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بانک
معاون امنیتی و سیاسی استانداری سمنان:

بانک شهر نماد عمرانی وآبادانی
شهرهاست

سرویس بانکها-
حسن اسالمی راد در
دیدار با رییس سرپرستی
منطقه  6بانک شهر ،با
بیان این مطلب افزود:
خوشبختانه طی چند
سال گذشته هموطنان بیش از پیش به این بانک
اعتماد کرده و سرمایه خود را در اختیار آن قرار
داده اند تا در عمران شهرهای خود استفاده شود.
به گزارش امتیاز و به نقل از مرکز ارتباطات
و روابط عمومی بانک شهر وی با تاکید بر لزوم
سرمایه گذاری بانک شهر درتمامی شهرها افزود:
بانک شهر در زمان مشکالت که برای موسسات
مالی پیش آمد ،مآمن امنی برای مردم و سپرده
گذاران برای جلب رضایت عمومی مردم بود.
اسالمی راد افزود :هرچه به رشد و پیشرفت
ظرفیت های بانک شهر بپردازیم ،قطعا سبب
افزایش قدرت مدیریت شهری خواهد شد ،به
شکلی که در این موضوع منافع شهرداری و منافع
مردم باید به صورت کلی در اولویت قرار گیرد.وی
تصریح کرد .:انتظار میرود در سال اقتصاد مقاومتی
،تولید و اشتغال با حمایتهای بانکها و به ویژه
بانک مردمی شهر  ،این مهم ،هرچه بیشتر رونق
گیرد .وی تقویت بخش اقتصادی در حوزه استان
سمنان را یکی از اولویت های اصلی دولت عنوان
کرد و ادامه داد :تاجایی که امکانپذیر است از
منابع و خطوط اعتباری بانک شهر در جهت تامین
سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان استفاده
خواهد شد.

اعطای بیش از  28هزار فقره تسهیالت
ازدواج و تهیه جهیزیه تا 17شهریور ماه

سرویس بانکها-
بانک رفاه از ابتدای
مردادماه تا هفدهم
شهریور ماه سالجاری
تعداد  28هزار و 773
فقره تسهیالت قرض
الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
بانک رفاه ،در اجرای دستورالعمل بانک مرکزی
و طرح ضربتی پرداخت تسهیالت قرض الحسنه
ازدواج  ،شعب بانک رفاه در سراسر کشور از اول
مرداد تا  17شهریور ماه نسبت به پرداخت این
تسهیالت به متقاضیان واجد شرایط اقدام و 28
هزار و  773فقره تسهیالت ده میلیون تومانی
پرداخت کرده اند.ادارات امور شعب این بانک در
استان های خراسان رضوی ،خوزستان ،مازندران و
آذربایجان غربی به ترتیب دارای بیشترین پرداختی
به تعداد  1766 ،2848 ،3624و  1627فقره
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه
بوده اند.
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صادرات فوالد در دولت یازدهم از  200هزار به  6میلیون تن رسید

رییس هیات عامل سازمان توسعه
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
(ایمیدرو) صادرات فوالد در سال 1391
را حدود  200هزار تن ذکر کرد و گفت:
صادرات فوالد در دولت یازدهم افزایش
یافت و پارسال به  6میلیون تن رسید.
مهدی کرباسیان در آیین تودیع و
معارفه مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران
افزود :در سال  1391که صادرات فوالد ما
به  200هزار تن کاهش پیدا کرده بود،
مجبور شدیم  10میلیون تن فوالد از
کشورهای دیگر وارد کنیم .وی یادآوری
کرد «فوالد ایران به کانادا و کشورهای
اروپایی و آسیایی صادر می شود» و گفت:
به دست آوردن بازار کار بسیارر دشوار
است؛ تصور کنید باید سهمی از بازار را
از کشوری مانند چین -با صادرات 800
میلیون تن در سال -بگیریم.
افزایش ظرفیت فوالد به 31
میلیون تن
معاون وزیر صنعت ،معدن و
تجارت گفت :ظرفیت فوالد کشوردر
دولت یازدهم از  22میلیون تن به 31
میلیون تن افزایش پیدا کرده است .وی

