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برگزاری نشست هم افزایی مدیران عامل 
بانک های سپه، صادرات و سینا

نشســت هم افزایی مدیران عامل ســه بانک  سپه، 
صادرات و ســینا روز گذشته به میزبانی بانک سینا 

برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک ســینا، در این 
نشســت که با حضور آیت اله ابراهیمی، مدیرعامل 
بانــک ســپه، ضیــاء ایمانــی، مدیرعامــل بانک 
صــادرات ایــران و غالمرضا فتحعلی، سرپرســت 
بانک ســینا برگزار شــد، بر همکاری فی مابین در 
حوزه های بانکی و هم افزایی بیشــتر در حوزه های 
بانکــی و ارائه خدمات تأکید شــد. گفتنی اســت 
یکــی از اهــداف این نشســت، انتقــال تجربیات 
مدیریتــی و اجرایــی بانک های یادشــده و ایجاد 
 زمینه های الزم برای توســعه همکاری های اجرایی 

بوده است.

افتتاح  سومین شعبه دانش بنیان بانک 
ملی ایران در پارک فناوری پردیس

ســومین شعبه تخصصی دانش بنیان کشور توسط 
بانک ملی ایران در پــارک فناوری پردیس آغاز به 

کار  کرد.
به گزارش روابط عمومــی بانک ملی ایران، عباس 
شــفیعی رییس هیات مدیره بانک در این مراسم 
که با حضور مدیران ارشــد این بانک، امام جمعه، 
انتظامی، رییس دادگستری و  فرماندار، فرماندهی 
دادستان شهرســتان پردیس و همچنین مشتریان 
ویــژه بانک برگزار شــد، با بیان اینکه این شــعبه 
در راســتای منویات مقام معظم رهبری و اهمیت 
شــرکت های دانش بنیان در اقتصاد کشور افتتاح 
شده اســت، گفت: امروز دو هزار و هشتصد و سی 
و ششمین شــعبه فعال بانک ملی ایران در حالی 
افتتاح می شــود که ما مکلف به کوچک ســازی و 
کاهش تعداد شــعب بانک هســتیم اما افتتاح این 
شعبه تخصصی نشان از اهمیت حوزه فناوری های 
نوین و شــرکت های دانش بنیان برای بانک ملی 
ایــران دارد. وی با تاکید بر اینکه با افتتاح شــعبه 
تخصصی پــارک فناوری پردیس خدمت رســانی 
بیشــتر و ویژه تری به مردم گرانقدر این منطقه و 
همچنین شرکت های دانش بنیان خواهیم داشت، 
افرود: ابتدای امسال بسته حمایتی از شرکت های 
دانش بنیان در بانک ملی ایران به تصویب رســید 
و در ســه ماهه نخســت نیز حــدود ۱۴ درصد از 
سبد تســهیالت بانک به این شرکت ها اختصاص 
یافته اســت. همچنین تیم حمایتی ویژه بانک به 
منظور کاهش بروکراســی هــا در صندوق نوآوری 
و شکوفایی مستقر شــده است. شفیعی بیان کرد: 
اکنون راه نجات کشــور در حــوزه های اقتصادی 
و صنعت، شــرکت های دانش بنیان هســتند که 
 باید شــکوفایی این شــرکت ها با حمایت بانک ها 

اتفاق بیافتد.

 اقتصاد مقاومتی 
به سبک بانک پارسیان

در حــال حاضر نظام بانکی کشــور ســهم باالیی 
از مســئولیت ســنگین کمک به توانمندســازی 
بخش های مختلــف اقتصادی، تأمین منابع مالی و 
سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی خرد و کالن 
را در مسیر حرکت به ســوی تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتی برعهده گرفته اســت و به  جرأت می توان 
گفــت بانک ها یکــی از ارکان اصلی دســتیابی به 

