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درگاههای ارائهدهنده رمزارز مسدود میشود
با توجه به این که در روز هــای اخیر بانک مرکزی بر ممنوعیت معامله ر مــزارز
بین افراد طبق قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیات دولت
در سال  ۹۸تاکید کرد ،در این راستا شرکت شاپرک به پرداختیارها اعالم کرد
که در گــا ههــای الکترونیکی که کسبوکارهای غیر مجاز از جمله ر مــز ارز ارا ئــه

م یکنند  ،مسدود خواهند شــد .از ســوی دیگر  ،عبدالناصر همتی رئیس کل
بانک مرکزی نیز مطر ح کرده بود که قرار است کسانی که رسمی رمزارز استخراج
میکنند ،بتوانند برای واردات از آن استفاده کنند و مبادله رمزارزها بین یکدیگر
مجاز نیست.

در حالی که عده زیادی از سرمایهگذاران در بورس به سمت بازار رمزارزها حرکت
کردهاند ،در این رابطه رئیس مرکز ملی فضای مجازی مطرح کرد که شیب صعودی
قیمت رمزارزها را به هیچ وجه نمیتوان تضمین کرد و ورود افراد به این حوزه به
عنوان ثروتاندوزی و خروج سرمایه از کشور به صالح کشور نیست /.ایسنا

تعرفه اینترنت داخلی  25درصد ترافیک بین المللی است
سال گذشته برآوردی در شرکت مخابرات انجام و قرار شد از محل بخشی
از سود منتهی به سال  98این هزینهها پوشش دادهشــود .مبلغی که گفته
میشود حدود  2900میلیارد تومان بوده .این سرمایه در کجا هزینه شدهاست؟

عکس :مجید آزاد  /جامجم

سود سال  98حدود 2900میلیاردتومان بود و قرار شد 50درصــد آن بین
سهامداران توزیع و 50درصد هم برای اقدامات توسعهای هزینه شود .ما
امسال دو هزینه سنگین داشتیم .یکی طلب بازنشستگان بود که بخشی از
آن پرداخت و بقیه آن طی سالهای آینده تسویه خواهدشد .از سوی دیگر
شاغالن به دنبال افزایش حقجذب بودند و زمانی که بنده مسؤولیت را
برعهده گرفتم این موارد در هیاتمدیره مصوب شدهبود .این هزینهها و
اثرات مالی آن را باید طبق قانون در صورتهای مالی 9ماهه نشان میدادیم
که عدد منفی به همین دلیل است.
همچنین 70هــزار نفر به صــورت مستقیم و غیرمستقیم (پیمانکاران)
حقوق پرداخت میکنیم و 50هزارنفر بازنشسته داریم که عالوهبر حقوقی
که از تامیناجتماعی میگیرند مصوب شده ما هم مبلغی را بپردازیم .در

گفتوگو با مدیرعاملشرکت مخابراتایران درباره اوضاع نامناسب این مجموعه

چرخ مخابرات نمیچرخد

همه ما به نوعی با شرکت مخابرات درگیر هستیم؛ چه در بخش تلفن ثابت و چه در بخش همراه و استفاده از اینترنت .اخیرا محمدجواد

آذریجهرمی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد که مخابرات زیانده است و نباید زیان خود را از جیب مردم بپردازد  .بعد هم اعالم کرده
طلب کارکنان مخابرات باید توسط این شرکت انجام شود اما در عین حال مسؤوالن شرکت مخابرات میگویند برخی سیاستهای مجلس و
دولت باعث ز یان بیشتر شرکت مخابرات شدهاست؛  شرکت مخابراتی که 12ســال پیش به بخش خصوصی واگــذار و بورسی شد و بررسی
محمد حسین
علی اکبری
اقتصاد

صور تهای مالی این شرکت نشان میدهد امسال وضعیت خوبی در بازار سرمایه نداشتهاست .اینکه شرکت مخابرات با چه وضعیتی قرار
است به حیات خود ادامه دهد و چه شرایطی در بازار سرمایه خواهد داشت سؤاالتی است که جامجم از مجید سلطانی ،مدیرعامل مخابرات
ایران پرسیدهاست.

