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جعفریدرنشست آمایش استانی اعالم
کرد

فساد در توزیع یارانهها زیاد بود و باید اصالح میشد

حمایت از نمایندگان سیاست اصلی
مدیر عامل بیمه رازی

کاظمی خاطرنشان کرد :جذب نمایندگی در صنعت
بیمه با کاهش  19درصدی همراه بوده است اما این
اتفاق در بیمه رازی رشد  150درصدی را به ثبت
رسانده است .او با تاکید بر اینکه بنابر صالحدید
مجموعه و در راستای پیشبرد اهداف مجموعه مقرر
شد تا نمایندگان با مدیران فنی به صورت مستقیم
در ارتباط باشند ،یادآور شد :در زمینه همکاری با
نمایندگان تمدید قراردادها سه ساله شده است
و این موضوع طی یک برنامه فرآیند اصالحی
که از سال  1398آغاز شده ،محقق شده است.
مدیر راهبری فروش بیمه رازی در رابطه با شرایط
صندوق نمایندگان گفت :صدور بیمه نامه شاخصه
صندوق نمایندگان است که با توجه به این مورد
پیشنهاد جدیدی مبنی بر تعیین درجه نمایندگان
بر پایه میانگین عملکرد فصلی ارائه شده که بعد
از تصویب در هیات عامل صندوق نمایندگان
ساماندهی خواهد شد .کاظمی در انتها در رابطه
با جشنواره اوج با بیان اینکه  200نفر از نمایندگان
به عنوان برگزیدگان جشنواره اوج معرفی شدهاند،
گفت :در ایام پایانی سال گذشته با توجه به بازار
فصلی فروش بیمهنامه ،جشنواره اوج طراحی و
اجرایی شد و با وجود آنکه انتقاداتی به این جشنواره
وجود داشت اما بنابر دستور مدیریت محترم عامل
تعهدات بیمه رازی نسبت به برگزیدگان جشنواره
انجام خواهد شد .در انتهای سی و پنجمین رویداد
سهشنبههای پاسخگویی به رسم یادبود و در راستای
مسئولیت اجتماعی ،سند یک اصله درخت که به
نام فریدون کاظمی ،مدیر راهبری فروش بیمه رازی
در منطقه لویزان تهران کاشته شده است از سوی
ناصرالدین اسالمی فرد مدیر روابط عمومی و امور
بین الملل به وی اهدا شد.

