بانک و بیمه

روزنامهاخبارصنعت چهارشنبه26اردیبهشت 1397شماره916

اخبار

5

رئیس اداره کل تسهیالت تبصره ای بانک مسکن اعالم کرد:

فروش اقساطی 3111مسکن مهر
در فروردین ماه

یک مقام مسئول
در صندوق ضمانت صادارت؛

بانک ویژه
ایران در اروپا
تاسیس شود
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات با بیان
اینکه بانک های مرکزی اروپایی یک بانک مختص ایران
تاسیس کنند گفت :اگر اروپا به دنبال حفظ برجام باشد
باید بر ارتباطات بانکی خارج از سوئیفت متمرکز شود.
به گزارش صندوق ضمانت صادرات ایران ،آرش
شهرآئینی عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات
ایران اظهار داشت :شاید برای اولین بار در طول تاریخ
است که اروپا سعی دارد از زیر چتر آمریکا خارج شده
و مستقل عمل کند؛ به نظر می رسد اروپا تا حد زیادی
موتور محرک برجام است.
وی افزود :با اعالم مواضع جدید امریکا در قبال
برجام ،سطح ریسک کشوری افزایش خواهد یافت؛ نقش
سازمان ها و نهادهای حمایتی از جمله صندوق ضمانت
صادرات در قبال عبور کم هزینه از چالش به وجود آمده
پررنگ و تاثیر گذار است.
این مقام مسئول در صندوق ضمانت صادرات ایران
افزود :اگر در نتیجه مذاکرات وزارت خارجه از کشورهای
اروپایی ،تضامین کافی اخذ شود ،یک شرایط خواهیم
داشت و در غیر این صورت شرایط دیگری را می توان
متصور شد.
شهرآئینی اظهار داشت :به صورت کلی باید آمادگی
الزم برای هر وضعیتی را داشته باشیم؛ در گذشته نیز
کشور با چنین شرایطی مواجه بوده و بر اساس تجربیاتی
که کسب شده باید هرچه سریع تر متناسب با شرایط روز،
تدابیر متناسب را در دستور کار قرار داد.

سیف:
پشتیبانی
روابط عمومی
از سیاست های
کالن بانکی،
سرمایه ای
ارزشمند است

وی با ذکر این نکته که مسائل بانکی از مهمترین
موضوعات این جریان خواهد بود ،گفت :عدم دسترسی
به سوئیفت ،اخالل در روابط کارگزاری و چالش های
پیش روی تعامالت بانکی از جمله مشکالت احتمالی
پیش روست و باید برای آنها روش های جایگزین
اندیشید.
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات بر
نقش اروپا در این جریان تاکید کرد و گفت :اگر اروپا به
دنبال حفظ برجام باشد باید بر ارتباطات بانکی خارج از
سوئیفت متمرکز شود و در صورت لزوم بانک های مرکزی
کشورهای اروپایی یک بانک مختص ایران تاسیس کنند
که به دلیل عدم معامالت دالری با آمریکا تحریم پذیری
دشواری داشته باشد؛ این بانک می تواند با تکیه بر حاشیه
امن سهام داران خود ،بدون ترس از تحریم های آمریکا
موانع را دور بزند.
شهرآئینی اذعان داشت :این وضعیت فرصت خوبی
است تا اروپا نشان دهد که تصمیم اروپا یک تصمیم
سیاسی مبتنی بر حفظ برجام است و با این حرکت
استقالل خود را از امریکا نمایش خواهد داد؛ به هرحال
نباید فراموش کرد که این اروپاست که از خروج از برجام
لطمه می بیند نه آمریکا.
به گفته وی  ،به دلیل سهم اروپا از بازار ایران ،بار
بر هم زدن برجام بر دوش اروپاست و خروج یکی از اعضا
به صورت یکطرفه اروپا را در موقعیتی قرار داده که باید
تصمیمات حساب شده ،مبتنی بر منافع و دقیقی اتخاذ

