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صادرات دام همچنان متوقف است
مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه
صادرات دام از کشور همچنان متوقف است،
گفت :در حال رایزنی برای صادرات دامهایی
هستیم که در قرنطینه هستند اما هنوز اتفاقی
نیفتاده است.
به گزارش مهر ،افشین صدر دادرس با اشاره به
اینکه صادرات دام زنده از یک هفته قبل متوقف
شده است ،گفت :ما تالش و رایزنی میکنیم
تا دامهایی که به منظور صادرات قرنطینه شده
بودند ،اجازه خروج از کشور را پیدا کنند.
وی با بیان اینکه فرایند قرنطینه دام هزینه
بر است ،افزود :ایستگاههای قرنطینه به تأیید
دامپزشکی استانها میرسند و بعد از آن دامها
به این اماکن منتقل میشود اما ظرفیت محدودی
دارند و نمیتوان به مدت زیادی دام را آنجا
نگهداری کرد .دادرس با اشاره به اینکه هم اکنون
در مناطقی از کشور از جمله استان خوزستان و
منطقه فسای فارس چندین رأس دام در قرنطینه
نگهداری میشوند ،گفت :با پیگیریهایی که انجام
دادیم به صادرکنندگان اعالم شد که میتوانند
دامهای قرنطینه شده را صادر کنند بر این اساس
یک محموله  ۱۷۰۰راسی در خوزستان قرنطینه شده
که کارهای آن در حال انجام است تا از کشور خارج
شود.

شركت ملي نفت ايران

باشگاه مشتریان بانک پاسارگاد از
نمای نزدیک

احیای دوباره کوپن؟

آنطور که اخیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته
است به جای یارانه نان ،بن کارت ویژهای توزیع
میشود و مردم نان را به همان قیمت یارانهای دریافت
خواهند کرد .مسعود میرکاظمی ،روز سهشنبه پس
از نشست با اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس
اعالم کرده است که با توزیع بنکارت ،یارانه نان به
نانوا پرداخت میشود و افراد نان را به همان قیمت
قبل خریداری میکنند .بهگفته او ،بانک مرکزی و
ی زیرساخت
وزارت اقتصاد هنوز در حال آمادهساز 
اجرای این طرح هستند.
اما و اگرهای یک طرح
این طرح با پرسشهایی روبهرو است و مهمترین
پرسش در این خصوص این است که آیا کارت نان
به معنای تعیین سهمیه مشخص برای مصرف هر
خانوار بوده و اگر خانواری بیش از سهمیه درنظر
گفته شده نان مصرف کند در آن شرایط باید نان
را با چه قیمتی تهیه کند؟ آیا ممکن است نان هم
همانند بنزین دو نرخی (نرخ کارت خرید نان و نرخ
آزاد) بشود یا خیر؟
بی اثری طرحهای روزمره
آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل
اقتصادی با اشاره به صحبتها در خصوص پرداخت
کارت خرید نان و ابهاماتی که وجود دارد به «ابتکار»
گفت :اصال مشخص نیست که چرا چنین بحثی باید
مطرح بشود مگر قرار است چه اتفاقی رخ دهد؟
وقتی تورم باال باشد مسلما دولتها برای حمایت
میزان یارانههای را افزایش میدهند .بنابراین وقتی
که تورم کنترل نشود دائم نرخ یارانههای پرداختی
برای حمایت افزایش پیدا میکند .اینکه گفته شود
در برابر تورم و رعایت عدالت قرار است خرید نان
با کارت صورت بگیرد و یا بنزین ماهانه به مقدار
مشخصی به افراد داده شود حمایت و یا یک راهکار
اساسی نبوده و تنها یک مسئله روزمره با اثرگذاری
موقت خواهد بود و به نظر من چنین طرحهایی
جوابگو نخواهد بود.
وی افزود :ما باید توجه داشته باشیم که ارائه برخی
طرحها و مطرح شدن برخی صحبتها میتواند بی
اعتماد را نسبت به دولت افزایش دهد و نتیجهای هم
به همراه نخواهد داشت.
احیای کوپن زیبنده مردم و کشور نیست
علی قنبری اقتصاددان نیز طرح خرید نان با کارت
را مسئله پرحاشیه دانست و در این باره به «ابتکار»
گفت :زنده کردن دوباره کوپن و یا تشکیل صفهای
مردمی برای دریافت کاالهای اساسی اصال زیبنده
ایران نیست .وی افزود :اکنون شرایط کشور و جهان
به گونهای نیست که حمایتها به این شکل باشد
من معتقدم احیای کوپن بدترین شکل برای حمایت
از افراد است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به برخی از
چالشهای احتمالی در صورت اجرای این طرح ادامه
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با شروع کار دولت سیزدهم صحبت از برنامهها و سیاستها مختلفی به میان آمد ،افزایش تولید مسکن و خودرو ،افزایش مالیاتستانی ،تغییر قیمت بنزین
که صحبت آن اخیرا به میان آمده و حذف ارز  4200تومان از جمله مهمترین برنامههایی است که طی این چندماه بارها مورد بحث و بررسی کارشناسان و
رسانهها قرار گرفت .اما حاال صحبت تازهای مطرح شده که اما و اگرهایی را به وجود آورده و آنهم «کارت خرید نان» است.

