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تریبون
دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر داد:

درخواست از دادستانی برای ارایه اینترنت بدون
فیلتر به رسانهها و دانشگاهها

دبیر شورای عالی فضای مجازی از ارسال نامهای به دادستانی برای ارایه
اینترنت بدون فیلتر به برخی خبرگزاریها و دانش��گاههای بزرگ خبر داد.به
گزارش ایسنا ،
ابوالحس��ن فیروزآبادی دبیر ش��ورای عالی فضای مج��ازی  ،اظهار کرد:
به دنب��ال مکاتباتی که برخ��ی خبرگزاریهای بزرگ برای داش��تن اینترنت
بدون پاالیش یا فیلتر با ما داش��تند و همچنین درخواس��ت برخی روس��ای
دانش��گاههای بزرگ کش��ور ،ما هم مکاتبهای با دادستانی کل کشور در این
زمینه داش��تیم و البته مذاکرات شفاهی هم پیش از این با ایشان داشتیم و
صحبتهایی هم در کمیسیون عالی امنیت که از کمیسیونهای شورای عالی
فضای مجازی است در این باره انجام شد و در مجموع به این نتیجه رسیدیم
که باید اینترنت مناس��بتر و بدون فیلتر در اختیار رس��انهها و دانشگاههای
بزرگ قرار بگیرد.
وی اظهار کرد :امیدواریم دادس��تان کل کشور به عنوان رییس کارگروه
تعیین مصادیق مجرمانه ،سازوکارهای قانونی الزم را طی کنند و این کار در
اسرع وقت انجام شود و بنده این موضوع را به عنوان بشارتی در روز خبرنگار
به شما اعالم میکنم.

قیمت نهایی روغن نباتی در انتظار تائید
ستاد تنظیم بازار

ی��ک مقام مس��ئول با بیان اینکه س��ازمان حمای��ت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان قیمت جدید روغن نباتی را تائید کرده اس��ت ،گفت :س��تاد
تنظیم بازار نرخ نهایی را اعالم خواهد کرد.
به گزارش مهر ،داریوش محمودی گفت :سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنن��دگان ،به تازگی قیمت جدید روغن نباتی را تائید کرده و بعد از
آن ،س��تاد تنظیم بازار هم باید نرخ های جدید را تائید نماید؛ بر این اساس
در صورت تائید نهایی ،این نرخ ها قابلیت اجرایی دارد.
دبیر انجمن روغن نباتی افزود :بر اس��اس پیشنهادی که از سوی انجمن
به سازمان حمایت اعالم شده؛ برای تعیین نرخ جدید در نظر گرفتن حاشیه
سود ،نرخ تورم ،حقوق ،دستمزد و دیگر موارد ضروری است که حتما سازمان
حمایت نیز همین موارد را لحاظ می کند.
وی تصریح کرد :س��االنه بیش از  ٢٠٠میلی��ون تن روغن نباتی در دنیا
مصرف می ش��ود که  ٦٠میلیون تن آن را روغن پالم تش��کیل می دهد؛ در
حالیکه ایران کمتر از یک درصد دنیا ،روغن پالم مصرف می کند.
محمودی گفت :طبق مجوز وزارت بهداش��ت ،حداکثر  ٣٠درصد روغن
مصرفی می تواند روغن پالم باش��د که اکنون در صنعت روغن نباتی س��قف
مصرف روغن پالم رعایت می شود؛ این درحالی است که روغن پالم برخالف
ش��عار و تبلیغات های صورت گرفته ،روغنی س��الم است که در دنیا مصرف
می شود.
به گفته وی ،زمانی که صنعت لبنیات به مش��کل خورد به جای چربی
طبیعی (چربی حیوانی) از روغن پالم استفاده شد؛ البته اکنون تعرفه روغن
پالم از  ۱۰درصد به  ۴۰درصد رس��یده اس��ت که با اص�لاح آن ،می توانیم
خدمات بیشتری به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ارایه کنیم.
محم��ودی اف��زود :وزارت جهادکش��اورزی نی��ز در بح��ث حمای��ت از
تولیدکنندگان با خرید دانه های روغنی توسط بخش صنعت ،توانسته است
بخشی از هزینه ها را جبران کند.
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تقدیر شورای پول از بانک مرکزی برای
ساماندهی موسسات غیرمجاز

