
کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد

لزوم ارتباط با خریداران خارجی زعفران از کانال بورس کاال

4انرژی

با مشارکت بانک ملی ایران خط تولید انبوه مته حفاری 
جهاد دانشگاهی خوزستان افتتاح شد

افتتاح خط تولید انبوه مته حفاری جهاد دانشگاهی خوزستان خط تولید 
انبوه مته حفاری جهاد دانشگاهی خوزستان با مشارکت بانک ملی ایران 
طی مراسمی در قالب ویدئو کنفرانس توسط معاون اول رییس جمهور 

افتتاح شد.
در خط تولید انبوه مته حفاری سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان واحدهای 
طراحی، جوشکاری، رنگ آمیزی، اسنبل، کنترل کیفی و اپراتورهای ساخت فعال 
هستند و تسهیالت اعطایی بانک ملی ایران در قالب سرمایه ثابت و جهت خرید 
ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز تولید، به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال در اختیار سازمان 

جهاد دانشگاهی استان قرار گرفته است.
اسحاق جهانگیری پیش از افتتاح خط تولید مته حفاری عنوان کرد: خوشحال 
هستیم مته حفاری که یکی از اقالم استراتژیک و پرمصرف صنعت نفت است، امروز 

بومی سازی شد و توانستیم به دانش فنی آن دست پیدا کنیم.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون:

حمایت از طرح های ملی سبب توسعه اشتغال است
حمایت و پشتیبانی این بانک از طرح های بزرگ ملی نظیر: طرح اشتغال 
فراگیر و اشتغال روستایی اثر مستقیمی بر حفظ و ایجاد اشتغال داشته 

است.
حجت اله مهدیان، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در چهارمین 
جشنواره پژوهشی کارکنان بانک توسعه تعاون ضمن گرامیداشت هفته پژوهش بابیان 
مطلب فوق اظهار داشت: تعهد این بانک در حمایت از دو طرح ملی اشتغال فراگیر 
و روستایی بالغ بر 1۰ هزار میلیارد ریال بوده است که بر این اساس تاکنون افزون بر 
9۵۵۰ میلیارد ریال از آن در جهت توسعه فعالیت تشکل های اقتصادی واجد شرایط 

پرداخت شده است.

از اول دی ماه تا پایان اسفندماه سال جاری اجرایی می شود

آغاز طرح همراز باشگاه مشتریان بانک سینا
بانک سینا به منظور ارج نهادن به اعتماد مشتریان و ترغیب به استفاده از 

همراه بانک سینا، طرح همراز را با جوایز ارزنده اجرایی کرد.
  در طرح همراز باشگاه مشتریان بانک سینا که به مدت سه ماه از اول دی ماه تا 
پایان اسفندماه سال جاری اجرا خواهد شد، به کاربران فعال همراه بانک سینا که در 
طول اجرای طرح اقدام به انجام تراکنش های بانکی از این درگاه  نمایند و موفق به 
کسب حداقل 3۰۰ امتیاز در باشگاه مشتریان بانک سینا شوند جوایز ارزنده ای به 

قید قرعه اعطا خواهد کرد.

نتیجه آرای سهامداران بانک پاسارگاد مشخص شد

تعیین بازرسان اصلی و علی البدل بانک پاسارگاد
با شمارش آرای سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه، مؤسسه »دایا 
رهیافت« به عنوان بازرس اصلی بانک پاسارگاد، برای سال مالی منتهی به 

29 اسفند 1397 انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر 
آرای  شمارش  از  پس  گفت:  خبر  این  اعالم  بانک پاسارگاد ضمن  روابط عمومی 
سهامداران در خصوص انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل، مؤسسه »دایا رهیافت« 
بازرس  به عنوان  مشهود«  ایران  پرداز  »آزمون  مؤسسه  و  اصلی  بازرس  به عنوان 
علی البدل انتخاب شدند. وی ادامه داد: به دنبال برگزاری موفق مجمع عمومی عادی 
سالیانه بانک پاسارگاد در تاریخ 28 آذر و تصویب مصوبات مجمع با اکثریت آرای 
سهامداران، امیدوار هستیم به زودی و پس از طی مراحل قانونی، نماد بانک پاسارگاد 