افقه :احیای
کوپننباید
مورد انتقاد
قرار بگیرد
چرا که شرایط
به گونهای
شده است که
گروه بزرگی از
مردم نیاز به
حمایت برای
تامینکاالهای
یشان
اساس 
دارند
داد :با اجرای این طرح ممکن است چالشهایی برای
خانوارها به وجود بیاید .مثال ً ممکن است ما با نان
دو نرخی و بازار خرید و فروش سهمیه نان روبهرو
شویم .بنابراین همان طور که اشاره کردم چنین
روشهایی اصال ًزیبنده مردم و کشور نیست.
راهی جز حمایت نداریم
مرتضی افقه ،اقتصاددان و استاد دانشگاه در
نظری متفاوت ،خرید نان از طریق کارت را طرحی
مناسب برای حمایت از نیازمندان دانست و در
این باره به «ابتکار» گفت :بسیاری منتقد چنین
طرحهایی هستند اما من میگویم احیای کوپن نباید
مورد انتقاد قرار بگیرد چرا که شرایط به گونهای شده
است که گروه بزرگی از مردم نیاز به حمایت برای
تامین کاالهای اساسیشان دارند.

وی افزود :ما باید از شرایط به وجود آمده انتقاد
کنیم و این پرسش را داشته باشیم که چرا طی
سالهای اخیر جامعه را به جایی رساندهایم که
نیاز به سهمیهبندی کاالهای اساسی و حمایتهای
اینچنینی داریم؟ باید بپرسیم چرا جامعه به سمتی
رفته است که حداقل  ۶۰درصد افراد این کشور
نیاز به حمایت دارند؟ من معتقدم باید از چنین
وضعیتی انتقاد کرد وگرنه اصل سهمیهبندی کاالها و
حمایتهای این شکلی مسئله اصلی نیست.
این استاد دانشگاه ادامه داد :اگر قرار باشد که نان
از طریق کارت به فروش برسد خود این مسئله نشان
میدهد که وضعیت معیشت تا به چه حد وخیم
است.
این اقتصاددان اظهار کرد :فروش کاالهای

اساسی به این شیوه بدون شک تفاوت قیمتی را به
وجود میآورد و ممکن است افراد اقدام به فروش
سهمیههای خود بکند که همین مسئله نیز مشکلی
ندارد افراد شاید برای کسب درآمد نان مازاد بر نیاز
خود را به فروش برسانند.
وی تاکید کرد :من معتقدم سهمیهبندی کردن
کاالهای اساسی در شرایط فعلی باید انجام بشود تا
توده مردم در معیشت خود دچار مشکل نشوند.
همانطور که اشاره کردم مسئله سهمیهبندی کردن
کاالهای اساسی مشکل اصلی ما نیست است و باید
مسائل دیگر را مورد توجه قرار دهیم .البته بدون
شک سهمیهبندی کردن کاالهای اساسی تبعاتی را
برای اقتصاد به همراه خواهد داشت اما اکنون ناچار
هستیم.

