۰ ...تا  ۷۵درصد جمعیت فعال
کشور در بازار بورس سرمایهگذاری کردهاند و طبیعتا
بیشترشان هم جزو دهکهای میانه به پایین هستند
و هم به قدر کافی با مناسبات این بازار آشنایی
ندارند؛ در این کشورها از همان ابزاری برای مدیریت
سرمایههای خرد سرگردان استفاده میشود که در
هفتههای گذشته مسئوالن اقتصادی ایران تالش
کرده تا آنها را به مردم معرفی کنند؛ صندوقهای
 E.T.Fیا کارگزاریهای خصوصی و دولتی حلقه
واسط اکثریت ناآشنا با بازار سرمایه هستند؛ تنها
توصیهای که میتوانم به مردم داشته باشم این است
که اگر با بورس اوراق بهادار ناآشنا هستید به این

حلقهها اعتماد کنید.
وی که باور دارد بازار سرمایه برخالف سایر بازارها
از شفافیت مطلوبی برخوردار است ادامه میدهد:
کسانی که آشنایی کافی را دارند میدانند که میتوان
با دسترسی به اطالعات الزم وضعیت بازار سهام را
درست تحلیل کرد و تصمیم گرفت که چه سهامی
خریداری یا فروخته شود ،اما ویژگی برای اکثریت
ناآشنا با بورس قابل درک نیست البته غیر از این توقعی
دیگری هم نمیرود برای همین بهتر مردم نابلد در این
مورد اول از همه صبوری و بعد اعتماد کنند؛ البته این
امر نافی محترم بودن حرمت مالکیت نیست و اگر
کسی هست که فکر میکند میتواند بهتر از کارگزاری
یا صندوقهای  E.T.Fوضعیت بازار سرمایه را رصد
کند خوب میتواند به صورت مستقل برای گرفتن کد
معامالتی اقدام کند .البته به این گروه توصیه میکنم
که دستکم با تقسیم سرمایه خود مدیریت بخشی را
به کارگزاری یا صندوق  E.T.Fواگذار کنند و در مقابل
خود شخصا مسئولیت مدیریت سرمایه باقیمانده را
در دست بگیرند ،اینطوری پس از مدتی مشخص
میشود که کدام روش مناسبتر است.
مرادی در عین حال راجع به تفاوتهای مدیریت
مستقیم سرمایه و استفاده از خدمات  E.T.Fو
کارگزاری میگوید :مدیریت مستقیم شاید سودآورتر
باشد ،اما به همان اندازه هم ریسک زیان باالیی
دارد در مقابل کارگزاری یا E.T.Fچون منسجمتر و
بابرنامهتر عمل میکنند میتوانند ضمن تعیین سقف
زیان احتمالی سرمایهگذاران ،بازگشت سود ثابت و
مشخصی را تضمین کند.
این کارشناس مالی در جمعبندی این بخش
از صحبتهای خود میگوید :خوب است که
سرمایهگذاران حواسشان همیشه جمع باشد در این
بازار باید صبور ،محتاط و عاقل و غیراحساسی بود،
رفتارهای رایج در بازارهای طال و سکه حتی اگر در
بازار سرمایه تاثیر معکوس نداشته باشد ،کمتر نتیجه

میدهد .شما در دیگر بازارها شاید بتوانید در هر
لحظه تصمیم دیگری بگیرید ،اما تصمیمگیری در این
بازار محدودیتها و قواعد خاص خود را دارد.

