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آمار مبادله
چکهای رمزدار

از  ۳۵۳هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان چک وصول شده در شهریور امسال
 ۶۱.۹درصد آن مربوط به چکهای عادی است که  ۳۸.۱درصد دیگر آن
را نیز چکهای رمزدار تشکیل میدهند .به گزارش ایسنا ،جدیدترین آمار
بانک مرکزی بیانگر این اس��ت که از مجموع چکهای مبادله شده بیش
از  ۷.۱میلیون فقره وصول شده که از این تعداد حدود  ۶.۶میلیون فقره
عادی و بالغ بر  ۰.۵میلیون فقره رمزدار بوده است؛ بنابراین در کل کشور
 ۹۲.۶درص��د از کل چکه��ای وصولی را چکهای عادی و  ۷.۴درصد را

تشکیل میدهند .از نظر مبلغی نیز از  ۳۵۳هزار و ۱۰۰
چکهای رمزدار
????
میلی��ارد تومان چکهای وصولی در کل کش��ور حدود  ۲۱۸هزار و ۵۰۰
میلی��ارد تومان برای چکهای عادی و بیش از  ۱۳۴هزار و  ۶۰۰میلیارد
تومان چکهای رمزدار بوده اس��ت .طبق این گزارش ،در شهریور امسال
در کل کش��ور بیش از  ۵۲۹هزار فقره چک رم��زدار به ارزش  ۱۳۴هزار
و  ۶۰۰میلیارد تومان وصول ش��ده که نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد و
مبلغ به ترتیب  ۲۵.۷و  ۴۴.۷درصد افزایش داش��ته اس��ت .در ماه مورد

بررسی ،در استان تهران بیش از  ۱۷۶هزار چک رمزدار به ارزش  ۷۹هزار
و  ۹۰۰میلیارد تومان وصول شد .در این ماه ۵۰.۳ ،درصد تعداد چکهای
رمزدار وصولی در  3استان تهران ( ۳۳.۳درصد) ،اصفهان ( ۹.۵درصد) و
خراسان رضوی ( ۷.۵درصد) وصول شده که بیشترین سهم را در مقایسه
با سایر استانها دارا بودهاند .همچنـین  ۷۰.۱درصد ارزش این چکها در
استانهای تهران ( ۵۹.۳درصد) ،اصفهان (  ۶.۲درصد) و خراسان رضوی
(  ۴.۶درصد) وصول شده است.

کارشناسان بر نقش بخش خصوصی در حمایت از اقتصاد تاکید دارند

پیمانسپاری ارزی راه تامین کسری بودجه
سهند اینانلو

editor@smtnews.ir

باتوجه به ساختار
اقتصاد ایران و
فقدان سیستم
نظارتی دقیق و
منسجم ،شاهد
اجرای نصفه و
نیمه سیاست
پیمانسپاری
ارزی هستیم

بهاعتقاد کارشناس�ان یکی از دالیل تش�دید تورم در کش�ور ،کسری بودجه سنگین
دولت است که در پی کاهش درآمدهای نفتی در سالهای پس از خروج امریکا از برجام
ایجاد ش�ده است .حال بس�یاری معتقدند دولت میتواند با اس�تفاده از برخی ابزارهای
تقنین�ی و اجرای�ی ،از ظرفیت بخش خصوصی برای تامین نیازهای ارزی خود اس�تفاده
و کس�ری بودجه را جبران کند و البته منابع ارزی الزم برای واردات را نیز فراهم آورد.
یکی از این ابزارها پیمانس�پاری ارزی اس�ت که همواره بهعنوان یکی از سیاس�تهای
کنترل ارز صادرکنندگان ( )foreign exchange controlموردتوجه کشورهای دارای
اقتصاد نفتی بوده اس�ت .ای�ن اقتصادها بهدالیل مختلفی اعم از نوس�انات نرخ نفت در
بازاره�ای جهانی در برخ�ی از برهههای زمانی درآمدهای ارزیش�ان کاهش داش�ت ه و
طبیعتا با محدودیتهایی در تامین ارز نیز مواجه میشوند؛ از همین رو یکی از ابزارهایی
که عمدتا توس�ط اقتصاددانان و مش�اوران اقتصادی دولتها توصیه میش�ود ،استفاده
از پیمانه�ای ارزی اس�ت که میتواند ب�ا کمک بخش خصوصی فع�ال در حوزه صنایع
غیرنفتی ارز الزم را وارد کشور کند .این سیاست در برخی از کشورها کارساز بوده اما با
توجه به ساختار اقتصادی ایران و فقدان سیستم نظارتی دقیق و منسجم شاهد اجرای
نصفه و نیمه این سیاست هستیم.