رئیس کل بانک مرکزی در نشست هماندیشی با
مدیر و معاونان روابطعمومی بانک مرکزی که به مناسبت
 27اردیبهشت روز جهانی ارتباطات تشکیل شد ،گفت:
روابطعمومی فراتر از یک تخصص در حیطه رسانه و
ارتباطات است و فعاالن این حوزه باید در زمینه فعالیتها
و وظایف سازمان و دستگاه متبوع خود نیز تخصص داشته
باشند.
به گزارش اخبار صنعت ،ولی اله سیف با اشاره به
اهمیت همراهی و مشارکت افکار عمومی در پبشبرد اهداف
سازمان ها و نقش روابط عمومی در این حوزه عنوان کرد:
روابط عمومی در تشریح اهداف ،سیاست ها و برنامههای
سازمان به زبان ساده و قابل درک برای تمام اقشار جامعه
نقش مهم و غیرقابل انکاری دارد و از طریق برقراری تعامل
بین سازمان و جامعه و تسهیل روابط دو طرف ،کمک موثری

کند که کالن ترین آن ،تصمیم برای تشکیل یک بانک
اختصاصی برای ایران است.
وی در ادامه افزود :دومین حرکت اروپا می تواند
ایجاد یک مسیر دسترسی جایگزین به جای سوئیفت
باشد؛ چرا که سوئیفت کامال قابل رصد است و به راحتی
می تواند منجر به آسیب اعضا شود؛ در نهایت تضامین
مکفی که باید اروپا در قبال قراردادهای منعقد شده با
ایران ارائه کند.
شهرآئینی بر نقش مهم صندوق ضمانت صادرات
ایران تاکید کرد و گفت :در حال حاضر جایگاه صندوق
ضمانت صادرات در مرتبه کالن تری نسبت به گذشته
قرار دارد و باید دید فضای کلی کشور نه تنها در حوزه
صادرات بلکه مباحث سرمایه گذاری و واردات چه تاثیری
از پیشامدهای آتی خواهد داشت .همه تالش ما در این
میان کاهش هزینه مبادالت است.
این عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات
اذعان داشت :در هر صورت جریان تجارت بین الملل ادامه
دارد و نباید فراموش کرد که حجم تجارت ما با دنیا ما در
شرایط سخت تحریم باالی  ۱۰۰میلیارد دالر بوده است.
به هر حال موانع بانکی و هزینه های انتقال غیر منصفانه
ای در پیش رو خواهد بود که الزم است بانک مرکزی
تدابیر مناسبی برای کاهش آنها بیاندیشد.
وی اعالم کرد :نشست های مختلفی در کل سیستم
بانکی و مالی کشور در حال برگزاری است و قطعا پس از
اجماع به اطالع عموم خواهد رسید؛ اما در این مرحله نمی

به تامین منافع هر دو گروه میکند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود :روابط عمومی بانک
مرکزی به دلیل نوع نگاه جامعه به این نهاد و انتظارات مردم
از آن ،در نظام اقتصادی کشور ،وظیفه سنگینی بر عهده
دارد و با توجه به تنوع عملکرد و طیف متنوع فعالیت های
سازمان ،کار بسیار سختی در انتقال اطالعات به ذینفعان
آن در جامعه دارد و باید با دانشی بیش از تخصص حرفه
روابط عمومی توانایی تبیین تصمیمات اقتصادی ،نظارتی،
ارزی و پولی بانک مرکزی را برای آحاد جامعه داشته باشد.
وی تصریح کرد :در سال های اخیر ،نگاه تخصصی در
روابط عمومی بانک وجود داشته و این حوزه با انسجام الزم،
رئیس کل و اعضای هیئت عامل بانک را با نگاه کارشناسی و
تعامل مثبت با رسانه ها پشتیبانی کرده است.
به گفته سیف این همراهی و پشتیبانی سرمایه ای
ارزشمند است که اگر وجود نداشته باشد ،مدیر ارشد
سازمان را در پیشبرد برنامه ها و سیاست های خود،
متزلزل خواهد کرد.
دکتر سیف با اشاره به بحران موسسات غیرمجاز
در سال های گذشته و آثار آن بر افکار عمومی گفت:
موسسان وسهامداران موسسات غیرمجاز با در دست
داشتن منابع مالی عظیم ،فضای رسانهای کشور و افکار
عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار دادند و بانک مرکزی
را به نقطه عطف انتقادات و تخریبهای خود برای
دستیابی به منافع تبدیل کردند .در این فضا روابط

