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سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری كرج خبر داد

خريدار   ایران که تا چند ســال پیش با 
معضل قطع گاز بخــش خانگی، صنایع و 
پتروشیمی مواجه بود، اکنون به پشتوانه 
توسعه پارس جنوبی و افزایش تولید گاز 
ضمن رفع نیاز داخل، آماده نقش آفرینی 
بیشــتر در صادرات گاز و کســب سهم 

بیشتر از بازارهای جهانی است.
تا پیش از اســتقرار دولت یازدهم، معضل 
کمبــود گاز گریبــان بخــش خانگی و 
صنعتی را در روزهای ســرد ســال 
می گرفت بطوری که شاهد قطع گاز در 
مناطق سردسیر و قطع گاز صنایع بزرگ 
و پتروشــیمی ها بودیم، اما پس از تمرکز 
بر توسعه پارس جنوبی، میزان تولید گاز 
کشــور افزایش یافت و معضل کمبود گاز 

رنگ باخت.
مجموع تولید روزانه گاز کشــور امروز به 
بیش از 800 میلیــون مترمکعب در روز 
رسیده که فراتر از نیاز داخلی است و حتی 
امکان برآورده کردن حجم قابل توجهی از 

نیاز کشورهای همسایه به گاز را نیز دارد.
پیش بینی می شــود با راه انــدازی همه 
فازهای پارس جنوبی، تولید گاز کشــور 
به یک میلیارد و 200 میلیون مترمکعب 
در روز افزایش پیدا کنــد که این موضوع 
مصرف کنندگان بــزرگ گاز مانند اروپا و 
شبه قاره هند را به تکاپو انداخته تا بخشی 

از نیاز خود را از طریق ایران تامین کنند.

ثبت رکورد تولید روزانه 600 میلیون 
مترمکعب در پارس جنوبی

تولید گاز از ١0 فاز نخست پارس جنوبی 
در ســال ١392 نزدیک به 285 میلیون 
مترمکعب بود که پــس از روی کار آمدن 
دولت یازدهم و شــتاب در روند توســعه 
این میدان، حجم تولید گاز از این میدان 

مشترک افزایش قابل توجهی یافت. 
اکنــون تولید گاز از این میــدان از روزانه 
600 میلیون مترمکعب فراتــر رفته که 
عالوه بر رفــع نیاز داخل، باعث پیشــی 
گرفتن از قطر در برداشــت از این میدان 

نیز شده است.

ايران در جمع بزرگان گاز دنیا
بر اســاس گــزارش ســاالنه شــرکت 

بریتیش پترولیوم )BP( در پایان ســال 
20١7 میــالدی، ایــران از نظــر حجم 
ذخایر گاز با دارا بودن 33.200 تریلیون 
مترمکعب گاز پس از روسیه در مقام دوم 
جهان قرار دارد و ســهمی معادل ١7.2 
درصد از ذخایر گازی را به خود اختصاص 

داده است. 
همچنین ایران بــا تولید ســاالنه 223 
میلیارد و 900 میلیون مترمکعب گاز پس 
از آمریکا و روسیه در رتبه سوم کشورهای 
تولیدکننده گاز جهان قرار دارد و در این 
زمینه ســهم 6.١ درصــدی را از آن خود 

کرده است.

ايران در جستجوی سهم 10 درصدی 
از بازار جهانی صادرات گاز

ایــران اکنون حــدود ١.5 درصــد بازار 
جهانی صادرات گاز را در اختیار دارد، اما 
با توجه به ذخایــر عظیم گازی و موقعیت 
اســتراتژیک، توان افزایش سهم خود در 
بازارهای منطقه ای و بیــن المللی گاز را 

دارد.
تهران تالش می کند با بسترسازی برای 
صادرات گاز، سهم خود از بازار جهانی گاز 

را به حداقل ١0 درصد افزایش دهد.
بر ایــن اســاس، صــادرات روزانه 200 
برنامــه  میلیــون مترمکعــب گاز در 
ششــم توســعه هدف گذاری شــده که 
البته اولویــت بازار صادراتــی گاز ایران، 

کشورهای همسایه است.
مقصد بعدی صادرات گاز قاره اروپاست؛ 
پس از افزایش تولید گاز کشــور، امکان 
صادرات ساالنه 30 میلیارد مترمکعب گاز 

به اروپا وجود خواهد داشت، 
بر این اساس، ایران در نظر 
دارد در بلند مدت، ســهمی 
از بازار انــرژی این قاره را در 

اختیار بگیرد.

بازارهای صادرات گاز 
ايران

بــا وجــود برخــورداری 
کشــورمان از بزرگتریــن 
ذخایر گازی دنیــا تاکنون 
بــه دلیل کمبــود تولید در 

داخل، تحریم و وجود مشکل در مناسبات 
بین المللــی، ایران نتوانســته آنگونه که 

شایسته است اقدام به صادرات گاز کند.
خط لوله و ال.ان.جــی )گاز طبیعی مایع 
شــده( مهم ترین روش هــای صادرات 
گاز هســتند که ایران تاکنــون موفق به 

صادرات از طریق خط لوله شده است.
صادرات از طریق ال.ان.جی به تاسیسات 
و فناوری های پیشرفته ای نیاز دارد که در 
انحصار کشورهای محدودی است که به 
علت تحریم تاکنون نتوانســته ایم به آنها 

دسترسی پیدا کنیم.
مهم ترین بازارهای صــادرات گاز ایران 
اکنون ترکیه و عراق هســتند؛ جمهوری 
آذربایجان و ارمنســتان نیز حجم اندکی 

گاز خریداری می کنند.
اکنون روزانه بطــور میانگین 30 میلیون 
مترمکعب گاز به ترکیه صادر می شــود، 
میزان متوســط صادرات گاز به عراق نیز 
روزانه ١5 میلیون مترمکعب اســت که بر 
اساس توافقات انجام شــده در سال های 
آتی به روزانــه 40 میلیــون مترمکعب 

افزایش خواهد یافت.
میانگین صادرات گاز ایران به ارمنستان 
یک میلیون مترمکعب در روز است که در 

ازای آن برق دریافت می کنیم.
دو شــیوه صــادرات گاز بــه جمهوری 
آذربایجــان انجام می شــود؛ در شــیوه 
نخســت، حدود یک میلیون مترمکعب 
گاز از جمهــوری آذربایجــان به منطقه 
خودمختار نخجوان معاوضه )ســوآپ( 
می شــود و در شــیوه دوم، یک شرکت 
ایرانی در ترکمنســتان گاز را خریداری 

کرده و در جمهوری آذربایجان به میزان 
6 میلیون مترمکعب در روز می فروشد که 

البته اکنون متوقف است.
در سال های اخیر، شماری از کشورهای 
اروپایی از جمله گرجســتان، بلغارستان 
و یونان درخواســت واردات گاز از ایران را 
مطرح کرده اند که البتــه تاکنون نهایی 

نشده است.
ایران خط لوله صادرات گاز به پاکســتان 
را ساخته، اما پاکستان برای تکمیل خط 

لوله در خاک خود اقدامی نکرده است.
مطالعات مربوط به صادرات گاز به عمان 
نیز در حال انجام اســت که پیش بینی 
می شود تا سه سال آینده به نتیجه برسد.

کویــت، امــارات، گرجســتان، هنــد و 
افغانستان از دیگر کشورهایی هستند که 
درخواست خود برای واردات گاز از ایران 
را مطرح کرده اند و حتــی مذاکراتی نیز 

انجام شده اما هنوز نهایی نشده است.

نقش صادرات گاز در تقويت قدرت 
منطقه ای ايران

با توجــه بــه ذخایــر عظیــم گازی در 
کشــورمان و همچنین نیاز کشــورهای 
منطقه و اروپا به گاز، فرصت ها و ظرفیت 
های گســترده ای برای افزایش صادرات 
این کاالی استراتژیک وجود دارد که باید 

از آن بهره گرفت.
ایران اکنون به لطف توسعه فازهای پارس 
جنوبی، کمبودی در داخل نــدارد و نیاز 
همه بخش ها و صنایع به گاز تامین شده 
اســت، گاز مازاد می تواند برای صادرات 

اختصاص یابد.
تهران مــی توانــد از طریق 
صادرات گاز، قدرت سیاسی 
و اقتصادی خــود را در ابعاد 
بین المللــی  و  منطقــه ای 
تقویت کنــد و جایگاه خود را 
در مناسبات جهانی تحکیم 

ببخشد.

گام های پايانی توسعه 
پارس جنوبی

منطقــه پــارس جنوبــی، 
گسترده ترین میدان گازی 

جهــان را در خــود جــای داده که بین 
ایران و قطر مشترک اســت. این میدان 
گازی روی خط مــرزی و در فاصله ١00 
کیلومتری ســاحل جنوبی ایــران قرار 

دارد.
در ســال ١369 بــا حفر نخســتین چاه 
اکتشــافی در این میدان و بر اساس نتایج 
حاصــل از لرزه نگاری، وجــود گاز تایید 
شــد. ســهم ایران از این میدان 9700 

کیلومتری، 3700 کیلومتر است.
در بخش ایرانی این میــدان، ذخیره گاز 
١4 تریلیون مترمکعــب گاز به همراه ١8 
میلیارد بشــکه میعانات گازی اســت که 
هشــت درصد کل گاز دنیــا و نزدیک به 
نیمی از ذخایر گاز کشــور را شــامل 

می شود.
مرحله نخست فعالیت های توسعه ای در 
پارس جنوبی رو به پایان اســت، بیشــتر 
فازهــای این میــدان عظیــم گازی راه 
اندازی شــده و یا در مرحله بهره برداری 
قرار گرفته اند. با بهره برداری کامل از فاز 
١4 در ســال آینده، تنها بخش باقیمانده 
توسعه در پارس جنوبی به فاز ١١ محدود 
خواهد شــد.البته با توجه به افت فشار در 
پارس جنوبی قرار اســت طــرح تقویت 
فشــار چاه های این میدان گازی به اجرا 
گذاشته شود که مربوط به سال های آتی 

است.

4 فاز آماده بهره برداری
فازهــای ١3 و 22 تا 24 پــارس جنوبی 
قرار است در روزهای آتی با حضور رئیس 

جمهوری افتتاح شود.
طرح توســعه فاز ١3 پارس جنوبی برای 
تولیــد 56 میلیون متر مکعــب گاز غنی 
از میدان مشــترک و تولیــد روزانه 50 
میلیون مترمکعــب گاز متان، 2900 تن 
گاز مایــع )ال پی جــی(، 2750تن اتان، 
75 هزار بشــکه میعانات گازی و 400 تن 

گوگرد طراحی شده است.
طرح توســعه فازهای 22 تــا 24 پارس 
جنوبی نیز برای تولید روزانه 56 میلیون 
متر مکعــب گاز تــرش از ایــن میدان 
مشــترک و تولید روزانه 50 میلیون متر 

مکعب گاز متان انجام شده است.
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چندنکتهدرباباینستکس

پس از عهدشــکنی آمریکا وخروج یک طرفه از برجام اتحادیه اروپا برای 
پای بندی ایران به مفاد برجام قول مســاعد بر تعهدی دادند که شــرایط 
توافق شده در برجام را بدون در نظر گرفتن تحریم های احتمالی آمریکا و 

متحدانش عملی سازند.
 INSTEX یکی از این شرایط ایجاد راهکارهای مالی در قالب کانال مالی 
بود ولــی پس از گذشــت نزدیک به یک ســال و طی فراینــد چند دوره 
تحریم های آمریکا علیه اقتصاد کشورمان که مستقیما شرایط اقتصادی 
مردم را نشانه گرفته با تبلیغات گســترده کانال به اصطالح مالی رونمایی 

شد. آیا اصال می توان این راهکار را یک کانال مالی نامید؟
در این شــرایط باید دید که در آیین نامه اجرایی این کانال به چه مواردی 
اشــاره شــده اســت. تاکنون مواردی که اعالم شــده از آن تعهداتی که 

