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یاسر مرادی، رئیس هیئت مدیره بانک 
صادرات ایران خبر داد

پرداخت ٢٠٧ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت حمایتی بانک صادرات ایران

از  ایران  صادرات  بانک  هیئت مدیره  رئیس   
تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار   ٢٠٧ پرداخت 
و  قرض الحسنه  وام های  قالب  در  حمایتی 

تسهیالت با نرخ های ترجیحی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
ایران  صادرات  بانک  کرد:  اظهار  مرادی  یاسر 
به  عمل  منظور  به  جاری  سال  اول  ماه  در ٩ 
هزار   ١٢٨ از  بیش  اجتماعی  مسئولیت های 
 ١٢٨ به  ازدواج  قرض الحسنه  وام  ریال  میلیارد 
هزار نفر، ٢٧ هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه 
تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار   ١٢ فرزندآوری، 
تسهیالت  ریال  میلیارد   ٢٧٠٠ مسکن،  ودیعه 
طرح های زیربنایی و حدود ١١ هزار و ٥٠٠ میلیارد 
امام  امداد  کمیته  اشتغالزایی،  تسهیالت  ریال 
برکت  بنیاد  و  بهزیستی  سازمان  خمینی)ره(، 

پرداخت کرده است.
وی افزود: بانک صادرات ایران در این راستا 
از توجه به سایر بخش های نیازمند جامعه نیز 
غافل نبوده به نحوی که حمایت از اشتغال یا 
آزادی زندانیان و همچنین کمک به آنها در قالب 
قرض الحسنه  وام های  دیه،  ستاد  تسهیالت 
بیماران صعب العالج، ودیعه مسکن مددجویان 
ایجاد  ضروری،  وام های  حمایتی،  سازمان های 
نهادهای  معرفی  با  خورشیدی  نیروگاه های 
اختیار  در  اشتغالزایی  تسهیالت  حمایتی، 
استانداری ها توسط این بانک با جدیت دنبال 

می شود.
ایران  صادرات  بانک  هیئت مدیره  رئیس 
همچنین حمایت این بانک از شرکت  بازرگانی 
دولتی، تعاونی روستایی و کمک به توزیع عادالنه 
یارانه ها را از دیگر اقدامات این بانک برای حمایت 

از اقشار آسیب پذیر جامعه برشمرد.
مرادی اهتمام بانک صادرات ایران به تامین 
برنامه های  از دیگر  را  زیربنایی  مالی طرح های 
برای  رفاهی  زیرساخت های  توسعه  برای  بانک 

مردم کشور دانست.
فقره تسهیالت  پرداخت ١٢  از  وی همچنین 
در بخش های مختلف تولیدی به صورت تامین 
مالی زنجیره تامین در قالب اوراق مولد گام به 
ارزش بیش از ٦٦ هزار میلیارد ریال از ابتدای 
سال جاری خبر داد و افزود: اوراق گام به عنوان 
یکی از مهمترین ابزارهای مالی زنجیره تامین در 
بخش های مختلف صنعتی و تولیدی کشور مورد 
توجه است و به عنوان یک راه حل مناسب در 
شرایط فعلی از سوی بانک صادرات ایران دنبال 

می شود.

سپرده های بانک ملت در قله 
تاریخی 891.000 میلیارد تومانی

بانک ملت در دوره جدید مدیریتی، حرکتی 
شاخص ساز را رقم زده است و در تکمیل این 
روند شاخص ساز در نیمه فصل طالیی پاییز، 
در صدر نظام بانکی کشور تاریخ سازی می کند.
این  ملت،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
بانک خصوصی بازار سرمایه که با نماد وبملت 
دارای  و  کشور  بورسی  بانک های  فعال ترین  از 
سرمایه ای بالغ بر 262.000 میلیارد ریال است، 
در هشتمین ماه سال توانست در شاخص های 
مهم نظام بانکی چون جذب و تجهیز بهینه منابع 
ریالی و ارزی، تسهیالت اعطایی ریالی و ارزی در 