توان به صورت فردی اظهارنظر کرد.
شهرآئینی گفت :در انتقال ارزها و دسترسی به ارز
خارجی یکی از نقاط ریسکی حوزه نقل و انتقال ارزی
است که باید به همه سناریوهای موجود توجه داشت؛
استفاده از ارزمحلی در معامالت ،معامله پایاپای و روش
های مختلف تعامل تجاری غیر دالری از این جمله
هستند.
این مقام مسئول ،ترکیه را نمونه موفقی در رابطه
با مبادله با ارز محلی معرفی کرد و گفت :خوشبختانه
موافقت نامه های مربوط به تجارت با پول محلی با ترکیه
به مرحله عملیاتی رسیده و این تجربه عملی به ما ثابت
می کند می توان از ریل های مختلف ،قطار تجارت را
به حرکت درآورد .موضوع تحریم ها بیشتر شرکت های
خصوصی را تهدید می کند ؛ شرکت های بزرگی که در
حوزه های مختلف از جمله هواپیمایی و خودروسازی در
حال سرمایه گذاری در کشور بودند از این جریان آسیب
می بینند؛ اما شرکت های کوچک مطمئنا راه خود را
پیدا می کنند همانطور که در سالهای گذشته اینکار را
انجام داده اند.
به گفته شهرآئینی ،بر اساس تحریم های اوفک،
آمریکا یک افق  ۹۰و  ۱۸۰روزه بخش های مختلف در
نظر گرفته و ما باید به ترتیب برای هرکدام از این بخش
ها برنامه ریزی حساب شده و دقیق ارائه کنیم؛ توان
ایستادگی در قبال این هجمه در گرو اجرای سیاستگذاری
چند جانبه و جامع خواهد بود.

عمومی بانک مرکزی وظیفه سنگینی برای تنویر افکار
عمومی و اتخاذ راهکارهای مناسب برای تشریح ابعاد
ماجرا بر عهده داشت که خوشبختانه تا حدود زیادی
هم از ایفای این نقش خطیر و مسئولیت سنگین برآمد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد :ما باید تمام
تالش خود را انجام دهیم که در طول دوره خدمت بیشترین
اثربخشی را در خدمت رسانی داشته باشیم و بدون توجه
به فشارها و تخریب ها در راستای اعتالی جامعه و زدودن
نابسامانی هایی که به وضعیت اقتصادی مردم خدشه و آسیب
وارد میکنند ،تالش کنیم و همراهی و تالش روابطعمومی
میتواند در رسیدن به این هدف موثر باشد.
در این نشست که در آستانه  27اردیبهشت روز جهانی
ارتباطات و با حضور مدیر ،معاونان و روسای دوایر روابط
عمومی بانک مرکزی تشکیل شد ،محمدعلی کریمی مدیر
روابط عمومی گفت :در دنیای امروز با تعامل مناسب با ذی
نفعان ،چه مدیران و کارکنان سازمان و چه افکار عمومی و
مخاطبان میلیونی ،می توان نسبت به طرح و حل مسائل
از طریق فضای رسانه ای و گفت و گوی شفاف و صادقانه،
اقدام کرد.
وی افزود :در سال های اخیر کوشیده ایم با مشارکت
و همکاری همه مدیران و کارشناسان روابطعمومی شبکه
بانکی ،به سرمایه ارتباطی نظام بانکی در منظر افکار عمومی
اضافه کنیم و امیدواریم بتوانیم جایگاه حوزه ارتباطی و
اطالع رسانی را در نظام پولی و مالی کشور ارتقا دهیم.