اهداف اقتصاد مقاومتی هستند.
سیستم بانکی با ســرمایه گذاری، حمایت و تأمین 
منابع موردنیــاز واحدهای تولیــدی و مولد نقش 
بسزایی در توانمندســازی اقتصاد، توسعه و ایجاد 
اشتغال دارند. در همین راستا، در منظومه اقتصاد 
مقاومتی، بانک پارسیان به عنوان واسطه در تجهیز 
و تخصیص منابع به گونه ای عمل کرده اســت که 
حامی تولید و اشــتغال باشــد و زمینه پیوند سالم 
و اثرگــذار بین ســرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 
را مهیا سازد. این بانک تـــالش کـــرده اســـت 
تا مأموریت های خـــود را به عنوان یـــک بانـــک 
در عرصـــه رونق اقتصـــاد ملـــی به درستی بـه 
انجـام رسـانده و در همیـــن راسـتا دسـتاوردها 
و تجربه های ارزشـــمندی را کسـب کـرده است. 
در همین راســتا، عناوین اقدامــات و فعالیت های 
انجام شــده بــه پشــتوانگی بانــک پارســیان در 
راســتای اقتصاد مقاومتی به شــرح ذیل اســت: 
توســعه و تعمیق اشــتغال در مناطق روستایی و 
ایجاد فرصت هــای شــغلی مولد،محرومیت زدایی 
و کمــک بــه ارتقای عدالــت اجتماعــی ، کمک 
به تأمیــن امنیت غــذا و دارو، حمایــت از تولید 
داخلــی، ســرمایه گذاری و توســعه کارآفرینــی، 
توســعه صادرات ،حمایــت از بنگاه های کوچک و 
 متوســط ،توانمندسازی شــرکت های دانش بنیان،

مسئولیت های اجتماعی.

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
فرزندآوری در بانک دی

مبلــغ کل تســهیالت قرض الحســنه فرزندآوری 
پرداخت شده توسط بانک دی از یک هزار میلیارد 

ریال فراتر رفت.
به گــزارش روابط عمومی بانــک دی، با توجه به 
بخشنامه های بانک مرکزی مبنی بر لزوم پرداخت 
سریع و آسان تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری، 
این بانک از ابتدای ســال جــاری، این موضوع را 
در اولویت قرار داده اســت. بر این اساس تا کنون 
بیش از یــک هزار و ۱5 میلیارد ریال تســهیالت 
قرض الحســنه فرزنــدآوری بــه دو هــزار و 695 

متقاضی پرداخت شده است.

اخبـــار

معاون امــور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت 
اقتصــاد از برنامه این وزارتخانه بــرای تدوین قوانین و 
مقــررات جداگانه برای بانک های تجاری، توســعه ای و 

قرض الحسنه خبر داد.
ســید عباس حســینی درباره برنامه دولت برای اصالح 
نظام بانکی، اظهار داشــت: باید تالش کنیم با همکاری 
بانک مرکزی و شــبکه بانکی و متناســب با ویژگی هر 
بانک اعم از بانک توســعه ای، تجاری و قرض الحســنه، 

مقرراتی مختص همان بانک تدوین کنیم.
وی افــزود: به عنــوان مثال تکالیف و اساســنامه بانک 
توسعه ای، بانک را به سمتی هدایت می کند که متفاوت 
از بانک تجاری اســت اما قوانیــن و مقررات موجود این 

تفاوت را قائل نشده است.
معاون امــور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت 
اقتصاد تصریح کــرد: امروز تفکیــک قوانین و مقررات 
بانک ها بر اســاس ماهیت آنها و تمرکــز بر وظایف در 

مجموعه قوانین و مقررات بانکی یک الزام است.
وی گفت: به دنبال این هســتیم که با تعامل و مشورت 
با بانک مرکزی و شــبکه بانکــی، مجموعه ای از قوانین 
و ســاختارها را بــرای بانک های توســعه ای، تجاری و 
قرض الحسنه به صورت جداگانه تدوین کنیم تا بهره وری 
آنها افزایش یابد و بتوانند وظایف خود را به درستی انجام 
دهند.حسینی در پاســخ به این سوال که این مجموعه 
قوانین و مقررات در قالب الیحه تدوین خواهد شــد یا 
از مســیر شــورای پول و اعتبار پیگیری می شود، اظهار 
داشــت: این مســاله به این برمی گردد که چقدر از این 
قوانین نیازمند قانون مصــوب مجلس و چقدر در قالب 
شــورای پول و اعتبار یا دولت قابل تصویب اســت.وی 
درباره زمان به ســرانجام رســیدن تدوین این مجموعه 
قوانین، گفت: این یک کار اساسی و بنیادی است و زمان 
اتمام کار به میزان همکاری دستگاه ها و مجموعه شبکه 