میزان تولید پارسال فوالد را  17میلیون
تن عنوان کرد و ادامه داد :امیدواریم
امسال سهم خود در بازارهای جهانی
فوالد را حفظ کنیم و تولید را نیز از
 17میلیون به  20میلیون تن افزایش
دهیم.کرباسیان اطمینان داد با ظرفیت
های موجود در کشور مانند برخورداری
از سنگ آهن و گاز ،تعامل های جهانی،
سرمایه گذاری جدید و همچنین
فناوری های نوین ،می توان جایگاه
ایران را در سبد فوالد دنیا ارتقا داد.

انحاللغیرکارشناسیشرکتملی
فوالدایران
رییس هیات عامل ایدرو به انحالل
شرکت ملی فوالد ایران در سال 1392
اشاره کرد و گفت :انحالل شرکت
ملی فوالد ایران اتفاقی نامیمون و
غیرکارشناسی بود؛ سیاستگذاران این
طرح می توانستند دایره فعالیت شرکت
را کوچک یا  90درصد وظایف آن را
به بخشی دیگر واگذار کنند اما انحالل
شرکت ،به معنی حذف صورت مساله

بود .دولت یازدهم در آغاز کار خود جلو
این انحالل را گرفت.وی درباره هفت
طرح کالن فوالدی کشور گفت :اسحاق
جهانگیری در سال  1383وزیر صنایع و
معادن بود و طرحی را برای تولید چهار
میلیون تن فوالد ارایه کرد که در دولت
هشتم تصویب نشد یا تصویب شد اما
ابالغ نشد.کرباسیان اضافه کرد :این
طرح در دولت نهم به شورای اقتصاد می
رود و تصمیم گرفته می شود به جای
اضافه شدن چهار میلیون تن به ظرفیت
تولید فوالد کشور ،هفت طرح  800هزار
تنی در سطح کشور ساخته شود؛ کلنگ
این طرح ها بدون اینکه امکانات اولیه
ای مانند آب و برق داشته باشند ،در
یک هفته زده شد.وی گفت :از نظر
اجتماعی ،پس از کلنگ زنی یک طرح
در یک منطقه ،اجرا نکردن آن تبعاتی
دارد .این مسائل حتی اجازه نمی دهد
نوع طرح را تغییر دهید؛ برای نمونه به
جای طرح فوالدی یک کارخانه بزرگ
دیگر در آن مکان بسازید.طرحهای
هفتگانه فوالد استانی شامل طرح فوالد
سفیددشت در استان چهارمحال و

بختیاری ،نی ریز در استان فارس ،میانه
در استان آذربایجانشرقی ،شادگان در
استان خوزستان ،بافت در استان کرمان،
قائنات در استان خراسان جنوبی و طرح
فوالد سبزوار در استان خراسانرضوی
است .طرحهای فوالد استانی از شهریور
سال  1385کلنگزنی شدند اما به
دلیل مشکالت تامین نقدینگی معوق
مانده بود که از نیمه دوم سال 1392
در دولت یازدهم با تالشهای ایمیدرو و
حل مشکل نقدینگی به ویژه با مشارکت
بخش خصوصی ،ساخت این واحدها
بیشتر سرعت گرفت.
در بخش معدن به صورت
جزیره ای عمل نشود
معاون وزیر صنعت در بخش دیگری
از سخنان خود گفت :دولت دوازدهم تاکید
دارد هماهنگی در معدن و صنایع معدنی
بیش از گذشته باشد و در این بخش به
صورت جزیره ای عمل نشود .کرباسیان
در تشریح انتظاراتش از شرکت ملی فوالد
ایران افزود :انتظار داریم نقشه راه هر سه
ماه یک بار به روز شود و نظارت کافی بر
این برنامه در دستور کار قرار گیرد.