کشورهای اروپایی گفته بودند فاصله بسیار زیادی دارد.
این کانال به هیچ عنوان ســرمایه کشــورهای اروپایی را بــرای اقتصاد 
کشــورمان به همراه نخواهد داشت و باعث رونق ســرمایه گذاری و حتی 
تضمین عملکرد شــرکت های اقتصادی در کشــورمان نخواهد بود. بلکه 
این کانال صرفا نقش یک صندوق در قالب صــراف را ایفا می نماید بدین 
صورت که پول حاصل از صــادرات تعلق خواهد گرفت بــه واردات و این 
صندوق پول را از خریدار خارجی به فروشــنده خارجی انتقال می دهد و 
تنها منفعت آن بــه فعاالن اقتصادی و خریداران و فروشــندگان اروپایی 
خواهد رسید. کاری را که ســال ها در اوج تحریم ها شــرکت های بزرگ 
پتروشــیمی و صرافان کشــور عهده دار بودند حاال قرار است منفعت این 

فرایند به جیب اروپاییان سرازیر شود.
این مدل همان مدل کنلون بانک چین اســت که بــا پول های حاصل از 
صادرات و نفت کشــورمان تاسیس شــد و بزرگ ترین ضربه را به اقتصاد 

کشورمان در اوج تحریم ها وارد آورد.
این نکته نیز بایــد در نظر گرفته شــود در صورتی که صــادرات کاهش 
یابد یا به مقاصد مورد نظر انجام نشــود تکلیف این کانال چه خواهد بود. 
این موارد پیش پا افتاده راهکار اساســی برای اقتصاد کشــورمان در این 
شرایط حساس سیاســی و اقتصادی نیســت و نخواهد بود چرا که برای 
اجرا کشورهای اروپایی تصویب شروط FATF را مالک قرار دادند. هیچ 
مقام یا شخصی در کشور با ایجاد شــفافیت های مالی مخالفتی ندارد ولی 
این زمانی کاربرد دارد که کشــور در جنگ اقتصادی و شرایط تحریم های 

بین المللی قرار نداشته باشد.
با تصویب این الیحه به طور مســتقیم به کشــورهای تحریــم کننده و 
متحدانش این اجازه را خواهیم داد که کانال های مالی کشورمان را مورد 
هدف و مسدودســازی قرار دهند و از آن جایی که اقتصاد کشور وابسته به 
نفت و میعانات اســت و بودجه کشــور بودجه نفتی محسوب می شود در 
کوتاه ترین زمان ممکن اقتصادمان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و مجبور 
به پذیرش شــرایط کشــورهای دیگر خواهیم بود و این یک خطر جدی 
برای کشور محسوب می شود. حال که بنا به نظر مراجع رسمی بین المللی 
کشــورمان به تمامی تعهدات برجامی پای بند بوده و عمل کرده اســت. 
نوبت کشــورهای طرف مذاکره اســت که به تعهدات توافق شده پای بند 

بوده و عمل نمایند.
در حال حاضر مســئولین کشور می بایست از ســردرگرمی بیرون بیایند 
و با اســتفاده از ظرفیت ها و پتانســیل های فعلی اقتصادی و هم فکری با 
اقتصاددانان و تحلیگران اقتصادی کشــور برای برون رفت از بحران های 

سال آینده برنامه ریزی واقعی و اجرایی را در دستور کار قرار دهند.
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فوالدمبارکهبزرگترینشرکتبورساوراق
بهادارشد

در این مجمع که با حضور اکثریت 75 درصدی ســهامداران رسمیت 
یافت، پــس از انتخاب اعضــای هیئترئیســه، مهنــدس عظیمیان، 
مدیرعامل شرکت بهعنوان رئیس جلسه، خانم سیفی نمایندۀ سازمان 
خصوصیسازی و آقای مولوی نمایندۀ ســازمان ایمیدرو بهعنوان ناظر 
و طهمورث جوانبخت سرپرســت معاونت اقتصادی و مالی شرکت به 

عنوان دبیر جلسه انتخاب شدند.
در ایــن مجمع مهندس عظیمیان بــا ارائۀ گــزارش توجیهی افزایش 
ســرمایۀ شــرکت، توضیحات کاملی درخصوص روند افزایش سرمایه 
شــرکت در ســالهای گذشــته و همچنین منابع و مصــارف عمدۀ 

سرمایه ای شرکت بیان کرد.
وی سرمایۀ شــرکت فوالد مبارکه اصفهان در زمان پذیرش در بورس 
اوراق بهادار تهران در اســفندماه ١385 را مبلغ ١5،800 میلیارد ریال 
اعالم و اضافه کرد: پســازآن طی چهار مرحله، سرمایۀ فوالد مبارکه به 

75،000 میلیارد ریال افزایش یافت.
مدیرعامل فوالد مبارکه با تأکید بر اینکه میزان افزایش سرمایۀ جدید 
55 هزار میلیارد ریال اســت تصریح کرد: با احتســاب افزایش سرمایۀ 
جدید، سرمایۀ شرکت به ١30 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت 
و شــرکت فوالد مبارکه در میان شــرکتهای بزرگ پذیرفتهشــده در 

بورس در جایگاه اول قرار خواهد گرفت.
تأمین کل مبلغ افزایش سرمایه از محل سود انباشتۀ شرکت یکی دیگر 
از موارد مطرحشده در این مجمع بود که مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن 
اعالم این خبر اظهار داشــت: افزایش ســرمایه تا مبلغ تعیین شده در 
چهار حوزه عمده از قــرار 36 درصد بابت تکمیل ســرمایۀ در گردش 
جهت برنامه هــای آتی، بازیافت مخارج ســرمایههای انجامشــده به 
منظور تکمیل طرحهای در دســت اجرا به میــزان 34 درصد، بازیافت 
مخارج انجامشده بابت تملک سرمایهگذاریهای بلندمدت به میزان ١6 
درصد و ١4 درصد هم مشــارکت در افزایش سرمایۀ شرکتهای فرعی و 

وابسته سرمایهگذاری خواهد شد.
 وی با تأکید بر اینکه افزایش 73 درصدی ســرمایه، فرصتهای مناسبی 
برای فــوالد مبارکه فراهم خواهد کرد، گفت: شــرکت بــا بهره گیری 
مناسب از این فرصتها میتواند در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک 

و همچنین تحقق مأموریت و رسالت خود گامهای مهمی بردارد.

ادامهصادراتمحصوالتذوبآهناصفهان
بهاتحادیهاروپا

ممیزی خارجی مراقبتی گواهینامه  CARES  جهت صادرات میلگرد 
تولیدی ذوب آهن اصفهان به اروپا و کشــورهای حــوزه خلیج فارس 

جاری در این شرکت با موفقیت انجام شد .
مهندس شــیرین پرور مدیرکیفیت فراگیــر ذوب آهن اصفهان ضمن 
 CARESاعالم خبر فوق افــزود: ممیزی دو روزه تمدیــد گواهینامه
طــــی روزهای١6 و١7 بهمن ماه توسط سرممیز موسسه مذکور ودر 
مدیریت های مرتبط انجام گردید که با توجه به مشــاهده نشدن هیچ 

گونه عدم انطباق عمده ای، گواهینامه CARES تمدید اعتبار شد.    
در جلســه اختتامیه این ممیزی که با حضور مهنــدس بهرامی معاون 
منابع انســانی و امور اجتماعی و تعدادی از مدیران بخش های مرتبط 
شرکت برگزار شد،سرممیزموسسه CARES ضمن تشریح چگونگی 
ممیزی انجام شــده در قسمت های مختلف شــرکت ، تالش گسترده 
  CARES ذوب آهن اصفهان در جهت تحقق و ابقای شرایط استاندارد
در این مجتمع صنعتی را قابل مالحظه دانست و یادآور شد که ممیزی 
مراقبتی گواهینامه CARES  در ذوب آهن اصفهان همانند دوره های 

قبلی با موفقیت انجام و گواهینامه مربوطه تمدید اعتبار می گردد .
در این جلســه ،مهندس بهرامی ضمن تشکر از کلیه همکاران در جهت 
انجام موفقیت آمیز این ممیزی ابراز امیدواری نمــود که با ادامه تالش ها، 
تولید محصوالت مطابق بااســتاندارد مذکور و با رعایت تمامی الزامات 

آن در ذوب آهن اصفهان استمرار داشته باشد .
ذوب آهن اصفهان تنها دارنده گواهینامــه CARES در ایران است.

باالتریننشانجایزهملیمدیریتمالیایران
بههمراهاولرسید

نهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران، روز دوشــنبه 6 اسفندماه 
ســال 97 با حضور جمعی از مسؤوالن کشــوری، مدیران شرکت ها و 

اساتید دانشگاه در سالن اجالس سران، برگزار شد.
با داوری نتایج ارزیابی ها توســط کمیته داوران، همراه اول در سومین 
ســال حضور خود در این جایزه، حائز امتیاز الزم برای دریافت تندیس 

زرین، باالترین جایزه این دوره شد.
در این مراســم محمدباقر محمدزاده مقدم مدیرکل مالی همراه اول به 

نمایندگی از این اپراتور، تندیس زرین دوره نهم را دریافت کرد.
جایزه ملی مدیریت مالی ایران که از ســال ١389 هر ســاله برگزار 
می شود، بسترساز بهبود و ارتقای ســطح مدیریت مالی و اقتصادی در 

شرکت ها و سازمان های شرکت کننده است.
حمایت مدیریت مالی حرفه ای در مســیر دســتیابی به جایگاه واقعی 
در شــرکت ها و سازمان ها، تشــویق و ترغیب شــرکت ها برای انجام 
خودارزیابی و شــناخت نقاط قوت و ضعف و زمینه هــای بهبود، ایجاد 
فضای رقابتی مناســب و حرفه ای شرکت ها و ســازمان های ایرانی، 
تعریف راهبردی از مدیریت مالی و اقتصادی سازمان در جهت دستیابی 
به اهداف استراتژیک، معرفی و قدردانی از شرکت ها و سازمان های برتر 
در مالی و اقتصادی، فراهم کردن امکان تبادل تجربیات موفق مدیران 

مالی از جمله اهداف برگزاری این جایزه عنوان شده است.

ثبترکوردبیسابقهدرتجارتدوجانبهایران
وارمنستان

ســال 20١8 درحالی پایان یافت که مجموع تجــارت دو جانبه میان 
ایران و جمهوری ارمنستان به رقم 364 میلیون دالر بالغ گشت، رقمی 
که از زمان استقالل این جمهوری از شــوروی سابق در سال ١99١ بی 

سابقه بوده است.
به گزارش خریدار به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، 
محسن رحیمی، رایزن بازرگانی ایران در ارمنستان، گفت: سال گذشته 
میالدی مجمــوع صادرات ایران به ارمنســتان معــادل 269 میلیون 
دالر بوده که باالترین میزان صادرات کشــورمان به ارمنستان از زمان 

استقالل این کشور بوده است.
وی افزود: این حجــم از تجارت در ســالی تحقق یافته که از یک ســو 
تحریم های بی ســابقۀ آمریکا، تجارت خارجی ایران را با پیچیدگی ها 
و موانع بسیاری مواجه ساخته و از ســوی دیگر کاهش ارزش پول ملی 
در برابر ارزهای خارجی فرصت مناسبی برای نفوذ به بازارهای خارجی 
و توســعه صادرات فراهم آورده اســت که این امر خــود باعث هجوم 
شــهروندان ارمنی به مرز مشــترک و خرید کاالهای مورد نیازشان از 

ایران شده است.
رایزن بازرگانی ایران در ارمنســتان اظهار داشــت: عمده محصوالت 
صادراتی ایران به ارمنستان طی ســال گذشته شامل گاز طبیعی، انواع 
محصوالت پتروشــیمی،محصوالت فوالدی، قیر، کاشــی و سرامیک، 
میوه و خشــکبار بوده اســت.باالترین رکورد تجارت میان دو کشور تا 
پیش از این، مربوط به سال 20١2 و با ارزش 328 میلیون دالر مشتمل 
بر 2١9 میلیون دالر صادرات و ١09 میلیون دالر واردات  ثبت شده بود.