بانکی برمی گردد.  وزارت امور اقتصادی و دارایی

 تدوین قوانین اختصاصی 
برای بانک های توسعه ای، تجاری و قرض الحسنه

موجــودی کاال هــای کانتینری در بنادر کشــور تا اول 
مــرداد، 9۲ هــزار و TEU 5۲۰، کاال های غیرکانتینری 
6 میلیون و ۸۲6 هزار و ۷۷۲ تن و کاال های اساســی ۳ 

میلیون و ۲۴۸ هزار و 5۴۴ تن بوده است.
ســازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد : میزان موجودی 
کاال های کانتینری در بندر امــام خمینی )ره( تا ابتدای 
مرداد امسال معادل TEU ۷۰۱۷، شهیدرجایی ۷۱ هزار 
 ،TEU ۲9 نوشــهر ،TEU ۴6۷ امیرآبــاد ،TEU 95۰ و
انزلی TEU ۱۱۲۸، شــهید باهنر TEU ۴، بوشهر ۷۱5۰ 
TEU، چابهار TEU ۱96۱، خرمشهر TEU ۲۷9۱، لنگه 
TEU ۱6 و آبــادان TEU ۷ بوده که در مجموع حاکی از 
موجودی 9۲ هــزار و TEU 5۲۰ کاال های کانتینری در 
بنادر کشور است. میزان موجودی کاال های غیرکانتینری 
در ۱۲ بندر کشور شامل امام خمینی )ره(، شهیدرجایی، 
امیرآباد، نوشــهر، انزلی، شــهیدباهنر، بوشــهر، چابهار، 
خرمشهر، لنگه، فریدونکنار و آستارا تا ابتدای مرداد امسال 

معادل 6 میلیون و ۸۲6 هزار و ۷۷۲ تن بوده است.
میزان موجودی کاال های غیرکانتینری تا ابتدای مرداد در 
بندر امام )ره( معادل ۳ میلیون و ۴9۷ هزار و ۸۱۷ تن، در 
بندر شــهید رجایی ۲ میلیون و ۴۴6 هزار و ۷۲۲ تن، در 
بندر امیرآباد ۳۸۷ هزار و ۸۰۲ تن، در بندر نوشــهر ۱5۸ 
هزار و 99۰ تــن، در بندر انزلی ۱۱۱ هزار و ۸99 تن، در 
شــهیدباهنر ۱5 هزار و 9۸۷ تن، در بندر بوشهر ۲5 هزار 
و ۲۰۱ تن، در بنــدر چابهار 6۳ هزار و ۳۳9 تن، در بندر 
خرمشــهر 55 هزار و 6۱۲ تن، در بندر لنگه 95۴۰ تن، 
در بنــدر آبادان 6۷۷۲ تن، در بندر فریدونکنار ۲۱ هزار و 
۳9۲ تن و در بندر آســتارا ۲6 هزار و 699 تن بوده است.

موجودی کاال های اساسی در ۱۳ بندر کشور شامل بنادر 
امام )ره(، شهیدرجایی، امیرآباد، نوشهر، انزلی، شهیدباهنر، 
بوشهر، چابهار، خرمشهر، لنگه، آبادان، فریدونکنار و آستارا 
تا ابتدای مرداد ســال ۱۴۰۱ نیز معادل ۳ میلیون و ۲۴۸ 

هزار و 5۴۴ تن بوده است.  باشگاه خبرنگاران

اعالم مجموع کاال های موجود در بنادر کشور 
تا ابتدای مرداد

گزارش

طبق گزارش جدید بانک مرکزی در تیرماه، متوســط قیمت خرید و فروش یک 
متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
شــهر تهران ۴۱۷ میلیون ریال بود که حاکی از افزایش 5.۸ درصدی نســبت به 
ماه قبل می باشــد. تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران در 
تیر ماه ســال ۱۴۰۱ به حدود ۱۰.۳ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه 
قبل و ماه مشــابه سال قبل به ترتیب ۲5.۸ درصد کاهش و ۱۰۳ درصد افزایش 