در بورس بازگشایی شده و شاهد بازگشت این نماد به روال عادی باشیم.
رفیعی ضمن تشکر از سهامداران بانک پاسارگاد به دلیل همراهی با این بانک و 
همچنین حضور اکثریت آنها در مجمع تصریح کرد: بانک پاسارگاد ضمن رعایت 
کلیه ی قوانین و مقررات وضع شده از سوی نهادهای نظارتی، تمام تالش خود را 
برای حفظ و تأمین حقوق سهامداران خود به کار بسته و همچون گذشته با گام هایی 

استوار و پرصالبت مسیر موفقیت را طی خواهد کرد.

بازدید مدیر عامل بانک صنعت و معدن از طرح های 
توسعه گروه صنعتی و پژوهشی زر   

مهری  حسین  زر،  پژوهشی  و  صنعتی  گروه  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیرعامل بانک صنعت و معدن سه شنبه 27 آذر از طرح های توسعه، 
سایت های تولیدی و دانش بنیان گروه صنعتی و پژوهشی زر دیدن کرد 
و از نزدیک در جریان روند احداث بزرگترین مجتمع تولید محصوالت 

کانفکشنری خاورمیانه، قرار گرفت.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن، گروه صنعتی و پژوهشی زر را یک مجموعه 
تولیدی سخت کوش و نوآور معرفی کرد که همواره در مسیر توسعه حرکت می 
کند و گفت: »وجود تفکر توسعه و نوآوری در این گروه صنعتی باعث مسرت است، 
خوشحالم که این گروه صنعتی در یک نقطه متوقف نمی شود و همواره در مسیر 

توسعه و نوآوری گام بر می دارد«.
وی ادامه داد: »این اندیشه و تالش جای تقدیر و تشکر دارد و باید به وجود 
صنعتگراِن سخت کوشی مثل مدیران و متخصصان گروه صنعتی و پژوهشی زر 

افتخار کرد که به دنبال خلق زنجیره ارزش در تولیدات خود هستند«.
مهری طی بازدید از پروژه بزرگ تولید محصوالت کانفکشنری، سرعت پیشرفت 
این پروژه را رضایت بخش ارزیابی کرد و گفت: »سرعت و کیفیت ساخت پروژه 
کانفکشنری را بسیار رضایت بخش دیدم و امید دارم گروه صنعتی زر پس از اتمام 

این پروژه بزرگ، جهش مهمی را در صنعت کیک و بیسکوییت کشور پدید آورد«.

در جلسه هیات دولت و به ریاست روحانی صورت گرفت،

تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر 
پارسیان

در جلسه هیات دولت به ریاست رئیس جمهور و با تصویب هیات وزیران 
طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان تعیین شد.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، اعضای هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه به 
ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، ارقام کلی منابع و مصارف الیحه بودجه سال 
1398 کل کشور را با هدف صرفه جویی بیشتر و الحاق چند تبصره به آن، بازنگری 
کردند و طرح جامع 2 منطقه ویژه اقتصادی را نیز به تصویب رساندند. منطقه ویژه 
صنایع انرژی بر پارسیان با مساحتی حدود 1۰ هزارهکتار در 3۰ کیلومتری شرق 
عسلویه و غرب استان هرمزگان و مرز سه استان هرمزگان، بوشهر و فارس به عنوان 
گزینه های محل استقرار صنایع انرژی بر انتخاب شد. این منطقه ویژه اقتصادی سال 

89 به تصویب هیات وزیران و نمایندگان مجلس شورای اسالمی رسید.