رئیس بانک مرکزی تاکید کرد:

سیف :دالر گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری نیست

رئیس بانک مرکزی تاکید کرد که دالر گزینه مناسبی برای
سرمایه گذاری نیست و سپردههای بانکی بازده به مراتب بهتری دارد.
ولی اهلل سیف در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران
ابتدا درباره نرخ سود بانکی گفت :از  11شهریورماه بانکها ملزم به
رعایت دستورالعمل بانک مرکزی شدند و بخش نظارت بانک مرکزی
هر روزه در شعب مختلف بانکها حضور پیدا کرده و بررسی میکنند.
وی افزود :طبق اطالعاتی که به دست ما می رسد خوشبختانه
عمومیتی در اجرای دقیق این دستورالعمل وجود دارد و موارد بسیار
نادر و تخلفات کوچکی بوده که منجر به عزل رئیس شعبه شده است.
بنابراین بانکها مصمم به رعایت این انضباط هستند .چرا که از هر
نظر منفعت دارد چه برای خود بانکها و چه برای اقتصاد کشور.
رئیس بانک مرکزی تاکید کرد :در آیندهای نزدیک نیز درباره
تسهیالت نیز محدودیتهایی ایجاد میکنیم که آنها نیز ابالغ خواهد
شد.
سیف همچنین درباره نرخ ارز ،تصریح کرد :نرخ دالر در 5
فروردین  3 ،96هزار و  820تومان بود که اخیرا و روز گذشته به 3
هزار و  903یا  4تومان رسید و این نشان دهنده  2.2درصد افزایش
در طول این مدت بوده که متوسط ماهیانه کمتر از  0.5درصد است،
بنابراین به نظر نمی آید نگرانی خاصی در این زمینه وجود داشته
باشد.
وی خاطر نشان کرد :آنچه مسلم است دقت نظرهای بانک
مرکزی و دولت در مجموع بر کنترل نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از

افزایشها و هیجانی نرخ ارز است و آنچه مسلم است سرمایهگذاری
در نرخ دالر به هیچ وجه اقتصادی نیست و سپردههای بانکی به مراتب
بازدهی بهتری دارد و افزایش قیمت دالر در بلند مدت به هیچ وجه
نمیتواند با آن رقابت کند .بنابراین دالر گزینه مطلوبی برای سرمایه
گذاری نیست .رئیس بانک مرکزی همچنین گفت :دامنه نوسانات نیز
در مدت این  6ماه بسیار محدود و چیزی حدود  190تومان است که
آنهم حدود  5درصد دامنه نوسان دارد که این نیز جای نگرانی نیست
و نشانه ثبات در اقتصاد است.
سیف یادآور شد :گفته شده بود که دولت به افزایش تمایل دارد و
این به هیچ وجه درست نیست ،دولت تمایل به اقداماتی دارد که منجر
به ثبات در اقتصاد کشور شود و بتواند اقتصاد را توام با آرامش هدایت
کند و فعاالن اقتصادی افق پیشبینی مناسبی از شرایط اقتصادی
کشور را داشته باشند که خوشبختانه مثل  4سال گذشته در این 6
ماه نیز شاهد این وضعیت بودیم.
وی همچنین درخصوص طرح قرضالحسنه ازدواج گفت :این
طرح خوشبختانه براساس پیشبینیهای ما جلو می رود و عملکرد
خیلی خوبی داشته و از ابتدای سال  96تاکنون  692هزار مورد
پرداخت شده که  360هزار مورد از این تعداد مربوط به همین دوره
هفت هفتهای است که از طرح میگذرد و در طول این مدت 500
هزار مورد در صف نوبت بودند که در همین مدت  125هزار مورد
به آن اضافه شده که از این  625هزار مورد 360 ،هزار پرداخت
شده و حدود  260هزار مورد در نوبت داریم و این طرح ادامه پیدا