صدر نظام بانکی بایستد.
بر اساس این گزارش، بانک ملت با اختصاص 
36 درصد از مانده تسهیالت اعطایی و مانده 
میلیارد   5.865.000 از  بیش  ریالی  تسهیالت 
ریال) سهم 29 درصدی(، جایگاه نخست را در 

بین بانک ها از آن خود کرد.
آبان  پایان  در  ملت  بانک  حال  همین  در 
ماه 1401 در مانده تسهیالت ارزی با سهم 58 
درصدی و مبلغی نزدیک به 3.603.000 میلیارد 

ریال، پرچمدار نظام بانکی کشور شده است.
برای  که  ملت  بانک  گزارش،  این  اساس  بر 
نخستین بار در سال جاری موفق شد نام خود را 
به عنوان بزرگ ترین بانک کشور در بخش منابع 
مطرح کند کل سپرده های خود را به رقمی بیش 
با سهم  و  رسانده  ریال  میلیارد  از 8.908.000 
30 درصدی در این زمینه، روی سکوی نخست 

بانک های کشور قرار گرفته است.
در عین حال وبملت در حالی که برای نخستین 
بار در تاریخ نظام بانکی کشور موفق شد منابع 
چهارسپرده خود را از 7 میلیون میلیارد ریال عبور 
دهد، در پایان آبان ماه رقمی بیش از 7.168.000 
به ثبت  برای چهارسپرده خود  را  ریال  میلیارد 
رسانده است تا نام این بانک با سهم 30 درصدی 

بر تارک نظام بانکی کشور بدرخشد.
با  نیز  ارزی  سپرده های  در  نخست  جایگاه 
مبلغی بیش از 1.740.000 میلیارد ریال به بانک 
خصوصی شده ملت اختصاص یافته است تا این 
بانک در بخش ارز و ریال همچنان به درخشش 

خود ادامه دهد.
این گزارش حاکی است، وبملت تصمیم دارد 
راستای  در  و  شاخص سازی  روند  تکمیل  در 
خود،  گذاران  سپرده  و  سهامداران  از  حمایت 
افزایش سرمایه دیگری را از محل سود انباشته 

در دستور کار قرار دهد.

پرداخت 695 میلیارد ریال تسهیالت 
ازدواج در آذرماه

بانک سامان در طول آذر ماه سال 1401 بیش 
از 695 میلیارد ریال تسهیالت ازدواج پرداخت 

کرده است.
اعالم  اساس  بر  رسانه،  سامان  گزارش   به 
بانک  جاری  سال  آذرماه  طی  سامان،  بانک 
مبلغ  به  ازدواج  تسهیالت  فقره   534 سامان 
است. کرده  پرداخت  ریال  میلیون   695400 

بر همین اساس، با احتساب پرداختی های آذرماه، 
بانک سامان از ابتدای سال 1401 تا پایان  آذرماه 
همین سال 3578 فقره تسهیالت ازدواج به مبلغ 
است. کرده  پرداخت  ریال  میلیون   4062200 
همچنین بر اساس همین گزارش، از ابتدای سال 
جاری تا پایان آذرماه، 3236 نفر در انتظار اخذ 
این  از  که  هستند  سامان  بانک  از  ازدواج  وام 
تعداد 2095 نفر در انتظار تعیین شعبه، 417 
نفر در انتظار پذیرش در شعبه، 533 نفر در 
انتظار تکمیل مدارک و 191 نفر در انتظار اخذ 

وام هستند.