چگونگی تخصیص بودجه بررسی شداخبار

دوئل فرهنگ و بازار کار در بودجه 97
  انتشار بودجه نهادهای مختلف در سال گذشته با انتقاد 
جامعه نسبت به این ارقام همراه شد. نهادهایی که این 
میزان باالی بودجه را برای تبلیغات و بخش های فرهنگی 
دریافت کردند و اکنون با توجه به شرایط اقتصادی پر فراز 
و نشیب کشور ایران و فشار تحریم ها، بودجه این نهادها 

در سال 1397 قابل بررسی و شاید تغییر باشد.
بعضی از اعضای مجلس و مسئوالن در ابتدا با تاکید بر نیاز 
جامعه به موضوع و ثمره فعالیت این حوزه ها، در صدد توجیه 
تخصیص رقم ها برآمدند، اما این تالش تاثیری بر نگاه انتقادی 
جامعه نسبت به این ارقام نداشت، در نتیجه بودجه های سال 
1397 نسبت به سال گذشته با تغییرات محسوس همراه شده 
است و این تغییرات تا اندازه ای از کاهش سهم نهادهای مورد 
بحث خبر می دهد. با وجود این تغییر همچنان خبر از تخصیص 
رقم های میلیاردی برای موسسه های تبلیغاتی به گوش می رسد 
و در مقابل جامعه نسبت به این عملکرد سازمان برنامه بودجه 
کشور نگاه متفاوت و حتی انتقادی دارد. بسیاری از افراد جامعه 
انتقال این بودجه به بازار کار و بخش خصوصی را عاملی در جهت 
بهبود اقتصاد پر مشکل ایران می دانند زیرا با توجه به اینکه اقتصاد 
زیر بنای رشد فرهنگی و اجتماعی است، اکنون رفع بحران های 

اقتصادی کشور در اولویت افراد جامعه قرار دارد. 
بودجه ها را برای کاهش بیکاری هزینه کنید 

درباره این مسئله نظر بعضی از صاحبان کار و دانشجوها را 
جویا شده ایم. داوود که مدیریت سوپر مارکتی واقع در خیابان 
کریم خان زند را بر عهده دارد درخصوص انتقال بودجه نهادهای 
خاص به بازار کار نگاه مثبتی دارد و در این مورد به »ابتکار« 
می گوید: »در شرایطی که بسیاری از کاالها بنا به شرایط ضعیف 
اقتصادی، تحریم ها و نوسانات قیمت ارز با توجه به حجم باالی 
بیکاری و نیاز کشور به افزایش تولید داخلی، قطعا باید بودجه 
برخی نهادها وارد بازار کار شود زیرا تخصیص بودجه به نهادهای 
تعلق  افراد خاص  بعضی  به دکان  فرهنگی صرفا  و  تبلیغاتی 
می گیرد و ثمره مثبت ناشی از این رویکرد، شامل افراد کمتری 
در جامعه خواهد شد از این نظر که این نهادها تنها مخاطبان 
خاصی دارند«. او در ادامه همین موضوع توضیح می دهد: »وقتی 
بسیاری از کاالها به خاطر تحریم ها وارد کشور نمی شود، نیاز به 
بهبود بازار داخلی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود و به 
همین دلیل حذف بودجه برخی نهادهایی که از راه های دیگری 
نیز کسب درآمد می کنند و نیاز به ارقام باالیی ندارند، تاثیر 
مناسبی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. من حذف بودجه های 
اینچنینی را به کاهش آن ها ترجیح می دهم و امیدوارم این کار، 
کمکی برای اقتصاد کشوری که اکثریت آن اکنون جوان هستند 

در سال آینده باشد«.
بودجه در جهت تولیدات داخلی نوشته شود

نظر فرد شاغل در سوپر مارکت تا حد زیادی قابل پیش بینی 
است زیرا او هر روز با نبود کاالهای سابق بیش از پیش نیاز به 
تولید داخلی را درک می کند و شاهد کاهش قدرت خرید روزانه 
خانواده ها است. حال برای در نظر گرفتن اقشار مختلف جامعه 
تهران  دانشگاه  ارتباطات  دانشجوی  عنوان  به  را  نوشین  نظر 
مرکز درباره کاهش بودجه برخی نهادهای یادشده، می پرسیم. 

