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چهارمین جایزه مالی اسالمی به
دکتر صالحآبادی اهدا شد
چهارمیــن جایزه مالی اســامی در حاشــیه
پنجمین همایش «مالی اســامی» در دانشــگاه
الزهرا(س) بــه دکتر علی صالحآبــادی مدیرعامل
بانک توســعه صادرات ایران اهدا شــد.به گزارش
روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ،محققان
 ،پژوهشــگران و فعاالن حوزه مالی اسالمی که در
حوزههایاجراییوتحقیقاتیمنشاخدماتموثری
بوده اند ،کاندیــدای دریافت این جایزه هســتند.
جایزه مالی اســامی پیش از این به حجج االسالم
ســیدعباس موســویان ،غالمرضا مصباحیمقدم
و آیتاهلل محمدعلی تســخیری اهدا شــده است.
همچنین جایزه شــخص حقوقــی در زمینه مالی
اسالمیبهدانشگاهمفیدتعلقگرفتوحجتاالسالم
والمسلمین مجید رضایی ،عضو شورای فقهی بانک
مرکزی با نمایندگی از این دانشــگاه جایزه یاد شده
را دریافت کرد.دومین جایزه کتــاب برتر در زمینه
مالی اســامی به «وکالت در بانکــداری بدون ربا
کاربردهاوچالشها»اثروهابقلیچعضوهیئتعلمی
پژوهشکدهپولیوبانکیبانکمرکزیرسید.سومین
جایزه پژوهش برتر در حوزه مالی اسالمی در سطح
دکترا به رساله «الگوی ارزیابی و تحلیلی معامالت
بورسبازانــه دربــازار اوراقبهادار ایرانبر اســاس
موازین فقه امامیه» ،اثر محمد توحیدی و در سطح
کارشناسی ارشــد به پایاننامه «طراحی چارچوب
نظارت شرعی بر بازار ســرمایه جمهوری اسالمی
ایران»ازعلیرضافتاحیرسید.

استفاده از تمامی ظرفیتها برای
آشنایی مشتریان با نرم افزار
رمز نت
معاون شــعب و توســعه بازاریابی بانک شهر بر
اســتفاده از تمامی ظرفیت های این بانک با هدف
آشنایی بیشتر مشتریان با نرم افزار «رمز نت» تاکید
کرد .به گــزارش مرکز ارتباطــات و روابط عمومی
بانک شهر ،رحیم طاهری با اشاره به این که استفاده
از رمز دوم یکبــار مصرف با هــدف افزایش ضریب
امنیت تراکنشهای بانکی به بانکها تکلیف شده
است ،گفت :در همین راســتا بانک شهر با تولید نرم
افزار»رمزنت» اجرای این طرح مهم و اثرگذار را آغاز
کرده است.وی با بیان اینکه استفاده از رمز دوم یکبار
مصرف قطعا باعث کاهش سوءاستفاده از اطالعات
بانکیمشتریانخواهدشد،تصریحکرد:خوشبختانه
شهروندان و به ویژه مشتریان شبکه بانکی در حال
حاضر به درک مخاطرات و افزایش کالهبرداریهای
مالی مانند فیشینگ رســیدهاند و معتقد هستند
باید در جهت ایمنســازی زیرساختها اقدام شود.
طاهری با اشــاره به برنامه ها و اطالع رســانی های
گسترده بانک شهر برای استفاده مشتریان از «نرم
افزار رمزنت» ادامه داد :قطعا ایــن نرم افزار موجب
ارتقای امنیت پرداخت و کاهش مخاطرات ناشی از
برداشت های غیر مجاز و سوءاستفاده از کارت های
بانکی در تراکنش های اینترنتی خواهد شد.معاون
شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر با تاکید براینکه
توجه به امنیت ســپرده های مشــتریان و رعایت
الزامات بانک مرکزی همواره در دستور کار این بانک
قرار داشته و خواهد داشت ،گفت :در این میان ،برای
مشتریانیکهتواناییاستفادهازنرمافزارهایموبایلی
را نداشته و یا گوشی های ساده و غیرهوشمند دارند،
سازوکاراستفادهازرمزدومیکبارمصرفپیشبینی
شدهاستکهدرآیندهنزدیکاعالممیشود.