شورای پول و اعتبار از اقدامات بانک
مرکزی در خصوص تعیین تکلیف تعاونی
های افضل توس ،البرز ایرانیان و وحدت
(آرمان) تشکر و قدردانی کرد.
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی بانک
مرکزی ،ش��ورای پ��ول و اعتبار در یک
هزار و دویست و سی و چهارمین جلسه
خود از اقدامات و برنامههای انجام ش��ده
توس��ط بانک مرکزی در خصوص تعیین
تکلی��ف تعاونی های افض��ل توس ،البرز
ایرانیان و وحدت (آرمان ) توس��ط بانک
های آینده ،تجارت و موسس��ه اعتباری
ملل پ��س از هماهنگی مرج��ع قضایی،
ضم��ن تایید اقدامات به عم��ل آمده ،از
تالش های انجام شده توسط حوزه های
مختل��ف بانک مرک��زی در این خصوص
تشکر و قدردانی کرد.
همچنین ش��ورای پ��ول و اعتبار بر
لزوم تداوم جدی و قاطع اجرای برنامهها
و تدابیر مورد نظر بانک مرکزی تا تصفیه
کامل موسس��ات و تعاونی های غیرمجاز
و ارائه گزارشهای نوبهای و سه ماهه از
اقدامات انجام ش��ده به این شورا تأکید
کرد.
گفتن��ی اس��ت در گ��زارش بان��ک
مرکزی ،اقدامات انجام شده درخصوص
تعیی��ن تکلیف س��پرده س��پردهگذاران
تعاون��ی غیرمج��از منحله فرش��تگان و
پرداخت  ۹۰درصد مانده حساب سپرده
های تا دو میلی��ارد ریال به صورت علی
الحساب مورد اشاره قرار گرفت.
اعض��ای ش��ورای پ��ول و اعتبار در
این جلس��ه با توجه به «قان��ون پولی و
بانکی کش��ور» مصوب س��ال  ۱۳۵۱و با
تعیین س��ازوکار مناس��ب جهت
ه��دف
ِ
تعیین تکلیف حس��ابهای مطالبهنشده

نهادهای مالی
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با مشارکت بانک ملی کلنگ احداث مدرسه
شش کالسه در بیرجند به زمین زده شد

آیین کلنگ زنی احداث مدرس��ه ش��ش کالس��ه در مهرشهر بیرجند با
حضور مسئوالن بانک ملی استان خراسان جنوبی ،جمعی از مدیران استانی
و محلی و جمعی از مردم منطقه به زمین زده شد.به گزارش آفرینش به نقل
ازروابط عمومی بانک ملی  ،ساخت و احداث این پروژه با مشارکت و به همت
بانک ملی ایران با تامین هزینه دو میلیارد و  500میلیون ریال آغاز شد.

تبیین شرایط موجود و پیش نیازهای کاهش
نرخ سود بانکی توسط مدیرعامل بانک سپه

و مازاد در مؤسس��ات اعتب��اری ،کاهش
احتمال سوءاستفاده از وجوه حسابهای
یادش��ده ،ارتق��ای ش��فافیتهای مالی
و ایج��اد روی��های واح��د و یکس��ان در
دفترداری مؤسسات اعتباری و همچنین
صیانت از منافع سپردهگذاران و صاحبان
وجوه« ،دستورالعمل اجرایی شناسایی و
ن تکلیف حسابهای مطالبهنشده و
تعیی 
مازاد (ریالی)» را تصویب کردند.
صندوق قرض الحس�نه «آینده
سازان میهن» مجوز ندارد
همچنین ،بان��ک مرکزی جمهوری
اس�لامی ایران  ،فعالی��ت صندوق قرض
الحس��نه آین��ده س��ازان میهن اس��تان
لرستان را غیرمجاز اعالم کرد.
ش��کایت رس��می بانک مرک��زی از
مس��ئوالن صندوق مزبور نزد دادس��تان
عمومی و انقالب خرم آباد مطرح ش��ده