خداحافظی نفت با رشد قیمت اندک 
از سال ۲0۲۲ 

قیمت نفت روز جمعه اندکی افزایش یافت 
و به سوی ثبت دومین رشد ساالنه متوالی گام 
برداشت؛ هرچند که این رشد قیمت، در سال 
اوکراین،  جنگ  وقوع  شاهد  که  رویدادی  پر 
صعود دالر و ضعیف شدن تقاضای چین برای 

سوخت بود، اندک به شمار می رود. 
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت 
با 20 سنت معادل 0.2 درصد افزایش، به 83 
نفت  رسید.  بشکه  هر  در  سنت   66 و  دالر 
با 1.2 درصد کاهش بسته  برنت روز گذشته 

شده بود.
قیمت  رشد  با  را   2022 سال  برنت  نفت 
که  حالی  در  می برد،  پایان  به  درصدی   7.6
قیمت 50.2 درصدی  افزایش  در سال 2021، 
از  پس  مارس  در  برنت  نفت  قیمت  داشت. 
حمله نظامی روسیه به اوکراین، به رکورد 139 
دالر و 13 سنت صعود کرده بود که از سال 
وست  معامالت  بود.بهای  سابقه  بی   2008
تگزاس اینترمدیت آمریکا با 23 سنت معادل 
و 63 سنت  دالر  به 78  افزایش،  درصد   0.3
در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز 
پنج شنبه با 0.7 درصد کاهش بسته شده بود. 
وست تگزاس اینترمدیت سال 2022 را با 4.5 
درصد افزایش به پایان می برد در حالی که در 
سال 2021، افزایش 55 درصدی را ثبت کرده 

بود.
سی  ام  سی  شرکت  تحلیلگر  لی،  لئون 
کرد:  اظهار  بازار  وضعیت  درباره  مارکتس 
پایان  تعطیالت  ایام  در  سفر  افزایش  اگرچه 
سال و ممنوعیت فروش نفت و فرآورده های 
نفتی روسیه به بعضی از کشورها، از قیمت 
نفت پشتیبانی کرده است اما کاهش مصرف 
سال  در  اقتصادی  فضای  تیرگی  دلیل  به 
میالدی آینده، کمبود عرضه را تحت الشعاع 
بیکاری  نرخ  سریع  افزایش  داد.  خواهد  قرار 
را  انرژی  برای  تقاضا   ،2023 سال  در  جهانی 
محدود می کند. بنابراین تصور می کنم قیمت 
نفت سال آینده به 60 دالر در هر بشکه نزول 

خواهد کرد.
که   2022 سال  دوم  نیمه  در  نفت  قیمت 
جهان،  بزرگ  مرکزی  بانک های  از  بسیاری 
افزایش  تورم  با  مقابله  برای  را  بهره  نرخ های 
به  کرد،  صعود  آمریکا  دالر  نرخ  و  دادند 
سرعت کاهش پیدا کرد. صعود دالر آمریکا، 
ارز  این  به  که  نفت  شامل  کاالهایی  قیمت 
در  و  کرد  گران تر  را  می شوند  قیمت گذاری 

نتیجه، تقاضا برای این کاالها را کاهش داد.

به  منجر  که  ایتالیا  خارجه  وزیر  اظهارات  از  پس 
احضار سفرا در دو کشور شد، طی روزهای اخیر نیز  
نخست وزیر ایتالیا در اظهاراتی تازه گفته است که 
دیگر نمی توانیم آنچه را که در ایران می گذرد، تحمل 
شریک  دومین  سوی  از  سخنان  این  گفتن  کنیم. 
تبعات  تواند  می  ایران  برای  اروپایی  مهم  اقتصادی 

جدی بر حوزه روابط اقتصادی دو کشور باقی بگذارد.
این شرایط در حالی است که دولت آلمان نیز طی 
هفته گذشته عنوان کرده که با توجه به »وضعیت 
بسیار جدی جاری در ایران« کلیه اعتبارات صادرات 
تعلیق  را  ایران  برای  سرمایه گذاری  تضمین های  و 

کرده است.
آلمان همچنین اعالم کرده است که کلیه تماس های 
اقتصادی از جمله گفتگو ها در خصوص انرژی را نیز 
با ایران معلق کرده است.  دلیل این تصمیم از سوی 
دولت آلمان و به گزارش فرارو سرکوب اعتراضات اخیر 