وضعیت شرکت مخابرات پس از واگذاری به بخش
خصوصی را چگونه ارزیابی میکنید؟

در افواه عمومی بیشتر شرکتمخابراتایران به ارائه
خ ــدمــات تلفن ثابت شناخته مـیشــود امــا در واقــع
شرکتمخابراتایران غیر از ۲۸میلیون مشترک تلفن
ثابت با سهامداری ۹۰درصــدی اپراتور همراهاول که
بیش از ۴۷میلیون مشترک دارد و ارائه خدمات پهن
باند به بیش از پنج میلیون مشترک در خدمت مردم
عز یز کشورمان اســت .همچنین بخش عمدهای از
خدمات سایر اپراتورهای ثابت و سیار بر بسترهای
زیرساختی مخابرات استوار است.
اکنون بیش از ۱۲سال است که شرکتمخابراتایران
در یک فرآیند قانونی طبق سیاستهای ابالغی اصل
 ۴۴به بخش خصوصی واگذار شدهاست .البته برخی
در آن زمان شبهههایی در این خصوص مطرح کردند
اما با تایید نهادهای قانونی ناظر این پرونده بسته شد.
در شرایط جدید سهامداری مخابرات ،بیش از ۴۰درصد
سهام مخابرات در قالب ۲۰درص ــد سهام عدالت و
۲۰درصد بهطور مستقیم متعلق به دولت است .حدود
۱۰درصد سهام نیز در اختیار سهامداران خرد در بازار
سرمایه است .البته با توجه به اینکه صنایع مخابراتی
از مهمترین صنایع پیشرو در دنیا به حساب میآیند
در اغلب کشورها این بخش مورد توجه دولتها بوده
و به صورت ویژه  -چه در قالبهای سهامداری و چه
با روشهای دیگر  -تحت حمایت و توجه قرار دارد.
ص ــن ــع ــت مــخ ــاب ــرات گ ـس ـتــره وس ـی ـعــی از ص ـنــایــع و
موضوعات دانشبنیان را شامل میشود از اینرو
یکی از شاخصهای پیشرفت در دنیای کنونی میزان
توسعه کشورها در این صنعت است که متاسفانه
چند سالی است در کشور ما توجهات بیشتر به حوزه
مصرف معطوف شده و اصل صنعت و رونق اقتصادی
آن حمایت نمیشود.
ر ونــق اقتصادی یک صنعت وابستگی مستقیم با
میزان سرمایهپذیری آن دارد که متاسفانه با توجه به
دستوری شدن نرخ تعرفهها و سیاستگذاریهای غلط
بهویژه در حوزه ارتباطات ثابت ،سرمایهگذاری توجیه
اقتصادی نداشتهاست.
دولت بهجز حدود هشت میلیارد دالری که در جریان
فروش ۵۰درصدی سهام از سهامداران جدید مخابرات
گرفت طی این ۱۲ســال بیش از ۶۰۰هــزار میلیارد ریال
تحت عناوین مختلف از شرکتمخابراتایران درآمد
داشت هاست که این رقم نشان از جایگاه ویــژه این
شرکت در اقتصاد کشور دارد.
مخابراتهمچنیندر سالهایپساز خصوصیسازی
بیش از ۵0۰هزارمیلیارد ر یــال در بخشهای ثابت و
سیار سرمایهگذاری کرده که این میزان سرمایهگذاری
با توجه به شرایط اقتصادی شرکتهای ایــن حوزه
توجی هاقتصادی نداشته و عمدتا با هــدف توسعه
زیرساختهای مورد نیاز کشور و از جیب سهامداران
صورت پذیرفتهاست .اگر حمایتهای سهامداران و
بهرهبرداری از سرمایههای در اختیار شرکت مخابرات
در جهت توسعه زیرساختها نبود شاهد شکوفایی
امروز در این صنعت و خدماتی که اپراتورهای همراه
و حتی اپراتورهای ثابت رقیب مخابرات ارائه میدهند
نبودیم.
چندی پیش آ قــای آذریجهرمی ،وز یــر ارتباطات و
ف ــن ــاوری اطــاعــات از انحصاری بــودن مخابرات سخن