همچنین قابل پیش بینی است که نگاه یک دانشجوی رشته 
برخی  برای  بودجه  تخصیص  به  نسبت  اندازه ای  تا  ارتباطات 
نهاد های فرهنگی در صورت ایجاد شرایطی خاص، مثبت است 
اما او در راستای اهمیت ورود بودجه بیشتر به بازار کار تاکید 
دارد و آن را برای از بین بردن بیکاری بسیار مفید می داند. این 
دانشجوی ارتباطات درخصوص تزریق بودجه برای رونق گرفتن 
بازار داخلی می گوید: »اگر این بودجه ها توسط برخی نهادها 
به خصوص  و  افراد  از  زیادی  تعداد  برای  اشتغالزایی  به  منجر 
امیدواری  باعث  اتفاق مثبتی است که می تواند  جوانان شود، 
جامعه شود اما با این حال رقم های بودجه برخی از نهادهای 
خاص باید نسبت به سال های گذشته کاهش یابد. همچنین 
بسیاری از این موسسه ها عالوه بر این بودجه، رقمی جداگانه 
برای تبلیغ و اجرای برخی همایش ها دریافت می کنند که به 
 نظر همین مبالغ برای ادامه فعالیت شان کفایت کند«. او درباره 
میزان نیاز جامعه امروز به چنین تغییراتی در زمینه بودجه 
اضافه می کند: »اگر مسئوالن فعالیت این نهادها را برابر با رشد 
فرهنگ می دانند، باید در نظر بگیرند رشد بخش های خصوصی 
منجر به ارتقای بخش های دیگر جامعه نیز خواهد شد بنابراین 
سازمان برنامه و بودجه کشور باید در لحظه پر التهاب اقتصادی 
دهد«.  اختصاص  داخلی  کار  بازار  بهبود  به  را  اولویت   امروز، 
نوشین در پایان با اشاره به نظرات مردم ادامه می دهد: »همان طور 
که از نظرهای برخی دوستان و دیگر مردم مشخص است، اولویت 
جامعه امروز حتی از دید اقشار فرهنگی، این است که بهتر است 
بودجه در جهت رشد اقتصاد و بازار نوشته و تخصیص داده شود.« 

موضوع کاهش یا حذف ردیف های بودجه و اعمال نظارت بر 
این روند و چگونگی انجام آن و همچنین تغییرات بودجه سال 
1398 را با یکی از نمایندگان مجلس در میان گذاشتیم. محمد 
حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
در مورد بررسی بودجه سال آینده و به خصوص بودجه نهادهای 
مختلف می گوید: »در رابطه با بحث بودجه در حوزه های سالمت، 
عمران، فرهنگ و ... باید به اولویت ها، آسیب ها و اهداف اسناد باال 
دستی، این ارقام اختصاص یابد و البته سهم بودجه بخش های 
فرهنگی تنها حدود 4 درصد از کل بودجه کشور است. حال 
این رقم با توجه به صحبت مقام معظم رهبری درباره شبیخون 
فرهنگی، باید افزایش یابد. اینچنین فکر نکنید که انتقال این 
رقم به حوزه اقتصاد الزاما تاثیرگذاری بهتری دارد زیرا این ارقام 
به یک شخص تعلق نگرفته و عوامل مربوط به هر نهاد از این 
با  است.  داشته  همراه  به  اشتغالزایی  و  کرده  استفاده  بودجه 
همه این مسائل موجود و اهمیت بخش فرهنگی، همکاران ما 
در مجلس سهم نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی در بودجه بندی 
 سال جاری را نسبت به سال 1396 تا حد زیادی کاهش دادند«. 
او در ادامه درباره چگونگی این کاهش و نظارت بر بودجه بندی 
ادامه می دهد: » در قانون بودجه سال 97  مقرر شد که رقم مربوط 
به این نهادها کاهش یابد و زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی قرار بگیرد. این وزارت نسبت به درخواست هر موسسه 
رقمی را صرفا در جهت فعالیت خاص و ذکر شده توسط درخواست 
کننده، پرداخت می کند. شیوه سابق در پرداخت بودجه ها را تغییر 
دادیم و تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کمیته ای 