در ایران عنوان شده است.
اما باید توجه کرد که اعتبار صادرات، نوعی بیمه 
است که دولت آلمان برای کمپانی های آلمانی در نظر 
می گیرد که در صورت انجام صادرات و عدم دریافت 
کنند.  استفاده  اعتبار  این  از  واردکننده،  از  هزینه 
تضمین های سرمایه گذاری هم ساز و کار حمایتی از 
سرمایه گذاری های کمپانی های آلمانی در کشور های 
مقصد  کشور  سیاسی  مخاطرات  مقابل  در  مقصد 
است. بعد از این اقدام آلمان امانوئل مکرون نیز از 
برنامه فرانسه برای کاهش وابستگی اقتصادی عراق و 

لبنان و سوریه به ایران خبر داد.
در  نیز  فرانسه  جمهوری  رئیس  دیگر  سوی  از 
بازگشت از امان در گفت وگو با چند نشریه از جمله 
و  لبنان  و  لبنان مدعی شد که مسائل عراق  النهار 
سوریه فقط در چارچوب کاهش تأثیر ایران در منطقه 
قابل حل است. او گفت که از سال 2020 برنامه ای 
گسترده را برای تقویت اقتصاد عراق و اجرای پروژه های 
بزرگ سرمایه گذاری به منظور »تقویت استقالل این 
کشور در برابر ایران و افزایش نقش منطقه ای عراق« 
آغاز کرده است. مکرون تأکید کرد که نقشه راهی برای 
همکاری تنظیم شده که از ماه آینده آغاز می شود و 
گاز  و  برق  و  پروژه های مهمی در عرصه آب  شامل 
و توسعه اقتصادی است که همه این ها به کاهش 

وابستگی عراق به ایران می انجامد.
ما همیشه تمام تخم مرغ هایمان را در یک سبد 

گذاشتیم 
در همین حال بهنام ملکی کارشناس اقتصاد بین 
نظر  »باید در  عنوان کرد:  فرارو  با  الملل در گفتگو 
داشت که ما در حال حاضر با دو نوع تحریم مواجه 
هستیم. یکی تحریم های خارجی است که توجهات 
بسیاری را به خود جلب کرده و دیگری تحریم های 
باید  خارجی  تحریم های  قبال  در  هستند.  داخلی 
حاکمیت هوشمندی و خالقیت بیشتری را در دستور 
کشور هایی  که  می بینیم  االن  زیرا  دهد.  قرار  کار 
مانند عربستان، امارات و قطر و ... رویکردشان به 
سمت چین و روسیه هم چرخش پیدا کرده است. 
آن ها تالش می کنند در کنار ارتباط اقتصادی با اروپا 
و آمریکا، بازار های چین و روسیه هم راه پیدا کنند. 
البته این یک خواست و روند متقابل است، اما ما چه 
کردیم؟ ما همیشه تمام تخم مرغ هایمان را در یک 

سبد گذاشتیم و دانه دانه آن ها شکست.«
وی تصریح کرد: »یعنی ما نه تنها سعی نکردیم در 
بازار های مختلف جهانی و منطقه ای حضور داشته 
باشیم یلکه شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، منجر به 
این شد که بعضی از بازار هایی را که در اختیار داشیتیم 
هم از دست بدهیم. واقعیت این است که تنش میان 
ایران و اتحادیه اروپا و آمریکا همواره ما را دچار مشکل 
کرده است. آن ها با توجه به قدرت و نفوذ اقتصادیشان 
همیشه دست پیش در این جنگ اقتصادی را داشتند؛ 

بنابراین اینکه االن برنامه شان کاهش نفوذ اقتصادی 
ایران در منطقه است، جای نگرانی دارد. یک خطر 

جدی محسوب می شود.«
شرایط  به  توجه  »با  کرد:  تاکید  پایان  در  ملکی 
ایران باید در نظر داشت که کوچکترین نوسانات و 
رویداد های منفی، تاثیرات بزرگ بر اقتصاد ایران دارد. 
به ویژه که بخشی از صنایع ما وابسته به اروپایی ها 
با  است و اگر بخواهند روابط اقتصادی خودشان را 
ما محدود و کمتر کنند، کشور را با مشکالت عدیده 
مواجه خواهند کرد. زیرا ما نتوانستیم طی این سال ها 
به  توجه  با  باید  ما  کنیم.  واکسینه  را  ایران  اقتصاد 
ظرفیت هایمان از نظر اقتصادی تبدیل به قدرت اول 
منطقه می شدیم، اما سیاست های اشتباه مانع از این 