گفتهبود .نظر شما در این زمینه چیست؟

مخابرات در هیچ زمینهای انحصار ایجاد نکردهاست.
در بخش ه ــم ــراه دو رقیب وجــود دارد و سهم بــازار
بسیار نزدیکی با یکی از رقبا داریم .در بخش ثابت هم
که از سال  ۹۴با ارائه پروانه ارتباطات ثابت ( )FCPبه
۱۷شرکت دیگر با حدود اختیارات برابر و حتی وسیعتر
در حوز هارتباطات ثابت و البته با تعهداتی بهمراتب
کمتر از شرکت مخابرات انحصار شکسته شــده و
فعاالن جدیدی در ایــن حــوزه ورود کــردهانــد .اکنون
در ح ــوزه په نباند ثابت سهم بــازار مخابرات قریب
به ۵۰درص ــد است و  ۱۷شرکت دیگر روی بسترهای
زیرساختی شرکت مخابرات به ۵۰درصــد دیگر بــازار
ارائه خدمت میکنند.
م ـخــابــرات اپ ــرات ــور غــالــب اس ــت ام ــا انـحـصــار ن ــدارد.
مخابرات دارای یهایی دارد که طی سالیان متمادی
با زحمات و خ ــو ند لهــای ف ــراوان توسط کارکنان و
صدالبته حمایتهای دولتی به دست آورده و در جریان
خصوصیسازی هزینه آن را که معادل هشتمیلیارد
دالر توسط سازمان خصوصیسازی تعیین شدهبود
پرداخت کردهاست.
از ابتدای سال  ۹۲نیز شدیدترین قوانین آزادســازی
امکانات و بازار که در کمتر کشوری وضع شدهاست
به جهت غلبه ب ــازار بــرای مخابرات از سوی سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در قالب الحاقیه
وضع گردیده و شرکت مخابرات همه این قوانین را اجرا
کرده و در موارد تاخیردار هم جرایم تاخیر اقدامات خود
را پرداختهاست .حتی در مورد آخر در حوزه بیتاستریم
 که سروصدای زیادی هم برای آن بهپا کردند  -سه سالتوسط مدیرعامل معرفیشده توسط دولت این طرح
متوقف ماندهبود و کسی برای آن سینه چاک نمیکرد
اما به محض تغییرات مدیریتی این قراردادها مسیر
تدوین منطقی خود را طی کرده و اکنون به امضای برخی
شرکتهای  FCPنیز رسیدهاست.
طی پنج سال گذشته شرکتهای  FCPدر ارتباطات
ثابت ،عل یرغم داشتن مجوز برقراری ارتباطات فیبر
ن ــوری و کابل مسی ک ــاری از پیش نبردهاند .بخشی
ب ــه دلیل تعدد آنها و ب یتوجهی بــه توانمندیهای
آنان در جریان پروان هفروشی توسط سازمان تنظیم
مقررات است و بخشی به دلیل سیاستگذاریهای
غلط ایــن ح ــوزه اســت کــه جــذابـیــت ســرمــایـهگــذاری
در آن را از بین ب ــرده و م ــان ــع جــذب س ــرم ــای ــه توسط
آن ـ ــان ب ـ ــرای تــوس ـعــه ش ـب ـک ـههــای م ـ ــورد ن ـیــازشــان
شدهاست.
آن ــچ ــه امــــروز بیشتر از هـمــه مـیشـنــویــم ،هیاهوی
رسان های انحصارنمایی مخابرات است برای انحراف
افکار عمومی از انحصاری که در زنجیره تامین و توزیع
پهنای باند خارجی وجود دارد.
اغلب استانهای ایران در بخش تلفنثابت زیانده
هستند .دلیل این زیاندهی چیست و چه اقدامی برای
برونرفت از آن در نظر دارید؟

در ح ــوز هارت ــب ــاط ــات ثابت در مخابرات استانی ما دو
گروه خدمات صدا (تلفن) و پهنباند (اینترنت) را ارائه
میکنیم .در بخش صدا میانگین درآمد هر خط تلفن
6000تومان است اما نگهداری آن حدود 20هزار تومان
برای مخابرات هزینه دارد و این یعنی ضرر! در بخش
پهنباند وضعیت بد نیست اما اینگونه نیست که
هزینههای جاری و سرمایهگذاری را کامل پوشش دهد.