آخرین وضعیت سرک مالیاتی به حسابهای بانکی

آغازرصد تراکنشهای مشکوک

حسابهای بانکی با گردش ساالنه ۵
میلیارد تومان ،اکنون زیر ذرهبین سازمان
امور مالیاتی است .کار رصد حسابها آغاز
شده و تراکنشهای مشکوک بانکی به دقت
دنبال میشوند.
موضوع بررسی اطالعات حسابهای
بانکی اگرچه در ابتدای طرح ،سر و صدای
بسیاری ایجاد و برخی را نسبت به ورود
سازمان امور مالیاتی به بررسی حسابهای
بانکی نگران کرد ،اما به هر حال دولت
میگوید که باید از افرادی که گردش مالی
باال در حسابهای بانکی دارند ،مالیات
دریافت کند تا به نوعی عدالت مالیاتی برقرار
شود.
در ابتدای کار ،بسیاری از مردم عادی
که برای مصارف روزانه خود تراکنشهای
بانکی انجام میدادند و گردش حساب باالیی
نداشتند ،تصور میکردند که سازمان مالیاتی
میخواهد به همان حساب با گردش ناچیز
آنها نیز سرک بکشد و تا میتواند مالیات از
آن بگیرد.
همین موضوع و این نگرانیها بود
که سبب شد تا سازمان امور مالیاتی،
شرایط رسیدگی به حسابهای بانکی
برای اخذ مالیات را اعالم کند .آنگونه که
در دستورالعملها و بخشنامههای مرتبط
با این موضوع آمده است ،اخذ مالیات از
حسابهای بانکی و سرک مالیاتی تنها در
مورد حسابهایی صورت میگیرد که باالی
 ۵میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند.
آنها هستند که باید حسابهایشان بررسی شده
و مالیات از آن اخذ شود.
ماجرای بررسی حسابهای بانکی از کجا
آغاز شد؟

سال گذشته بود که سازمان امور
مالیاتی با انتشار دستورالعملی در خصوص
نحوه بررسی حسابهای بانکی برای اخذ
مالیات ،اعالم کرد که چنانچه جمع بدهکار
یا بستانکار مجموع حسابهای بانکی
اشخاص حقیقی در یک سال ،بیش از ۵۰
میلیارد ریال شود ،دفتر بازرسی ویژه مبارزه
با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است
نسبت به استعالم ،دریافت و ارسال اطالعات
تراکنشهای مشکوک رسیده بهادارههای کل
امورمالیاتی اقدام کند.
در واقع سازمان امور مالیاتی اعالم
کرد که میخواهد از اختیار قانونی خود
برای بررسی حسابهای بانکی در راستای
برقراری عدالت مالیاتی استفاده کرده
و در نهایت ،وضعیت حسابهای بانکی
افرادی که باالی  ۵میلیارد تومان در سال
گردش مالی دارند را بررسی نماید .در
دستورالعملی که بر همین اساس منتشر
شد ،به صراحت گفته شده بود که در
مورد افرادی که سابقه و پرونده مالیاتی
ندارند ،در صورت احراز نشدن کسب درآمد
مشمول مالیات ،به صدور برگ تشخیص
مالیات نیازی نیست و فقط باید در این
زمینه گزارشی تهیه و از طریق ادارات کل
امورمالیاتی ارسال شود.
البته پیش از آن ،دولت پس از تالشهای
فراوان در قالب اصالح قانون مالیاتهای
مستقیم در تیر ماه سال  ۱۳۹۴توانسته
بود تا موضوع بررسی حسابهای بانکی را
به قانون تبدیل کند .براساس تکلیف قانونی
ماده  ١۶٩مکرر قانون مالیاتهای مستقیم،
اصالحی مصوب  ٣١تیر  ١٣٩۴برای شفافیت
فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه

اطالعات مالیاتی ،پایگاه اطالعات هویتی،
عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل
مواردی نظیر اطالعات مالی ،پولی و اعتباری،
معامالتی ،سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی
و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد
میشود.
در تبصره  ۵این ماده نیز نحوه اجرای
حکم ماده  ۱۶۹بخصوص در خصوص
حسابهای بانکی به تصویب آیین نامه
اجرایی موکول شده بود که این آیین نامه
در دی سال  ٩۵برای بررسی اطالعات
حسابهای بانکی ۵٠٠میلیون تومان به
باال تصویب شد؛ اما در کنار مخالفتها و
مقاومتها در برابر این آیین نامه اجرایی،
برخی از بانکها با همکاری نکردن ،در ارائه
اطالعات مشتریان خود نیز طفره رفتند؛ اما
به نظر می رسد با تاز ه ترین تغییری که در
کف مبلغ تراکنشهای مورد بررسی صورت
گرفته  ،دامنه انتقادات به این ماده قانونی
به میزان زیادی کاهش می یابد .درواقع با
افزایش  ۱۰برابری مبلغ تراکنشها تعداد
محدودی از حسابهای بانکی در قالب آیین
نامه اجرایی بررسی حسابهای بانکی جا
میگیرند و تمام افراد حقیقی عادی از شمول
آن خارج میشوند.
آخرین وضعیت اخذ مالیات از
حسابهای بانکی
نسرین جوادی ،مدیر سامانههای
نوین مالیاتی در این رابطه به خبرنگار
مهر میگوید :راهاندازی سامانه بررسی
تراکنشهای مشکوک ،از جمله سامانههایی
است که در قالب طرح جامع مالیاتی ،از
سوی سازمان امور مالیاتی راهاندازی شده و
قرار است که کار رصد حسابهای بانکی را