اتفاق شد و االن به شدت آسیب پذیر هستیم.«
امیدوار هستم که مقامات کشور هم این مسئله را 

جدی بگیرند 
حمیدرضا صالحی عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و عراق نیز اخیرا عنوان کرد: »ما همین االن هم شرایط 
خوبی در بازار های لبنان و عراق نداریم. صادرات ما 
به عراق حدود 13 میلیارد دالر است، در حالی که 
صادرات ترکیه به این کشور بسیار باالتر از درآمد ما 
باید حدود 50  که  بود  این  ابتدا  از  ما  برآورد  است. 
میلیارد درآمد از صادرات به عراق داشته باشیم، اما 
این اتفاق رخ نداد و حتی این اواخر میزان صادراتمان، 
کمتر هم شده است. واقعیت این است که همواره 
اروپایی ها برای بازار عراق برنامه داشتند و این فرصت 
و  برسند  به خواسته شان  بتوانند  که  است  مناسبی 
باالخره وارد عراق شوند. تنها کافی است که یک اصالح 

قیمت انجام دهند.«
افزود:  ایران  اتاق  نایب رئیس کمیسیون صادرات 
»متاسفانه اگر قرار باشد ما در این مسیر قرار بگیریم 
که کشور های بزرگ و قدرتمند دنیا بخواهند ما را در 
یک انزوای سیاسی اقتصادی قرار دهند، مشکالتمان 
بسیار بیشتر از االن خواهد شد. ما در حال حاضر در 

یک بحران اقتصادی قرار داریم و فروش نفتمان هم با 
مشکالت و محدودیت های بسیار مواجه است و اگر 
نتوانیم صادرات غیرنفتی خود را ادامه دهیم، شرایط 

به مراتب برای مردم و دولت سخت تر خواهد شد.«
او در ادامه به فرارو گفت که: »درست است که 
ما یک مرز بزرگ با کشور عراق داریم، اما کشور های 
اروپایی در منطقه امکاناتی دارند که می توانند در برابر 
فعالیت های اقتصادی ایران ایستادگی کنند. باید در 
با کشور های  اروپایی ها  نظر داشت که روابط خوب 
عربی حوزه خلیج فارس برای ایران یکی خطر محسوب 
می شود. زیرا اگر ما نتوانیم صادرات غیر نفی خودمان 
را سر و سامان بدهیم، کشور هایی مانند فرانسه به 
راحتی با کمک امثال کویت و امارات و عربستان و 
قطر، ما را دچار یک انزوای اقتصادی خواهند کرد و 

جای ما را در بازار های مختلف می گیرند.«
صالحی در خصوص تصمیم آلمان مبنی بر تعلیق 
ضمانت صادرات و سرمایه گذاری با ایران، عنوان کرد: 
»ما در تمام این سال ها که تحریم هستیم با کمک 
کشور هایی مانند آلمان، ایتالیا، نروژ، سوئیس و... 
قیمت  )با  را  نیاز های خودمان  یکی سری  توانستیم 
باالتر( وارد کشور کنیم. مثال دانمارک توی بحث دارو 
بسیار مفید بود؛ بنابراین اگر قرار باشد االن همه این 
آنقدر  تبعاتش  قطعا  بدهیم،  دست  از  را  کشور ها 
سنگین خواهد بود که تا مدت ها گریبانگیر اقتصاد 
ایران خواهد شد. شاید اگر یک کشور کوچک بودیم 
راحت تر می توانستیم با این قبیل مسائل کنار بیاییم و 
راه حل پیدا کنیم، اما ما یک کشور 85 میلیون نفری 
هستیم و حتی آثار این اتفاقات کوتاه مدت هم باشد، 

اثرگذاریش عمیق و طوالنی خواهد بود.«
این تحرکات اروپایی ها به شدت نگران کننده است 

حمیدرضا مومنی رئیس سابق گروه زبان بین المللی 
تجارت نیز در گفتگو با فرارو اظهار کرد: »طی 43 سال 
گذشته آلمان یکی از کشور های اروپایی بود که ارتباط 
اقتصادی بسیار زیاد و گسترده ای با این داشته و دارد. 