تقدیر رییس جمهور از اقدامات
اثر بخش بانک سپه در پروژه ملی
ادغام
مدیرعامل بانک ســپه از تدوین  ۹۴پروژه برای
اجرای مطلــوب طرح ملی ادغام بانکهای وابســته
به نیروهای مســلح خبر دادبه گزارش پایگاه اطالع
رسانی بانک سپه محمد کاظم چقازردی در جلسه
با اعضای هیات مدیره و مدیران ارشــد بانک با اشاره
به طرح ملــی ادغام به عنــوان مهمترین ماموریت
بانک سپه گفت :برای اجرای بهینه طرح ملی ادغام،
 ۹۴پروژه توسط بانک سپه تدوین و معرفی شد ،این
اقدامات برای ریاست محترم جمهور ارسال و ایشان
ضمن تایید آن از تالشــهای صورت گرفته در این
خصوص تقدیر کرد.وی تهیه نرم افزار جامع بانکی
امید و برنامه بانک برای حرکت بیشــتر به ســمت
ســودآوری را از دیگر موضوعات اولویت دار بانک در
سالجاری برشمرد و اظهار داشــت :با ایجاد نرم افزار
جامع بانک سپه و رعایت برنامه زمانبندی مربوط به
آن جایگاه بانک سپه رفیع تر از گذشته خواهد شد و
هیات مدیره بانک با قدرت از این پروژه حمایت می
کنند.مدیرعاملبرضرورترعایتالزاماتحاکمیت
شرکتی در بانک ســپه تاکید کرد و گفت :الزامات
حاکمیت شرکتی به عنوان یک قانون که در دستور
کار وزارت امور اقتصاد و دارایی بــوده و به بانکها نیز
ابالغشدهاست.

معــاون مســکن و ســاختمان وزارت
راه و شهرســازی ،ابزارهــای مالیــات بر
خانههایخالی با راهاندازی سامانه ،تکمیل
واحدهای مسکونی مهر باقیمانده و تولید و
عرضه واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی،
و راه انــدازی نظام اجــاره داری حرفه ای را
راهکار دولت برای ســاماندهی بازار اجاره
برشمرد.
به گــزارش ایلنا و به نقــل از وزارت راه و
شهرسازی،محمودمحمودزاده،برنامههای
کوتاهمــدت و میانمــدت وزارتخانــه را
برای کنترل اجارهبهای مســکن را به ویژه
در کالنشــهرها ،تشــریح کرد و با اشاره به
اینکه تولید و اســتفاده از مسکن پروسهای
میانمدت اســت ،گفت :به منظور کنترل
و ســاماندهی بازار اجارهبهــا ،برنامههای
وزارت راه و شهرســازی شامل اخذ مالیات

پایانبهشتمالکانخانههایخالی

از خانههــای خالــی ،تکمیــل واحدهای
مسکونیمهر،تولیدوعرضهمسکنبااجرای
طرح اقدام ملــی و در نهایت راهاندازی نظام
اجارهداریحرفهایاست.

معاون مســکن و ســاختمان با اعالم
اینکه ســامانه امالک و اســکان به منظور
اخذ مالیات از خانههای خالی در حال تهیه
است از راه اندازی آن تا پایان امسال خبر داد

و افزود :در سال آتی سامانه جهت استفاده
در اختیار ســازمان امور مالیاتی کشور قرار
میگیرد.
محمودزاده ادامــه داد :بــا راه اندازی
سامانه امالک و اسکان ،شــاهد تاثیر ویژه
در بخش مسکن هســتیم .زیرا این بیش از
دو میلیون و ۶۰۰واحــد میتواند وارد بازار
عرضه مسکن شود که خودبه خود با عرضه
بیشــتر ،شــاهد تاثیر آن بر بازار اجاره بها
خواهیمبود.
بــه گفتــه وی ،تســریع در تکمیل و
ارایه واحدهای مســکونی مهــر که تعداد
قابلمالحظهای از آنها تا پایان امسال وارد
عرضه مسکن شده و به متقاضیان تحویل
میشــود ،میتواند نقش موثری در عرضه
مسکنودرنهایتساماندهیبخشیازبازار
اجارهبهاشود.