و ب��رای جلوگیری از فعالی��ت غیرمجاز
آن با استانداران و دستگاههای انتظامی
و قضای��ی در اس��تان ه��ای لرس��تان و
خوزستان مکاتبه شده است.
بر این اساس «صندوق قرض الحسنه
آینده سازان میهن استان لرستان» بدون
دریافت مجوز فعالیت از بانک مرکزی به
فعالیت واسطهگری وجوه و انجام عملیات
پولی و بانکی ،مغایر با مفاد دستورالعمل
اجرایی تأس��یس ،فعالی��ت و نظارت بر
صن��دوق ه��ای ق��رض الحس��نه ،مانند
پرداخت س��ود با نرخهای غیرمتعارف و
اغواکننده ب��رای جذب منابع و پرداخت
تسهیالت بانکی با نرخ های غیر قانونی،
مبادرت کرده است.
همچنی��ن مس��ئوالن آن صندوق با
اص��رار بر رویه غیرقانونی ،تعداد ش��عب
و دامن��ه فعالی��ت غیرمجاز خ��ود را به

اس��تانهای همجوار (استان خوزستان)
گس��ترش داده و ب��ا س��پردهپذیری از
مشتریان جدید ،سرمایه افراد بیشتری را
که به طور عموم از اقشار محروم جامعه
هستند ،با مخاطره روبرو ساخته است.
براس��اس ای��ن گ��زارش ،تخل��ف
مسئوالن صندوق یاد شده محرز است و
راه اندازی غیرمجاز شعب متعدد ،موجب
ش��د ت��ا بانک مرک��زی عالوه ب��ر اعالم
شکایت رس��می از مسئوالن صندوق در
تاری��خ های  10خ��رداد و چهارم تیرماه
ن��زد دادس��تان عمومی و انق�لاب خرم
آباد ،مکاتب��ات متعددی با اس��تانداران
محت��رم و س��ایر ارگان ه��ا و نهادهای
ذیربط (دس��تگاههای انتظامی ،قضایی)
در استان های لرستان و خوزستان برای
جلوگیری از فعالیت غیرمجاز آن به عمل
آورد.

رییس سازمان ملی استاندارد مطرح کرد:

توقف تولید خودروها به همراه واردات آنها درصورت
عدم رعایت استانداردهای هشتادوسهگانه

رییس سازمان ملی اس��تاندارد ایران گفت :بزودی
تعداد استانداردهای خودرو به  ۸۳مورد افزایش خواهد
داشت و خودروهایی که استانداردهای هشتادوسهگانه
را رعایت نکنند ،تولید یا وارداتشان متوقف میشود.
ب��ه گزارش مه��ر  ،نیره پیروزبخت درب��اره جایگاه
استاندارد گفت :استاندارد ایران حاال در جایگاهی است
ک��ه برخی مجامع بینالمللی ب��دون حضور نماینده ما
تشکیل نشست نمیدهند.
وی افزود :بع��د از محدودیتهایی که ترامپ برای
حضور ایرانیها در آمریکا قایل ش��د ،س��ازمان جهانی
استاندارد محل یکی از نشستهای مهم خود را تنها به
خاطر حضور نماینده ایران از آمریکا به فرانس��ه منتقل
کرد.
پیروزبخ��ت از دردس��رهای تحریم ب��رای کیفیت
کااله��ای وارداتی و حتی تولی��دی ایران گفت و تاکید
کرد :در تمام عمر  ۵۷س��اله س��ازمان ملی اس��تاندارد
۳۲هزار استاندارد تدوین شده است که ۱۳هزار مورد از
این اس��تانداردها در  ۳سال اخیر ایجاد شده است ؛ در
دولت یازدهم حدود یکس��وم استانداردهای  ۵۷ساله
تدوین شده است.
پیروزبخت درباره کیفیت برخی کاالهای استاندارد
تاکید کرد  :در حال حاضر نمیشود کیفیت و استاندارد
کاالی ژاپن��ی را از کاالی ایرانی انتظار داش��ت؛ اما اگر
از تولیدم��ان حمایت کنیم ،میتوانی��م به این درجه از
کیفیت برسیم.
رییس سازمان اس��تاندارد گفت :در کشوری مانند