دلیلش هم واضح است. آلمان از نظر تکنولوژی جایگاه 
مهمی دارد و ایران توانسته طی این مدت این کشور 
اگر  اما حاال  اقتصادی تبدیل کند.  را به یک شریک 
قرار باشد آلمان رابطه اقتصادی خود را کاهش دهد 
یا محدود کند، به دلیل وابستگی زیاد ما، منجر به 
زمین گیری اقتصاد ایران می شود. واقعیت این است 
حوزه ها  برخی  در  نتوانستیم  سال ها  این  ما طی  که 
خود را تقویت کنیم و همواره وابسته شریک اقتصادی 
خود هستیم.« وی افزود: »یکی از حوزه هایی که ما 
به شدت به کشوری مثل آلمان وابسته هستیم، حوزه 
حوزه های  از  یکی  دقیقا  یعنی  است.  خودروسازی 
بسیار بزرگ که اگر دچار تالطم شود، بخش عمده 
اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این در 
حالی است که ما کاری هم االن دیگر نمی توانیم انجام 
دهیم. متاسفانه ما طی این چند دهه نتوانستیم به 
همان اندازه که در حوزه نظامی پیشرفت کردیم، در 
حوزه های دیگر دستاورد داشته باشیم و این باعث شده 
که وابستگی ما به برخی کشور ها ادامه پیدا کند و ما را 

موضع ضعف قرار دهد.«
مومنی در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهوری 
اگر  این است که  نیز عنوان کرد: »واقعیت  فرانسه 
قدرتمند  کشور های  از  برخی  صرفا  یا  اروپا  اتحادیه 
خارج  منطقه  بازار های  از  را  ایران  بخواهند  اروپایی 
اینکه  از  آن ها جدا  کنند، قطعا موفق خواهند شد. 
منطقه  کشور های  به  اقتصادی  امتیازات  می توانند 
بدهند حتی با اعمال قدرت هم می توانند به این هدف 
دست پیدا کنند. این همان کاری است که تحریم ها با 
ایران کرد. یعنی آن ها اتمام حجت کردند که یا با ایران 
ادامه می دهند و اروپا و آمریکا را از دست می دهد یا به 
ایران را رها می کنند و در فضای فعالیت های اقتصادی 
باقی می مانند. منظور من این است که این تحرکات 
اروپایی ها به شدت نگران کننده است و نباید آن ها را 
نادیده گرفت و اگر با مذاکره قابل حل و فصل است 

بهتر است پای میز مذاکره بنشینیم.«

براساس شنیده ها پیشنهاد ابتدایی نرخ ارز در بودجه 26 هزار تومان 
بوده که مورد موافقت قرار نگرفته است، به نظر می رسد که نرخ 23 هزار 
تومان که در بودجه سال گذشته نیز قرار گرفته بود در بودجه سال 
آینده نیز قرار خواهد داشت.به گزارش تسنیم، براساس پیگیری های 
انجام شده کل بودجه سال 1402، در مجموع به 5000 هزار میلیارد 

تومان رسیده است و درآمد های مالیاتی حدود 700 هزار میلیارد تومان 
در نظر گرفته شده که با احتساب درآمد های حاصل از عوارض گمرکی 

به 820 هزار میلیارد تومان رسیده است.
با توجه به اینکه الیحه بودجه سال 1402 بعدازظهر روز دوشنبه به 
مجلس ارائه شده است، اما اعالم وصول آن به صورت رسمی رخ نداده 
است. پیگیری هایی در خصوص ارقام کالن بودجه انجام شد، بر این 
اساس گفته شده است که بودجه عمومی دولت 2000 هزار میلیارد 
تومان و بودجه شرکت ها نیز 3000 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 
شده است. بدین ترتیب کل بودجه به 5000 هزار میلیارد تومان رسیده 
است. درآمد های مالیاتی حدود 700 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 
شده که با احتساب درآمد های حاصل از عوارض گمرکی به 820 هزار 