خبر

معاون وزیــر راه و شهرســازی توضیح
داد :بــا تکمیل واحدهای مســکونی مهر
باقیمانده ،بخشی از مســتاجران که امروز
اجاره نشــین هســتند به خانه های خود
منتقلمیشوند.
محمود زاده راهاندازی نظام اجارهداری
حرفهای را راهکار دیگر دولت در خصوص
ساماندهی بازار اجاره بها عنوان کرد و گفت:
راهاندازی نظام اجارهداری حرفهای در حال
پیگیری است .در این نظام ،تعدادی شرکت
ایجاد خواهد شد که آن شرکتها در حوزه
اجارهداری به صورت حرفهای کار خواهند
کرد.وی ادامه داد :در خصــوص راه اندازی
نظام اجاره داری حرفهای ،تفاهمی با بانک
داشتهایم.دراینبارهکارویژهایبرایودیعه
اجاره انجام میشود و ساماندهی بازار اجاره
محققخواهدشد.

الگویحمایتیبانکمسکنازساختوسازدربافتفرسوده

مدیر امور اعتباری بانک مسکن حمایت
و پشــتیبانی از تولید و عرضه مســکن در
بافت فرسوده شــهرها را یکی از مهم ترین
محورهای سیاست های اعتباری این بانک
اعالمکرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن،
محمد حسن علمداری ،مدیر امور اعتباری
بانک مسکن با بیان اینکه بانک مسکن طی
ســال های اخیر حمایت ویژه ای از تولید و
عرضه مسکن در بافت فرسوده داشته است،
گفت :یکی از مهم ترین محورهای حمایتی
در حوزه تخصیص اعتبار بــرای پرداخت
تسهیالت مشارکت مدنی بانک مسکن در
محدودههستهقدیمیشهرهابرایافزایش
سرعت بازآفرینی و نوســازی بوده است .در
این راســتا نیز تنها بانک عامل فعال در این

طبق اعــام مشــاور عالــی انجمن
مالکان جایگاهها و مجتمعهای خدماتی
رفاهی و بینراهی ،پــس از اجرای طرح
سهمیهبندیبنزین،میزانمصرفبنزین
ســوپر تاحد قابل توجهی کاهش یافته
است.
محمد عطاپور در گفتوگو با ایســنا،
ن مســاله کــه توزیع بنزین
با تاکید بر ای 

حوزهمحسوبمیشود.
وی به کارنامه عملکرد بانک مسکن در
این حوزه اشــاره و اظهار کرد :بانک مسکن
از ابتــدای دوره تا 25آبان ماه ســال جاری
مجموعا برای ســاخت  6هزار و  588واحد
مسکونی تسهیالت نوسازی اختصاص داده
است که از این میان یک هزار و 484فقره آن
بهتهراناختصاصدارد.
ویبابیاناینکهروندنوسازیوبازآفرینی
بافت فرسوده شهر تهران در مقایسه با سایر
استان های کشور جلوتر است ،عنوان کرد:
در بازه زمانی مذکور مدیریت شــعب شرق
تهــران  640فقره ،مدیریت شــعب غرب
تهــران 444فقره و مدیریت شــعب مرکز
تهران  400فقره تســهیالت نوســازی به
متقاضیانارائهکردهاند.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن در عین
حال به مجموع تســهیالت بازآفرینی اعطا
شده به متقاضیان سراسر کشور تا  25آبان
ماه سال جاری اشــاره کرد و گفت :در این
مدت مجموعا رقمی معادل  160میلیارد و