نــگــاه شــرکــت مــخــابــرات بــه بحث ارتـبــاطــاتازجمله
ارتباطات ثابت در درجـ ـهاول توسعهمحور اســت تا
سودمحور .االن در مخابرات در بخش ثابت زیانده
هستیم و علت هم این است که بنا داریم زیرساخت
را تا آخرین روستاهای باالی20خانوار برسانیم و به مردم
سرویس بدهیم .برای هر ایستگاه فرستنده /گیرنده
(بیتیاس) در روستاها با نرخ ارز امروز باید یکمیلیارد
تومان هزینه کنیم و ارقام فیبر ،حفاری و مواردی از این
قبیل را هم باید به آن اضافه کرد .در طول چند سال
اخیر 4000کیلومتر در روستاها فیبر کشیدیم .نگاه
شرکت مخابرات توسعه کسبوکار و حفظ اشتغال
در این زمینهاست.
از زمان واگ ــذاری شرکت مخابرات نرخ ارائــه خدمات
در بخش ثابت ،تغییری نداشت و از سوی دیگر طرح
ه مکدسازی اج ــرا شد که این موضوع ز یــان ز یــادی را
ب ــه مخابرات تحمیل کــرد .بــه ایــن صــورت کــه هزینه
جابهجایی عمال در استان صفر شد .البته در آن زمان
برای جبران این خسارت وعد ههایی از سوی دولت
داده شد که در فرآیندهای اجرایی شدن هیچکدام
از ای ــن وع ــد هه ــا محقق نگردید و از ایــن بابت ز یــان
قابلتوجهی به مخابرات تحمیل شد.

هزینه خط تلفن ثابت 200هزار تومان است که هزینه
باالیی نیست .مصوبه 207سازمان تنظیم مقررات
رادیویی ،اپراتورها را اجبار میکند در صورت پرداخت
نشدن قبض شش دوره دوماهه ،تلفن باید تخلیه
شود .البته انجام این کار مرحلهای خواهد بود اما
این تسهیالت برای متقاضیان در نظر گرفتهشده
که بنا به دالیل مختلف اگر کار به تخلیه خط رسید،
با مراجعه به مرکز خدماتی دوباره تلفن آنها برقرار
خواهد شد.
در مورد حضور مخابرات در بورس و وضعیت آن
بفرمایید.

شرکتهایی که هزینه نیروی انسانی بیش از 25درصد باشد ،مشکالت
یکی یکی خــودشــان را نشان میدهند .در حــال حاضر حــدود 65در صــد
هزینه شرکتمخابرات مربوط به حقوق و دستمزد نیرویانسانی است .اگر
مخابرات در بخشهای مختلف مانند همراهاول سرمایهگذاری نمیکرد،
االن مخابرات تعطیل شدهبود.
استفاده مــردم از خدمات صو توتصویر افزایش یافتهاست .اپراتورها
ملزم به دریافت تعرفه 50درصد نسبت به قیمت اپراتور خارجی هستند
اما گزارشهای مردمی نشان میدهد این اتفاق نیفتادهاست.
ما در مورد شرکتهای دیگر نمیتوانیم اظهارنظر کنیم اما شرکتمخابرات
برای اینکه مردم تشویق شوند از محتوای داخلی استفاده کنند 25درصد
هزینه را دریافت میکند .هرچند سهم ما در این بخش زیــاد نیست ،با
ا یـنحــال ورود کــردیــم و یکچهارم تعرفه بینالملل دریــافــت میکنیم.
اکنون روند استفاده از ترافیک داخلی بهبودیافته و سهم آن به 31درصد
رسیدهاست.

مانند پرداخت پول پیمانکاران و طلب کارکنان شرکت
مخابرات پیشنهاد شــد بخشی از امــاک شرکت را
بفروشیم اما تا چه زمانی میتوانیم این کار را انجام
ده ــی ــم .همه مشکل مــا هــم بــه دلیل عــدم افزایش
قیمت نیست و مشکالت مدیریتی در دوره قبلی
هم مزید بر علت بود .قرار بود با سکانداری نماینده
دولت بر شرکت مخابرات طی سالهای اخیر مشکالت
برطرف شود اما نهتنها این مشکالت حلنشده بلکه
افزایش هم یافتهاست ولی ما مشکالت را پذیرفتیم،
برنامهریزی کردهایم و در تالش برای رفع آنها هستیم.
برای سال  1400منابعی را مشخص کردیم تا بتوانیم
اقدامات توسعهای را پیش ببریم.
گسترش دسترسی به شبکه ملی اطــاعــات یکی از
اهــداف اصلی ماست که بــرای هر استان بهصورت
مجزا برنامه داریم.