میزخبر

وزیر راه و شهرسازی با اشــاره به تخصیص مرحله اول 
منابع صندوق توسعه برای احداث واحدهای مسکونی 
گفت: در برخی استان ها الزم است حتی تا دهک هفتم 

نیز برای خانه دار شدن توانمند شوند.
محمــد اســالمی در دومیــن همایش نشــان تعالی  
HSE)محیط زیست، ســالمت و ایمنی( که در محل 
ســالن همایش های برج میالد تهران برگزار شد گفت: 
خوش بیــن و مومن هســتم که جامعه مهندســی در 
هیچ شــرایطی اجازه نخواهد داد که رکود حاکم شود 
و همواره خالق و موثر و با پشــتکار قله های سازندگی 
را فتــح می کند و ترقی کشــور را در دســتور کار قرار 
می دهــد.وی ادامه داد: دســتاوردهای 40 ســاله در 
جای جای کشــور نمادهای موفق از توانستن جامعه 
مهندسی ایران را به نمایش گذاشته است و قابل دیدن 

و تجربه آموزی است.
وزیر راه و شهرســازی روز مهندس را فرصت مغتنمی 
برای تکــرار تجــارب موفق و نشــر آن هــا و زدودن 
رفتارهای نادرســت و حــذف شــیوه های ناکارآمد 
برشــمرد و گفت: مباحث HSE یعنی ایمنی، سالمت 
و محیط زیســت هم در طراحی، هم در ســاخت و هم 
در بهره برداری باید به منصه ظهور برســد و تصور این 
نباشــد که این دســتور کار تنها مختص کارگاه های 

ســاختمانی و دفاتر مهندسی مشاور و دفاتر 
فنی است بلکه در تمامی عرصه ها در سطوح 

خرد تا کالن باید مد نظر قرار بگیرد.
عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: اگر در 
طراحی در کسوت مهندسان مشاور ضوابط و 
معیارها اعمال نشــوند هزینه ها را باید مردم 
بپردازند. کمااینکه در مهندســی ارزش نیز 

اگر در طراحی به هزینه بهره بردار توجه نکنیم در واقع 
به بهره وری بی توجهی کرده ایم.

 HSE اسالمی تصریح کرد: عالوه بر تاکید بر الزام ورود
به مباحث طراحــی، در مصالح، لــوازم و ابزارهایی که 
ایمنی را در ذات خود دارند باید ایــن مهم مورد توجه 

و الزام قرار بگیرد.
وی یکی از موارد منســوخ شــده در دنیا را بر اســاس 
اســتانداردها اســتفاده از داربست توســط کارگران 
ساختمانی در ساخت و ســاز مطرح کرد و توضیح داد: 
چند ١0 سال است که استفاده از داربست منسوخ شده 
اســت و ما در کشــور خود برای آن حرکت نو و تازه ای 
نداشــتیم و از تکنولوژی جدید بهره نبردیم که باید در 

این زمینه گام های مهمی برداریم.
وزیــر راه و شهرســازی بخــش عمــده ای از تلفات 
انسانی را در ساخت و ساز ناشــی از عدم بهره مندی از 

استانداردها و از جمله HSE برشمرد و گفت: 
مدیریت و نظارت بر فعالیت های ساختمانی 
و ساخت و ساز بسیار کم است و ضایعاتی که 
در برخی از آیتم ها وجود دارد ناشــی از عدم 

کنترل های مناسب است.
وی بخشی از مشکالت را عدم آموزش نیروی 
انســانی کارآمد عنوان کــرد و گفت: نیروی 
انســانی باید ضوابط و معیارها را به عنوان بخشــی از 
مهارت ها مدنظر قرار دهد و در کنار آن تناسبات انجام 
فعالیت های ساختمانی و ساخت و ســاز و پروژه های 

عمرانی باید بر اساس الزامات HSE انجام شود.
اسالمی کاهش و صفر کردن رفتارهای مخاطره آمیز را 
در فعالیت های ساختمانی و ساخت و ساز از مهمترین 
برنامه ها برشــمرد و گفت: نیروهای تحصیل کرده ای 
داریم کــه از حضور آنها در فعالیت های ســاختمانی و 
ساخت و ساز باید بیشتر اســتفاده شود. همچنین این 
نیروها را باید به گونه ای آموزش داد که بتوانند الزامات 
محیط زیستی، ایمنی و ســالمت را در دستورکار قرار 

دهند.
این مقام مسئول بهینه سازی مصرف انرژی در ساخت 
و سازها از الزامات برشمرد و گفت: در فرآیند طراحی و 
ساخت و ساز باید بهینه سازی مصرف انرژی در دستور 

کار قرار بگیرد و شــرایطی را فراهم کنیم تا اســتفاده 
صحیحی از انرژی در ساختمان ها اتفاق بیفتد.

وزیر راه و شهرســازی تاکید کرد: تحــول و تحرک در 
ساخت و ســاز از اهم برنامه های ماست. خوشبختانه با 
اراده قاطع رییس جمهوری ســاخت و ساز مسکن در 
دو ســال 98 و 99 به کمک جامعه مهندسی و دیگر 
دســت اندرکاران عرصه ساخت و ســاز در برنامه قرار 
دارد. از تمامی دغدغه منــدان و همچنین مردم دعوت 

می کنیم تا در این مهم با ما مشارکت داشته باشند.
وی تصریح کرد: عقب ماندگی در بخش عرضه مسکن 
را جبران می کنیم و وظیفه ما تعادل بخشــی به عرضه 
مسکن به ویژه برای اقشــار کم درآمد و متوسط جامعه 
است.اســالمی همچنین خاطرنشــان کرد: تحلیل و 
آنالیز مسکن نشــان می دهد که در پنج استان کشور 
تا دهک هفت را باید توانمندسازی کنیم تا این بتوانند 
صاحب خانه شــوند. همچنین کمک خیرین و مسکن 
سازان نیز در روند عرضه مســکن در  دستور کار است 

که در این زمینه همکاری الزم وجود دارد.
وزیر راه و شهرســازی تصریح کرد: وظیفه ما در عرضه 
مســکن، تســهیل گری و ایجــاد مشــوق های الزم، 
ساده سازی و روان سازی برای سرعت دادن به ساخت 

و عرضه مسکن است.

مسکن

مازيار شــريف کیان  9 مــاه پس از 
ممنوعیت وارداتی برخی اقالم لوازم خانگی 
و تخصیــص ارز نیمایی بــرای واردات آن، 
اکنون فعاالن بازار می گوینــد که با وجود 
رشــد قیمت ها و به دنبال آن کاهش تقاضا، 
در هفته های اخیر به دلیــل در پیش بودن 

نوروز خرید شهروندان افزایش یافته است.
بازار لــوازم خانگی در ایران بــا وجود آنکه 
در ســال های اخیــر صنایع مرتبــط با آن 
پیشــرفت های خوبــی را در تولید برخی 
اقالم داشــته و حتی عالوه بــر خودکفایی، 
بازار صادراتی نیز برای خود دست و پا کرده 
اســت، باز هم به واردات و نیز برخی قطعات 
برای تولید محصول نهایی در داخل متکی 

است.
ارزش بازار لوازم خانگی ایران ساالنه حدود 
چهار میلیــارد و ١80 میلیون دالر تخمین 
زده می شود که تولید داخلی پاسخگوی 2 

میلیارد و 770 میلیون دالر آن است.
در سال های گذشته صادرات لوازم خانگی 
حدود ١40 میلیون دالر در ســال برآورد و 
در مقابل حدود 880 میلیون دالر انواع لوازم 
خانگی به طور رسمی وارد کشور می شد تا 
بخشــی از نیازها پوشش داده شــود؛ با این 
حال شکاف حدود 530 میلیون دالری بین 
عرضه و تقاضای این محصــوالت، قاچاق و 

واردات غیررسمی آن را رونق بخشیده بود.
همین اختالف و جذابیت بازار ســبب شده 
بود نه تنهــا واردات لــوازم خانگی از طریق 
بازارچه های مــرزی، واردات تــه لنجی و 
ملوانی در سال های اخیر شــدت یابد بلکه 
به صورت قاچاق نیز انــواع محصوالت وارد 

کشور شود.
با این حال ســال 97 برای صنعــت و بازار 
لوازم خانگی به دلیل بروز نوسان های ارزی 
بســیار متفاوت بود زیرا نه تنها بیش از 60 
درصد از بــازار آن وارداتی بــود بلکه بخش 
اعظمی از تولیدات داخلــی بویژه در حوزه 
محصوالت برقی وابسته به واردات قطعات 

بود.
در ماه های اردیبهشــت و خرداد ارز مورد 
نیــاز واردات لــوازم خانگی بــا تامین دالر 
4200 تومانی ثبت ســفارش شد اما در 28 

خردادماه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
در مصوبه ای ورود برخــی کاالها را با هدف 
حمایت از تولید داخلــی ممنوع کرد و تهیه 
فهرســت مشــمول این ممنوعیت ها را به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ســپرد که 
سرانجام این وزارتخانه 22 قلم کاالی لوازم 

خانگی را در فهرست اقالم ممنوعه قرار داد.
اتوهای خانگی پرســی، آبســردکن های 
خانگی، آســیاب، مخلوط کن هــای مواد 
خوراکی، چای ســاز و قهوه ســاز، دستگاه 
برشــته کردن نــان، ریش تــراش برقی، 
سشــوار، فر، اجــاق گاز، فریزر، ماشــین 
لباسشــویی، ماکروویو، هود آشــپزخانه و 
یخچال فریزر، اقالمی هســتند که واردات 

آنها ممنوع شد.
پــس از آن نوبت به سیاســت جدید دولت 
برای تقسیم بندی کاالهای وارداتی رسید 
و با اعالم اینکــه ارز دولتی فقــط در برای 
کاالهای اساســی، دارو و نهاده های دامی 
تعلق می گیرد، لوازم خانگی و قطعات مورد 
نیاز تولید داخلی آن در زمره کاالهایی قرار 
گرفت که برای واردات باید از ســامانه ارزی 
نیما ارز مورد نیاز خــود را از صادرکنندگان 

دریافت می کردند.
البته در همان دوران رئیــس اتحادیه لوازم 
خانگی دربــاره ممنوعیــت واردات برخی 
کاالها به ایرنــا اعالم کرد: بهتــر بود قبل از 
اینکه واردات برخی از لوازم خانگی ممنوع 
شــود، با فعاالن این عرصه مشــورت 

می کردند. 
وی توضیح داد: برخی از اقالمی که واردات 
آنها ممنوع شــده، اصاًل تولید داخل ندارد 
که می توان بــه ریش تراش، آبســردکن و 
اتو پرســی را نام برد ضمن آنکه مایکروویو 
و لباسشــویی از جمله کاالهایی هستند که 
قطعات آنها وارد کشور شده و در واحدهای 

تولیدی مونتاژ می شود. 

کاهش تقاضای خريد در بازار
از آنجا که لــوازم خانگی از اقــالم بادوام در 
سبد هزینه خانوارها به شمار می روند، پس 
از ممنوعیت واردات برخی کاالها و نیز تغییر 
روش تخصیــص ارز به ایــن محصوالت، به 
دلیل افزایش قیمت هــا، تقاضا برای خرید 

لوازم خانگی نیز در بازار رو به کاهش نهاد.
البته نمی توان در این میان شیطنت برخی 

دالالن، تولیدکننــدگان و واردکننــدگان 
را از یاد برد که برای کســب منفعت بیشتر، 
از عرضه کاال بــه بازار خــودداری کردند و 
در نتیجه در مدت هشــت ماه قیمت لوازم 

خانگی ١00 تا ١50 درصد رشد کرد.
در این شــرایط بود که ســازمان تعزیرات 
حکومتــی وارد میدان شــد و چندین انبار 
لوازم خانگــی را در اطراف تهران کشــف و 

ضبط کرد.
همانطور کــه پیش بینی می شــد، جهش 
قیمت اقالم وارداتی لــوازم خانگی در بازار، 
متقاضیان را به خرید تولید داخلی سوق داد 
و این موضوع بویژه برای زوج های جوان که 
در تب و تاب آماده کردن لوازم آغاز زندگی 

مشترک خود بودند، نمود بیشتری داشت.