 448میلیون و  649هزار تومان تسهیالت
پرداختشدهاست.
علمداری همچنیــن تصریح کرد :یکی
از مهــم ترین محرک های رونق نوســازی
در محــدوده بافت فرســوده ،تســهیالت

مصرفبنزینسوپرکاهشیافت

ســوپر در جایگاهها کم است ،اظهار کرد:
با توجه بــه اینکه پس از اجــرای طرح
ســهمیهبندی ،قیمت بنزین ســوپر به
 ۳۵۰۰تومان در هر لیتــر افزایش یافت،
استقبالمردمازاینفرآوردهنفتیکاهش
یافتهاست.
بــه گفتــه وی ،در حال حاضــر اکثر
جایگاههافاقدبنزینسوپرهستندوایندر

حالی است که سکوها و کارگران آمادگی
سوخترسانیبنزینسوپررادارند،امااین
بنزیندراکثرسکوهاوجودندارد.
مشاور عالی انجمن مالکان جایگاهها و
مجتمعهای خدماتی رفاهی و بینراهی
بــا بیــان اینکه هزینه ســکو توســط
جایگاهداران پرداخت میشود اما بنزین
ســوپر به اکثر جایگاهها تعلق نمیگیرد،

گفت :اصلیترین مســاله در حال حاضر
کاهشمصرفبنزینسوپراست.
کنترل مصرف ســوخت بــا توجه به
میانگین باالی مصرف سوخت ،افزایش
توان صادرات ،مبارزه با قاچاق ســوخت
و اختصــاص منابع حاصــل از مدیریت
مصرف به مردم به ویژه اقشــار ضعیف و
کمدرآمد به صورت مستقیم و نیز کاهش

ســاخت بدون ســپرده مخصوص ساخ 
ت
و ســاز در بافت فرســوده اســت .مســیر
پرداخت تسهیالت ســاخت بدون سپرده
با اولویت تعیین شــده بــرای تزریق منابع
به بافت فرســوده ،بدون معطلی در جریان
اســت .مدیر امور اعتباری بانک مسکن در
عین حال از پیگیری برای افزایش ســقف
تســهیالت مشــارکت مدنی ویــژه بافت
فرســوده خبر داد و تاکید کــرد :با توجه به
افزایشهزینههایساختوسازوتوجهویژه
بانکمسکنبرایحمایتازساختوعرضه
مسکن در بافت فرسوده ،مذاکرات اولیه ای
با بانک مرکزی ،ســازمان برنامه و بودجه و
وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سقف
تسهیالت مشــارکت مدنی بافت فرسوده
انجامشدهاست.

آلودگی هوا در کالنشــهرها و شــهرها از
جمله اهداف اجرای طرح سهمیهبندی
بنزین اعالم شــده که برپایه آن از بامداد
 ۲۴آبانماه قیمت بنزین سهمیهای برای
وسائل نقلیه لیتری ۱۵۰۰تومان و قیمت
آزاد آن لیتــری  ۳۰۰۰تومان همچنین
قیمت بنزین سوپر  ۳۵۰۰تومان تعیین
شدهاست.

بهعنوانیکبانکوظیفهداریمکهازتولیدحمایتکنیم

مدیرعامل بانک صادرات ایران در بازدید
از شرکت «لوله و ماشینسازی ایران» تاکید
کرد :به عنوان یک بانــک وظیفه داریم که از
تولیدحمایتکنیم.
به گزارش روابطعمومی بانک صادراتایران،حجتالهصیدیبادردیداربامدیرانو
کارگرانشرکت«لولهوماشینسازیایران»
و بازدید از بخشهای مختلف این شــرکت،
ظرفیتهای حمایت بیشتر بانک صادرات
ایران از این شرکت را مورد ارزیابی قرار داد و
با بیان اینکه خوشحالیم که در خدمت تولید
هستیم ،تاکید کرد :به عنوان بانک ،وظیفه
داریمکهازتولیدحمایتکنیم.
وی در این دیدار که بــا حضور فرماندار و
مقامات محلی اسالمشهر ،مدیران شرکت
«لولــه و ماشینســازی ایــران» و اعضای
هیئتمدیره و مدیران بانک صادرات ایران