طراحی شده که برای درخواست هر نهاد به بررسی می پردازد. در 
این کمیته معاون وزارت ارشاد، نماینده ای از کمیسیون فرهنگی 
مجلس و فردی از سازمان برنامه و بودجه حضور پیدا می کنند 
 و نسبت به درخواست ها رسیدگی و تصمیم گیری می شود«. 
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره میزان کاهش 
رقم بودجه تبلیغات فرهنگی اضافه می کند: » در حال حاضر 
رقم دقیقی را در ذهن ندارم اما در سال 1396 این رقم حدود 
دویست و سی میلیارد بوده که اکنون شاید تنها 3۰ میلیارد و 
با نظارت وزارت ارشاد به بخش تبلیغات و فرهنگ اختصاص 
داده ایم. ببینید به طور قطع در شرایطی که حقوق کارمندان به 
سختی پرداخت می شود ما مانند گذشته بودجه بندی نخواهیم 
کرد، اما در نظر بگیرید که نمی توان ناگهان بودجه برخی نهادها را 
به طور کامل حذف کرد. هر نهاد با توجه به بودجه سال های قبل 
برنامه ریزی هایی می کند و امکان حذف آن وجود ندارد، اما بودجه 
برخی نهادها با توجه به ضرورت فعالیت ها و تاثیرگذاری شان به 
تدریج کمتر می شود و به این طریق شرایط مساعدتری برای سایر 

بخش ها ایجاد خواهد شد«. 
حسینی در پایان بیان می                              کند: » نیازهای اولیه اهمیت زیادی 
دارد اما فراموش نکنیم که فرهنگ را نمی توان نادیده گرفت  ولی 
با شیوه هایی در صدد تخصیص بهینه رقم ها شده ایم. در گذشته 
موسسه ها برای تهیه تجهیزات، رسیدگی به مکان فعالیت و 
هزینه های مختلف رقمی را مد نظر داشتند و امروز تنها برای 
برگزاری فعالیت های فرهنگی که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی تایید شود رقم را دریافت می کنند«.

در اجرای قرارداد بیمه تکمیلی درمان انجام می گیرد

تالش بیمه دی جهت ارائه خدمات به جامعه ایثارگر
بیمه دی در اجرای قرارداد بیمه تکمیلی درمان خانواده های معظم ایثارگران و جانبازان با پایش عملکرد نسبت به ارائه بهینه خدمات می کوشد.   در حال حاضر بیمه دی در حدود یک میلیون و ٣٠٠ هزار نفر از جامعه هدف را تحت پوشش دارد که 
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بازارهای هدف صادراتی به پایداری و شفافیت اهمیت زیادی می دهند و 
تنها با فروشندگانی کار می کنند که این دو ویژگی مهم را دارا باشند تا از 
تامین محصول مورد نظرشان در فواصل مختلف اطمینان پیدا کنند. بورس 
کاال این امکان را فراهم می کند که با ایجاد نظام شفاف عرضه و تقاضا و 
تبعیت قیمت ها از این نظام به همراه عرضه مستمر، اعتمادها به محصول 

ایرانی جلب شود.
به گزارش ایلنا، مهدی افنانی کارشناس بازار سرمایه با بیان مطلب فوق گفت: 
پیش از عرضه زعفران در بورس مالحظه می شد که چگونه دالل بازی برای این 
محصول صادارتی بازار سیاه ایجاد می کرد و در عین حال که هیچ شفافیتی در بازار 
وجود نداشت، کشاورزان به حق واقعی خود نیز نمی رسیدند. همه فعاالن بازار که 
عرضه زعفران در بورس، اتفاقات و نوسانات آن را با جزئیات پیگیری کرده اند، به 
خوبی مالحظه می کنند که یک نظام شفاف چگونه توانست عرضه و تقاضا و حتی 