را نشان می دهد.
به گزارش تسنیم در تیرماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای 
واحد مســکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران ۴۱۷ 
میلیون ریال بود که حاکی از افزایش 5.۸ درصدی نســبت به ماه قبل می باشد. 
گفتنی اســت میانگین قیمت خرید و فروش زیربنای واحد مســکونی در تهران 
نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۸.۸ درصد افزایش یافته است.در میان مناطق ۲۲ 
گانه شــهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی 
معامله شــده معادل ۸۳۷.5 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۲۰۷.۸ 
میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 

قبل به ترتیب ۳5 و 5۴.6 درصد افزایش نشان می دهند.
بررســی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شــده در تیرماه سال جاری در 
شــهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت 

با سهم ۳۰.۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.
همچنین در ماه مورد بررســی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در 
کل مناطق شــهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۴۷.۴ درصد 
و 5۲.۳ درصد رشــد نشان می دهد. الزم به توضیح اســت رشد ماهانه شاخص 
مزبور در تیرماه در شــهر تهران و کل مناطق شهری یکسان و معادل ۴.5 درصد 
می باشــد.گزارش »تحوالت بازار معامالت مســکن شــهر تهران در تیرماه سال 
۱۴۰۱« که برگرفته از آمارهای خام ســامانه ثبت معامالت امالک و مســتغالت 
کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و 
منتشر شده است.بانک مرکزی اعالم کرد رشد ماهانه قیمت مسکن در تهران در 
تیرماه نســبت به خردادماه ۲.6 واحد درصد پایین آمده است که بیانگر بازگشت 
تدریجی آرامش به بازار مســکن پس از اثرات حذف ارز ترجیحی اســت.اما آمار 
شــاخص کل نرخ تورم در تیرماه نشــان داد که اثرات تورمــی ارز ترجیحی در 
اقتصاد کشور تقریبا تخلیه شده است. اکنون گزارش بانک مرکزی از کاهش رشد 

ماهانه قیمت مســکن هم بیانگر تخلیه تدریجی اثرات روانی حذف ارز ترجیحی 
در بازار مسکن است.

نکتــه قابل توجه آنکه به گزارش باشــگاه خبرنگاران طبــق قانون جهش تولید 
مسکن بانک ها باید ۲۰ درصد از تسهیالت خود را صرف ساخت مسکن کنند که 

با گذشت 5 ماه این رقم به ۳ هزار میلیارد تومان یعنی ۲ درصد رسیده است.
براســاس ماده ۱۰ تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، تمامی بانک ها و مؤسســات 
اعتباری غیربانکی مکلف شدند مبلغ ۳6۰ هزار میلیارد تومان، تسهیالت ساخت 

مسکن به افراد واجد شرایط پرداخت کنند.
در همین راســتا شــورای پول و اعتبار دســتور العمل تسهیالت ساخت مسکن 
موضوع تبصره ۱۸ را به بانک ها ابالغ کرد و در آن سهمیه هر بانک مشخص شد. 
حدود ۳.6 درصد از ســهم تسهیالت ابالغی بانک مرکزی )۳6۰ همت( پرداخت 

شده است که عمدتا توسط بانک مسکن بوده است.
این در حالی اســت که براساس قانون جهش تولید مسکن قرار بود ۲۰ درصد از 
تسهیالت پرداختی بانک ها به این بخش تخصیص داده شود با توجه به تسهیالت 
پرداختی بانک ها در سال ۱۴۰۰ که حدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده، تسهیالت 
پرداختی به ســاخت مسکن، کمتر از ۲ درصد می شــود.همچنین در ادامه جزء 
۱۰ تبصره ۱۸، بانک مرکزی موظف شــد گــزارش عملکرد این بند را به صورت 

برخــط در اختیار عمــوم مردم قرار دهد و در صورتی که یک بانک یا مؤسســه 
اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیالت تعیین شده توسط بانک مرکزی 
خودداری کنند بانک مرکزی موظف اســت متناسب با تعهد انجام نشده نسبت 
به افزایش ســپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق 
سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیالت ساخت 
مسکن اقدام کنند.اما طبق بررسی های صورت گرفته با گذشت بیش از ۴ ماه از 
سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی هنوز سهمیه بانک ها را مشخص نکرده است. این تاخیر 
اجرای پروژه های نهضت ملی و تحقق وعده رئیس جمهور مبنی بر ســاخت یک 