برگزار شــد ،اظهار کرد :با اســتفاده از طرح
«طراوت»وسایرظرفیتهایبانکصادرات
ایران ،از استمرار تولید ،تامین مالی سرمایه
در گردش و طرحهای توســعهای شرکت
«لولــه و ماشینســازی ایــران» حمایت
خواهیمکرد.
محمدرضا بابایی ،مدیرعامل شــرکت
«لوله و ماشینسازی ایران» نیز در این دیدار
با قدردانی از حمایت از بانک صادرات ایران
در رونق دوباره این شرکت ،گفت :اگر امروز
چرخ تولیــد میچرخد ،بــه دلیل حمایت
بانک است و به همین دلیل به مدیران بانک ایران در حمایت از تولیــد هیچگاه در پیچ و
خم بروکراســی گیر نکرده و مسیر توسعه،
صادراتایراندستمریزادمیگوییم.
وی افزود :تالش کردهایم این شــرکت عزت و آبروی شرکت با حمایت بانک تداوم
طی سه سال گذشته حتی یک دقیقه توقف یافتهاست.
بابایی ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت
تولید نداشته باشد ،اظهار کرد :مصوبههای
این شرکت با نگرش مدیران بانک صادرات و تولیدات این شــرکت افزود :این شرکت

بعد از راهآهن ،قدیمیترین شــرکت ایران
است که لولههای چدنی نشکن از قطر 100
تا دوهزار میلیمتر تولید میکند که ســهم
بزرگی در توسعه شبکه آبرسانی و انتقال
آب کشور بر عهده داشــته و در عین حال به
کشورهای اروپایی و منطقه خلیج فارس نیز

صادراتدارد.
در این دیدار مسعود مرسلپور ،فرماندار
اسالمشــهر نیز با قدردانی از حمایت بانک
صادرات ایــران در حمایــت از تولید گفت:
کمــک بانک صــادرات ایران بــرای تداوم
فعالیــت کارخانجــات در حــوزه اقتصاد
مقاومتــی در منطقه اسالمشــهر یک برند
است.
ویافزود:بانکهاومراکزاقتصادیومالی
اگر به صورت ویژه بــه تولید داخلی عنایت
داشته باشــند ،اتفاقات مطلوبی در مناطق
مختلفبرایایجاداشتغالرخخواهدداد.
وی بــا تاکید بــر اینکه نبایــد از برخی
مشــکالت تولید احساس خســتگی کرد،
تاکید کرد :مدیریت تولید باید بتواند با همه
بخشها هماهنگی ایجاد کند و موانع رونق
تولیدراازسرراهبردارد.

مهمتریندغدغهبانکهاارتقاءامنیتحسابهایمشتریاناست

مدیرعامل بانک ایران زمین با اشــاره به
گســترش اســتفاده از اینترنت و تراکنش
های مالی مبنی بر آن اظهار داشت :همواره
ارتقاء سطح امنیت حسابها و پایین آوردن
مخاطرات امنیتی مطابق با توســعه علم و
تکنولــوژی از جمله الزامات حــوزه بانکی
است.
به گزارش روابــط عمومی ،عبدالمجید
پورســعید مدیرعامل بانک ایران زمین در
خصوص الزام به کارگیری رمــز دوم پویا از
ابتدای دی  1398گفت :ابزارهای پرداخت
الکترونیک و دیجیتال که توســط بانک ها
در اختیار مشــتریان قرار گرفته بسیاری از
خدمات بانکی را به خارج از محیط شــعب
منتقلکردهاست.