قیمت این محصول استراتژیک را به نظم و سیاقی مشخص درآورد. باید بر این نکته 
تاکید کرد که برای حفظ بازار همچنان ثبات رویه را در دستور کار قرار دهیم. از آنجا 
که زعفران کاالیی صادراتی است، با پایداری این بازار ثابت می توان برای بازارهای 
صادراتی نیز برنامه ریزی دقیق تری داشت. بازارهای هدف به پایداری و شفافیت اعتقاد 
دارند و به این ترتیب می توان با برقراری نظامی شفاف، برنامه ریزی بلندمدت برای 
بازارهای صادارتی داشت. ما باید ارتباط  مان را با فروشندگان جهانی از طریق بورس 
کاال ادامه دهیم ، در این صورت نوسانات و اتفاقات حاشیه ای نخواهند توانست در 

قیمت گذاری ما در عرصه جهانی خللی ایجاد کنند.
به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه، ایران تولیدکننده اصلی زعفران است و اگر با 
همین روال و قیمت گذاری در بورس کاال پیش برویم، تولید ما افزایش پیدا خواهد 
کرد. اگر ثبات رویه را ادامه دهیم، می تواند این اعتماد را به وجود آورد که در بلندمدت 

قیمت و برند زعفران را کامل در دست خود بگیریم. 

حضرت آیت اهلل سید حسن خمینی یادگار حضرت امام 
)ره( و رییس تولیت آستان مقدس حرم مطهر ایشان در 
از  ایران  الحسنه مهر  بانک قرض  ارشد  با مدیران  دیدار 
عملکرد مطلوب و گام های موثر این بانک در مسیر کمك 

به نیازمندان تقدیر كرد.
به گزارش ابتکار به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران 
به همراه پدرام رییس هیات مدیره، توكلی و تلیكانی اعضای هیات 
مدیره، وكیل مشاور مدیرعامل و رئیس اداره كل حوزه مدیریت و 
رنجبر رئیس اداره كل روابط عمومی و بازاریابی، با حضور در دفتر 
تولیت آستان مقدس حرم مطهر حضرت امام خمینی )ره( با آیت 

اهلل سید حسن خمینی )مدظله العالی( دیدار كردند.
خدمت به نیازمندان؛ سرلوحه امور

آیت اهلل سید حسن خمینی در این دیدار بیان داشت: خداوند 
انشاهلل خیر و برکت خود را به مجموعه شما نازل کند زیرا خدمت 
به نیازمندان و مستضعفین کار بسیار حائز اهمیتی است که باید 
در سرلوحه امور قرار گیرد. وی افزود: دستگیری از مردم به ویژه 
نیازمندان کار بسیار شایسته ای است و چه بهتر آنکه به نیازمندانی 
خدمت شود که به استیصال رسیده اند. دستگیری از این اقشار 
دارای ثمرات معنوی زیاد است و دعای آنها به مراتب، بیشتر اثر 

گذار خواهد بود.
پویایی و تخصص دو ویژگی اصلی بانک قرض الحسنه مهر ایران
رئیس تولیت آستان مقدس حرم مطهر حضرت امام خمینی 
)ره( با اشاره به عملکرد مثبت بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
حوزه های بانکداری و مسئولیت های اجتماعی اظهارداشت: این 
بانک از شاخص های خیلی خوبی برخوردار است و میزان پایین 

مطالبات معوق این بانك نشانه ای از تعهد و التزام مشتریان به 
خدمات بانك است. وی خاطرنشان کرد: آمارهای مرتبط با سپرده 
های مردمی و منابع قرض الحسنه جذب شده در این بانک بسیار 
مطلوب است و اقدامات شایسته و مناسبی نیز در حوزه های 
توانمندسازی نیازمندان و پرداخت تسهیالت قرض الحسنه انجام 
کرده است. آیت اهلل سید حسن خمینی تصریح کرد: بدنه سبک 
و پویای بانک قرض الحسنه مهر ایران که از جوانان باتجربه و 
متخصص تشكیل شده است نیز از دیگر امتیازات این بانك به 
شمار می آید، تالش كنید تا شاكله ی آن به همین منوال باقی 
بماند. وی افزود: امیدواریم تا بانک قرض الحسنه مهر ایران بیش 
از پیش در جامعه منشاء اثر باشد و دوره خوبی را پیش روی خود 