حال و هوای بازار در آستانه سال نو
همه ســاله بازار لوازم خانگی در ایام پایانی 
سال رونق می گیرد زیرا بســیاری از مردم 
عالقه مندند که لوازم خانگی خود را تعویض 
کنند، اما امســال شــرایط به گونه دیگری 
رقم خورد و رکود همچنان بــر بازار حاکم 
بود. تا اینکه هفته گذشــته )بیست و هفتم 

بهمن ماه( فیلم کوتاهــی از رئیس اتحادیه 
فروشــندگان لوازم خانگی در رســانه ها و 
فضای مجازی پخش شــد کــه از مردم 
می خواست اگر قصد خرید دارند، آن را به 
بعد موکول نکننــد و در حقیقت مردم را به 

خرید کاال دعوت کرده بود.
اظهارات این مقام صنفــی بازخوردهایی را 
در مجلس و دولت به دنبال داشــت و برخی 
بر این باور بودند کــه چنین اظهارنظرهایی 
به نگرانی مــردم دامن می زنــد اما محمد 
طحانپور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگی در گفت و گو با ایرنا، آن را ناشــی از 
سوء برداشت دانســت و گفت: بحثی که در 
نشست خبری با رســانه ها مطرح شد، این 
بود که مردم لــوازم خانگی مورد نیاز خود را 
تهیه کنند و آن را به سال بعد موکول نکنند. 
طحانپور در ارزیابی خود از وضعیت حاکم بر 
بازار لوازم خانگی اظهار داشت: خوشبختانه 
در هفته های اخیر شــرایط در بــازار تغییر 
کرده و با اینکه دســت اندرکاران این صنف 
در ماه های گذشــته با رکود و کاهش تقاضا 
در بازار روبرو بودند، اکنون شاهد آن هستیم 
که افراد برای تامین مایحتاج و یا برای تهیه 

جهیزیه به بازار آمده اند. 
این مقــام صنفی با اشــاره بــه ممنوعیت 
واردات برخــی اقالم لــوازم خانگی گفت: 
سهم بازار کاالهای وارداتی به کارخانه های 
خوب داخلی انتقال یافته و در نتیجه تقاضا 
برای تولیدات داخلی رشــد کرده است که 

می تواند سبب رونق تولید در کشور شود.
طحانپور به مــردم توصیه کرد هنگام خرید 
فاکتور با مهر رسمی فروشگاه را از فروشنده 
بگیرند و چنانچه آن واحــد صنفی با وجود 
کاال در انبار حاضر به عرضه نشد، با اتحادیه 

فروشندگان لوازم خانگی تماس بگیرند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی 
درباره دغدغه این روزهــای اصناف گفت: 
یکی از نگرانی های ما این است که مواد اولیه 
تولید این اقالم همچون کمپرسور یخچال 
که در داخل تولید نمی شود، به اتمام برسد 
و همواره در نشســت با مسئوالن این موارد 
را اعــالم کرده ایم تــا به موقــع برای آن 

تصمیم گیری کنند.

برهان محمــودي  یک مقام مســئول 
جزئیات نحوه اســتفاده از طرح بخشودگی 
ســود و جریمه دیرکرد تسهیالت زیر ١00 
میلیونی مسکن در صورت پرداخت یکجای 

اصل وام تا پایان سال را تشریح کرد.
محمدعلــی دهقان دهنــوی، عضو هیئت 
مدیره بانک عامل بخش مســکن در گفت 
وگو با مهر درباره جزئیات بخشــودگی سود 
و جریمه دیرکرد بازپردخت اقســاط معوقه 
تســهیالت زیر ١00 میلیــون تومانی در 
صورت پرداخت یکجای وام تا پایان امسال 
اظهار داشــت: موضوع بخشــودگی جرایم 
دیرکرد یا سود وام ها در همه بانک ها، جاری 
اســت و یکی از روش های روتین بانک ها برای 

وصول مطالبات به شمار می رود.
وی افزود: وقتی مطالبــات بانک ها افزایش 
می یابد، طرح های تشویقی برای مشتریان 
و همچنیــن طرح هــای تشــویقی برای 
کارکنان بانک ایجاد می شــود و شعبی که 
مطالبات معوقه را بیشــتر وصــول کنند، 
پاداش بیشــتری می گیرند؛ این یک اتفاق 

طبیعی در همه بانک هاست.
عضو هیئت مدیــره بانک عامل 
بخــش مســکن ادامــه داد: در 
کنار ایــن طرح های تشــویقی، 
موضوع تبصره 35 قانون بودجه 
را هم داریم که دولت اعالم کرده 
اگر مشــتریان بانک هــا اقدام به 
تســهیالت  یکجای  پرداخــت 
کنند، جرایم دیرکــرد را بانک ها 
می بخشند و ســود تسهیالت را 
نیز دولت پرداخــت می کند.وی 
اعالم کــرد: از این محــل، بانک 

عامــل بخش مســکن امکان بخشــودگی 
ســود و جریمه دیرکرد بازپرداخت اقساط 
تسهیالت را اجرا کرده و امسال از آن ظرفیت 
استفاده کرده اســت. به این صورت که اگر 
به عنوان نمونــه، یکی از مشــتریان بانک، 
40 میلیون تومان مطالبــات معوق به بانک 
داشته باشد که نیمی از آن، اصل تسهیالت 
و نیمی دیگر شــامل ١0 میلیون تومان سود 
و ١0 میلیون تومان جریمه دیرکرد باشــد، 

وام گیرنده در صــورت پرداخت یکجای 20 
میلیون تومــان اصل تســهیالت، می تواند 
از بخشــودگی ١0 میلیــون تومانی جریمه 
دیرکــرد از ســوی بانک برخوردار شــده و 
دولت هم پرداخت ١0 میلیون تومان ســود 

تسهیالت به بانک را بر عهده بگیرد.

وام جعاله 20 میلیونی در سال آينده 
تمديد می شود؟

عضو هیئــت مدیــره بانک عامــل بخش 

مسکن درباره تمدید تسهیالت 
جعالــه 20 میلیــون تومانی در 
ســال آینده خاطرنشــان کرد: 
این تســهیالت تا پایان امســال 
تمدید شده است ولی تمدید آن 
در سال آینده به منابع و مصارف 
بانک بستگی دارد اما امیدواریم 
در ســال آینده هــم بتوانیم آن 
را تمدید کنیم حتــی اگر منابع 
اجــازه دهد، رقــم آن را افزایش 

بدهیم.
وی با تأکیــد بر اینکه در ســال 
97 سهم بخش مســکن از تسهیالت بانکی 
کاهش یافت، افزود: این وظیفه ماســت تا 

این تسهیالت را تقویت کنیم.

 احتمال افزايش سقف وام مسکن
 در سال آينده

این مقــام مســئول در شــبکه بانکی در 
خصوص افزایش ســقف تسهیالت مسکن 
گفت: بانــک عامل بخش مســکن به بانک 

مرکزی درخواست افزایش سقف وام مسکن 
را ارائه داده اســت اما بانــک مرکزی اعالم 
کرده چون فعال بازار ملتهب اســت در حال 
حاضر با این درخواست موافقت نمی کنیم با 
این حال آن را نگه می داریم تا وضعیت بازار 
سامان یابد. به نظر می رسد با توجه به اینکه 
التهاب بازار مسکن فروکش کرده، در سال 
آینده با درخواست ما موافقت شود. با توجه 
به اینکه قیمت مســکن افزایش داشــته، 
وام های مســکن کارآیی خود را از دســت 
داده اند. بنابراین افزایش سقف وام مسکن 

یک ضرورت است.
وی با بیــان اینکه بانک مرکزی شــرایط 
بازار را در نظر دارد، گفت: البته وزارت راه 
و شهرســازی هم ترجیح می دهد میزان 
منابع موجــود را به واحدهای بیشــتری 
تخصیص بدهــد اگر ســقف وام افزایش 
یابد، لزوما حجم منابع بیشــتر نمی شود 
بلکه تعــداد واحدهایی که از تســهیالت 
مسکن برخوردار می شوند، کمتر خواهد 

شد.

۷دهکبرایخانهدارشدننیازبهتوانمندشدندارند



سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری كرج خبر داد

مذاکرهباهیاتکرهایبرایتوسعهحملونقلعمومی
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درختکاری10هزارهکتارازعرصههایبیابانی
البرز

١0 هزار هکتــار از عرصه های بیابانی البرز، با گونه های ســازگار با این 
مناطق درختکاری شد. 

 مدیرکل منابــع طبیعــی و آبخیزداری البــرز در ســخنرانی قبل از 
خطبه نماز جمعه کرج با بیان  اینکه 50 هزار هکتــار عرصه بیابانی در 
شهرستان های نظرآباد و اشــتهارد وجود دارد، افزود: از این میزان 24 

هزار هکتار به عنوان کانون ریزگرد داخلی نام  برده می شود.
حامد فرضی اضافه کرد: در صــورت تامین اعتبار، طــرح های بیابان 

زدایی در استان توسعه می یابد.
مدیرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری البرز، حامد فرضی، با اشــاره به 
وضعیت اقلیمی استان گفت: البرز، ایران کوچک هست و تمامی شرایط 

مساعد آب و هوایی را در خود دارد.
فرضی، با بیان اینکه یکی از دغدغه ها تامین منابع آبی برای استان است 
اظهار داشــت: در صورتی که یک برنامه مدون و جامع برای اســتفاده 
بهینه و درست از منابع آبی نداشــته باشیم در آینده دچار چالش جدی 

در این خصوص خواهیم شد.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از روســتاهای البرز با کم آبی شدید مواجه 

هستند، گفت: آبرسانی به این روستاها توسط تانکر صورت می گیرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیــزداری البرز افزود: توســعه طرح های 
آبخیزداری، تقویت ســفره های آب زیر زمینی، جلوگیری از  فرسایش 
خاک، تقویت پوشــش گیاهــی و  افزایش عمر مفید ســدهای کرج و 
طالقان از برنامه های اصلی این اداره کل است.فرضی، در بخش دیگری 
از ســخنان خود به اختصاص اعتبارات صندوق توســعه ملی برای هم 
افزایی تمام بخش های منابع طبیعی با محوریت آبخیزداری اشاره کرد 
و اظهار  داشت: به دســتور مقام معظم رهبری 200 میلیون دالر اعتبار 
از صندوق ذخیــره  ارزی برای اجرای طرح های منابع طبیعی کشــور 

اختصاص یافته که در 40 سال گذشته بی سابقه است.
این مقام مسئول، با اشاره به انتعقاد بیش از 30 تفاهم نامه فیمابین این 
اداره کل و سایر دستگاه ها، همراهی و مشارکت مردم و دستگاه ها را در 

پیشبرد اقدامات این اداره کل کم نظیر دانست.

تسهیالتزنانسرپرستخانوارطالقانمستقر
دربازارچهدائمیمحصوالتتامینشد

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز از تامین تسهیالت مورد 
نیاز زنان سرپرست خانوار شهرســتان طالقان به دستور استاندار البرز 
و به منظور گســترش عرضه محصوالت تولیدی زنان سرپرست خانوار 
این شهرســتان خبر داد و گفت: در آئین افتتاح اولیــن بازارچه دائمی 
محصوالت تولیدی زنان سرپرســت خانوار که در شهرستان طالقان با 
حضور نماینده عالی دولت در دهه مبارک فجر راه اندازی شــد؛ تامین 
تســهیالت مورد نیاز زنان سرپرست خانوار در ســطح شهرستان های 
استان با دستور صریح اســتاندار البرز و با پیگیری و همکاری فرماندار 

طالقان و مدیرکل کمیته امداد امام )ره( به سرعت به ثمر نشست.
مریم اســماعیلی فرد با بیان این مطلب اظهار داشت: با پیگیری صورت 
گرفته به کلیه زنان سرپرست خانوار که در بازارچه افتتاح شده در دهه 
مبارک فجر  مستقر شــده اند وام قرض الحســنه 36 ماهه اعطا شد تا 
بتوانند با تســهیالت ارائه شده نســبت به تولید محصوالت و عرضه در 
این بازارچه اقدام نمایند.این مسئول خاطر نشان کرد: موضوع احداث 
بازارچه دائمی جهت عرضه و فروش محصوالت تولیدی زنان سرپرست 
خانوار در کارگروه بانوان و خانواده اســتانداری که به ریاست استاندار 
البرز برگزار شــد؛ به تصویب رسید. بر اســاس این مصوبه مقرر شد در 
تمامی شهرستان های استان بازارچه دائمی محصوالت زنان سرپرست 

خانوار استان احداث و راه اندازی شود.
به گفته وی راه اندازی این بازارچه ها می تواند عالوه بر تامین معیشت 
اقشار ضعیف جامعه نقش مهمی در رونق اقتصادی استان، افزایش نرخ 

اشتغال و دسترسی آسان مردم به محصوالت موردنیاز به شمار رود.
بر اساس سرشــماری ســال 95، ١2.5 درصد از خانواده های استان را 

خانوارهای زن سرپرست تشکیل می دهند.