پیمان ارزی مربوط به امروز و دیروز نیست

س��ید کمال س��یدعلی ،معاون ارزی اس��بق
بانک مرکزی با اش��اره به ریشهدار بودن سیاست
پیمانس��پاری ارزی در ای��ران به
گفت:
محدودیت شرایط برای صادرکنندگان در زمینه
بازگردان��دن ارزهای حاصل از ص��ادرات مربوط
به سالهای اخیر نیس��ت ،بلکه از سال  ۱۳۰۴تا
امروز پیم��ان ارزی در زمانهای مختلف وضع و
پس از مدتی هم برداش��ته میش��ده که به شرایط اقتصادی
کش��ور بستگی داشت .وی در ادامه افزود :البته هرگاه شرایط
کشور بهگونهای بوده که دولت محدودیت منابع ارزی داشته،
فع��االن حوزه صادرات مورد توجه قرار میگرفتند و برای آنها
تعهداتی تعریف ش��ده تا بخش��ی یا هم��ه درآمدهای ارزی را
وارد کشور کنند.

 محدودیت درآمد ارزی در اقتصاد نفتی

س��یدعلی با اش��اره به بیثباتی اقتصادهای نفتی در زمینه
کس��ب درآمده��ای ارزی عن��وان کرد :کاهش دسترس��ی و
محدودیت درآمدهای ارزی از معضالتی است که در مقاطعی
در اقتصاده��ای نفت��ی بهوج��ود میآید .بازاره��ای نفتی در
زمانهای مختلف درآمدهای سرش��اری را به اقتصاد کش��ور
م��ا تزریق کردهان��د ،به همین دلیل ب��ه درآمدهای حاصل از
صادرات توجه نمیش��د اما در دورانی ک��ه تحریمها به دولت
برای تامین منابع الزم فشار آورد ،شاهد وضع محدودیتهایی
برای صادرکنندگان بودهایم.

 جهش درآمدهای غیرنفتی

مع��اون ارزی اس��بق بان��ک مرکزی ب��ا ی��ادآوری میزان
درآمدهای غیرنفتی در س��الهای ابتدایی دهه  80به
گف��ت :در دورانی درآمده��ای ارزی غیرنفتی اندک و محدود
ب��ود و چندان تاثیری روی کار دولت نداش��ت؛ برای مثال در
س��ال  ۸۰کل درآم��د از محل صادرات غیرنفت��ی حدود ۳.۵
میلی��ارد دالر ب��ود اما پس از  ۲۰س��ال این مق��دار به بیش از
 ۴۵میلی��ارد دالر رس��یده اس��ت .همی��ن تف��اوت و جهش
چش��مگیر درآم��دی نش��اندهنده اهمیت موضوع اس��ت.
س��یدعلی به سرمایهگذاریها در صنایع مختلف اشاره و بیان
کرد :ب��ا نگاهی به اعداد و ارقام ثبتش��ده میت��وان دریافت
که سرمایهگذاریهای بس��یار خوبی در بخش صنایع فوالد،
پتروش��یمی ،س��یمان و ...انج��ام ش��ده که نتیجه آن رش��د
چش��مگیر درآمدهای ارزی غیرنفتی کش��ور است .اهمیت
این مس��ئله زمانی درک میشود که بدانیم در سالهای اخیر
باوجود فش��اری که تحریمها وارد ک��رده ،همین درآمدهای
ارزی غیرنفتی ناجی اقتصاد بوده و بس��یاری از نیازهای کشور
را تامین کرده است.