بررسی چرایی روند کند کاهش قیمت خودرو نسبت به کاهش نرخ ارز

نگاه بازار خودرو به دالر

در حالی که از هفته گذشته نرخ ارز در بازار آرام گرفته و نهتنها از نوسانات افزایشی دور مانده که کاهش
هم داشته است .با این وجود اما رصد قیمتها در بازار خودرو که تحت تاثیر نرخ ارز باال و پایین میشود،
نشان می دهد اینبار قیمتها دنبالهرو نرخ ارز نبوده است؛ رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان
خودرو تهران علت این موضوع را کاهش عرضه توسط خودروسازان به بازار دانست.
به گزارش ایسنا ،این موضوع در حالی است که قیمتگذاری در سایتهای فروش خودرو که توسط
دارندگان خودرو و بعضا در مواردی توسط دالالن تعیین میشود ،روند افزایشی هم داشته است .سعید
موتمنیدر این رابطه ضمن تاکید براینکه روند قیمتها در معامالت رسمی که توسط واحدهای مجاز
نمایشگاهی انجام میشود ،افزایشی نبوده است ،اظهار کرد :بازار خودرو چندان بیتوجه به کاهش نرخ
ارز نیز نبوده است اما به سبب اینکه طی ماههای گذشته عرضه خودرو توسط خودروسازان به بازار کاهش
کم بوده است ،کاهش نرخ ارز تغییرات و ریزش محسوسی در بازار خودرو ایجاد نکرد.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد :از همین روی ،زمانیکه دارندگان
خودرو میبینند که عرضه خودرو به بازار کم شده است ،قیمت خودروهای تحت اختیار خود را باالتر اعالم
میکنند .بنابراین دیده شد که نرخ ارز کاهش یافت اما قیمتها در سایتهای فروش خودرو که توسط
دارندگان خودرو کنترل و هدایت میشود ،افزایشی هم بود .اما در بازار رسمی معامالت با تغییر نرخ ارز
از کانال  ۲۹هزار تومان به کانال  ۲۷هزار ،قیمت خودرو نیز با کاهش سه الی پنج میلیون تومانی در اکثر
خودروهای پرتیراژ داخلی روبرو شد.
وی با بیان اینکه قیمت خودرو در آگهیهای فروش و فضای مجازی ،مالک معامالت رسمی بازار
نیست ،گفت :در حقیقت عرضه خودرو طی ماههای گذشته به بازار کم بود و به همین دلیل فاصله
قیمتی میان کارخانه و بازار همچنان زیاد باقی مانده است و تحت تاثیر کاهش نرخ واکنش قابل
توجهی از خود نشان نداده است .پس از کاهش نرخ ارز بطور مثال قیمت پژو  ۲۰۶تیپ  ۲یا پژو پارس
در آخرین معامالت روز دوشنبه نسبت به ابتدای هفته ،قریب به پنج میلیون تومان کاهش قیمت
داشتند.

شایان خبر داد

این مقام صنفی ،تصریح کرد :این درحالیست که با کاهش نرخ ارز ،میل به خرید در بازار کمتر خواهد
شد و مشتری برای خرید مراجعه نمیکند؛ در این بین اگر فروشندهای نیاز فوری به فروش داشته باشد،
حتی پایینتر هم عرضه میکند اما دارنده خودرو که فروشنده فوری نیست ،قیمتها را بعضا باالتر هم
میبرد؛ چراکه دالالن دوست ندارند ،کاالی در اختیار خود ارزان ،عرضه کنند.
موتمنی اعالم کرد :اما از روز سهشنبه که نرخ ارز مجدد از کانال  ۲۷هزار تومان خارج شد (گرانتر شد)،
روند کاهش قیمتها در همان میزان محدود (یک تا پنج میلیون تومانی) متوقف شد .اما اگر نرخ ارز
به روند کاهش خود ادامه میداد یا ثابت مانده بود ،کاهش قیمت خودرو در بازار نیز شدت میگرفت.