اخبار

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

مدیر راهبری فروش بیمه رازی در
سهشنبههایپاسخگوییمطرحکرد

مدیر راهبری فروش بیمه رازی با بیان اینکه
سیاست شرکت بیمه رازی حمایت از نمایندگان
است ،گفت :در راستای پیشبرد اهداف و تاکید
بر پنج چرخش استراتژیک مدیرعامل محترم بیمه
رازی ،نمایندگان به طور مستقیم میتوانند با
مدیران فنی شرکت در ارتباط باشند.
فریدون کاظمی ،مدیر راهبری فروش بیمه رازی
که مهمان سی و پنجمین رویداد سهشنبههای
پاسخگویی بود ،با اشاره به اینکه اولویت شرکت
بیمه رازی حمایت و توسعه فعالیت شبکه
نمایندگان است ،گفت :در ماههای گذشته
انتقادهای بسیاری به فعالیت شرکتهای فروش
برخط بیمه نامه وجود داشته که نظرات کارشناسی
در این زمینه از سوی بیمه رازی به بیمه مرکزی
ارائه شده است و بیمه مرکزی سازکار مشخصی را
برای فعالیت این شرکتها اعالم کرده است .وی
تصریح کرد :شرکتهای برخط صدور بیمهنامه به
عنوان کارگزار در صنعت بیمه شناخته میشوند و
هر کارگزار به صالحدید خود با یک نماینده در هر
شرکت بیمهای فعالیت دارد و به قطعیت میتوان
گفت که در این زمینه بیمه رازی هیچ دخالتی برای
معرفی نماینده نداشته است .مدیر راهبری فروش
بیمه رازی یادآور شد :الزم است ذکر شود که بیمه
رازی به کارگزار و نماینده همکار اعالم کرده که
امکان صدور بیمههای تمدیدی بیمه رازی توسط
شرکتهای برخط و نماینده همکار با این شرکتها
وجود ندارد و در صورت احراز این تخلف با متخلف
برخورد خواهد شد .کاظمی در پاسخ به سوالی در
رابطه با بیمه تامین اجتماعی نمایندگان گفت :با
توجه به الزام سازمان تامین اجتماعی در زمینه
بیمه نمایندگان ،بیمه تامین اجتماعی نمایندگان
اجرایی خواهد بود و این در حالی است که طرح
بیمه درمان تکمیلی نمایندگان بسیار مناسب بوده
و از سوی نمایندگان رضایت به همراه داشته است.
او در ادامه طرح سواالت نمایندگان در سی و
پنجمین رویداد سهشنبههای پاسخگویی ،افزود :از
سال گذشته طرحی از سوی روابط عمومی در زمینه
تبلیغات شهرستانها ارائه شد که طرح مناسبی
بود زیرا با توجه به فرهنگ هر منطقه ،تبلیغات
محیطی از سوی شعب انجام میشود ،که این طرح
امیدواریم در سال جاری نیز ادامه پیدا کند .مدیر
راهبری فروش بیمه رازی تصریح کرد :در سالهای
گذشته برنامه تغییر لوگو بیمه رازی آغاز شد اما
این برنامه مناسب نبود و اجرایی نشد و بازگشت
به سمت لوگو سابق صورت گرفت ،از این رو تابلو
نمایندگان در حال حاضر متحدالشکل نیست که
برای رفع این موضوع طرح جدیدی ارائه شده است.
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به گزارش مهر ،محمد قربانی معاون برنامهریزی
و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره انتقادات
مطرح شده از اقدام دولت در حذف یارانه آرد گفت:
متوسط مصرف خانوار ماکارونی در سبد خانوار
شهری ساالنه  ۴.۹کیلوگرم و  ۴.۷کیلوگرم در روستا
و متوسط هزینه شهری آن در سال  ۷۱هزار تومان
و روستایی  ۶۹هزار تومان است همچنین متوسط
مصرف سرانه نان فانتزی و حجیم برای هر فرد در
شهر  ۰.۶کیلوگرم و روستا  ۰.۱کیلوگرم است.
وی با تاکید بر اینکه در اصالح یارانه آرد فوریت
زیادی وجود داشت ،اضافه کرد :یارانهای که در
حوزه آرد ما به بخش صنف و صنعت میدادیم ۳۰
هزار میلیارد تومان بود ضمن اینکه هر تن گندم
بین  ۵۸۰تا  ۶۰۰دالر خریداری و وارد میشد و
صادرات هر تن ماکارونی نیز به قیمت  ۴۸۰تا ۵۰۰
دالر انجام میگرفت بنابراین این یارانه از جیب
مردم خارج میشد و به مصرفکننده خارجی تعلق
میگرفت.
قربانی با اشاره به صادرات حدود  ۲۵۰هزار تن
ماکارونی در سال گفت :همه کشورها آرد وارد و
فرآوری و صادر میکنند تا ارزش افزوده ایجاد شود
ما آرد را با ارز  ۴,۲۰۰تومان وارد ،ماکارونی تولید و آن
را صادر میکردیم که در واقع نوعی صادرات یارانه
است؟
وی با بیان اینکه  ۲۵۰هزارتن قاچاق آرد از کشور
انجام میشده ،درباره اینکه منبع این عدد کجاست؟،
افزود :این گزارش کشف نیروی انتظامی در سال
 ۱۴۰۰است که نسبت به سال قبل  ۲۰۰درصد رشد
داشته است همچنین در سال  ۱۴۰۰تقاضای آرد
یارانهای کشور به یک میلیون و  ۳۱۳هزار تن رسید
و این رقم در سال  ۸۳۱ ،۱۳۹۹هزار تن بوده که
افزایش  ۴۸۲هزار تنی داشته این در حالی است که
نه جمعیت ما افزایش یافته و نه مصرف سرانه تغییر
یافته است.
با یک چرخه فساد در توزیع یارانهها مواجه بودیم!
قربانی درباره اینکه گفته میشود به دنبال گرانی
شدید قیمت برنج ،مصرف نان در کشور افزایش
داشته است؟ ،افزود :آمار مرکز ملی آمار این مسئله
را تأیید نمیکند و براساس اعالم این مرکز مصرف
سرانه نان در کشور همچنان  ۳۱۰گرم در روز برای
هر فرد است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد :قیمت
هر کیسه  ۵۰کیلوگرمی آرد در داخل کشور حدود
 ۳۸هزار تومان و خارج از مرز بین  ۸۰۰هزار تا یک
میلیون تومان بود ضمن اینکه گزارشاتی که در اختیار
ما قرار گرفته نشان میدهد در یک ماه و نیمی که
از سال  ۱۴۰۱گذشته  ۳۱۸تن آرد قاچاق کشف شده
است.
قربانی در واکنش به اینکه مرزبانی میزان کشف
آرد قاچاق را در سالجاری حدود  ۵تن اعالم کرده
است ،گفت :گزارشی که در اختیار ما قرار دارد
گزارش رسمی ناجا است که اخیرا ً نیز اعالم شده
ضمن اینکه غیرمکشوفه نیز وجود دارد و بنابراین
مقدار زیادی هم آرد از کشور خارج شده است.
وی تصریح کرد :بنابراین با یک چرخه فساد در
توزیع یارانهها مواجه بودیم که باید اصالح میشد و
فوریت مسئله بسیار زیاد بوده است.
چرا مسئوالن قبل از اصالح یارانه آرد با مردم
صحبت نکردند؟
قربانی به این پرسش که آیا فکر نمیکنید
سخنرانیهای مسئوالن که بعد از انجام این طرح
صورت گرفت ،میتوانست قبل از اجرا باشد و
اقناع و همراهی افکار عمومی را به دنبال داشته