ژاپ��ن برنامهری��زی ب��رای مدیریت کیفی��ت و فرآیند
تولید به گونهای اس��ت که کاالهای تولیدی و خدمات
ارایهش��ده بدون هیچ عیب و نقصی باش��د؛ اما در ایران
و در حال حاضر بدلیل تحریم های چند س��اله ظالمانه
چنین وضعیتی وجود ندارد.
وی اف��زود :اقدام��ات زیادی برای افزایش س��طح
رضایتمن��دی مردم از کاالهای اس��تاندارد داش��تهایم؛
ب ه عن��وان مثال نظارت بازرس��ی ،عالوه ب��ر اینکه در
س��طح تولید اعمال میشود ،در س��طح بازار نیز انجام
ش��ده اس��ت .رویکرد قبلی م��ا به این ص��ورت بود که
تمدی��د پروانه کاربرد عالمت اس��تاندارد مش��روط به
گرفتن تاییدیه اس��تاندارد از نمونهه��ای تولیدی بود؛
بهگون��های که اگر کیفی��ت محصول��ی در  ۳مرحله با
اس��تانداردهای ملی مرتبط با کاال انطباق داش��ت ،این
گواهی دوباره برای او صادر میش��د؛ اما در س��الهای
اخیر نظارت را به س��طح بازار ه��م آوردیم .نمونه کاال
از بازار گرفته میش��ود و اگر کاالیی در بازار استاندارد
الزم را نداش��ته باش��د ،ب��ا واح��د تولی��دی برخ��ورد
میشود.
پیروزبخت اظهار داش��ت  :در دو سال اخیر از یک
جمعیت آماری مشخصی نظرس��نجیهایی داشتهایم؛
بهعنوان مثال درباره ایمنی آسانس��ورها اقدامات خوبی
انجام ش��ده ک��ه به وضوح قابل لمس اس��ت .این وضع
را در بخشهای خدماتی همچون ش��هربازی هم شاهد
هستیم.
وی افزود  :در کش��ور ما ح��دود هزار قلم محصول

داخل و ح��دود  ۱۷۰۰ردیف تعرفه وارداتی مش��مول
استاندارد اجباری هستند که هر ردیف وارداتی بیشتر از
 ۵نوع کاال را در برمیگیرد .بنابراین بیش از هشتهزار
و  ۵۰۰کاالی خارج��ی زی��ر پوش��ش اس��تانداردهای
اجباری هستند.
رئی��س س��ازمان اس��تاندارد درب��اره اس��تاندارد
خودروه��ای داخل��ی هم گف��ت  :خ��ودروی خاصی را
زیر س��وال نمیبرم اما برای ارتقای کیفیت خودروهای
وارداتی و داخلی برنامهای در ش��ورای سیاستگذاری
خودرو تنظیم ش��ده است .بر اس��اس این برنامه که از
ابتدایس��ال  ۹۶آغاز ش��ده و تا پای��ان  ۹۷ادامه دارد،
اس��تاندارد پنجاهودوگانه با سختگیری بیشتری اجرا
خواهد ش��د؛ ضمن اینکه بزودی تعداد اس��تانداردهای
خودرو به  ۸۳مورد افزایش خواهد داشت و خودروهایی
که استانداردهای هشتادوسهگانه را رعایت نکنند ،تولید
یا وارداتشان متوقف میشود.
پیرزوبخت اظهار داش��ت  :اسم خودروی خاصی را
اعالم نمیکنم اما حداکث��ر تا دیماه  ۹۷هیچ بهانهای
ب��رای ادامه تولی��د خودروهای غیراس��تاندارد پذیرفته
نیس��ت و تولید چنین خودروهایی باید متوقف ش��ود.
پس خودروسازان باید خودشان را با شرایط جدید وفق
دهند و خودروهایی تولید کنند که استانداردهای مورد
نظر را داش��ته باشد .همچنین دیگر امکان ورود آنها به
کش��ور وجود ندارد .البته برخی از خودروها پیشتر هم
اجازه ورود نداشتند اما بعد از انجام یکسری اصالحات،
امروز امکان ورود آنها به کشور فراهم شده است.