باشگاه مشتریان بانک پاسارگاد در راستای
تعامل دوسویه و مؤثر بین بانک و مشتریان
آن در سال  1391راهاندازی شد و طی این مدت
سعی داشته است با درک نیازها و خواستههای
مشتریان محصوالت و خدماتی متناسب با
نیازهای آنها را ارائه دهد .بهعالوه ،این باشگاه
همواره افزایش میزان رضایت مشتریان ،ارتقا و
توسعه بانکداری الکترونیک ،بازاریابی اثربخش
خدمات نوین بانکی ،تشویق مشتریان به کسب
امتیاز و شرکت در طرحهای ویژه را در خدمات
و اهداف خود مدنظر قرار داده است .در این
مطلب با برخی از خدمات ویژه این باشگاه
مشتریان آشنا خواهیم شد.
در طرح مشتریان وفادار این باشگاه ،بانک
پاسارگاد با هدف ارج نهادن به اعتماد و همراهی
مشتریان ارجمند ،اقدام به راهاندازی نظام
امتیازدهی ،متناسب با میزان تعامل مشتریان با
بانک کرده است .در این فرایند ورود به باشگاه
مشتریان بانک پاسارگاد از همان لحظه افتتاح
حساب آغاز و همه مشتریان در ابتدا بهصورت
پیشفرض در سطح «بلورین» ردهبندی
میشوند .ب ه مرور زمان با کسب امتیازهای
بیشتر ،رتبهبندی مشتریان نیز ارتقا مییابد و هر
سال در پایان ماههای تیر ،آبان و اسفند با اعمال
امتیازات و اطالعات سطحبندی اعضا ،مشتریان
بر اساس امتیازات کسبشده خود میتوانند به
سطحهای دیگر مانند فرین ،زرین و سیمین وارد
شوند.
خدمات ارائه شده در باشگاه مشتریان بانک
پاسارگاد
اعضای باشگاه مشتریان بانک پاسارگاد
میتوانند متناظر با امتیاز و سطحی که در آن
قرار دارند ،خدمات ویژهای را دریافت کنند.
بر این اساس مشتریان سطح فرین ،زرین و
سیمین میتوانند از امکانات جایگاه تشریفات
 CIPفرودگاه بینالمللی امامخمینی(ره) بهرهمند
شوند .امتیازات ویژهای نیز برای استفاده این
اعضا از خدمات کرایه اتومبیل  Europcarدر
داخل و خارج از کشور در نظر گرفته شده است
که با مراجعه به شعبههای بانک پاسارگاد و یا
ثبت درخواست آنالین امکان برخورداری از آنها
وجود دارد.
تخفیفهای ویژه خدمات بیمه پاسارگاد برای
بیمههای درمانی ،مسافرتی ،حوادث انفرادی،
بدنه اتومبیل ،آتشسوزی و مسئولیتمدنی
حرفهای و عمومی ،بهرهمندی از تخفیف برای
سفارش آنالین گلوگیاه از فروشگاه VIPSHOP
در شهرهای تهران ،اصفهان ،مشهد ،قزوین،
بروجرد ،رشت ،کرمانشاه ،کرج و اهواز و
امکان استفاده از خدمات خشکشویی آنالین
«دیجیواش» و تخفیفهای مربوط به این
سرویس نیز از دیگر خدمات ویژه این باشگاه
برای اعضای فرین ،زرین و سیمین است.
به جز خدمات اشاره شده ،مشتریان سطح
فرین که حائز باالترین رده وفاداری در باشگاه
مشتریان بانک پاسارگاد هستند ،امکان
بهرهمندی از خدمات اقامتی و پذیرایی هتل
نگین پاسارگاد در شهر مشهد مقدس با تخفیف
50درصدی را نیز خواهند داشت.
بانک پاسارگاد هدف از راهاندازی باشگاه
مشتریان را توسعه پایدار در عرصههای ملی و
بینالمللی عنوان میکند و با این باور که مشتری
ذات بانک است ،تمام تالش خود را برای ارائه
خدمات بهتر و همچنین قدردانی از مشتریان
وفادار خود به کار میگیرد .اعضا محترم باشگاه
و مشتریان گرامی بانک پاسارگاد ،برای دریافت
اطالعات تکمیلی میتوانند به سایت باشگاه
مشتریان بانک پاسارگاد به آدرس club.bpi.
 irمراجعه و یا با مرکز تماس باشگاه مشتریان
با شماره ( 021-82890کلید  )5تماس حاصل
فرمایند.

امکان احراز هویت اینترنتی مشتریان بانک مسکن فراهم شد

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره /200ج ص1400/
شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب
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«ابتکار» اما و اگرهای بن کارت خرید نان به جای یارانه را بررسی کرد