 ایرادات و نقدها

این کارشناس اقتصاد ضمن اش��اره به وجود مشکالتی در

گفت:
اج��رای پیمانس��پاریهای ارزی به
عواملی در این موض��وع تاثیرگذارند که از آن جمله
 ۲۰ایرادی اس��ت که به مس��ئله پیمانسپاری ارزی
وارد اس��ت و اتفاقا اغلب اشکاالت بجایی هم هستند.
البته محاسنی هم در این سیاست وجود دارد که باید
باتوجه به ش��رایط کشور و منابع ارزی محدود نسبت
به اتخاذ تصمیم نهایی اقدام کرد اما در شرایط عادی
منطقی نیست که چنین محدودیتی ازسوی دولت یا هر نهاد
دیگری اعمال شود .معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در ادامه
تاکید کرد :اگر یک سیستم نامحسوس قابلکنترل در واردات
و صادرات وجود داشت که میدانستیم آیا صادرکنندگان ارز
را به کشور بازگرداندهاند یا اینکه صادرات باعث خروج سرمایه
از کشور ش��ده ،میتوانستیم روی این موضوع متمرکز شویم
و بروکراس��ی پیمانس��پاری ارزی را تا ج��ای ممکن کاهش
دهیم اما فعال این زیرس��اخت در کش��ور وجود ندارد و باید در
این راس��تا اقدامات الزم انجام شود .وی افزود :همانطور که
گفته شد باید هدف دولت این باشد که باالخره پیمانسپاری
ارزی برداش��ته ش��ود ،اما تا زمانی که به درآم��د ارزی کافی و
مناس��ب دست پیدا نکنیم ،این امکان ضعیف است .باتوجه به
تش��نگی کش��ور به منابع ارزی امکان حذف پیمانهای ارزی
وجود ندارد .س��یدعلی بر لزوم کنترل تورم تاکید کرد و یادآور
ش��د :نباید فراموش کرد که ش��دت و حدت تحریم نیز در این
مس��ئله مهم اس��ت .اگر درآمدهای نفتی به اندازهای باشد که
بتوانیم تورم را کنترل و صادرات را تقویت کنیم دیگر نیازی به
پیمانه��ای ارزی نخواهد بود و دولت میتواند بهتدریج اقدام
به برداشتن این پیمانها کند.

  FATFو دست باز بخش خصوصی

معاون ارزی اس��بق بانک مرکزی با اش��اره به موانع بر س��ر
راه دول��ت برای دس��تیابی به منابع ارزی یادآور ش��د :یکی از
نکاتی که همیشه مطرح بوده ،مسئله محدودیتهای ناشی از
نپذیرفتن  FATFاست .البته دست دولت برای انجام واردات
در این بخش بسته است اما بخش خصوصی محدودیت خاصی
ندارد و میتواند با پش��ت سر گذاش��تن موانع بسیار کمتری
منابع را وارد کش��ور کند .سیدعلی در پایان خاطرنشان کرد:
همانطور که گفته شد بخش خصوصی توانایی این را دارد که
از ط��رق مختلف ارز خود را به کش��ور بازگرداند .البته ممکن
است بهدلیل محدودیتهای بانکی مشکالتی هم ایجاد شود
اما بخش خصوصی دس��تش در این زمینه بسیار بازتر از دولت
اس��ت؛ از همین رو دولت بای��د زمینه را برای بخش خصوصی
فراه��م کند تا ارز حاصل از صادرات به کش��ور بازگردد .البته
سوءاس��تفادههایی در این بین ازس��وی برخی فعاالن اقتصاد
رخ میدهد که با اس��تفاده از یکپارچهسازی سامانه اطالعاتی
صادرات و واردات میتوان این مشکل را نیز مرتفع ساخت.