ماجرای احضار و فساد مالی  ۲مقام عالی رتبه
اتاق اصناف از زبان رئیس

رئیس ات��اق اصناف ایران به احض��ار دو مقام عالی
رتب��ه این اتاق و تودیع وثیق��ه چند صد میلیارد تومانی
برای آزادی آنها بر سر پروژه «صندوقهای فروشگاهی»
واکنش نش��ان داد.علی فاضلی در واکنش به خبری که
درب��اره احضار دو مقام عالی رتبه ات��اق اصناف ایران در
خصوص صندوقهای فروش��گاهی و آزادی به قید وثیقه
چند صد میلیاردی منتشر شده است به تسنیم با اظهار
تعجب ،اظهار کرد :اطالعی در این باره ندارم و از اعضای
هیئت مدیره اتاق اصناف کسی به این اتهامات بازداشت
نش��ده اس��ت.وی افزود :باید اعالم کنند که آن دو مقام
عالی رتبه اتاق اصناف که احضار ش��دهاند چه کس��انی
بودند.رئی��س اتاق اصناف ایران ادامه داد :روزنامه ای که
این خبر را منتش��ر کرده اس��ت باید اعالم کند که چه
کسی احضار شده اس��ت زیرا اطالعرسانی به این شکل
درست نیست.وی تصریح کرد :این خبر به خالف توسط
آن روزنامه منتش��ر ش��ده که دو نفر احضار شده و برای

آزادی خود وثیقه گذاش��تهاند .من دلیل انتش��ار چنین
خبری را نمیدانم .چطور ممکن اس��ت یک فرد از اتاق
بتواند وثیقه چند صد میلیاردی را تامین کند که این امر
نیز خود حکایت از صحیح نبودن خبر دارد.
فاضلی ادامه داد :جالب است که یکی از رسانهها نیز
خبر بازداش��ت س��ه روزه من را نیز داده بود که این امر
صحت ندارد.رئیس اتاق اصن��اف ایران با بیان اینکه اگر
تخلفی باشد دستگاه قضا باید آن را تشخیص دهد گفت:
اتاق اصناف طرف قرارداد با هیچ کس��ی (با ش��رکتهای
تولید کننده صندوق های فروشگاهی) نیست.
وی ادامه داد :اتاق اصناف براساس قانون یک وظیفه
ملی دارد که آن نیز اقدام در زمینه تجهیز کردن است.
فاضلی افزود :در این ارتباط ممکن است یک کارخانه،
ش��رکت ،یا بورسی باش��د که من به آن وارد نیستم که
بدانم چه تخلفی صورت گرفته اس��ت .سهامداران سهم
ساختهاند یا نه نمی دانم من هم مانند دیگران شنیدهام،