میلیون واحد مسکونی را با مشکل مواجه کرده است.
براســاس آمار ها، نظام بانکی در ســال ۱۴۰۰، حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان 
)۲96۸ میلیارد تومان( تسهیالت پرداخت کردند که نسبت به سال گذشته رشد 
56 درصدی داشــت. پیش بینی می شود تســهیالت نظام بانکی در سال ۱۴۰۱ 
نیز بیش از ۳۰ درصد رشــد کند و حداقل ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
پرداخت شود. بر اســاس نص صریح قانون، ۲۰ درصد از مبلغ فوق معادل ۸۰۰ 
هــزار میلیارد تومان باید به بخش مســکن اختصاص یابد. حتی اگر فرض کنیم 
تسهیالت پرداختی بانک ها نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد نکند، بانک ها براساس نص 
قانون جهش تولید مســکن باید مکلف شوند 6۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
به بخش مسکن پرداخت کنند که تاکنون هیچ تسهیالتی در این زمینه پرداخت 

نشده است.
یکــی از اقداماتی که بایدبــرای رفع موانع موجود در پرداخت تســهیالت و در 
راســتای تحقق وعده ی رئیس محترم جمهور برای ســاخت یک میلیون واحد 
مســکونی در سال، الزم است در دســتور کار قرار گیرد افزایش سقف تسهیالت 
پرداختــی بانک ها به نحوی که آورده ی مــورد نیاز متقاضیان کاهش یابد؛ براین 
اساس پیشنهاد شده بود که تسهیالت نهضت ملی مسکن در تهران و کالنشهر ها 
۷5۰ میلیون تومان و در سایر شهر ها ۷۰۰ میلیون تومان و در روستا ها به ۴۰۰ 
میلیون تومان افزایش یابد، اما به گفته وزیر راه وشهرســازی این پیشــنهاد در 
شــورای پول واعتبار رد شده وهنوز به مرحله تصویب نرسیده است.حال با توجه 
بــه حضور امروز رئیس جمهور در وزارت راه وشهرســازی و ارائه عملکرد وزارت 
راه و شهرســازی باید در خصوص خالی ماندن صندوق ملی مسکن و همچنین 
عدم تصویب تسهیالت نهضت ملی مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان این موضوعات 

مطرح شود.

گزارش جدید بانک مرکزی نشان داد: 

رشد 47 درصدی اجاره بهای مسکن تهران در تیرماه

حدود 65 درصد برنامه ابالغی وزارت جهاد کشــاورزی در تولید بذر گندم آبی و 
دیم تا کنون برای کشــت پاییزه سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به رغم خشکسالی و 

گرمای خارج از نرم اول فصل، محقق شده است.
معاون موسســه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال اظهار داشت: تا چهارم مرداد 
امســال ۳۲۷ هزار و 6۲5 تن بذر گندم از کشاورزان پیمانکار توسط شرکت های 
تولیدکننده بذر خریداری شــده که تحقق 65 درصدی برنامه ابالغی وزارتخانه 
را در تولید این نهاده نشــان می دهد.صمد مبّصر افزود: امسال تولید 5۰۰ هزار و 
۸۴5 تن بذر گندم برای توزیع در ســال زراعی آینده هدف گذاری شده که ۳۲5 

هزار تن آن مربوط به بذر گندم آبی و ۱۷۴ هزار و 95۸ تن بذر دیم است.
وی اظهار داشــت: تاکنون ۲۳9 هــزار و 95۳ تن بذر گندم آبی در تمام طبقات 
معادل حــدود ۷۴ درصد و ۸۷ هزار و 6۷۲ تن بذر گندم دیم معادل 5۰ درصد 
هدف برنامه توسط شرکت های متولی بذر از کشاورزان پیمانکار خریداری شده و 