وی افزود :امنیت تراکنش ها در ســمت
بانک ها بسیار باالست و ما از تمام امکانات و
تکنولوژی های روز دنیا برای حفظ امنیت
حساب ها و تراکنش ها استفاده می کنیم.

امــا در ماه های اخیر شــاهد برخی ســوء
استفاده های از حساب های افراد هستیم.
که بخشی از آنها به دلیل عدم رعایت اصول
ایمنیازسویمشتریاناست.

پورســعید افزود :یکی از اقداماتی که در
حالحاضرباابالغبانکمرکزیتوسطبانک
هااجراییشدهاست،راهاندازیرمزپویا(رمز
دوم اینترنتی) است .که این اقدام می تواند
بسیاری از موارد فیشینگ و سوء استفاده از
حسابهایمشتریانراکاهشدهد.
مدیر عامل بانک ایران زمین با اشــاره به
اینکه براســاس اعالم پلیس فتا فیشینگ
عامل شکلگیری یکسوم جرائم سایبری
درکشوراستگفت:بههمینخاطراستفاده
از رمز دوم یکبارمصرف ب ه جای رمز ثابت در
دســتور کار قرار بانک ها قرارگرفته است؛
بهطوریکه پیشبینی میشود با جایگزین
شــدن رمز یکبارمصرف از ســوی تمامی
بانکها ،میتوان تعــداد زیادی از این موارد

راکاهشداد.
وی با بیان اهمیت نصب نــرم افزار رمز
ساز از سوی مشــتریان برای جلوگیری از
فیشــینگ تصریح کرد :نرمافزار رمز ســاز
ایران زمین ،یک برنامــه تولید رمز جهت
افزایش ضریــب امنیتی عملیــات مالی و
غیرمالی در ســامانه اینترنــت بانک و نیز
تراکنشهای کارتی بانک ایرانزمین است
که قابلاستفاده بر روی گوشیهای همراه با
سیستمعاملاندرویدوIOSاست.
مدیرعامل بانک ایــران زمین ،در انتها از
مشتریانبانکایرانزمینخواستبارعایت
موازین امنیتی و همراهی با پویش این بانک
با نام «از پویا جویا شوید!» امنیت تراکنش
هایبانکیخودراافزایشدهند

روایت رسانه آمریکایی از ایران:
زندگی عادی با وجود تحریمها
تحریمهــای ایرانهمواره یکــی از موضوعات
رسانههای امریکایی بوده است ،به گونهای که آنها با
ارائهاخباروگزارشهاییاززندگیمردمایرانتالش
کردهاندتاثیراتاینتحریمهاراموثرجلوهدهنددر
حالیکهانگونهکهآنهامیگویندنیستخبرنگاروب
سایت امریکایی بیزینس اینسایدر در سفر اخیرش
به ایران و گشــت و گزار در بخشهــای مختلف
شهرهایایرانبابیانبخشیازواقعیتهایزندگی
مردمایراننوشته،تحریمهایآمریکاتاثیرجدیبر
زندگی عادی مردم ایران نداشته و مقامات تحریم
کننده ایــران این واقعیــت را نمیدانند .بیزینس
اینسایدر به نقل از ســحر اسفندیاری خبرنگارش
در تهران نوشــته اســت که علی رغم تحریمهای
شــدید امریکا مردم در ایران زندگــی عادی دارند
و به تفریحــات معمول خود مشــغولند.بیزینس
اینسایدر همچنین با ارائه گزارشی از ایرانمال نیز
نوشته است ،ایرانمال بزرگترین مرکز خرید ایران
به مرکزی بــرای جنب و جــوش و خرید و تفریح
مردم تهران مبدل شده اســت ،این مرکز با داشتن
بخشهای تفریحی و ورزشــی همچون سینما و
کتابخانه عظیم جندی شاپور به یکی از بزرگترین
مراکز تفریحی مردم تهران و شاید هم ایران تبدیل
شــده ،بطوریکه در ایرانمال هیچ نشــانی از تاثیر
تحریمهای امریکا علیه ایران بچشــم نمیخورد،
این وبسایت امریکایی همچنین با بر شمردن این
نکته که ایرانمال یکی از بزرگترین مالهای جهان
است تاکید کرده ،این مرکز خرید عظیم ،چهاربرابر
بزرگترین مرکز خرید ایاالت متحــده آمریکا در(
مینه سوتا مال) است که مساحت آن  ۴.۸میلیون
فوتمربعمیباشد