اگر مشکلی باشد مراجع قضایی خود در این رابطه اقدام
میکنند.رئی��س اتاق اصن��اف ایران در ارتب��اط با زمان
نصب صندوقهای مکانیزه فروش��گاهی در کش��ور گفت:
آئیننامه صندوقهای فروشگاهی نوشته و ابالغ شده است
سازمان امور مالیاتی باید جلسهای در این ارتباط بگذرد
و آن را اجرا کند.وی یادآور شد :در آئیننامه ،به انتخاب
اولویتها اشاره شده است و براساس آن کار آغاز میشود
و ملزومات نرمافزاری و س��ختافزاری آن را سازمان امور
مالیاتی مکلف است تجهیز کند.
فاضلی گفت :در بحث اجرا نیز سازمان امور مالیاتی
مکلف به اجرای این طرح است.
وی در پایان در پاس��خ به این س��وال که بعد از طی
زمان طوالنی از تصمیم به نصب صندوقهای فروشگاهی،
چرا هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است،گفت :سازمان
امور مالیاتی باید این طرح را به مرحله اجرایی درآورد اما
در آئیننامه زمانی برای اجرای تعیین نشده است.

مدیرعامل بانک سپه ضمن تشریح ویژگی های نظام تأمین مالی کشور
همچنین چالش های پیش روی این نظام ،به بیان راه کارها و پیش نیازهای
مورد نیاز برای فراهم شدن زمینه کاهش نرخ سود بانکی پرداخت.به گزارش
آفرین��ش به نقل ازپایگاه اطالع رس��انی بانک س��په ،محمدکاظم چقازردی
در نشس��ت مشترک کمیس��یون اقتصادی مجلس با مس��ئوالن وزارت امور
اقتصادی و دارایی ،بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها که به میزبانی بانک
سپه برگزار شد ،بانک محور بودن اقتصاد کشور را یکی از ویژگی های نظام
مالی کش��ور عنوان کرد و گفت :هزینه جذب منابع و در نتیجه قیمت تمام
ش��ده پول در بانک های کشور باال است لذا ضرورت دارد با توجه به شرایط
کنونی اقتصاد کش��ور نرخ تامین مالی در راس��تای افزایش سرمایه گذاری و
رونق تولید کاهش یابد.

قطع موقت خدمات بانک سینا

ارائه خدمات بانک سینا به منظور اجرای عملیات مانور Switchover
به سرویس های سایت پش��تیبان این بانک در پایان هفته جاری به صورت
موقت با اختالل همراه خواهد بود .به گزارش آفرینش به نقل ازروابط عمومی
بانک سینا ،ارائه تمامی خدمات این بانک از  1دقیقه روز جمعه  20مرداد ماه
تا  6صبح و همچنین از ساعت صفر بامداد روز شنبه  21مرداد ماه جاری به
مدت  6ساعت قطع خواهد بود .به همین منظور الزم است کلیه مشتریان و
دارندگان کارت های بانک سینا ،قبل یا بعد از زمان یادشده نسبت به انجام
خدمات بانکی مورد نیاز خود اقدام نمایند.

مانده تسهیالت بانک توسعه صادرات طی دو
سال دو برابر شد

مدی��ر امور ش��عب و بازاریابی بانک توس��عه صادرات ایران در نشس��ت
تخصصی با صادرکنندگان ،فعاالن ،نخبگان اقتصادی استان مازندران ،اعالم
کرد :مانده تس��هیالت اعطایی بانک طی دو سال گذشته دو برابر شده است.
ب��ه گزارش آفرین��ش به نقل ازروابط عمومی بانک توس��عه صادرات ،حبیب
احمدی در این نشست که در شهر ساری برگزار گردید با اشاره به نامگذاری
س��ال  ۹۶به عنوان س��ال اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال اظهارداشت :در
برنامه شش��م توسعه به موضوع افزایش صادرات غیر نفتی به میزان 112.7
میلیارد دالر در سال  1400به عنوان سال پایانی برنامه ،اشاره شده است.