میلیارد تومان می رسد.
از مجموع 2000 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، 1000 هزار 
میلیارد تومان آن را هزینه های حقوق و دستمزد تشکیل می دهد، 1000 
هزار میلیارد تومان دیگر نیز مربوط به سایر هزینه ها و تلفیق منابع و 

مصارف تبصره 14 است.

در بودجه نیز شاهد افزایش حقوق 20 درصدی هستیم البته همچنان 
مدل دقیق این افزایش مشخص نیست و در نهایت باید دید که در 

مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می شود.
در خصوص تبصره 14 نیز باید گفت که منابع آن وارد بودجه شده 
است، اما پیگیری ها نشان می دهد این اقدام قرار نیست که تغییر 
به خصوصی ایجاد کند و تنها نظم بودجه را افزایش خواهد داد، در 
این بین منابع تبصره 14 نیز نزدیک به 700 هزار میلیارد تومان در نظر 

گرفته شده است.
با توجه به اینکه 700 هزار میلیارد تومان از تبصره 14 وارد بودجه 
عمومی شده است و رقم هزینه های حقوق و دستمزد نیز 1000 هزار 
میلیارد تومان تعیین شده، به نظر می رسد که حدود 300 تا 400 هزار 
میلیارد تومان برای بحث بازخرید اوراق و همچنین بودجه عمرانی کشور 

در نظر گرفته شده است.
یکی از نکاتی که در خصوص الیحه بودجه سال 1402 مطرح شده این 
است که در حقیقت تغییری قابل توجه در آن رخ نداده است و بخشی 
قابل توجه از رشد درآمد ها و هزینه ها مربوط به تورم سال جاری است.

تبعات اقتصادی بحران سیاسی بین ایران و اروپا همچنان ادامه دارد

وای سیاسی  حصر اقتصادی پس از انز
ایتالیا پس از آلمان به عنوان مهم ترین شریک تجاری اروپایی ایران و فرانسه به عنوان شریک مهم تجاری ایران، طی روزهای اخیر اظهاراتی درباره ایران بیان 

کرده است که می تواند تاثیر مستقیم بر مناسبات اقتصادی دو کشور بگذارد. 

کل رقم بودجه ۱۴۰۲ حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان جزئیات مهم از الیحه بودجه 

اعتبار صادرات، 
نوعی بیمه است 
که دولت آلمان 

برای کمپانی های 
آلمانی در نظر 

می گیرد که در 
صورت انجام 

صادرات و عدم 
دریافت هزینه 
از واردکننده، 
از این اعتبار 

استفاده کنند 
و تضمین های 
سرمایه گذاری 
هم ساز و کار 

حمایتی از
سرمایه گذاری های 
کمپانی های آلمانی 

است

میزان سطح استاندارد پاسخگویی )SLA( مرکز ارتباط با مشتریان بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در سال های 1396 تا 1400 زیر 80 درصد بوده، اما این استاندارد در 9 ماه 

نخست سال 1401 به بیش از 89 درصد رسیده است.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، تعداد تماس های برقرار شده 
با مرکز ارتباط با مشتریان این بانک در سال 1401 با رشد چشمگیری روبه رو بوده 
است. این روند با توجه به تسریع ارائه خدمات غیرحضوری و حرکت در مسیر تحقق 

بانکداری دیجیتال همچنان رو به افزایش است.
تماس های برقرار شده با مرکز ارتباط با مشتریان بانک در سال گذشته یک میلیون 
و 423هزار مورد بوده، در حالی که تنها در 9ماهه سال جاری بیش از یک میلیون و 

611هزار تماس با این مرکز برقرار شده است.
پاسخ 98 درصدی، در عین افزایش چشمگیر تماس ها

تماس های ورودی به مرکز ارتباط با مشتریان به صورت ماهانه نیز روند افزایشی داشته؛ 
به طوری که از 120هزار تماس در فروردین، به 307هزار تماس در آذر ماه رسیده است.