قرار دهد.
بانک قرض الحسنه مهر ایران جایگاه خود را در کشور 

یافته است

در این دیدار، دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
مهر ایران گزارش مبسوطی از خدمات و طرح های ارائه شده در 
حوزه توانمندسازی نیازمندان، انجام مسئولیت های اجتماعی، 
حمایت از مددخواهان جامعه با پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
و تالش برای تسریع در رونق اقتصادی با حمایت از کارآفرینی 
و اشتغالزایی ارائه داد. دکتر اکبری ضمن تاکید بر شاخص های 
مثبت بانک قرض الحسنه مهر ایران بیان داشت: خوشبختانه این 
بانك با تالش های مدیران و همكاران در سال های گذشته جایگاه 
خود را در كشور پیدا كرده است. وی افزود: این بانک تنها در 
مسیر ترویج فرهنگ غنی قرض الحسنه فعالیت می کند و اقدامات 
موثری برای توسعه بانکداری اسالمی در بستر قرض الحسنه انجام 

داده است.
پرداخت 4 میلیون فقره تسهیالت قرض الحسنه طی یازده سال
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران درباره خدمات ارائه شده 

به هموطنان بیان داشت: این بانک نزدیک به 6 میلیون نفر مشتری 
دارد که بالغ بر 4 میلیون نفر از آنان از طرح های تسهیالتی بانك 

به ارزش 3۰ هزار میلیارد تومان برخوردار شده اند.
وی افزود:3 میلیون و 2۰۰ هزار فقره از تسهیالت پرداخت شده 
به متقاضیان و نیازمندان در ۵ سال گذشته صورت گرفته است و 
تقاضای باالیی برای دریافت این تسهیالت وجود دارد. همچنین به 
8۰۰ هزار نفر از این 4 میلیون نفر در 9 ماه گذشته تسهیالتی به 

ارزش بالغ بر 9 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
دکتر اکبری با اشاره به ارائه خدمات و طرح های تسهیالتی ارزان 
تر در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور اظهارداشت: تسهیالت 
اعطاء شده در مناطق كمتر برخوردار با كارمزد پایین و حتی صفر 
درصد پرداخت شده است و در سایر مناطق حداكثر كارمزد برای 

این تسهیالت 4 درصد می باشد.
2۶ درصد از تسهیالت قرض الحسنه کشور توسط بانک 

قرض الحسنه مهر ایران پرداخت شده است
اکبری با اشاره به وضعیت مطلوب سپرده های قرض الحسنه 
بانک قرض الحسنه مهر ایران در شبکه بانکی كشور اظهارداشت: 
كل منابع قرض الحسنه جاری و پس انداز بانك های كشور 2۵۰ 
هزار میلیارد تومان است كه 13 هزار میلیارد تومان آن نزد بانك 

قرض الحسنه مهر ایران سپرده گذاری شده است.
وی ادامه داد: اما تسهیالت قرض الحسنه پرداخت شده توسط 
سایر بانک ها، ۵۰ هزار میلیارد تومان است که از ای میزان نزدیک 
به 13 هزار میلیارد تومان آن توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران 
پرداخت شده است یعنی چیزی نزدیك به 26 درصد. مدیرعامل 
بانک قرض الحسنه مهر ایران افزود: البته این بانک در جذب منابع 
قرض الحسنه در استان های کشور بسیار موفق تر از سایر بانک ها 

عمل كرده است و همیشه در رتبه اول قرار دارد.

آیت اهلل سیدحسن خمینی:

شاخص های برتر بانک قرض الحسنه مهر ایران در دستگیری از نيازمندان