پرچم پرافتخار بانک رفاه بر فراز قله سبالن به
اهتزاز در آمد

به مناسبت گرامیداش��ت پنجاه و هفتمین سالگرد تاسیس بانک رفاه،
کارکنان کوهنورد بانک رفاه از سراس��ر کش��ور به قله  4811متری سبالن
صعود کردند.به گزارش آفرین��ش به نقل ازروابط عمومی بانک رفاه؛ در این
صعود سراس��ری که با حضور  130تن از کوهن��وردان بانک صورت گرفت،
همنوردان در صعودی افتخارآمیز ،ضمن اهتزار پرچم بانک ،پنجاه و هفتمین
سالگرد تاسیس بانک رفاه را بر بلندای قله باشکوه سبالن جشن گرفتند.

پرداخت قریب به  11هزار فقره تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج توسط بانک کشاورزی

ش��عب بانک کش��اورزی در اجرای دس��تورالعمل بانک مرکزی و طرح
ضربتی پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج ،تا تاریخ  17مرداد با گذشت
تنه��ا  14روز کاری از آغاز ط��رح ،بیش از  1123میلیارد ریال تس��هیالت
ب��ه  10845نفر از متقاضیان پرداخت ک��رده اند.به گزارش آفرینش به نقل
ازروابط عمومی بانک کش��اورزی ،با اولویت مناطق محروم و کمتر برخوردار،
مدیریت بانک کش��اورزی در اس��تان های خراس��ان جنوبی و ایالم تاکنون
بیشترین میزان پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را داشته اند.

بانک شهر پشتوانه عظیم مدیریت شهری
کالنشهرها

عضو ش��ورای اسالمی شهر مش��هد با تاکید براینکه پشتوانه ای عظیم
به نام بانک ش��هر در کنار مدیریت ش��هری کالن ش��هرها قرار دارد ،گفت:
این بانک به عنوان یک بانک تازه تاس��یس توانس��ته است مدیریت جهادی
را در کالنش��هرها به منصه ظهور برس��اند.به گزارش آفرینش به نقل ازمرکز
ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر ،حسن پژمان با بیان این مطلب اظهار
کرد :زیرس��اختهای کالنشهرها سالهاس��ت که با همت مدیران شهری و
همکاری بانک شهر شکل می گیرد.وی با بیان اینکه بانک شهر طی سالهای
گذش��ته خدمات بسیار خوبی را در شهر مشهد و س��ایر کالنشهرها از خود
برجای گذاش��ته اس��ت گفت :وجود یک بنگاه اقتص��ادی قدرتمند در کنار
مدیریت شهری تاثیر بسزایی در تصمیم سازی مدیران شهری دارد.
کشاورزیان:

پیش قدمی بانک صادرات در نوسازی ناوگان
حمل و نقل کشور قابل تقدیر است

کشاورزیان رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و معاون
وزیر راه و شهرس��ازی که به اتفاق فریدون همتی استاندار قزوین در بازدید
از طرح تولید خودرو س��نگین سبز توسط شرکت ماموت دیزل ،از تالشهای
مدیران بانک صادرات ایران در اعطای  ٧٥٢٠میلیارد ریال تسهیالت فروش
اقساطی خودروهای س��نگین قدردانی کرد.به گزارش ایلنا ،داود کشاورزیان
که از نحوه تحویل خودروهای س��نگین به متقاضیان برخوردار از تسهیالت
 ٣٧٦٠میلیون ریالی این بانک بازدید می کرد ،گفت :شرط اصلی در نوسازی
ناوگان خودروهای سنگین فرسوده ،تأمین وجه مالی آن است چرا که امروز
کمتر کس��ی عالقه مند به خرید نقدی خودرو س��نگین است و اغلب تمایل
به استفاده از فاینانس یا لیزینگ برای این منظور دارند بنابراین ورود بانکها
به این موضوع بس��یار حائز اهمیت است تا روند نوسازی ناوگان خودروهای
سنگین فرسوده با سرعت بیشتری به پیش شود.