عکس:

تعه��دات ارزی صادرکنندگان در س��الهای
گذشته همواره جزو یکی از مسائل مورد مناقشه
بی��ن دولت و بخش خصوصی بوده و متاس��فانه
تاکنون ابزار مشخصی برای برخورد با متخلفان
در ای��ن زمینه ازس��وی هیچ ی��ک از نهادهای
قانون��ی پیشبینی نش��ده اس��ت؛ از همین رو
مجلس یازدهم اخیرا در راستای تصویب قانونی
برای جرمانگاری تخطی از وارد کردن ارز حاصل
از صادرات به کش��ور اق��دام کرد و طرحی را در
دست بررسی قرار داد.
طرح��ی ک��ه در مجل��س مورد بررس��ی قرار
گرفت��ه ،فرصتی را ب��رای بازرگانانی که ارزهای
صادرات��ی را به کش��ور عودت ندادهان��د ،ایجاد
میکند تا در موعد معی��ن اقدام به بازگرداندن
این ارزها کنند.
صادرکنن��دگان کاال و خدم��ات باتوج��ه به
وضعی��ت اقتصاد کش��ور باید حس��اب و کتاب
منابع��ی ک��ه در اختی��ار دارند را پ��س داده و
براساس قانون تعهدات خود را اجرایی کنند.
بخش��ی از ارزهای پرداختشده برای واردات
مواد اولیه و کاالهای اساس��ی در جایی که باید
و ش��اید مص��رف نش��دهاند و به کش��ور عودت
داده نمیش��وند .در زمین��ه ارزه��ای حاص��ل
از ص��ادرات نی��ز ای��ن موضوع مطرح اس��ت و
صادرکنن��دگان هنوز دالره��ای صادراتی را به
کش��ور بازنگرداندهاند .باتوجه به اینکه در قانون
جرمی برای این موضوع پیشبینی شده مجلس
تصمیم گرفت از طریق بررسی و احتماال تصویب
طرحی تحت عنوان «جرمانگاری وارد نکردن ارز
حاص��ل از صادرات» اقدام کرده و زمینه را برای
دس��تیابی به منابع ارزی حاصل از صادرات که
هنوز به کشور بازگردانده نشدند ،فراهم سازد.
این موضوع تنها به کشور ما محدود نمیشود،
بلکه قوانین مش��ابهی در همه کش��ورهای دنیا
وج��ود دارد ک��ه بخش خصوص��ی را موظف به
بازگرداندن منابع به کش��ور میکند .همانطور
که گفته شد در قانون کشور ما نیز چنین امری
پیشبینی ش��ده که باتوجه ب��ه وضعیت خاص
اقتصادی لزوم پیگیری تعه��دات ارزی بیش از
پیش احساس میشد.
متاس��فانه نظارت��ی که در اغلب کش��ورهای
جه��ان در ای��ن زمینه وج��ود دارد ،در کش��ور
ما اعمال نمیش��ود؛ از همین رو ش��اهد ایجاد
بازارهای س��یاه پررونقی هستیم که شدیدا نرخ
کااله��ا را در ب��ازار تحت تاثیر ق��رار میدهند.
برخی صادرکنندگان بهدلیل بیمس��ئولیتی در
قبال تعهدات ارزی خود ،خواس��ته یا ناخواسته
زمینه را برای سوءاستفاده برخی سودجویان در
بازار سیاه ایجاد میکنند و مجلس وظیفه خود
میداند که از گس��ترش این موضوع در کش��ور
جلوگیری کند.
همانطور که پیشتر نیز گفته شد قانون برای
م��وارد اینچنینی جرمانگاری ک��رده و ظرفیت
برخ��ورد را فراهم س��اخته اس��ت؛ از همین رو
میت��وان با اتکا به قوانین موجود اقدام به مقابله
با تخلفات در زمینه تعهدات ارزی کرد.
مجازاتهایی که در ط��رح «جرمانگاری وارد
نکردن ارز حاصل از صادرات» پیشبینی ش��ده
ابع��اد مالی و کیف��ری دارد و در م��واردی هم
ممنوعیتهای گس��ترده در زمینه فعالیتهای
تجاری پیشبینی ش��ده که در صورت تصویب
این طرح و تبدی��ل آن به قانون قابلیت اجرایی
ش��دن دارد .باتوجه به وضعیت اقتصاد کشور و
محدودیتهایی ک��ه وجود دارد ،در حالحاضر
دسترس��ی به منابع ارزی در حد الزم نیس��ت و
طبیعی است وقتی که صادرکنندهای محصولی
را با اس��تفاده از مواد اولیهای س��اخته که با ارز
دولتی وارد کش��ور شده قطعا باید ارز حاصل از
صادرات را به کشور بازگرداند و در اختیار بانک
مرکزی قرار دهد تا هم مش��کالت کش��ور حل
شود و هم اینکه چرخ تولید از حرکت بازنایستد.
پیشتر نیز اش��اره ش��د که این سیاس��ت در
کش��ورهای دیگ��ر نیز وجود داش��ته و توس��ط
دولتها و سیس��تمهای نظارتی اجرا میش��ود.
قان��ون ابزاره��ای مختلف��ی را ب��رای دول��ت
پیشبین��ی کرده که میتوان با اس��تفاده از آنها
اقدام به بازگردان��دن ارزهای حاصل از صادرات
ک��رد .وقت��ی تولیدکننده ی��ا صادرکنندهای از
امکان��ات دولتی و بیتالمال اس��تفاده میکند،
بدون ش��ک ملزم به بازگردان��دن ارز حاصل از
صادرات میش��ود و نمیتواند از زیر بار تعهدات
قانونی ش��انه خالی کند .در این بین قانون هیچ
تفاوتی بین ارز نیمایی و غیرنیمایی قائل نشده؛
صادرکنندگان بالاس��تثنا موظف به بازگرداندن
ارز ب��ه کش��ور و ق��رار دادن آن در اختیار بانک
مرکزی هستند.