راهاندازی»آوایشورا«درپایگاهاطالعرسانی
شورایشهرکرج

روابط عمومی شورای اسالمی شــهر کرج در راســتای اطالع رسانی 
مضاعف اقدامات و اخبار پنجمین دوره شورا نسبت به راه اندازی بخش 
»آوای شــورا« اقدام کرده اســت تا شــهروندان گرامی عالوه بر مرور 

خبرهای متنی، شنونده گپ و گفت های ما با نمایندگان خود باشند. 
شــهروندان و عالقمندان در حال حاضــر برای اطــالع از مصوبات و 
جلسات صحن علنی، کمیســیون های تخصصی و کمیته های شورای 
اسالمی شهر کرج و مشــاهد گزارش های تصویری می توانند به آدرس 
اینترنتــی www.shorakaraj.ir مراجعه کنند؛ ایــن پایگاه روزانه 
افزون بر چند هزار بازدیدکننده دارد و همچنین اخباِر منتشــر شــده 
در آن در فضای مجازی اعم تلگرام و اینســتاگرام و سایر شبکه های 
اجتماعی بازنشر می شود. ضمن آنکه اکثر رسانه های استان محتوای 
متنی خود در محور شورای اســالمی شــهر کرج را از همین پایگاه 
تهیه و برداشت می کنند.اخیراً و در اســتای تاکیدات اعضای شورای 
اسالمی شــهر کرج در خصوص تقویت اطالع رســانی، شفاف سازی و 
برقراری ارتباط دوسویه فی مابین مردم و مسئوالن ارشد شهری، روابط 
عمومی این شورا نسبت به راه اندازی »آوای شــورا« اقدام کرده که 
در آن مصاحبه های نمایندگان مردم بارگذاری خواهد شد و آندسته از 
مخاطبین که مرور خبرهای متنی خارج از حوصله شــان می باشد، 

می توانند به سهولت شنونده برنامه های ما باشند. 
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته و در آینده ای نزدیک، مخاطبین 
شــاهد راه اندازی بخــش های روزنامه الکترونیک و ســیمای شــورا 
خواهند بود که پازل های اطالع رســانی را تکمیل کرده و نمایی جامع 
از اقدامات و اخبار نماینــدگان مردم را در معرض افــکار عمومی و 

رسانه های جمعی و گروهی قرار می دهد.

۸000شیتاریخیالبرزدرتهراننگهداریمیشود
 معاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی اســتان البرز گفت: 
در نبود موزه باستان شناسی هشت هزار شــی ء تاریخی کشف شده در 

استان البرز در موزه ملی در تهران نگهداری می شود.
حسین امین افشار در خصوص ضرورت وجود یک موزه باستان شناسی 
در استان البرز، اظهار کرد: کمبود چنین موزه ای در این استان به شدت 
احساس می شــود. به دنبال این هســتیم تا از طریق تعامل با مدیران 
شــهری و دیگر مسئوالن اســتانی نخســتین موزه باستان شناسی را 
احداث کنیم.وی تأکید کرد: در حال حاضر چون موزه باستان شناسی 
در البرز نداریم حدود هشت هزار شی ء تاریخی این استان در موزه ملی 
ایران نگهداری می شود؛ درصورتی که اگر چنین موزه ای در البرز ایجاد 
شود گنجینه های ارزشمند و تاریخی اســتان به این موزه انتقال داده و 
در آنجا نگهداری می شود، ضمن اینکه مردم می توانند از این مجموعه 
بازدید داشته باشند و بستر خوبی نیز برای محققان و پژوهشگران است 

که از این طریق کارهای مطالعاتی خود را انجام دهند.
معاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی اســتان البرز بابیان 
اینکه برای ایجاد یک موزه باستان شناســی در کرج به دنبال برقراری 
تعامــالت الزم با مدیریت شــهری این کالن شــهر هســتیم، افزود: 
مکاتباتــی را آماده کرده ایــم و در آینده نزدیک این مــورد را پیگیری 

خواهیم کرد.

میزخبر

مردم نیکــوکار البــرز از ابتــدای ســال 97 تاکنون 
به طور متوســط، ماهانه یک میلیــارد تومان از طریق 
صندوق های صدقــات به مددجویــان تحت حمایت 
این نهاد در البرز کمک کرده انــد و ١00 درصد وجوه 
صدقــات نیز بــرای نیازمندان ســاکن البــرز هزینه 

می شود.
 احمد محمــدی فرد، مدیــرکل کمیته امــداد البرز 
با اشــاره به اینکه مردم بخشــی از صدقات و انفاقات 
خود را به ســایر مؤسســات خیریه و مساجد پرداخت 
می کننــد گفت: بدون محاســبه مســتمری ماهانه، 
تسهیالت قرض الحسنه اشتغال، مسکن و کارگشایی، 
ســهم کمک های مردم در پرداخت های بالعوض این 
نهاد به محرومان حــدود 30 درصد اســت که بخش 

قابل توجهی از آن را صدقات تشکیل می دهد.
وی حمایت بیش ازپیش مردم نیکــوکار البرز به ویژه 

در شرایط اقتصادی کشــور را خواستار شد 
و افزود: مردم نیکوکار البرز از ابتدای سال 97 
تاکنون به طور متوســط، ماهانه یک میلیارد 
تومان از طریــق صندوق هــای صدقات به 
مددجویان تحت حمایت ایــن نهاد در البرز 
کمک کرده انــد و ١00 درصد وجوه صدقات 
نیز بــرای نیازمندان ســاکن البــرز هزینه 

می شود.
محمدی فرد با اعالم اینکه صدقه های پرداختی مردم 
به کمیته امداد البرز از طریق ١82 هزار صندوق بزرگ 
معابر، متوسط ادارات و مراکز تجاری و کوچک خانگی 
انجام می شــود گفت: صدقات بر اســاس سهم بندی 
معین در امور خرید و تعمیر مســکن، درمان، جهیزیه، 
کمک های موردی و معیشــتی و خدمــات فرهنگی و 

تحصیلی مددجویان هزینه می شود.

مدیرکل کمیته امداد البرز بیــان کرد: این 
اداره کل به منظور یاری رســاندن به اقشــار 
محروم جامعه و هدایــت صحیح انگیزه های 
خیــر و انفاقات مردم نوع دوســت اســتان، 
طرح هــای متنوعی را در جهــت فقرزدایی 
و فراهم نمــودن زمینه مشــارکت مردم در 
امــور دســتگیری از نیازمندان بــا رویکرد 
اعتمادسازی به مرحله اجرا درآورده است و در بین این 
طرح ها صدقات، اکرام و محســنین از جهت مشارکت 

مردم سهم بیشتری دارند.
محمدی فرد یادآور شــد: درگذشته بیشتر کمک های 
مردمی در بخش صدقات انجام می شــد ولی در حال 
حاضر با تغییر رویکرد این نهاد مقدس و تنوع طرح های 
فقرزدایی و به منظور پایین آوردن ضریب آســیب های 
مترتب در نقطه ای قرارگرفته ایم که میزان کمک ها در 

طرح اکرام ایتام و محسنین بیش از صدقات است.
مدیرکل کمیته امــداد البرز ادامــه داد: کمیته امداد 
امام خمینی )ره( البرز به عنوان گســترده ترین شبکه 
حمایتی استان با تحت حمایت قرار دادن حدود چهل 
هزار نیازمنــد به صورت دائم و ارائــه خدمت موردی و 
مقطعی به بیــش از 38 هزار نیازمنــد مراجعه کننده 
به دفاتر این نهاد در شــهرهای اســتان با اســتفاده از 
منابع دولتــی و کمک هــای مردمی رســالت خطیر 

خدمت رسانی به محرومان را بر عهده دارد.
مردم و خیران برای پرداخت صدقه و شــرکت در امور 
نیکــوکاری می توانند با اســتفاده از روش های نوین و 
از شــماره تلفن ثابت 3557 و تلفن همراه 0263557 
همچنین شــماره گیری #026*8877* اســتفاده 
کننــد و از مزیت های ایــن روش که شــامل امنیت، 

سرعت، دقت و آسان بودن است، بهره مند شوند.

امداد

 فريبا حسن آبی  سرپرســت معاونت 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج گفت: 
هر دستگاه اتوبوس روزانه کمتر از 500 نفر 

را جابه جا می کند.
محمدرضا احمــدی  اظهار کــرد: امروزه 
بحث حمــل و نقــل و ترافیک بــه یکی 
از شــاخص های مهم توســعه یافتگی در 

کالنشهرهای بزرگ تبدیل شده است.
وی ادامه داد: در شهرهای مختلف الگوهای 
متفاوتــی را برای حل مشــکل حمل و نقل 
عمومــی و ترافیــک  پیــاده می کنند که 
توسعه معابر و توســعه زیرساخت های این 
حوزه  بخشــی از آنها اســت.وی با اشاره به 
اجرای ناقص الگوهای موفــق ترافیکی در 
کرج افزود: در شهر کرج  تمام این الگوهای 
مطرح شده درحال اجرا است  ولی چون افق 
درســتی برای آنها تعریف نشــده، اجرای 
آنها مشکل ساز شده اســت.وی با اشاره به 
ناکارآمد بودن سیستم حمل و نقل عمومی 
کرج توضیح داد: ١3 ســال از کلید خوردن 
پروژه قطار شهری کرج می گذرد ولی هنوز 

بسیاری از خطوط راه اندازی نشده است.
ایــن مســئول بــا بیــان اینکه سیســتم 
اتوبوســرانی و تاکســیرانی کرج هم ضعف 
قابل توجهــی دارند، ابراز کرد: متاســفانه 
الگویی کــه برای سیســتم حمــل و نقل 
عمومی کرج انتخاب شــده، الگوی درستی 
نبوده و راندمان ما در این حوزه باال نیســت. 
به عنوان مثال  هر دســتگاه اتوبوس در دنیا 
به طور متوسط روزانه هزار نفر را جابه جا 
می کند و این آمار در کشــور 800 نفر و در 

کرج کمتر از 500 نفر است.

بهره وری ناوگان اتوبوسرانی کرج 
پايین است

وی خاطر نشــان کــرد: آمار پاییــن جابه 
جایی مســافر در ناوگان اتوبوســرانی کرج 
نشــان میدهد بهره وری سیســتم حمل و 
نقل عمومی این شــهر با استانداردها فاصله 

زیادی دارد.

احمدی نــژاد افــزود: اغلب اتوبوســها و 
تاکســی های فعال کرج فرســوده هستند 
و این به روز نبودن باعــث افزایش آلودگی 
هوا و کاهش رغبت شــهروندان به استفاده 

ازسیستم حمل و نقل عمومی شده است.
این مسئول در بخش دیگری از صحبتهای 
خــود با اشــاره بــه فرســودگی نــاوگان 
اتوبوســرانی کرج ادامــه داد: عمر مفید هر 
دستگاه اتوبوس حدود ١0 سال است. سال 
آینده عمر مفیــد اغلب اتوبوســهای کرج 
تمام می شــود و طبق روال تعداد زیادی از 
آنها باید از خطوط خارج شوند و به جای آنها 
اتوبوســهای تازه نفس جایگزین شود ولی 

متاسفانه این امکان وجود ندارد.
سرپرســت معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری کرج ابراز کرد: متاسفانه دردوره ای 
قرار گرفته ایم که مشکالت اقتصادی از یک 
سو و تحریم ها ازسوی دیگر  امکان نوسازی 
به موقع ناوگان حمل و نقــل را از بین برده 
است به همین دلیل در این شرایط چاره ای 

جز نوسازی و بهســازی اتوبوسهای موجود 
نداریم.وی توضیح داد: در شــرایط فعلی به 
دنبال مهندسی خطوط هســتیم تا از این 
طریق بتوانیم کارایی اتوبوسها را بین ١0 تا 

١5 درصد افزایش دهیم.

100 دستگاه اتوبوس جديد به شهر 
اضافه می شود

وی افزود: برای نوســازی سیســتم حمل 
ونقــل عمومی کرج جلســاتی با شــرکت 
ایران خودرو دیزل و شــهاب خودرو برگزار 
شــده وطی مذاکراتی بنا شــده تعدادی از 
اتوبوســهای کرج  به روزرســانی و نوسازی 
شوند.به گفته احمدی نژاد شهرداری کرج 
در کنار بهسازی سیســتم، به دنبال خرید 
١00 دســتگاه اتوبوس جدید هم هست که 
امید است با تامین اعتبار به موقع، به زودی 

به ناوگان اضافه شوند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت نظم بخشی 
به زمان ورود و خروج اتوبوســها به ایستگاه ها 

ادامه داد: متاســفانه در حــال حاضر مدت 
انتظار شهروندان و ســرفاصله اتوبوسها در 
برخی خطوط به 45 دقیقه می رســد که در 

مقایسه با استانداردها فاصله زیادی دارد.
وی توضیح داد: در شــرایط فعلی که امکان 
نوســازی کامل ناوگان حمل و نقل عمومی 
به دور از ذهن است، باید  از هر شیوه افزایش 

راندمان و کارایی سیستم استفاده کنیم.