بازدید مدیرعامل بانک توسعه
صادرات از سه واحد تولیدی
صادراتی فرش

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ،از سه
واحد تولیدی صادراتی فرش بازدید کرد.
سید علی حسینی و هیئت همراه با هدف توسعه
تعامل با جامعه صادراتی شهر کاشان ،از کارخانه
فرش قصر ایرانیان ،ریسندگی اطلس ریس و
گلرنگ فرش بیدگل بازدید و با مدیران ارشد این
واحدهای تولیدی تبادل نظر کرد .وی در دیدار با
مدیران ارشد این واحدهای تولیدی ،خوشنامی و
خوش حسابی مشتریان را از مهمترین عوامل تداوم
همکاری با مشتریان دانست و گفت :اهلیت این
واحدها برای بانک توسعه صادرات ایران محرز شده
است؛ بانک همواره در حوزه های مختلف آمادگی
همکاری با مشتریان خوش حساب را دارد .حسینی
همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیت های بازار
سرمایه تاکید کرد و گفت :واحدهای صنعتی با
حجم تولید و صادرات قابل توجه ،امکان استفاده
از ظرفیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه را دارند
همچنین بانک توسعه صادرات نیز آمادگی دارد از
طریق شرکت تامین سرمایه زیر مجموعه ،شرایط
الزم را برای این مهم فراهم کند .وی اظهار امیدواری
کرد بانک بتواند با جذب منابع جدید ،تسهیالت
بیشتری در اختیار صادرکنندگان و تولیدکنندگان
صادرات محور قرار دهد .به گزارش روابط عمومی
بانک توسعه صادرات ایران ،شرکت گلرنگ فرش
بیدگل یکی از شرکت های مورد بازدید مسوالن
این بانک بود .این شرکت با  8میلیون و  200هزار
دالر صادرات ،محصوالت خود را به کشورهای
همسایه از جمله عراق ،قطر ،امارات متحده عربی،
افغانستان ،قزاقستان ،ترکمنستان ،گرجستان و
پاکستان صادر می کند و تالش دارد حجم صادرات
خود را تا پایان سال جاری به  11میلیون دالر
برساند .این شرکت در تالش است پس از دریافت
تسهیالت از بانک توسعه صادرات با واردات ماشین
آالت ریسندگی ،مواد اولیه وارداتی خود از ترکیه
را به حداقل رسانده و در این زمینه به خودکفایی
برسد .شرکت فرش قصرایرانیان دیگر شرکتی بود
که توسط مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران
بازدید شد این شرکت از ابتدای سال تا کنون،
 6میلیون و  800هزار دالر صادرات داشته و در
هدفگذاری های خود تا پایان سال ،حجم صادراتی
معادل  10میلیون دالر را گنجانده است .این شرکت
تولیدی صادراتی ،محصوالت خود را به  11کشور
آسیایی ،اروپایی و آفریقایی صادر می کند و در
نظر دارد با دریافت سرمایه ثابت از بانک توسعه
صادرات ایران و واردات تجهیزات ریسندگی مدرن،
برای تولید فرش  1500شانه ،صادرات خود را توسعه
دهد .شرکت اطلس ریس نیز که مورد بازدید قرار
گرفت نیز از واحدهای صادراتی بزرگ کاشان است
که از تسهیالت بانک توسعه صادرات به منظور
توسعه فعالیت های خود بهره مند شده است؛
این شرکت در سال جاری تا کنون  7میلیون دالر
صادرات انجام داده و دستیابی به صادرات 15
میلیون دالری را در برنامه های خود گنجانده است.
محصوالت شرکت اطلس ریس به  40کشور دنیا
صادرمی شود؛ مدیران این شرکت با هدف توسعه
طرح های صادراتی ،خواهان دریافت تسهیالت
ثابت و سرمایه درگردش از بانک توسعه صادرات
ایران هستند.

بازاروسرمایه

مربوط به خريد ادوات اوتيس وبيكرهاي  - UXدرخواست شماره 9700223

مدیرعامل بانک مسکن گفت :بر اساس دو
ابزاری که از سوی شرکت ناواکو رونمایی شد،
امکان احراز هویت اینترنتی مشتریان بانک مسکن
و افتتاح حساب به صورت آنالین فراهم شد.
محصوالت جدید شرکت فناوری اطالعات
ناواکو با حضور محمود شایان ،مدیرعامل بانک
مسکن در نمایشگاه تراکنش ایران رونمایی شد.
محمود شایان در حاشیه این مراسم ،گفت :در
وهله اول باید به این نکته اشاره کنم که امروز
هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران درباره محصوالت
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شركت بهره برداري نفت
شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی (خريد ادوات اوتيس
وگازگچساران « سهامي خاص »
وبيكرهاي  )UXبه شماره ( ) 2000092660000289را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری
فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه در بازه زماني تاریخ 1400/10/20الي  1400/10/22می
باشد  .اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد حداقل
امتياز ارزيابي كيفي  55امتياز مي باشد .در ضمن فقط توليدات داخلي مد نظر مي باشد.
كاالي ساخت داخل و پیشنهادی از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت( )AVLدر اولويت تامين مي باشد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی  :روز سه شنبه تاریخ 1400/11/05 :
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی  :روز سه شنبه تاریخ 1400/11/19 :
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار  :آدرس  :گچساران  -فلكه اهلل  -شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران  -تلفن 074 - 31921130 - 32224411 :
مرکز تماس سامانه ستاد 021-41934 :
دفتر ثبت نام  88969737 :و 021 - 85193768
روابط عمومی شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