بانک و بیمه

یک��ی از ابزارهایی که توس��ط اقتصاددانان و مش��اوران اقتصادی
دولتها توصیه میش��ود ،اس��تفاده از پیمانهای ارزی اس��ت .این
روش میتواند با کمک بخش خصوصی فعال در حوزه صنایع غیرنفتی
ارز الزم را وارد کشور کند

باید از همه ظرفیتها استفاده کرد

ارسالن فتحیپور ،رئیس سابق کمیسیون
اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی با اشاره
به لزوم تالش برای کاهش فش��ار مشکالت
ب��ه اقش��ار کمدرآم��د در ش��رایط تحریمی
ب��ه
گفت :در ش��رایطی ک��ه اقتصاد
کشور تحت فشار ظالمانه تحریمهای امریکا
قرار دارد ،باید از هم��ه ظرفیتهای موجود
اس��تفاده کرد تا مردم از زیر بار فشارهای معیشتی خارج
ش��وند .وی در ادامه افزود :یکی از مس��ائلی که مشکالت
و محدودیتهای��ی را ب��رای دولت ایجاد ک��رده ،کاهش
چش��مگیر و بیس��ابقه درآمدهای نفتی کش��ور است که
بهدلیل تحریمهای نفتی و بانکی رخ داده است.
فتحیپور عنوان کرد :یکی از ظرفیتهای بسیار خوبی
که در اقتص��اد ایران وجود دارد و میتواند در ش��رایطی
که کش��ور دچار مشکالت اقتصادی شده و به منابع ارزی
دسترسی ندارد ،مورد توجه قرار گیرد ،استفاده از ظرفیت
بخش خصوص��ی در صنایع غیرنفتی اس��ت ک��ه عمدتا
مشمول تحریمها نشدهاند.