بورس نباید حیاط خلوت دالالن شود
با همه این توضیحات باز هم بعید نیست که
صاحبان نگاه بدبینانه با خاطرجمعی سرمایه خود
را وارد بازار تازه رونق گرفته سهام نکنند؛ شاهد
این ادعا میتواند سوءاستفادههای فرصتطلبان از
موقعیتهای به وجود آمده در این بازار باشد ،مثال
اینکه چراغ سبز حاکمیت به خرید و فروش سهام
عدالت موجب سوءاستفاده برخی از بیاطالعی
سایرین نشود و یا اینکه عنوان عرضه سهام فالن
شرکت در بازار بورس به مانند تجربه تلخ سوءاستفاده
از ثبت شرکت خصوصی به محملی برای اغفال مردم
تبدیل نشود.
مرادی در جواب این نگرانی احتمالی میگوید :به
هر جهت نمیتوان با قطعیت گفت که هیچ فرصت-
طلبی وجود نخواهد داشت؛ انگیزه سوءاستفاده در
همه بازارهای اقتصادی وجود دارد ،انتظارمان این
است که دستگاههای نظارتی و قضایی شفافیت این
بازار را تضمین کنند؛ این بازار هرگز نباید به حیاط
خلوت دالالن ارز و طال و مافیای ماشین و خانه تبدیل
شود و غیر از این مردم باید بدانند که نمیتوانند
انتظار داشته باشند که با سرمایهگذاری در بازار سهام
به تمامی آرزوهای برآورده نشده و رویاهای نقش
بر آب شده جامه عمل بپوشانند .درست است که
وضعیت نامناسب اقتصادی در چند سال گذشته در
زندگی خیلیها چالش ایجاد کرده ،اما ظرفیت بازار
سهام نیز همانقدر محدود است که سرمایهگذاری
در سایر بازارهای قانونی و متعارف محدودیت دارد
و یادمان باشد که این تنها فعالیتهای اقتصادی
غیرقانونی و مجرمانه و نه سرمایهگذاری قانونی است
که میتوانند سود بیحد و حصری داشته باشند.

فروش چشمگیر  34هزارتنی کاتد در اردیبهشتماه
اردشیر سعدمحمدی ،مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس
ایران از ثبت فروش چشمگیر  34هزار  110تنی کاتد در
اردیبهشت سال جاری و رشد ارزش  10درصدی فروش شرکت
مس نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
ه فروش 2هزار
به گزارش مس پرس ،سعدمحمدی با اشاره ب 
 775میلیارد تومانی فملی در اردیبهشتماه افزود :شرکت
مس در دو ماهه نخست امسال در مجموع موفق به فروش
3هزار و  433میلیارد تومان شد که نسبت به مدت مشابه

معاون فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک بانک دی:

فصل دیجیتالیشدن دی در بهار کلید میخورد

بانکی ،فراهم شود.

شنبه  10 /خرداد  / 1399شماره 4550

یزاده ،معاون فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک بانک دی از اجرای فاز اول بانکداری دیجیتال در فصل
محمدعلی بخش 
بهار خبر داد.
یزاده ،معاون فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک بانک دی
به گزارش روابطعمومی بانک دی ،محمدعلی بخش 
با اشاره به اجرای فاز اول بانکداری دیجیتال در فصل بهار گفت :با توجه به آمادهسازی زیرساختهای الزم برای
اجرایی شدن فاز اول بانکداری دیجیتال با اقداماتی که در دست انجام است ،میتوانیم تا پایان بهار شاهد رونمایی
این تحول تاثیرگذار در بانک دی باشیم.
یزاده ،معاون فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک بانک
بر اساس این گزارش ،محمدعلی بخش 
دی با تاکید بر ضرورت نظارت دیجیتالی و احراز هویت مشتریان در بانکداری دیجیتال افزود :برای
اجرای فاز اول بانکداری دیجیتال در گام اول ضرورت دارد برای مشتریانی که یک بار احراز هویت شده
اند ،امکان افتتاح حساب در بستر اینترنت بانک ایجادو زمینه ارائه برخی خدمات ویژه به مشتریان قبل از
ورود به شعبه از جمله ارائه فرمهای عملیات بانکی به منظور تکمیل آنها و کوتاهتر شدن فرآیندهای عملیات