ارز دولتی کاالهای اساسی
برای سال آینده همان ۴۲۰۰
تومان است
سخنگوی ســازمان برنامه و بودجه اعالم کرد
که ارز دولتی در الیحه بودجه سال  ۹۹کل کشور
همان نرخ  ۴۲۰۰تومان پیش بینی شده است.به
گزارش خبرنگار مهر ،مهــدی قمصریان ،رئیس
مرکزاطالعرسانی،روابطعمومیواموربینالملل
سازمانبرنامهوبودجهکشوردرتوییتیدرواکنش
به ســخنان علی ربیعی سخنگوی دولت مبنی بر
افزایش نرخ ارز دولتــی از  ۴۲۰۰تومان به ۴۵۰۰
تومان ،آن را سهو لسان دانست و نوشت« :قیمت
ارز برای واردات کاالهای اساسی در الیحه بودجه
 ۹۹مانند سال جاری ۴۲۰۰تومان است نه۴۵۰۰
تومان .احتماال سهو لســانی صورت گرفته».به
گزارشخبرنگارمهر،علیربیعی،سخنگویدولت
چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه جلسه دولت
در جمع خبرنگاران گفته بود که «ســقف بودجه
 ۴۸۰هزار میلیــارد تومان در نظر گرفته شــده و
همچون سال جاری برای تامین کاالهای اساسی
ارز دولتی اختصاص یافته اســت که در این راستا
مقرر شده برای سال آینده  ۱۰.۵میلیارد دالر ارز
با نرخ  ۴۵۰۰تومان (افزایش  ۳۰۰تومانی نسبت
بهسال)۹۸اختصاصیابد».

بانک ملی ایران ،باالترین جذب
سپرده های بانکی بلند مدت و
قرض الحسنه در نظام بانکی
کشور
با همراهی و اعتماد مشــتریان گرانقدر ،بانک
ملی ایران بیشترین سهم از ســپرده های بانکی
بلند مدت ،پس انداز و مجموع سپرده های ریالی
و ارزی را در میان نظام بانکی کشــور در هفت ماه
ابتدای امســال به خود اختصــاص داد.ه گزارش
روابطعمومیبانکملیایران،افزایشسهمجذب
سپرده ها در بانک ها ،ارتباط مستقیمی با افزایش
سهم بخش های اقتصادی از تسهیالت آن بانک
دارد و از این رو اعتماد مشــتریان گرانقدر در رشد
سپرده های بانکی بلند مدت و قرض الحسنه گام
مهمی در راستای تحقق سیاست های این بانک
در حمایــت از رونق بخش های تولید و اشــتغال
کشــور اســت.این بانک در مدت مذکور با سهم
 32.48درصدی ،رتبه اول سپرده های بلند مدت
را در میان بانک های عضو شورای هماهنگی بانک
ها در اختیار دارد .مانده این نوع سپرده ها نسبت
به پایان ســال  97به میــزان  17درصد افزایش
داشــته اســت.بانک ملی ایران در این مدت ،در
سپرده قرض الحسنه پس انداز نیز با سهم 26.48
درصدی ،رتبه اول بانک های مذکور را در اختیار
دارد.این آمار حاکی از آن اســت که سپرده های
قرض الحســنه پس انداز بانــک در مدت مذکور
نسبت به اســفندماه ســال  97از  7درصد رشد
برخورداربودهاستکهاینامرنشانازخیرخواهی
مشتریانگرانقدردارد.