 بخش خصوصی ورود کند

رئی��س س��ابق کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای
اسالمی با اش��اره به وجود ظرفیتهایی برای وارد کردن
ارز به کش��ور با کمک بخ��ش خصوصی به
گفت:
دولت اکنون به مناب��ع ارزی نیاز مبرمی دارد که پیشتر
از محل صادرات نفت تامین میشد اما در حالحاضر که
تحریمها کار را برای دولت دشوار کرده و درآمدهای نفتی
هم بهشدت کاهش یافته ،باید از ظرفیت بخش خصوصی
و سایر صنایع غیرنفتی استفاده و در راستای تامین منابع
ارزی اقدام کنیم.

 ابزاری بهنام پیمانسپاری ارزی

ای��ن نماین��ده ادوار مجلس با اش��اره ب��ه وجود برخی
ابزارها برای تامین منابع ارزی ،بیان کرد :بخش خصوصی

میخواه��د روی درآمدهای خ��ود قدرت تصمیم
گیری و مانور داش��ته باش��د که قابل درک است
اما در ش��رایطی که تشریح ش��د نمیتوان انتظار
داش��ت دولت اجازه دهد به این سادگی سرمایه
از کش��ور خارج شود و دس��ت دولت برای تامین
نیازه��ای ارزی خالی بماند .یک��ی از راههایی که
دول��ت از آن ب��رای تامین ارز اس��تفاده میکند،
ی ارزی با بخش خصوصی است که
سیاست پیمانس��پار 
در حوزه ص��ادرات فعالیت میکنن��د و میتوانند فارغ از
محدودیتهای تحریمی منابع را وارد کشور کنند.

 کار خوب مجلس

نماین��ده ادوار مجل��س ش��ورای اس�لامی در ادامه به
موض��وع اس��تنکاف برخ��ی فع��االن بخش ص��ادرات از
اجرای بخش��نامهها اشاره کرد و به
گفت :مشکل
اینجاس��ت که مقاومتهای��ی در اجرای تعه��دات ارزی
ازسوی صادرکنندگان وجود دارد و دولت باید در راستای
برخورد با این فعاالن اقتصادی اقدامات الزم را انجام دهد.
البته محدودیتهایی در این زمینه وجود داشت اما اخیرا
شاهد حرکتی بس��یار کارآمد و خوب ازسوی نمایندگان
مجلس یازدهم بودیم که طرحی را در راستای جرمانگاری
تخلف��ات در زمین��ه پیمانس��پاریهای ارزی به تصویب
رس��اندند و دس��ت دولت و قوه قضاییه را برای برخورد با
متخلفان بازتر کردند .فتحیپور در پایان خاطرنشان کرد:
خود صادرکنندگان نیز باید منطقا از این طرح اس��تقبال
کنند ،زیرا اگر ارزی وارد کش��ور نش��ود دیگر امکان وارد
کردن م��واد اولیه وجود نخواهد داش��ت و اگر مواد اولیه
نباش��د تولیدی در کار نیس��ت که ای��ن بهمعنای تعطیل
شدن صادرات و بیکار شدن فعاالن این حوزه خواهد بود.
پس بهتر اس��ت در شرایطی که کش��ور به کمک احتیاج
دارد ،در راس��تای حل مش��کالت مردم قدم برداشته و از
تعطیل شدن کسبوکار خود نیز جلوگیری کنند.

سخن پایانی...

برخی کارشناس��ان نقدهای بسیار جدی را به اجرای طرحهایی نظیر پیمانسپاری ارزی وارد کرده و آن را نافی
سیاستهای اقتصاد بازار آزاد میدانند .این دسته از صاحبنظران بر لزوم رعایت اصول اقتصاد بازار تاکید کرده و
سیاستگذاریهای مبتنی بر اعمال محدودیتهای دولتی برای بخش خصوصی را در تعارض با این اصل بهحساب
میآورند ،اما مدافعان اجرای این سیاست بر لزوم در نظر گرفتن شرایط خاص و ویژه کشور زیر بار فشار تحریمها
تاکی��د کرده و بخش خصوص��ی را بهدلیل دریافت کمکهایی در قالب یارانههای انرژی و تامین مواد اولیه ارزان و
پرداخت نکردن عوارض زیس��تمحیطی در کش��ور (بهدلیل آالیندگی بیش از حد برخی صنایع) موظف به اجرای
قوانینی از این دس��ت میدانند .بهنظر میرس��د در شرایطی که امروز کشور با آن دست به گریبان است ،کفه ترازو
به نفع کارشناسان مدافع استفاده از ابزارهای کنترل ارزی سنگینتر باشد؛ بنابراین میتوان انتظار داشت منتقدان
نیز ضمن در نظر داشتن منافع ملی کمی منطقیتر و غیرذهنیتر به مسائل بنگرند.