با همکاری بانک مرکزی با قوت انجام دهد.
وی میافزاید :در گذشته روال کار به
صورت دستی صورت میگرفت و مشخص
نبود که بر روی اطالعات حسابهای بانکی
افراد ،چه پردازشی صورت گرفته است؛ اما
اکنون سامانهای برای رصد تراکنشهای
مشکوک بانکی راهاندازی شده و دیتاهای
مختلفی در آن به ثبت میرسد و در
واقع ،نتیجه بررسی ادارات نیز به صورت
الکترونیکی در آن درج خواهد شد.
به گفته جوادی ،اطالعات از سه منبع
مختلف دریافت و بر روی این سامانهها به
ثبت میرسد و کادر مالیاتی سازمان امور
مالیاتی ،از آن به صورت طبقهبندی شده
استفاده میکنند؛ البته سازمان امور مالیاتی،
این مکانیزم را در اختیار ندارد که اطالعات
حساب همه را داشته باشد ،بلکه صرفا بر
اساس حکم رسیدگی ،به اطالعات دسترسی
دارد.
وی اظهار داشت :سازمان امور مالیاتی با
بانک مرکزی تفاهمنامه ای امضا کرده که بر
اساس آن ،بسترهای دریافت اطالعات حساب
های بانکی مشخص شده است ،ضمن اینکه
قرار بر این شد که بانک مرکزی اطالعات را از
بانکها دریافت کرده و تجمیع کند و بر اساس
آیین نامه مشترک ،نسبت به ارایه اطالعات به

سازمان امور مالیاتی اقدام نماید .البته ما حد
آستانهای را برای بررسی و رصد حسابهای
بانکی مشخص کرده ایم.
این مقام مسئول در سازمان امور
مالیاتی گفت :برای اشخاص حقوقی،
آستانهای در بررس حسابهای بانکی وجود
ندارد و حساب آنها چک میشود ،اما در
مورد اشخاص حقیقی ،سقف گردش مالی
 ۵میلیارد تومان در سال در نظر گرفته
شده که اطالعات حساب آنها دریافت شده
و حتی آنهایی که تراکنشهای مشکوک
بانکی دارند نیز ،شناسایی و بررسی
میشوند.
جوادی گفت :بانکها اجازه ندارند
که اطالعات حساب افرادی که باالی ۵
میلیاردتومان گردش مالی در سال دارند را
به سازمان امور مالیاتی ندهد ،ضمن اینکه
همه بانکها نیز تفاهم نامه را امضا کرده اند و
بنابراین همه باید اطالعات بدهند ،در غیر این
صورت منابع مالی به سمت بانکهایی خواهد
رفت که اطالعات حسابها را به سازمان امور
مالیاتی نمی دهد.
وی اظهار داشت :البته هنوز در رابطه
با مانده حسابها اطالعاتی از بانک مرکزی
گرفته نشده ،اما بر اساس آستانه تعیین شده،
اطالعات حسابها دریافت شده است.