خرید ارقام دیم در استان های غرب و شمال غرب کشور ادامه دارد.
مبّصر در عین حال یادآور شــد: از سال گذشــته نیز ۳۰ هزار تن بذر گندم ضد 
عفونی شده در انبار شرکت ها موجود است که به طور عمده از ارقام آبی هستند 
و می توانــد به برنامه تامین بذر در ســال زراعی آینده کمک کند.وی گفت: نیاز 
کشــور به بذر گندم برای یک ســال زراعی در اراضی دیم و آبی نزدیک به یک 
میلیون و ۱۰۰ هزار تن است و معموالً برنامه وزارت جهاد کشاورزی این است که 
نزدیک به 65 درصد بذر آبی و ۴۰ درصد بذر دیم مورد نیاز کشور را برای کشت 
بــا بذرهای گواهی شــده تدارک ببیند و بقیه بذور مــورد نیاز از طریق بذرهای 

خودمصرفی کشاورزان تامین می شود.

معاون موسســه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در همین حال اذعان داشت: 
تمام بذرهای گواهی شده زیر نظارت فنی این موسسه تحقیقاتی تولید می شوند 
و برچســب گواهی دریافت می کنند.وی خاطر نشان کرد: برای کشت پاییز سال 
گذشــته ۴۰۲ هزار تن بذر گواهی شــده گندم خریداری شــد که از این میزان 
نزدیک به ۳۷۰ هزار تن بذر خالص می توانســت در کیســه در اختیار کشاورزان 
قرار گیرد و این در حالی اســت که تنها حدود ۲5۰ هزار تن آن میان کشاورزان 

توزیع شد.
مبّصر افزود: سال گذشته به دالیل مختلف از جمله بحث مربوط به قیمت گذاری 
غیراصولی بذر و کشــش ضعیف گندمکاران برای خرید، نزدیک به ۱۴۰ هزار تن 
از بذرهای تدارک دیده شــده در شــرکت های متولی خرید بذر، رسوب کرد که 
نزدیــک به ۳۰ هزار تن آن فــرآوری و مابقی به صورت بذر خام و فله ای بود که 

متاسفانه امسال تحویل سیلوها شد.  مهر

تحقق ۶۵ درصدی برنامه تولید بذر گندم

در حاشیه بازدید از غرفه گروه بهمن در نمایشگاه اصفهان؛

 تاکید مسئوالن استان اصفهان
بر استفاده از ظرفیت های گروه بهمن

مسووالن استانداری و مدیران شــورای اسالمی اصفهان در بازدید از غرفه گروه 
بهمن در پنجمین نمایشــگاه حمل و نقل و ترانزیت در نمایشــگاه بین المللي 
اصفهان ضمن اشــاره بر کیفیت باال و تنوع محصوالت گروه بهمن بر استفاده از 
ظرفیت های گروه بهمن و توجه شهرداری شهر اصفهان برای خرید و انعقاد قرار 

داد با این مجموعه خودروسازی تاکید کردند.
 کیفیت و قیمت محصوالت گروه بهمن فراتر از انتظارم بود

مهــران زینلیان معاون عمرانی اســتانداری اصفهان در حاشــیه بازدید از غرفه 
گروه بهمن در یازدهمین نمایشــگاه جامع مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه 

تخصصی حمل و نقل و ترانزیت در نمایشــگاه بین المللی اصفهان با بیان اینکه 
کیفیت و قیمت محصوالت خودرویی این مجموعه فراتر از  انتظار و تصورم بود، 
گفت: به دنبال این هســتیم شــهرداری اصفهان را به سمت استفاده از ظرفیت 
گروه بهمن بویژه در بخش اتوبوس های شــهری و سایر محصوالت این مجموعه 

سوق دهیم.
امیر حســین کمیلی مدیــرکل صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان نیز در 
حاشیه بازدید از غرفه گروه بهمن در یازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری 
و پنجمین نمایشــگاه تخصصی حمل و نقل و ترانزیت در نمایشــگاه بین المللی 
اصفهان گفت: گروه بهمن یک مجموعه قوی و با سابقه دیرینه در بخش خصوصی 
است و به دلیل تنوع و کیفیت باالی محصوالتش می توانیم از فرصت و ظرفیت 
این مجموعه در شــهر اصفهان بهره مند شویم.وی همچنین افزود: با استفاده از 