نوآوری و استارتاپی برگزار شد و تاکنون استقبال
بینظیری از این نمایشگاه به عمل آمده است.
وی بیان کرد :شرکت ناواکو یکی از شرکتهای
برند و مطرح در بخش سیستم مالی کشور است و
امروز  ۲ابزار جدید تحت عنوان «ناپ» و «بانک»
از این شرکت رونمایی شد.
مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد :بر اساس
این دو ابزاری که رونمایی شد ،میتوان خدمات
مضاعفی را به مشتریان به صورت اینترنتی
ارایه داد و نیازی به مراجعه حضوری آنان به

شعب بانک مسکن نیست.

شایان تاکید کرد :یکی از اقدامات ویژه و بسیار
خوبی که از طریق این دو ابزار جدید انجام
میشود ،بحث احراز هویت است و از این به
بعد امکان احراز هویت مشتریان بانک مسکن به
صورت اینترنتی وجود دارد .همچنین این امکان
برای مشتریان بانک مسکن به وجود میآید که
بدون مراجعه به شعب بانک هم اقدام به افتتاح
حساب کنند و هم از خدمات بانکی بهرهمند
شوند.

دریافت وام ازدواج از سوی بانک قرضالحسنه مهر ایران تسهیل میشود
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران گفت :متقاضیان وام ازدواج میتوانند برای آسانتر شدن فرآیند دریافت وام ،افتتاح حساب
خود را بهصورت غیرحضوری و از طریق وبسایت بانک و همراهبانک «مهریران» انجام دهند .به این صورت برای افتتاح حساب در
بانک قرضالحسنه مهر ایران نیازی به حضور در شعب بانک نیست.
سید سعید شمسینژاد ،مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران گفت :این بانک سعی میکند تا در سریعترین زمان
ممکن ،نسبت به پرداخت وام ازدواج معرفیشدگان از سوی سامانه بانک مرکزی که پرونده خود را تکمیل کردهاند اقدام کند
تا متقاضیان عزیز بتوانند هر چه سریعتر وام خود را دریافت کنند .شمسینژاد یادآوری کرد :متقاضیان وام ازدواج میتوانند
برای آسانتر شدن فرآیند دریافت وام ،افتتاح حساب خود را بهصورت غیرحضوری و از طریق وبسایت بانک و همراهبانک
«مهریران» انجام دهند .به این صورت برای افتتاح حساب در بانک قرضالحسنه مهر ایران نیازی به حضور در شعب بانک
نیست .کارت بانکی نیز به محل سکونت یا کار متقاضیان که از سوی خودشان تعیین میشود ،ارسال خواهد شد.
وی در همین رابطه اشاره کرد :خوشبختانه مجموعه خدمات غیرحضوری بانک قرضالحسنه مهر ایران کامل است و مشتریان
میتوانند خدمات مختلفی از جمله افتتاح حساب ،درخواست تسهیالت ،ارسال کارت هدیه ،احراز هویت سجام ،خدمات چک و ...را توسط پیشخوان مجازی،
اینترنتبانک و اپلیکیشن همراهبانک «مهریران» دریافت کنند .شمسینژاد تصریح کرد :امیدواریم مجموعه اقدامات بانک قرضالحسنه مهر ایران ،باعث
آسانتر شدن دریافت خدمات بانکی برای مردم ،بهویژه جوانان متقاضی دریافت وام ازدواج شده باشد .مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران آماری را نیز
درباره وامهای ازدواج پرداخت شده اعالم کرد :از آغاز سال  ۱۴۰۰تا پایان آذر ماه۲۸ ،هزار و  ۶۶۷فقره وام ازدواج توسط این بانک پرداخت شده است .دکتر
سید سعید شمسینژاد گفت :مبلغ تسهیالت پرداخت شده بانک در حوزه ازدواج در پایان  ۹ماه سال جاری به ۲۴هزار و  ۴۳۹میلیارد ریال رسیده است.
وی همچنین خبر داد :بانک قرضالحسنه مهر ایران در سال  ۱۳۹۹نیز ۲۴هزار  ۶۸۰فقره وام ازدواج به ارزش بیش از ۱۲هزار و  ۸۲۶میلیارد ریال پرداخت کرده
است.