مذاکره با هیات کره ای برای توسعه 
سیستم حمل و نقل عمومی 

این مسئول  در بخش دیگری از صحبتهای 
خود به  بازدید هیات کــره ای از کرج برای 
ارتقای وضعیت سیستم حمل و نقل عمومی 
شهر اشاره کرد و گفت: برای هوشمند سازی 
شهری مثل سئول بیش از 40 میلیارد دالر 
هزینه شــده و نتیجه آن این است که دراین 
شهر تعداد تاکســی و اتوبوســها بیشتر از 

خودروهای شخصی و تک سرنشین است.
احمدی نژاد ادامه داد: در شهر سئول حدود 

9 هزار اتوبوس  فعالیت دارند  که این تعداد 
حدود 20  برابر اتوبوسهای کرج است.

وی توضیح داد: در این شــهر به جز توسعه 
ناوگان بــه مــواردی چون اصــالح رفتار 
رانندگان، اصالح خطوط و فرهنگســازی 
مناســب بــرای جلوگیــری از تصادفات 

رانندگی نیز اهمیت داده می شود
وی ابراز کرد: متاســفانه ناوگان حمل و نقل 
عمومی کرج قابل اتکا و منظم نیست و باید 
کم کم تالش کنیم کــه دراین حوزه به 

نرم های کشوری و جهانی نزدیک شویم.
احمدی نژاد با اشــاره بــه مذاکرات صورت 
گرفته با شرکت کره ای ادامه داد: در رویکرد 
بلند مدته بنا شده در حوزه سیستم حمل و 
نقل عمومی الگویی مثل شهر سئول در کرج 
پیاده شــود ولی باید دید این الگو با شرایط 
موجود تا چه حد امکان عملیاتی شدن دارد.

وی توضیح داد: شــاید بتوان بخشــی از 
هزینه های ســرمایه گذاری هیات کره ای 
در این حوزه را از محل جرایــم تامین کرد 

که این نیازمند همکاری بین بخشی است.

شهروندان با خیال راحت سفر کنند
ایــن مســئول  در بخــش دیگــری از 
صحبت های خود به بخشی از برنامه های 
این معاونت در روزهای پایانی ســال اشاره 
کرد و گفت: خط کشی محوری شهر، احیای 
بلوک های عابر پیاده و تنظیف ایستگاه های 
تاکسی و اتوبوس  تنها بخشــی از اقدامات 

روزهای پایانی سال است.
سرپرســت معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شــهرداری کرج گفــت: در ایــام عید هم 
اتوبوســها به صورت کشــیک در خطوط 
درون شهری فعال هســتند تا شهروندان و 

مسافران را جابه جا کنند.
وی اظهــار کرد: عــالوه بر ایــن، همکاری 
مناســبی با اداره کل راهداری وحمل و نقل 
جاده ای البرز ضورت گرفتــه تا کرجیها در 
سفرهای برون شهری هم  با کمترین مشکل 

مواجه شوند.

البرزیهاماهانهیکمیلیاردتومانصدقهمیدهند

رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشاركت های مردمی شهرداری:

زمینهجذبسرمایهگذاردرکرجفراهماست
 مهیا حســن آبــی رئیس ســازمان 
ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی 
شهرداری کرج با اشاره به اینکه زمینه جذب 
ســرمایه گذار فراهم اســت، بر لزوم توسعه 

مشارکت های مردمی تأکید کرد.
آرش ارشــد در خصوص حضور و مشارکت 
شــهرداری کــرج در نهمین نمایشــگاه 
دستاوردهای چهل ســاله مدیریت شهری 
و روســتایی کشور که در شــهر بندرعباس 
برگزارشــده اســت، اظهار کرد: نمایشگاه 
شــهر ایده آل و همایش جانبی آن هرساله 
باهدف تبادل تجربیات کالن شهرها و سایر 

شهرهای ایران برگزار می شود.
وی گفــت: برگزاری ایــن نمایشــگاه در 
واقع عرصه ای بــرای شناســایی نیازهای 
شــهرداری ها و دســتیابی به راه حل های 
اجرایی اســت، در این میان شــهرداری ها 
پیشــرفت ها و دســتاوردهای خــود را به 
اطالع یکدیگــر می رســانند و فرصت ها را 
باهم به اشتراک می گذارند.رئیس سازمان 
ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی 
شــهرداری کرج افزود: امســال از ســوی 
شــهردار کرج، سازمان ســرمایه گذاری و 
مشــارکت های مردمی مأموریت یافت که 
در این نمایشــگاه حضور یابد، در این راستا 
با حمایت شورای شهر کرج اکیپی متشکل 
از سازمان ســرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شهرداری کرج برای شرکت در این 

نمایشگاه بسیج شدند.
ارشــد با این توضیح که غرفه ای با وســعت 
مناســب در ایــن نمایشــگاه در اختیــار 

شهرداری کرج اســت، افزود: وسعت غرفه 
حــدود 58 مترمربــع اســت و به طورکلی 
طرح هــای جــذاب ســرمایه گذاری که با 
توجه به شــرایط خاص اقتصادی کشــور 
آماده ســازی شــده را ارائــه کرده ایــم، 
طرح هایی که می خواهیم با مشارکت های 

مردمی به سرانجام برسد.
نگاه ما به شــهرداری تغییریافته است و آن 
را یک نهــاد بســازوبفروش نمی دانیموی 
ادامــه داد: در نخســتین روز نمایشــگاه، 
غرفه شــهرداری کرج با اســتقبال بسیار 
خوبی از ســوی مراجعه کننــدگان مواجه 
شــد، خوشــبختانه با توجه به این شرایط 
زمینه مشــارکت و جذب ســرمایه گذاران 
به خوبی فراهم اســت، از طرفی استانداری 
البــرز و فرمانداری کرج نیــز از این طرح ها 

حمایت های الزم را خواهند داشت.
و  ســرمایه گذاری  ســازمان  رئیــس 
مشــارکت های مردمی شــهرداری کرج، 
گفت: با توجه بــه تعامل خوبــی که میان 
ســازمان های شــهرداری کــرج برقــرار 
اســت تمامی طرح های ســرمایه گذاری و 
موضوعات مشارکتی در ســازمان مختلف 
با مشــورت سازمان ســرمایه گذاری پیش 
برده می شــود و فضــای همدلــی در این 
خصوص وجــود دارد.ارشــد با شــاره به 
اینکه در حوزه های  پســماند و حمل ونقل 
عمومی خــود را مکلف کرده ایــم که فعال 
باشــیم و در ایــن خصوص اقدامــات الزم 
انجام می شــود، گفت: در غرفه شهرداری 
کرج میزبان شهردار یزد بوده ایم، ایده های 

جالبی از ســوی وی ارائه شــد و ما نیز سبد 
ســرمایه گذاری خود در حوزه های مختلف 
تشریح کردیم.وی با اشــاره به اینکه اکنون 
نگاه ما به شهرداری تغییریافته است و آن را 
یک نهاد بسازوبفروش نمی دانیم، گفت: این 
تغییر نگرش ها و آشــنایی باهدف های مهم 
ســرمایه گذاری در کرج برای شهردار یزد 
جالب توجه بود و مدنظر قرار داده شــد که 
کارشناسان آن ها در شهر کرج حضور یابند 

و به تبادل تجربیات بپردازیم.
و  ســرمایه گذاری  ســازمان  رئیــس 
مشــارکت های مردمی شــهرداری کرج 
در مورد بازیــد مدیرکل میــراث فرهنگی 
اســتان هرمزگان از غرفه شــهرداری کرج 
نیز گفت: با توجه به ظرفیت ها و جاذبه های 
منحصربه فــرد گردشــگری اســتان البرز 
و از طرفــی وجــود حجــم قابل توجهی از 
فرصت های گردشگری در استان هرمزگان 
پیشنهاد داده شد که همکاری های متقابل 

در این حوزه داشته باشیم.

اقدامات عقب افتــاده و روی زمین مانده در 
حوزه مشــارکت و ورود ســرمایه گذاران در 
شهر کرج وجود داردارشد ادامه داد: اقدامات 
عقب افتــاده و روی زمین مانــده در حــوزه 
مشارکت و ورود سرمایه گذاران در شهر کرج 
وجــود دارد، اقدام خوب آن اســت که نقطه 
شــروع و پایان آن مشخص باشــد به همین 
دلیل به جای انجــام پروژه های متعددی که 
به یقین نمی توانیم تمامی آن ها را به سرانجام 
برســانیم بهتر اســت که روی چند موضوع 
تمرکــز کنیــم.وی در خصــوص اقدامات 
مشــارکتی بین دســتگاهی کــه به عنوان 
برنامه های بعدی سازمان ســرمایه گذاری 
شهرداری کرج مطرح است، گفت: در استان 
البرز به شــدت با کمبود تخت بیمارستانی 
مواجه هستیم؛ درحالی که چندین اراضی با 
کاربری بهداشت و درمان داریم که می توانیم 
در راستای ایجاد مراکز درمانی از آن استفاده 
کنیم.رئیــس ســازمان ســرمایه گذاری و 
مشــارکت های مردمی شــهرداری کرج با 
اشاره به اینکه در بحث آموزش وپرورش نیز 
مدارس زیادی در اســتان البرز توسط بخش 
خصوصی اداره می شود که بســیاری از این 
ساختمان ها کلنگی و قدیمی هستند، افزود: 
رســیدگی به این موضوع در کنــار توجه به 
توســعه فضاهای درمانی به تصویب هیئت 
عالی سرمایه گذاری رسیده است و به زودی 
فراخوانی صادر می شــود که طبق آن بخش 
خصوصی که تمایل به سرمایه گذاری در دو 
حوزه درمان و آموزش داشته باشد می توانند 

ورود کنند.

ارشــد بیان کرد: در حوزه درمان و همچنین 
توسعه فضاهای آموزشی به یقین با همکاری 
دانشــگاه علوم پزشــکی و آموزش وپرورش 
اســتان البرز چنیــن طرح هایــی را پیش 
خواهیم برد و این موارد از برنامه هایی اســت 

که برای آینده مدنظر داریم.

لزوم ارائه راهبرد ماندگار در حوزه 
سرمايه گذاری 

وی ادامه داد: شــهردار کرج نیز حساسیت 
ویژه ای در خصوص موضوعــات مرتبط به 
ســرمایه گذاری دارد و تکلیف کرده اســت 
که برای درآمدهای پایدار در سال های آتی 
راهبرد ماندگار ارائه دهیم و این نیز از دیگر 

برنامه های ما برای آینده است.
و  ســرمایه گذاری  ســازمان  رئیــس 
مشارکت های مردمی شهرداری کرج تأکید 
کــرد: موضوعاتی ازجمله پســماند، ایجاد 
مکان هــای اقامتی و حمل ونقــل عمومی 
موردتوجــه ما در شــرایط کنونی اســت و 
مباحث مرتبط با توســعه زیرساخت های 
بهداشــت و درمــان و آموزش وپرورش در 
دســتور کار قرار دارد.ارشــد در خصوص 
مدیریت پســماند در شــهر کــرج، گفت: 
شــهرداری این کالن شــهر در حال حاضر 
مکلف اســت که زباله های تمامی شهرهای 
اقماری اطراف کرج را در مرکــز دفن زباله 
تحویل بگیرد به همین دلیل حل مســائل 
ســرمایه گذاری در این حــوزه مهم ترین 
مســئله برای ســازمان ســرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی شهرداری کرج است.
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مدیرعامل بانک كشاورزی در بازدید از ساختمان جدید حوزه مقاومت بسیج این بانک:

همهکارکنانبانککشاورزیبسیجیهستند

خريدار  رئیــس هیات مدیــره و مدیرعامل 
بانک کشــاورزی در بازدید از ساختمان جدید 
حوزه مقاومت بســیج این بانک اظهار داشــت: 
همه کارکنان بانک کشــاورزی بسیجی هستند 
چراکه ماهیت فعالیــت های این بانک در جبهه 
اقتصــادی و در راســتای تقویت تــوان تولید 
کشــور و صالبت و ســرافرازی نظــام مقدس 