رئیس اداره کل تسهیالت تبصره
ایبانکمسکن،تازهترینکارنامهتامین
مالی طرح ملی مسکن مهر را اعالم کرد.
ندا کسری کرمانشاهی رئیس اداره کل
تسهیالتتبصرهایبانکمسکندرباره
آخرین آمار عملکرد خط اعتباری طرح
مسکن به پایگاه خبری بانک مسکن-
هیبنا ،گفت :کارنامه عملکرد خط
اعتباری طرح مسکن مهر در سال 97
در دو بازه زمانی مورد بررسی قرار گرفته
است .در بخش نخست این کارنامه عملکرد خط اعتباری طرح مسکن مهر از
ابتدای سال جاری تا پایان فروردین ماه ارزیابی شده است .این ارزیابی نشان
می دهد در این یک ماه ،تعداد  3هزار و  111واحد مسکونی مهر از بابت
تسهیالت ساخت به مبلغ  121میلیارد و  300میلیون و  900هزار تومان
به مرحله فروش اقساطی رسیده اند .به این معنی که عملیات احداث این
تعداد واحد مسکونی به پایان رسیده ،فرآیند اخذ تسهیالت مسکن مهر این
واحدها نیز تکمیل شده و کارت قسط برای آنها صادر شده است.وی ادامه
داد :در یک ماهه نخست سال جاری معادل رقم  27میلیارد و  241میلیون
و  800هزار تومان تسهیالت در خصوص طرح مسکن مهر به واحدهای
احداثی توسط شرکا به تناسب پیشرفت فیزیکی حاصله پرداخت شده است.
کرمانشاهی به مرحله دوم ارزیابی انجام شده از عملکرد خط اعتباری طرح
مسکن مهر در سال جاری اشاره کرد و افزود :در مرحله دوم عملکرد خط
اعتباری طرح مسکن مهر در بازه زمانی ابتدای سال جاری تا  13اردیبهشت
ماه مورد بررسی قرار گرفته است .این ارزیابی حاکی از آن است که در این
مرحله نیز معادل  5هزار و  250واحد مسکونی به مبلغ  208میلیارد و 775
میلیون و  100هزار تومان به مرحله فروش اقساطی رسیده و کارت قسط
برای آنها صادر شده است.به گفته رئیس اداره کل تسهیالت تبصره ای بانک
مسکن در این بازه زمانی به جهت اتمام و تکمیل پروژه ها معادل 45میلیارد
و  267میلیون و  800هزار تومان تسهیالت مربوط به طرح مسکن به پروژه
ها پرداخت شده است.وی در عین حال تاکید کرد :بانک مسکن با قدرت
هر چه تمام تر تا آخرین مرحله تکمیل واحدهای طرح مسکن ،در حوزه
تامین مالی این واحدها اقدام و به صورت پیوسته پرداخت تسهیالت طرح
مسکن مهر را برای واحدهای تکمیل شده در دستور کار خود دارد.به گزارش
پایگاه خبری بانک مسکن -هیبنا ،در جریان تامین مالی طرح مسکن مهر
که در قالب آن ساخت و تکمیل  000/370/2واحد مسکونی برنامه ریزی
شده است ،بانک مسکن مسوولیت تامین مالی تمام پروژه های این طرح
را با توجه به فعالیت تخصصی این بانک در بخش مسکن بر عهده گرفته
و از تمام ظرفیت تسهیالت دهی خود برای اتمام ،بهره برداری و تکمیل
این پروژه طی سال های گذشته استفاده کرده است .در این میان عالوه
بر تسهیالت اصلی پروژه های مسکن که پرداخت آنها با توجه به عاملیت
انحصاری اعطای تسهیالت مسکن مهر بر عهده بانک مسکن گذاشته شده
است ،پرداخت تسهیالت متمم 10میلیون تومانی مسکن مهر نیز که در
جهت تسریع در فرآیند تکمیل و تحویل واحدهای موضوعه به متقاضیان
این طرح پیش بینی شده بر عهده این بانک گذاشته است .البته پرداخت
تسهیالت متمم طرح مسکن مهر که به کاهش قیمت تمام شده مسکن مهر
کمک می کند فقط به پروژه های در دست احداث تعلق می گیرد که از یک
سو دفترچه قسط برای آنها صادر نشده و از سوی دیگر واحد مورد نظر دارای
متقاضی نیز باشد .به این ترتیب گروهی از واحدهای مسکن مهر که فاقد
متقاضی می باشند ،مشمول دریافت تسهیالت متمم  10میلیون تومانی
بانک مسکن نمی شوند .مطابق با برنامه ریزی های انجام شده نیز منابع
تسهیالت متمم طرح مسکن مهر از محل بازپرداخت تسهیالت مسکن مهر
که به شکل اقساط از سوی تسهیالت گیرندگان به بانک مسکن پرداخت
می شود تامین شده است.