یزاده با بیان اینکه در آیندهای نزدیک ،فرمهای عملیات بانکی بر روی سامانه موبایلی «دیبا» بارگذاری خواهند شد گفت :با فراهم کردن این امکان،
بخش 
کاربر شعبه با دریافت کد پیگیری مشتری به تمامی درخواستهای مشتری بدون نیاز به تکمیل مجدد فرم دسترسی خواهد داشت که از این طریق
صرفهجویی در زمان و میزان بهرهوری افزایش مییابد.
وی حرکت از بانکداری الکترونیک به سمت بانکداری دیجیتال را زمینهساز تقویت و توسعه تمامی ظرفیتهای بانکداری الکترونیک دانست و گفت:
اجرای بانکداری دیجیتال بر دو عامل هزینه و قیمت تمامشده ارائه خدمت تاثیرگذار است و با کاهش چشمگیر قیمت تمامشده خدمت و افزایش درآمدهای
غیرمشاع و کارمزدی ،زمینه کسب سهم سود بیشتری برای بانک فراهم میشود.

سال قبل حدود  312میلیارد تومان بیشتر فروش داشته
است.
مدیرعامل شرکت مس با بیان اینکه با این میزان فروش،
فروش فملی در دو ماهه نخست  99نسبت به مدت مشابه
سال قبل رشد  10درصدی داشته است اضافه کرد :رشد در
فروش شرکت در حالی به دست آمده است که قیمت جهانی
مس در دو ماهه سال جاری نسبت به دو ماهه سال گذشته
( )98به میزان  1273دالر پایینتر است.

در پی برگزاری آزمون استخدامی بانک در روز
جمعه  13دیماه  ،98نتیجه این آزمون بهزودی از
طریق رسانههای رسمی اعالم خواهد شد .در پی
فراخوان استخدامی برای گروه پارسیان در دیماه
سال گذشته ،آزمونی با حضور  1600نفر برگزار
شده و اعالم نتایج آن به ماههای آینده موکول شد.
این آزمون باهدف تکمیل نیروهای صف و ستادی
از میان واجدین شرایط تخصصی و سنی برگزار و
با استقبال جامعه جویای کار و اشتغال نیز مواجه
شد .محمد قوامی افزود :با پیگیری مراجع بانک
به واسطه شرایط ویژه حاکم بر جامعه مبنی بر
تاکید بر پرهیز از تردد یا انتقال اسناد و مدارک،
با هدف کنترل شیوع بیماری کرونا ،اعالم نتایج
آزمون به تعویق افتاد .مدیرسرمایههای انسانی و
امور رفاهی بانک خاطرنشان کرد :نتایج این آزمون
بهزودی از طریق درگاههای رسمی اطالعرسانی
بانک ،به آگاهی همگان رسانده شده و بانک
همکاران جدید خود را خواهد شناخت.

فراهمشدن امکان ثبت سفارش
فروش سهام عدالت بهصورت
غیرحضوری در بانکپاسارگاد
امکان ثبت سفارش فروش سهام عدالت بدون
نیاز به مراجعه به شعبهها ،از طریق سایت بانک
پاسارگاد فراهم شد.
به گزارش روابطعمومی بانک پاسارگاد،
مشتریانی که در سامان ه سهام عدالت روش
مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب
و شماره شبای بانک پاسارگاد را به منظور
انجام عملیات بانکی اعالم کردهاند ،میتوانند
با مراجعه به صفحه مربوطه در سایت بانک
پاسارگاد به آدرس  ،https://etf.bpi.irنسبت
به ثبت درخواست فروش سهام عدالت اقدام
کنند .از مشتریان گرامی درخواست میشود
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و
تسهیل در انجام امور ،از مراجعه حضوری به
شعبهها خودداری کرده و کلی ه امور مربوط به
ثبت سفارش فروش سهام عدالت را صرفا از
ک پاسارگاد انجام دهند .مرکز
طریق سایت بان 
ک پاسارگاد به شماره
مشاوره و اطالعرسانی بان 
تماس  82990و سامانه CRM در سایت این
بانک به آدرس https://www.bpi.ir/crm
آماد ه ارائ ه اطالعات بیشتر به مشتریان هستند.