جمهوری اسالمی است.
روح الــه خدارحمــی  در جمع مدیــران حوزه 
مقاومت بسیج شــهدای بانک با بیان این مطلب 
تصریح کرد: بســیج در تمام شئون کشور حضور 
دارد و موجب اطمینان، امنیت و مقاومت کشــور 
در برابر بداندیشی دشــمنان است که بحمداله با 
پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری و حفظ 
روحیه بسیجی توسط ملت شریف ایران، همواره 

از این تنگناها با موفقیت خارج شده ایم.
وی افزود: رمز موفقیت ما برای غلبه بر مشکالت 
جنــگ تحمیلی، تــالش در عرصه ســازندگی 
و مقابله با دشــمن مســتکبر- که گاه به شــیوه 
مقاومــت و گاه از راه تعامل با دنیا میســر شــده 
اســت- حفظ روحیه و تفکر بســیجی مبتنی بر 
ایســتادگی، توکل به خداوند، اتــکای به خود، 

استفاده از امکانات و ظرفیت های موجود، تقویت 
توانمندی های داخلی، پرهیــز از تفرقه و تنازع، 
همبستگی و انســجام ملی،  وحدت داخلی و باال 
بردن توان تولید کشور است که بحمداله تا کنون 
محقق شــده اســت و با حرکت در این مسیر 
می توانیم از برهه ســخت کنونی نیز با موفقیت 

خارج شویم.
خدارحمــی در ادامه ســخنان خود بــه تدبیر 
عالمانــه مقام معظــم رهبری در اجــرای طرح 
توسعه اشتغال پایدار روســتایی از محل اعتبار 
صندوق توســعه ملــی و تخصیــص 50 درصد 
اعتبار به بانک کشــاورزی اشــاره کرد و گفت: 
خداوند را شــاکریم که  در ســال جاری عالوه بر 
محدود کــردن پرداخت های خــارج از بخش 
کشاورزی و صرفه جویی در هزینه ها، با پرداخت 
قریب بــه 32000 میلیــارد ریال تســهیالت 
اشتغال پایدار روســتایی برای راه اندازی حدود 
26 هــزار طرح تولیــدی در مناطق روســتایی 
و عشــایری، نقــش موثــری در اشــتغالزایی، 
خودکفایــی، تامین امنیت غذایی و شــکوفایی 
اقتصادی کشور داشته ایم و کسب این موفقیت 
را مرهــون روحیــه بســیجی کارکنــان بانک 

کشاورزی می دانیم.
وی  ســالمت و دقت در کار و حفــظ انضباط 
کاری را در شــرایط کنونی رســالتی بسیجی 
دانست که موجب رشد مطلوب بانک در  تمام 
شــاخص های عملکردی شده اســت  و ادامه 
این رونــد در بانک را برای غلبه بر مشــکالت 

خواستار شد.
مدیرعامــل بانک کشــاورزی در بخــش پایانی 
ســخنان خود بر لــزوم دســتگیری از افراد کم 
بضاعت، بیماران و نیازمندان به ویژه در آســتانه 
سال جدید تاکید کرد و از فرمانده حوزه مقاومت 
بسیج بانک خواست تا ضمن شناسایی همکاران 
واجد شــرایط، بــرای جمــع آوری کمک های 
همکاران خیر و رســیدگی به وضعیت نیازمندان  

اهتمام ورزد.
در این بازدید، محمد صدیق فرمانده جدید حوزه 
مقاومت بســیج شــهدای بانک کشاورزی ضمن 
قدردانی از توجه مدیرعامل بانک به بســیجیان، 
اظهار امیدواری کرد شــاهد بالندگــی و پویایی 
بسیج بانک کشاورزی به عنوان بازویی قدرتمند 
برای اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی این 

بانک باشیم.

بانک

 مدیرعامل بانک توسعه صادرات 
با بیان اینکه ایجاد بانک مشترک 
موجب تســهیل و بهبود فرآیند 
صادرات و واردات ایران با ســایر 
کشــورها می شــود،  افزود:  پس 
از عــراق، چیــن و ترکیــه جزو 

اولویت ها هستند.
به گزارش روابــط عمومی بانک 
توســعه صــادرات، دکتــر علی 
صالح آبادی درباره تاسیس بانک 
مشــترک با بانک های خارجی، 
اظهار داشــت: ایجاد بانک های 
مشــترک با کشــورهایی که در 
مجموع تبادالت تجاری زیادی با 
آنها وجود دارد بســیار موثر است 
و می تواند موجب تسهیل فرآیند 

صــادرات و واردات به 
این کشــورها شــود و 
توســعه مــراودات را 

سبب شود.

صادرات 9 میلیارد 
دالری ساالنه ايران 

به عراق
وی با اشــاره بــه ایجــاد بانک 
مشــترک با عراق در ســفر اخیر 
وزرا به این کشــور گفــت: عراق 
از جمله کشــورهایی اســت که 
صادرات گســترده ای از ســوی 
ایران به این کشور در حال انجام 
است و ساالنه 9 میلیارد دالر کاال 
و خدمات بــه این کشــور صادر 

می شــود؛ بنابراین در 
صورتی کــه ایجاد این 
بانک با موانع تحریمی 
و غیــره مواجه نشــود 
می توانــد به توســعه 
مبــادالت دو کشــور 
کمک کنــد و فعاالن 
اقتصــادی دو کشــور بــا خیال 
راحت از طریق بانک مشــترک 
فعالیت هــای اقتصــادی خود را 
ساماندهی کنند.مدیرعامل بانک 
توســعه صادرات گفت:  نگاه ها به 
ایجاد بانک مشــترک بــا تمامی 
کشــورهایی که با آنها مبادالت 
تجاری داریم مثبت است منوط 
به اینکه با ایجاد محدودیت های 

تحریمی عملکرد آنها دچار وقفه 
و مشکل نشود.

پول رايج کشورها مبنای 
مبادالت مالی در بانک های 

مشترک
وی افزود: بانک مشترک ایران و 
عراق می تواند بــا ارز دینار عراق 
فعالیت کند یا آنکه در کشورهای 
دیگــر بــا ارز رایج آن کشــورها 
تبادالت مالــی و تجاری صورت 
گیرد. پس از عراق، کشــور چین 
به دلیل حجم مبادالتی که ایران 
با این کشــور دارد جزو اولویت ها 
برای ایجاد بانک مشترک است و 

پس از آن کشور ترکیه قرار دارد.

مديرعامل بانک توسعه صادرات تشريح کرد

مزایایتشکیلبانکمشترکایرانی-خارجی

همتبانکتوسعهصادراتشعبهیزدبرای
ترغیبشرکتهایدانشبنیان 

رییس شــعبه بانک توسعه صادرات شــعبه یزد گفت: این شعبه همت 
و تــالش مضاعفی را برای جذب و ترغیب شــرکت هــای دانش بنیان 
برای ورود به عرصه های صادراتی داشته اســت و شرکتهای یادشده با 
برگزاری جلسات هم افزایی، تمایل جدی خود را برای ورود به عرصه های 

صادراتی ابراز داشته اند.
مجید غفوری منش در گفت و گو با روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
با اعالم این مطلب افزود: نظر به اینکه اســتان یزد 25 ســال متوالی 
رتبه های برتر کنکور را به خود اختصاص داده ، این دســتاورد ایجاب 
می کند که ســرمایه گذاری در بخش های دانش بنیان و کســب و کار 

فناورانه در اولویت قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: در مجموع 300 شــرکت دانش بنیــان در یزد فعالیت 
دارند که به نسبت جمعیت اســتان، آمار بسیار خوبی قلمداد می شود؛ 
و از میان آنها شــرکت هایی که به به شــکل بالقــوه،از لحاظ صادراتی 
توانمند هستند، ١5 درصد این تعداد شــرکت دانش بنیان را تشکیل 

می دهند.
غفوری منش با اشاره به تصمیم مقامات عالی استان برای تبدیل یزد به 
یک پایلوت با هدف اجرای دســتورالعملهای جدید این بانک در زمینه 
حمایت از حوزه دانش بنیان گفت: با توجه به ظرفیت های بالقوه استان 
در بخش دانش بنیان و قرار گرفتن در میان پنج اســتان برتر این حوزه، 
اســتان یزد آمادگی دارد اجرایی شدن دســتورالعمل های بانکی را در 
این زمینه به عهده بگیرد تا نتیجه حاصل از این طرح در توسعه تولید و 

صادرات محصوالت دانش بنیان به سراسر کشور تسری پیدا کند.
رییس شعبه یزد بانک توسعه صادرات درخصوص مهمترین پروژه های تامین 
مالی شده توسط این شعبه از بدو تاســیس گفت: احداث کارخانجات 
آهن اســفنجی به مبلغ 75 میلیون یورو، احداث هتل تفریحی به مبلغ 
30 میلیارد ریال ، تولید کاشــی هفت میلیون یورو ، تولید ســازه های 
بتونی حدود 4 میلیون یورو، تولید شــمش فوالدی 58 میلیون یورو، 
تولید انواع شمش فوالدی و کربنی به میزان ١33 میلیون یورو از جمله 

این موارد است.
وی اضافه کرد: تامین مالی صادرات خشــکبار به روسیه در قالب خط 
اعتباری صادراتی به میزان یک میلیون و 500 هــزار یورو وهمچنین 
پوشــش صادراتی صدور محصوالت فوالدی به اروپا بــا ابزار پرداخت 
اعتبار اســنادی صادراتی از دیگر اقدامات شعبه بین سالهای 94 تا 97 

بوده است که ارز آوری آن ١4 میلیون یورو بوده است.
کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان، افغانســتان و هلند از عمده مقاصد 
صادراتی کاالی یزد می باشد و غالب محصوالت صادراتی چون کاشی، 
نایلون، شیشــه و محصوالت فوالدی بوده و واردات استان را مواداولیه، 
کاالی واســطه ای و ماشــین آالت تولیدی مورد نیــاز خطوط تولید، 

تشکیل می دهند.

جشنفارغالتحصیلیدانشجویانمؤسسه
خیریهآراستهباحمایتبانکسامان 

جشــن فارغ التحصیلــی دانشــجویان مؤسســه  خیریه  آراســته با 
حمایت های مالی بانک ســامان طی مدت تحصیل این دانشــجویان، 

جمعه سوم اسفندماه 97 در تاالر باغ بهشت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ســامان، مؤسســه  خیریه  آراســته در 
ســال ١373 توســط پروین آراســته کرمانی به نام بنیاد خوشبختی 
پایه گذاری  شد. در ســال ١388 این مؤسســه به عنوان یک مؤسسه  
غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاســی رســما با نام مؤسســه  خیریه  
آراسته به ثبت رســید.با حمایت های این مؤسسه و حمایت های مالی 
بانک ســامان، ســاالنه تعداد زیادی از دانش آموختگان رشــته های 
مختلف دانشــگاهی، موفق به اتمام دوره ی تحصیل و ورود به عرصه ی 
خدمت رســانی به جامعه می شــوند که تاکنون 230 دانــش آموز و 

دانشجو تحت پوشش خدمات این مؤسسه قرار گرفته اند.
در مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان تحت پوشش این مؤسسه، 
تنی چند از خیرین عضو این مؤسسه  خیریه و همچنین دانشجویانی که 

فارغ التحصیل شده  یا در حال تحصیل هستند، حضور داشتند.
در این مراســم، فاطمــه شــجاعی، از اعضای هیات مدیــره  بنیاد 
خیریه ی آراسته به ایراد ســخن پرداخت و ضمن معرفی مؤسسه، 
از تالش های پروین آراســته و زنده یاد حسین امین، موسسین این 
بنیاد خیریه، تشــکر و قدردانی کرد.از دیگر اقدامات موسسین این 
بنیاد، تأسیس »خانه مشق امین« در استان یزد، خانه ای 400 ساله 
می توان اشــاره کرد که در آن افرادی که توان انجام تکالیف و ادامه 
تحصیل در منازل خود را نداشتند، با تجهیزشدن این خانه به لوازم 
و امکانات تحصیلی، توســط زنده یاد امین و خانم آراسته، به ادامه  

تحصیل پرداخته اند.
پروین آراســته، بنیانگذار مؤسســه  خیریه آراســته، ضمن اشاره به 
فعالیت چندین ساله  این مؤسسه و تأســیس مؤسسات دیگری که در 
امر تحصیل استعدادهای جوانان ایرانی تالش کرده اند، گفت: با کمک 
شــما خیرین و همکاری همه جانبه  شــما عزیزان، جوانان بسیاری در 
این مؤسسه موفق به ادامه تحصیل شــده اند و به مدارج باالی تحصیلی 
دســت یافته اند. کودکان و جوانانی که همچون زلزله ی غرب کشور با 
قهر طبیعت مواجه شدند، اکنون با کمک مؤسســه  آراسته قسمتی از 

مشکالت تحصیلی شان رفع شده است.
در ادامه با حضور اعضای هیات مدیره  مؤسسه  خیریه ی آراسته و اساتید 
حاضر در این مؤسسه، از دانشجویان ارتقاء یافته و فارغ التحصیل شده  
این مؤسســه  خیریه، تقدیر و قدردانی شــد و جوایزی به این افراد اهدا 

شد.