مصون ماندن از نوسانات بازار ارز
با سپرده ارزی بانک ملی ایران

با افتتاح سپرده ارزی بانک ملی
ایران می توانید عالوه بر برخورداری
از سود سپرده ،از نوسانات بازار ارز
نیز مصون بمانید .به گزارش اخبار
صنعت ،سپرده ارزی خدمتی است
که مشتریان بانک می توانند با افتتاح
آن عالوه بر مصون ماندن از نوسانات
بازار ارز و انتخاب روشی ایمن برای
حفظ ارزش دارایی و پول خود ،از
حداکثر سود سپرده گذاری به صورت
ارزی و امکان برداشت وجه پیش از سر رسید برخوردار باشند.اکنون
 378شعبه ارزی بانک ملی ایران آماده پذیرش وجوه ارزی مشتریان
برای سپرده گذاری در چارچوب قوانین و مقررات ارزی کشور است و
مشتریان و دارندگان ارزهای مختلف مانند دالر ،یورو و درهم میتوانند
به شعب ارزی بانک در سراسر کشور مراجعه و وجوه ارزی خود را به
صورت اسکناس نزد بانک سپردهگذاری کنند.همچنین دارندگان این
سپرده می توانند هر زمان که بخواهند اصل و سود سپرده خود را به
همان اسکناس تودیعی دریافت کنند.سپرده گذاری ارزی بانک ملی
ایران یک سرمایه گذاری مطمئن برای مشتریان است که در مقاطع
زمانی یک ماهه ،دو ماهه  ،سه ماهه ،شش ماهه ،نه ماهه و یکساله
به ارزهای مختلف افتتاح می شود و سپرده های مزبور پس از انقضای
تاریخ سررسید با درخواست صاحب سپرده قابل تمدید خواهند بود.
حداقل مبلغ برای سپرده مدت دار ارزی معادل یک هزار دالر بوده و
شرایط عمومی برای این حساب ها همانند افتتاح حساب ریالی است.
مشتریان می توانند جهت کسب اطالع بیشتر به شعب ارزی این بانک
مراجعه نمایند.

بانک رفاه در حمایت از کاالی ایرانی از
هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد

مدیر عامل بانک رفاه گفت:
بانک رفاه همسو با اهداف کالن
اقتصادی کشور ،در مسیر حمایت
از کاالی ایرانی از هیچ کوششی
فروگذار نخواهد کرد.به گزارش
اخبار صنعت ،دکتر سهمانی در
بازدید از شعب بانک در استان
اصفهان با تشریح اهداف بانک رفاه
در سالجاری و با اشاره به نقش
نظام بانکی در تحقق شعار سال
 ،اظهار داشت :امروزه انتظار از شبکه بانکی بسیار زیاد است و
علی رغم مشکالتی که وجود دارد دولت به اهمیت شبکه بانکی
پی برده است و هم اکنون بانک ها در تمامی جلسات حوزه های
مختلف اقتصادی و ارزی حضور دارند.وی بر ضرورت ارائه خدمات
با کیفیت تاکید کرد و یادآور شد :بانک رفاه آمادگی دارد برای بهره
گیری از تمام ظرفیت خود و با اتخاذ رویکردهای مسئولیت پذیری
 ،انعطاف و حرکت در چارچوب قوانین و مقررات  ،بهترین و رقابتی
ترین خدمات را به مشتریان ارائه دهد.دکتر سهمانی گفت :استان
اصفهان بعد از استان تهران صنعتی ترین استان کشور است پس
باید در حوزه های صنعت و تجارت نیروی محرک استان های دیگر
به منظور حمایت از کاالی ایرانی باشد .مدیر عامل بانک رفاه در
ادامه بازدید خود از استان اصفهان از کارخانه گروه صنعتی انتخاب
که یکی از مشتریان اختصاصی بانک رفاه است بازدید و با مدیران
ارشد آن گفتگو کرد .در این بازدید بر ضرورت حمایت از کاالی
ایرانی تاکید شد.