ظرفیت گروه بهمن می توانیم در اصفهان سرمایه گذاری خوبی داشته باشیم.
محمد نورصالحی رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان نیز در حاشیه بازدید از 
غرفه گروه بهمن با تاکید بر اینکه گروه بهمن و خودروهای تولیدی این مجموعه 

موجب افتخار اســت؛ خاطرنشــان کرد: پیشــنهاد می کنیم مدیران شهرداری 
ضمن بازدید از دســتاوردهای گروه بهمن با اســتفاده از ظرفیت این مجموعه، 
بتوانند قراردادهایی مشــترک و فی مابین بــرای خرید محصوالت منعقد کنند.

گفتنی اســت؛ گروه بهمن محصوالت خود را در ســه گروه ســنگین، تجاری و 
ســواری در بازه زمانی ۴ الی ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ در یازدهمین نمایشــگاه جامع 
مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترانزیت اصفهان به 
عالقمندان معرفی کرد.در گروه خودروهای سواری، دیگنیتی پرستیژ و ریسپکت 
برای اولین بار در معرض دید عالقمندان قرار گرفته اســت؛ به همین ترتیب در 
دســته خودروهای تجاری ســبک، خودروی کاپرا و اینرودز معرفی شد. بهمن 
محصوالت جدید خود در حوزه خودروهای سنگین را به این نمایشگاه می آورد؛ 
کامیون ۲6 تن، FAW ۴6۰، فورس ۸.5 تن، امپاور از جمله خودروهای تجاری و 
باری هستند که معرفی شده است.همچنین؛ در حوزه خودروهای خدمات شهری 
و حمل و نقل شــهری نیز گروه بهمن محصول داشــت و خودروی آتش نشانی، 

مینی بوس پگاسوس، اتوبوس CITY۱۲  در معرض دید قرار گرفت.

درحالی که طبق مصوبه شــورای پول و اعتبار نرخ ســود سپرده های بانکی باید 
۱۸درصد باشد، به تازگی برخی بانک ها از جمله تعدادی از بانک های دولتی اقدام 

به افزایش این نرخ و پرداخت سود ۲۰درصدی به سپرده های بانکی کرده اند.
 به تازگی برخی بانک های دولتی و خصوصی در پاســخ به مشتریان برای افتتاح 
ســپرده های جدید یا تمدید سپرده های قدیمی از افزایش نرخ سود سپرده خبر 
می دهند. این بانک ها به مشــتریان خود اعالم کرده اند که نرخ سود سپرده موقتاً 
به ۲۰ درصد افزایش یافته اســت؛ شــعب یکی از بانک های دولتی در پاســخ به 
مشــتریان درباره اینکه آیا این نرخ به میزان مشــخصی از ســپرده ها پرداخت 

می شــود یا خیر، می گوید: خیر، به تمام مبالغ سپرده گذاری شــده نرخ سود ۲۰ 
درصد پرداخت می شــود. در شعب برخی دیگر از بانک ها وضعیت متفاوت است، 
یکی از بانک ها به مشــتریان می گوید که نرخ سود پرداختی به سپرده های باالی 

۱۰۰ میلیون تومان ۲۰ درصد است و زیر ۱۰۰ میلیون همان ۱۸ درصد قبلی!

مسئول این شعبه درباره اینکه "نرخ سود از چه زمانی به ۲۰ درصد افزایش یافته 
است؟" می گوید: قباًل هم در برخی از بازه های زمانی سپرده ۲۰درصدی داشتیم؛ 
بستگی به تصمیم بانک دارد، ولی قباًل هم در چند نوبت سپرده های جدید با نرخ 
۲۰ درصد افتتاح می شدند. این درحالی است که طبق مصوبات یکهزار و دویست 
و نود و هفتمین جلسه شــورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب سپرده های 
ســرمایه گذاری مدت دار بین ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شده است و بانک مرکزی 
بارها در قالب بخشــنامه هایی جداگانه از بانک ها خواسته است که نرخ های سود 

مصوب را رعایت کنند.  تسنیم

افزایش چراغ خاموش نرخ سود در برخی بانک ها

 نرخ سود سپرده ۲۰درصد شد؟