شرک تمخابراتایران هیچوقت شرکت بازارگردانی
بهصورت مستقیم نداشتهاست .اخیرا تقاضای مجوز
تأسیس یک شرکت سرمایهگذاری در بورس را دادیم.
هدف اصلی شرکت این است که منابع غیر مولد -اعم
از امالک و سهام و -...را به مولد تبدیل کنیم تا بتوانیم
با منابع حاصل از آن اقدامات توسعهای را با سرعت
بیشتر انجام دهیم.

درآمدشچندبرابر شود.بهعنوانمثالدر بخشVDSL

مخابرات چه برنامههای توسعهای دارد و برای حل

ایــن پیشنهاد شــد هبــود .از ایــن مــوضــوع استقبال

مشکالت جاری آن چه تدابیری اندیشیدهاید؟

در طـــول 12س ـ ــال گــذش ـتــه ه ــز یــنــهارزی م ــا 30ب ــراب ــر
شد هاست .البته بــرای جبران بخشی از تعهدات ما

رگوالتوری پیشنهادی دادهبود که شرکتمخابرات
امکانات خود را در اختیار شرکتهای دیگر بگذارد تا

میکنید؟

اینترنت پرسرعت زمانی خوب است که مصرفکننده
داشت هباشد و بــرای این کار باید خدمات ارائهشده

ت ــوس ــع ــه یــا بــد؛ خــدمــاتــی از قبیل پـخــش ت ـصــاویــر و
ویــدئــوهــای  HD ، 4Kبــر بستر شبکه و خــانـههــای
هوشمند و اینترنت اشیا و ....در این صورت درآمد
اپراتور افزایش خواهدیافت اما اکنون در بخشخانگی
سرع تهای   6و  8مگابیت و عموم نیاز مشترکان
را پاسخ م ـ یده ــد؛ ای ــن در حالیاست که در فناوری
 VDSLتــا 40مــگــابــیــت ســرعــت قــابــل افــزایــش است
وبیشترم ــن ــاس ــبب ــن ــگ ــا هه ــایکــوچــکومتوسط
خواهدبود.
برنامهریزی برای مکالمه تصویری دارید؟

سرمای هگذاری خیلی مهم اســت .چــون هم دانش
داریم و هم نیروی کار متخصص .بر کسی پوشیده
نیست پیامرسانهای داخلی به زور خودشان را اداره
مـیکــنــنــد .ب ــرای انــجــام ای ــن ک ــار نــیــاز بــه حـمــایــت و
سرمایهگذاری گستردهاستواگر میخواهیمصنعت
آ یس یتی رشد کند باید شرکتمخابرات را توسعه
دهـ ــیـ ــم.س ــرم ــای ــهمـــخـــابـــراتدر بـ ـ ــورسحـ ــدود
90هزارمیلیاردتومان است و طبق اصول باید حداقل
نر خسودبانکمرکزیرابهدست آورداماچنینسودی
مشاهده نم یشود .اکنون زنجیره درس ــت طراحی
نشده و زم ــان ــی ک ــه شرکت م ــخ ــاب ــرات ضعیف شود
بخشهای دیگر نیز رشد نمیکنند.