با درون سپاری مرکز ارتباط با مشتریان شاخص پاسخ به تماس های مشتریان نیز 
بهبود پیدا کرده؛ به طوری که متوسط این شاخص در 9 ماه نخست سال 1401 به 
بیش از 98 درصد رسیده است. این در حالی است که این شاخص در 2 سال گذشته 

به ترتیب 91 و 92 درصد بوده است.
میزان سطح استاندارد پاسخگویی)SLA( در سال های 1396 تا 1400 زیر 80 درصد 
بوده، اما این استاندارد در 9 ماه نخست سال 1401 به بیش از 89 درصد رسیده است.

وام، یکی از موضوعات پرتکرار در تماس های مشتریان
در 9ماهه سال جاری »وام« دومین موضوع پرتکرار در تماس های برقرار شده با 

مرکز ارتباط با مشتریان بانک بوده است. این در حالی است که اطالعات طرح های 
مختلف بانک قرض الحسنه مهر ایران، به صورت کامل در وب سایت بانک به آدرس 
بانک،  به وب سایت  مراجعه  با  می توانند  و عالقه مندان  دارد  قرار   www.qmb.ir
اطالعات مورد نیاز خود درباره طرح های مختلف وام را دریافت کنند. همچنین اگر 
وامی دریافت کرده و نیاز به دریافت اطالعات درباره زمان و مبلغ اقساط خود را دارند، 
این کار از طریق اینترنت بانک و همراه بانک »مهریران« برای آن ها فراهم شده است.

مرکز ارتباط با مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران، به صورت 24 ساعته و بدون 
تعطیلی، پاسخگوی پرسش های مشـتریان است. این مـرکز با به کارگیری کارشناسان 
و با استفاده از ابزارهای نوین و با ساختاری مشتری مدار و خدمت محور، ارتباطی دو 

سویه را با مشتریان برقرار کرده است.
همچنین ضمن دریافت نظرات، پیشنهادها و انتقادهای اشخاص و مشـتریان، آن ها 
را گزارش کرده و به واحدهای مربوطه در بانک ارسال می کند و با پیگیری و دریافت 

نتیجه، آن را به شخصی که تماس گرفته نیز، اطالع می دهد.
تالش برای ارتقای کیفیت پاسخگویی به مشتریان

گفتنی است پیش از این و به منظور ارزیابی میزان تطبیق ویژگی های شخصیتی 
آزمون  در  مشتریان  با  ارتباط  مرکز  کارکنان  همه  نظر،  مد  با شاخصه های  کارکنان 
روانشناختی طراحی شده که با حضور روانشناس معتمد بانک برگزار شد، شرکت 

کرده و پاسخگوی سؤاالت مربوطه بودند.
با  ارتباط  مرکز  نیروهای  جذب  تخصصی  کمیته  در  آزمون  نتایج  تحلیل  از  پس 
مشتریان بانک، نقاط ضعف کاربران و دوره های آموزشی مورد نیاز آن ها برای ارتقای 

عملکردشان شناسایی و اقدام الزم در این خصوص انجام خواهد شد.

مرکز ارتباط با مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران در سه شیفت صبح، عصر 
و بامدادی مشغول فعالیت و پاسخگویی به مشتریان بانک است. این مرکز با هدف 
نظارت  اعمال  و  مرتبط  فرآیندهای  بهبود  مشتریان،  به  پاسخگویی  کیفیت  ارتقای 
دقیق تر توسط بانک، از حالت برون سپاری خارج شد و در تاریخ دوم مرداد ماه سال 
جاری با حضور دکتر »سید احسان خاندوزی« وزیر امور اقتصادی و دارایی افتتاح 

شد.

SLA مرکز ارتباط با مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران ۹ درصد افزایش یافت