می کند تا زمانی که صف به صفر برسد .رئیس بانک مرکزی تاکید
کرد :امیدواریم این روند به طور مطلوب پیش رود و یکی از ویژگی
های اقدامات انجام شده این است که در استانهای کمتر توسعه
یافته ،رشد بیشتری داشته و امیدواریم که بتواند نیاز همه مزدوجین
را تامین کند .وی درباره برخی داللیها در زمینه سپردههای مردم
در موسسههای مالی اظهار کرد :ما با مواردی که مواجه میشویم،
برخورد میکنیم اما همیشه عدهای اهل ریسک هستند و می خواهند
به دلیل نیازشان سپرده خود را زودتر نقد کنند بنابراین نمی شود که
جلوی همه این موارد را گرفت .سیف همچنین گفت که به هیچ وجه
سخنگوی تیم اقتصادی دولت نیست و فقط مسائل مربوط به بانک
مرکزی را توضیح می دهد.

بانك
پروانه فعالیت موزه بانک ملی ایران
صادر شد

سرویس بانکها-
مدیرکل موزه ها و
اموال منقول تاریخی -
فرهنگی سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری ،پروانه فعالیت
موزه بانک ملی ایران را صادر کرد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
بانک ملی ایران ،پیش از این پروانه فعالیت موزه
بانک شش ماهه بود که اکنون با اتمام مراحل
راه اندازی و افتتاح رسمی ،پروانه فعالیت آن
صادر شده است.در متن این مجوز که به شماره
مجوز  962503/18802و به تاریخ 1396/6/7
صادر شده ،آمده است :نظر به بخشنامه
 45011/101015مورخ  1389/5/9معاون اول
محترم رئیس جمهور ،پروانه تاسیس موزه بانک
ملی ایران به آدرس خیابان فردوسی ،نرسیده
به چهار راه استانبول ،ادارات مرکزی بانک ملی،
ساختمان صندوق پس انداز وابسته به بانک ملی
ایران تمدید می گردد .اعتبار این پروانه از تاریخ
صدور به مدت سه سال شمسی بوده و قابل تمدید
است .موزه بانک ملی ایران در مرداد ماه سال جاری
با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
و جمعی از مقامات ارشد کشوری افتتاح شد .بازدید
این موزه شنبه تا چهارشنبه بجز ایام تعطیل ،از
ساعت  13الی  17برای عموم آزاد است.

قدردانی شرکت واحد
اتوبوسرانی اصفهان از بانک ملت

سرویس بانکها-
شرکت واحد اتوبوسرانی
اصفهان و حومه از مدیریت
شعب استان به دلیل
همکاری مطلوب با این
سازمان تجلیل کرد.
به گزارش امتیاز ،در مراسم جشنی که از
سوی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه به
مناسبت عید سعید غدیر و با حضور دکتر جمالی نژاد
شهرداراصفهان ،سرهنگ رضایی رییس پلیس راهور
استان اصفهان و جمعی دیگر از مقامات استانی برگزار
شد ،لوح سپاسی به نشانه قدردانی از تالش های
بانک ملت در دو بخش خدمات به کارکنان سازمان
اتوبوسرانی و همراهی در تجهیز ناوگان حمل و نقل
شهری به هادی حطیم ،مدیر شعب استان اصفهان
اهدا شد.بر اساس این گزارش ،بانک ملت درپی عمل
به رسالت اجتماعی خود در بهبود وضعیت حمل و
نقل در شهر اصفهان و با هدف کاهش آلودگی های
زیست محیطی و رفاه هر چه بیشتر شهروندان ،به
پذیرش عاملیت بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و
نقل شهری و مشارکت برای خرید  ۳۰۰دستگاه
اتوبوس درون شهری با پرداخت تسهیالت به سازمان
اتوبوسرانی اقدام کرده است که این پروژه استانی به
زودی به بهره برداری خواهد رسید.