باجه خبر
 نوای همدلی با دانشآموزان پلدختر

بانک س��رمایه در راس��تای عمل به مسئولیتهای اجتماعی
و برداش��تن گام��ی کوچ��ک در حمای��ت از جامع��ه تعلیم و
تربیت ،اقالمی ش��امل  18دس��تگاه کولر گازی را به  9مدرسه
کمبرخوردار در شهرستان پلدختر اهدا کرد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک س��رمایه اه��دای این اقالم
از مح��ل کمکهای خیریه پرس��نل این بانک و در راس��تای
مجموعه اقدامات بانک س��رمایه طی س��الهای گذش��ته در
حمای��ت از م��دارس کمبرخ��وردار بوده که عمال ب��ه یکی از
اولویتهای اصلی این بانک در حوزه مسئولیتهای اجتماعی
تبدیل شده است.

 ارائ�ه متنوعتری�ن خدم�ات «کارتی» ازس�وی
بانک ملی ایران

مدیرعام��ل بانک ملی ای��ران با بیان اینکه اکنون بس��یاری
از خدم��ات بان��ک ملی ای��ران ب��ا اس��تفاده از ملیکارتهای
شخصیس��ازی ش��ده ،تجاری کارت و مل��ی کارت ارزی ارائه
میش��ود ،اظهار ک��رد :توریس��تکارت ،مل��یکارت خانواده،
هدیه کارت ،کارت جوانان هاللاحم��ر ،کارت اعتباری ،پیوند
کارت ،بنکارت ،کارت پرداخت تس��هیالت و کارت مجازی در
واحدهای حقیقی و مجازی بانک ملی ایران قابلدریافت است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،بهگفتهمحمدرضا
حس��ینزاده دارن��دگان ان��واع کارته��ای بانک مل��ی ایران

میتوانن��د از خدم��ات و تجهی��زات متنوع خ��ود بانک ،خود
دریافت ،کیوس��ک ،کشلس ،پایانههای اینترنتی و فروشگاهی
و اپلیکیش��نها و ...مستقر در ش��عب بانک یا بر بستر اینترنت
استفاده کنند.

 قرعهکش�ی جشنواره حس�ابهای قرضالحسنه
اقتصادنوین

مراس��م قرعهکش��ی نهمی��ن دوره جش��نواره حس��ابهای
قرضالحسنه بانک اقتصاد نوین برگزار شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک اقتصاد نوین ،این مراس��م با
حض��ور علیرضا بلگوری ،مدیرعامل ای��ن بانک و اعضای هیات
نظارت بر قرعهکش��ی بانکها متشکل از نمایندگان دادستانی

کل کش��ور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برگزار شد
و برندگان خوش اقبال این جش��نواره مش��خص شدند .اسامی
برندگان این مرحله از قرعهکش��ی پس از تایید هیات نظارت،
ب��هزودی در تارنم��ای بان��ک اقتصادنوین به نش��انی www.
 enbank.irقابل مشاهده خواهد بود.
گفتن��ی اس��ت در نهمی��ن دوره جش��نواره حس��ابهای
قرضالحس��نه پسان��داز بان��ک اقتصاد نوی��ن 20 ،جایزه یک
میلی��ارد ریالی 20 ،جایزه  500میلیون ریالی 20 ،جایزه 200
میلی��ون ریالی و میلیاردها ری��ال جوایز نقدی دیگر برای اعطا
به س��پردهگذاران واجد شرایط شرکت در قرعهکشی این دوره
در نظر گرفته شد.