فروش نقدی اینترنتی وانت کارا
ویژه خردادماه آغاز شد
فروش نقدی اینترنتی وانت کارا cc2000
شرکت بهمنموتور آغاز شد.
بر اساس این طرح ،فروش نقدی با قیمت
قطعی خودروهای وانت کارا تککابین و
دوکابین به تعداد محدود از ساعت  9صبح
روز چهارشنبه مورخ  99/03/07آغاز و تـا زمان
تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت .ثبت-نام
به صورت اینترنتی و از طریق سایت www.
و http://Bahman.
iranecar.com
 iranecar.comامکانپذیر است .گفتنی
است در این طرح فروش خودروی وانت کارا
مجهز به فرمان هیدرولیک و تجهیزات داخلی
جدید شامل تغییرات در طراحی صندلی ،سقف
کاذب ،افزوده شدن قفل مرکزی و ...است .با
هدف جلوگیری از ثبتنام واسطهها و افزایش
امکان ثبتنام برای مصرفکننده نهایی خودرو،
شرکت بهمنموتور فیلترهایی را قرار داده است
که در صورت ثبتنام مغایر با آن ،ثبتنام
مشتری از سوی این شرکت یک-طرفه ابطال
و وجه ایشان مسترد خواهد شد .بهمنموتور
خودروهای وانت کارا تککابین و دوکابین را به
شرح جدول زیر به فروش میرساند.

طی سال  ٩٨رقم خورد

پرداخت بیش از  ١٠هزار میلیارد ریال تسهیالت حمایتی بانک صادرات ایران در بخش مسکن شهری و روستایی
حمایت بانک صادرات ایران از تامین و بهسازی مسکن شهری و روستایی اقشار آسیبپذیر طی سال  ٩٨با پرداخت بالغ بر
 ١٠هزار میلیارد ریال ادامه یافت.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،این بانک با هدف حمایت از تامین ،بازسازی و بهسازی مسکن روستایی
و شهری در مناطق مختلف کشور ،طی سال  ٩٨با اعطای  ١١هزار و  ٨٦٠فقره ،بالغ بر  ١٠هزار و  ٥٦٦میلیارد
ریال تسهیالت حمایتی برای تسهیالت مسکن خانوادههای شهدا ،جانبازان ،ایثارگران ،بهسازی و نوسازی مسکن
روستایی ،احداث حمام روستایی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری پرداخت کرده است.
این بانک در سال گذشته  ١١هزار و  ٤٣٢فقره وام اقشار ویژه به ارزش بیش از هشت هزار و  ٩٧٩میلیارد ریال برای
خرید مسکن اقشار ویژه (خانوادههای شهدا ،جانبازان و ایثارگران) برای حمایت از این بخش از جامعه اختصاص داد.
بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در اقصی نقاط کشور نیز مورد توجه بانک صادرات ایران بوده به نحوی که در
سال  ٩٨بالغ بر هزار و  ٥٥٦میلیارد ریال وام حمایتی به شش هزار و  ٧٥٦نفر در روستاهای محروم کشور توسط این
بانک پرداخت شده است.
در سال گذشته همچنین برای احداث  ٣٧٢باب حمام روستایی و نوسازی بافت فرسوده بالغ بر  ٣١میلیارد ریال توسط بانک صادرات ایران پرداخت شد.
این بانک در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی و ارتقای زیرساختهای اقتصادی در اقصی نقاط کشور ،طی سال  ،٩٨سهم قابل توجهی در بهبود سطح
معیشت مردم این مناطق داشته به نحوی که در این سال  ٢٠٦هزار و  ٨٠فقره وام به ارزش بالغ بر  ٢١٦هزار و  ٤٠٩میلیارد ریال توسط بانک صادرات ایران
به این امر اختصاص یافت.
م قرضالحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه ،حمایت از بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط ،کمک به راهاندازی مشاغل خانگی ،وام مسکن اقشار ویژه،
اعطای وا 
احداث حمام روستایی ،بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و بافت فرسوده و پرداخت وام به آسیبدیدگان حوادث غیرمترقبه از جمله سیل با نرخهای
ترجیحی و همچنین وامهای ضروری و وام زندانیان نیازمند از مهمترین موارد تخصیص این تسهیالت در سال  ٩٨است.