نخستینشعبهوحدتبانکانصاردراستان
گلستانافتتاحشد

با حضور مدیرعامــل بانک انصار، نماینده مردم اســتان گلســتان در 
مجلس خبرگان رهبری، فرمانده سپاه نینوا اســتان گلستان، علمای 
اهل سنت وشــیعه، همایش گفتمان وحدت برگزار و نخستین شعبه 

وحدت بانک انصار در این استان افتتاح شد.
در طلیعه دهه پنجم انقالب اسالمی، بانک انصار در ادامه راهبرد کالن 
خود مبنی بر شــفافیت و رعایــت کامل موازین شــرعی و با همکاری 
علمای شــیعه و اهل سنت اقدام به راه اندازی شــعب وحدت در استان 
گلســتان کرد تا از این طریق مطابق با فتاوای شرعی علمای این حوزه 
و تطبیق آن با قوانین بانکی کشــور فضا را برای دریافت تســهیالت و 
خدمات بانکی برای هموطنان اهل ســنت مخصوصا جوانان عزیز این 

استان والیتمدار فراهم کند.
مدیرعامل بانک انصار در همایش گفتمان وحدت ؛ بانکداری اســالمی 
و اقتصاد مقاومتی و آیین افتتاح شــعبه وحدت گنبد کاووس ،با اشاره 
به اینکه بانک انصار یک بانک مردم پایــه و با محوریت خدمت بی منت 
به همه مردم اعم از اقوام، مذاهب و اقشــار مختلف است، گفت: توسعه 
خدمات به مردم بزرگوار اهل سنت کشور یکی از محورهای سند تحول 

بانک انصار است.
دکترابراهیمی انطباق نیازهای مردم با موازین شرعی و توسعه خدمات 
خود به اقشــار مختلف مردم را رســالت بانک انصار دانســته و درکنار 
شــفافیت،خدمت رسانی،توســعه و تعمیق امور قرض الحسنه وعمق 
بخشــی فنی بانک در کنار حفظ منافــع ســهامداران را از مولفه های 
راهبردی حرکت در مسیر ارتقاء ویژگی های بانک انصار در تراز انقالب 

اسالمی برشمرد .

میزخبر
چهتعدادزوجازتسهیالتقرضالحسنه

بانکمسکنبهرهمندشدند؟
مسعود ایزدی از پرداخت 36 هزار و 296 فقره تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج طی ده ماهه نخست امسال به متقاضیان سراسر کشور خبر داد. 

به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا، مسعود ایزدی مدیر امور 
ارتباطــات و حوزه مدیریت بانک مســکن با بیان اینکه بانک مســکن 
تسهیالت قرض الحســنه ازدواج را در راستای حمایت از زوجین جوان 
با ســرعت و به صورت مرتب ارایه می دهد، اظهار کرد: بانک مسکن در 
راســتای حمایت از زوجین جوان در آســتانه ازدواج، تسهیالت 
قرض الســحنه ازدواج را از دی ماه سال 8١ تا کنون به صورت دوره ای 

و منظم پرداخت کرده است.
وی ادامه داد: گزارش عملکرد پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
از ابتدای دی ماه سال 8١ تا پایان دی ماه سال جاری)١7 سال( حاکی 
از آن است که طی این دوره ١7 ســاله بانک مسکن مجموعا 668 هزار 

و 49 فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به زوجین اعطا کرده است.
مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مســکن در تشریح عملکرد 
دوره ١7 ســاله ارایه تســهیالت قرض الحســنه زوجین به متقاضیان 
سراسر کشــور اظهار کرد: این گزارش نشــان می دهد از دی ماه سال 
8١ تا پایان ســال 82 مجموعا ١20 هزار و 643 فقره تسهیالت قرض 
الســحنه ازدواج به ارزش 3١ میلیارد و 376 میلیون و 700 هزار تومان 

به زوجین متقاضی اخذ این نوع تسهیالت ارایه شده است.
وی به ســال های 83 تا 96 نیز اشــاره کــرد و افزود: بانک مســکن از 
ابتدای ســال 83 تا پایان سال گذشــته نیز مجموعا 5١١ هزار و ١١0 
فقره تسهیالت قرض الحســنه ازدواج به زوجین پرداخت کرده است. 
مطابق با گــزارش اعالم کرده ارزش تســهیالت پرداخت شــده 
طی این ســال ها معادل یک هــزار و 886 میلیــارد و 487 میلیون و 
400 هزار تومان بوده اســت.ایزدی با بیان اینکه طی ســال های اخیر 
سرعت پرداخت تسهیالت قرض الســحنه ازدواج از سوی بانک مسکن 
به موازات سایر تســهیالت مرتبط با بخش مسکن و ساختمان افزایش 
پیدا کرده است، تصریح کرد: براساس گزارش عملکرد ١0 ماهه امسال، 
بانک مسکن از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه 97 مجموعا 36 هزار 
و 296 فقره تسهیالت قرض الحســنه ازدواج به زوجین سراسر کشور 
اعطا کرده اســت. ارزش ریالی تسهیالت پرداخت شــده معادل 569 

میلیارد و 463 میلیون تومان بوده است.
به گفته وی بانک مســکن در راســتای حمایت از زوجین در آســتانه 
ازدواج، از تیرماه سال گذشته توجه ویژه تری را برای سهولت پرداخت 
تسهیالت قرض الحســنه ازدواج در نظر گرفته است. به طوری که این 
بانک از 25 تیر سال گذشــته در راستای اجرای دســتورالعمل بانک 
مرکزی، طرح ضربتی اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدوج را اجرایی 
کرد و به این ترتیب توجه ویژه ای را برای ســهولت در پرداخت این نوع 

تسهیالت به متقاضیان در صف انتظار معطوف کرد.
ایزدی تاکید کرد اگرچــه مطابق با برنامه ریزی هــای اولیه در اجرای 
طرح ضربتی پرداخت تسهیالت قرض الحســنه ازدواج از تیرماه سال 
گذشته بنا بود بانک مســکن روزانه 700 متقاضی را پوشش دهد اما در 
ادامه اجرای این طرح پوشــش تعداد متقاضیان به روزانه یک هزار نفر 
نیز رســید تا جایی که هیچ تقاضایی در صف انتظــار برای اخذ این نوع 

تسهیالت باقی نماند.

چراغمدرسهایدرشهرآلونیتوسطبانک
مسکنروشنشد

از محل هزینه های امور فرهنگی حســاب های قرض الحســنه بانک 
مسکن،مدرسه شهدای بانک مسکن در شهر آلونی افتتاح شد. 

به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا، آلونی شهر کوچکی در 
استان چهارمحال و بختیاری است. این شهر در بخش مرکزی خانمیرزا 
از توابع شهرســتان لردگان واقع شــده، بخش خانمیرزا سبزدشــتی 
بی بدیل در دامان کوه های زاگرس اســت، که هــر روز کوه های کالر، 
سبزکوه و سیبک بر او سالم می کنند. دســتان پرمهر بانک مسکن در 
عملی خیرخواهانه چراغ مدرسه ای را در این شهر روشن نمود تا بنایی 
ارزشمند و ماندگار در این خطه سرســبز و برای این مردمان باصفا و 
بی ریا به یادگار بگذارد، اثری گرانبها که روشــنی چراغ آن گرمابخش 

دل دانش آموزان شهر آلونی در زمستان سرد کوههای زاگرس شد.
آیین افتتاح مدرســه شــهدای بانک مســکن با حضور محسن ربانی 
یکتا مدیر شعب بانک مســکن اســتان ، براتی بروجنی مدیر کل اداره 
نوســازی مدارس اســتان ، قنبری رییس آموزش و پرورش منطقه 
خانمیرزا، کریم نژاد شهردار شهر آلونی، دکتر تیرگیر معاون آموزشی 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان ، عالی مدیر اداره جهاد کشــاورزی 
منطقه خانمیرزا ، اسالمی معاونت اســتانداری، احمدی عضو شورای 
شهر آلونی، خســروی بخشــدار منطقه و تعدادی دیگر از مسوولین و 

معتمدین شهرستان لردگان برگزار شد.
در این مراسم محسن ربانی یکتا، مدیر شــعب بانک مسکن استان در 
ســخنانی اظهار کرد: بانک مســکن به عنوان یک بانک دولتی خدمت 
گزار در راستای حمایت از اقشــار محروم و کم درآمد و خانه دار کردن 
مردم همیشه در کنار مردم عزیز کشــورمان بوده است. وی با اشاره به 
نقش بانک مســکن در کمک رســانی به مردم مناطق زلزله زده کشور 
در سال های اخیر بر رســالت خدمت گزاری بانک مسکن تاکید نمود. 
ربانی یکتا خاطر نشــان کرد: بانک مسکن در راستای تحقق مسوولیت 
اجتماعی و از محل هزینه های امور فرهنگی حساب های قرض الحسنه 
بانک اقدام به ســاخت مدرســه در مناطق محروم نموده تا با این عمل 
خداپسندانه خود به مردم عزیز کشــورمان خدمتی کرده باشد و بنایی 
ارزشــمند را به یادگار برای مردم مناطق محروم کشور به یادگار گذارد 
تا فرزندان این مناطق بتوانند از نعمت تعلیم و تعلم بهره مند شوند. وی 
با اشــاره به اینکه این مدرسه چهاردهمین مدرســه ای است که بانک 
مســکن بانی تاســیس آن در مناطق محروم و کم برخوردار می باشد، 
افزود : پنج مدرســه دیگر در کشور در دست ســاخت است که به یاری 
خداوند و با همکاری مســوولین متعهد و دلســوز در سازمان نوسازی 

مدارس و آموزش و پرورش تا سال آینده در کشور افتتاح می شوند.
در ادامه وی با تاکید بر جایگاه قرض الحسنه در آموزه های دینی مان و 
ارزش های این امر خدا پســندانه، افزود: مشتریانی که در بانک مسکن 
سپرده قرض الحســنه دارند در این اقدام خیرخواهانه بانک نیز سهیم 

هستند.
در ادامه مدیر شعب بانک مسکن خاطر نشــان کرد: پروژه احداث این 
مدرسه در زمینی به مساحت 2800 متر مربع و با زیر بنایی به مساحت 
١250 مترمربع در ســال ١396 با مشارکت بانک مســکن و اداره کل 
نوسازی مدارس اســتان چهارمحال و بختیاری با اعتباری بالغ بر یک 

میلیارد و 850 میلیون تومان شروع به کار کرد.
در ادامه این مراســم قنبری رئیس آموزش و پــرورش منطقه خانمیرزا ، 
ضمن تقدیر و تشــکر از بانک مسکن و اداره کل نوســازی و مدارس برای 
مشارکت در ســاخت این مدرســه، از مدیر اداره جهاد کشاورزی منطقه 
جهت اختصاص زمین برای احداث این مدرســه تقدیر کرد، وی در ادامه 
اظهار داشــت: این مدرســه بزرگ ترین و مجهزترین مدرســه در بخش 
خانمیرزا می باشــد که این مدرسه 9 کالســه دخترانه که بنام شهدای 
بانک مسکن متبرک شــده، بیش از ١00 دانش آموز مشغول به تحصیل 
می شــوند.قنبری از اقدام خداپسندانه بانک مســکن به منزله باقیات و 
صالحات یاد نمود، در ادامه وی با اشــاره به ناکافی بــودن و محدود بودن 
مدارس این منطقه گفت : قطعا این اقدام خیرخواهانه بانک مسکن کمک 
شایانی به رســالت آموزش و تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم خواهد 

نمود که این اثر مهم هیچ گاه از حافظه مردم این منطقه محو نخواهد شد.

میزخبر