طی مراسمی با حضور معاون اول رئیسجمهور در بانک مرکزی از صیدی قدردانی شد

نوسازی  ١٠هزار مسکن روستایی با حمایت بانک صادرات ایران

ازنــظــر جمعیتیچــهتــعــدادب ـهصــورتمستقیمبا
شرکت مخابرات درگیر هستند؟

در بــخــش خــدمــت دهــنــدگــان کــه شــامــل خــانــواده
شرکتمخابراتایران است 70هــزار نفر مشغول کار
هستند و 50هــزار نفر هم بازنشسته عزیز را داریــم.
بــا مجموع هــمــکــاران در شــرک ـتهــای اپــراتــور ثابت
(FCPه ـ ـ ـ ـ ــا)وشـ ــرک ـ ـتهـ ــایخــــدمــــاتدهــــنــــدهو
خانواد هها یشان بــاالی دو میلیون نفر با مخابرات
در ارتباط هستند.
در بخش خدمات گیرندگان هم باید بگویم بهطور
میانگین با بیش از ۲۸میلیون مشترک خط ثابت و
حدود ۴۷میلیون خط همراه فعالی که وجود دارد در
حال خدم ترسانی ب هکل جمعیت کشور هستیم.
با این تفاسیر باید توجه داشت اگر مخابرات آسیب
ببیندصنعتارتباطاتوفناوریاطالعاتدچار مشکل
میشود و اگر توسعهای هم اتفاق بیفتد این شکوفایی
در بخشهای دیگر هم مشاهده خواهد شد.
سرمایههای شرکت مخابرات برای مردم است .وقتی
میزان درآمد و هزینه به هم میخورد ،نوسازی بهموقع
صورتنمیگیردواینبهضرر مردماست.اگر ارتباطیک
منطقه آسیب ببیند زیانش به مردم تحمیل میشود.
اکنون در برخی مناطق بهخصوص مناطق شمالی
تهران که برج ساخته میشود اعطای خط تلفن ثابت با
مشکل مواجهاست و افراد برای دریافت باید در صف
بمانند و با پاسخ تکمیل ظرفیت مواجه میشوند.
ما در تلفن ثابت مشکل خاصی نداریم مگر اینکه
زیرساخت آن آماده نباشد .شهرکها یا مسکنهای
مهر که ساخت هشده و ساکن دارد اگر زیرساخت آن
فراهم باشد ،خدمت میدهیم .اما ممکن است کمی
طول بکشد که طی شدن این زمــان مربوط به نبود
منابع الزم است.
البته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد کردیم در بحث
زیرساخت طر حهای بزرگ از ابتدا همراه آنها باشیم و
تفاهمنامه این کار در حال تدوین است.
برخیمشترکینمعترضهستند کهچرابدوناطالع
آنها تلفن جمع یا بهاصطالح تخلیه میشود؟

طی مراسمی که با حضور معاون اول رئیس جمهور ،رئیس کل بانک مرکزی و رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی در بانک مرکزی برگزار شد ،از مدیرعامل
بانک صادرات ایران بابت پرداخت تسهیالت نوسازی و بهسازی  ١٠هزار مسکن روستایی در سال جاری قدردانی شد.
به گــزارش روابطعمومی بانک صــادرات ایــران ١٠ ،هزار و  ٢٨٢واحد مسکونی روستایی با تسهیالت حمایتی  ٣هزار میلیارد ریالی بانک صــادرات ایران
در  ١١ماه اول سال  ٩٩بازسازی و نوسازی شده است.
بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به عنوان یکی از اهداف بلندمدت برای حمایت از اقشار آسیبپذیر روستایی و جلوگیری از مشکالت و تلفات جانی
و مالی حوادث غیرمترقبه در مناطق روستایی کشور از سالهای گذشته مورد توجه بانک صادرات ایران بوده و همچنان پیگیری میشود این بانک
طی سال  ٩٨نیز با پرداخت بیش از سه هزار و  ٧١٩میلیارد ریال ،بهسازی و نوسازی 16هزار و  ١٨٨واحد مسکونی روستایی در کشور را بر عهده گرفت.
حمایتهای بانک صادرات ایران در بخش مسکن روستایی در سال  ٩٨با احداث  694حمام روستایی با تسهیالتی بالغ بر  ٢٩میلیارد ریال تداوم داشته
و در  ١١ماه ابتدای سال  ٩٩نیز ساخت حمام روستایی در  ٢٢٢روستای کشور با تسهیالت  ٢١میلیارد ریالی این بانک به انجام رسیده است.
در پی وقوع زلزله در شهر «سیسخت» استان کهگیلویه و بویراحمد برنامه عملیاتی پرداخت تسهیالت حمایتی بانک صادرات ایران به آسیبدیدگان
مناطق مختلف این استان آغاز شده است.
همچنین در آیین تجلیل از عملکرد شبکه بانکی کشور در طر ح ویژه بهسازی و بازسازی مناطق سانحه دیده که با حضور اسحاق جهانگیری ،معاون اول
رئیس جمهور در بانک مرکزی برگزار شد ،از حجتاله صیدی ،مدیرعامل بانک صادرات ایران به دلیل عملکرد شایسته این بانک در حمایت از نوسازی
و بهسازی مسکن روستایی قدردانی شد.