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در اجرای طرح اصالح یارانه آرد بحث فوریت مطرح بود ،گفت :در حوزه روغن نباتی کمبودی نداریم و ذخایر
کاالهای اساسی نیز کافی است.

قربانی :ما به
اندازه کافی
روغن داریم.
تولید هم
انجام شده و
به محض اینکه
شرکتها شروع
به عرضه کنند
کمبود بازار رفع
میشود
باشد؟ ،توضیح داد :فوریت دیگر تغییرات شرایط و
قیمتهای جهانی بود و اتفاقاتی که در کشورهای
همسایه ما بخاطر خشکسالی و وضعیت جهانی رخ
داده و این کشورها به دنبال واردات بودند و وقتی
گزارشهایی به ما میرسید که قاچاق در حال شدت
گرفتن است ،نمیتوانستیم زمان را از دست بدهیم
و به این فوریت رسیدیم که باید یارانه اصالح شود.
وی درباره اینکه آیا منظور شما این است که دولت
ناگهانی به چنین تصمیمی رسید؟ ،افزود :خیر،
ناگهانی نبود ،ضرورت انجام کار مطرح بود .چرا که
پدیده قاچاق هم شدت گرفته بود و هم مرتب در
حال تکرار بود البته نمیخواهم بگویم دلیلش این
بوده و چنین دیدگاهی ندارم اما میتواند یکی از
احتماالت باشد.
این مقام مسئول درباره اینکه آیا دولت نگران بود
عدهای از شرایط سواستفاده کنند و دست به احتکار
بزنند که چنین کاری را بی مقدمه انجام داد؟ ،گفت:
بهرحال احتمال هر اتفاقی وجود دارد و ممکن است
که رخ دهد.
قربانی در پاسخ به این پرسش که گفته میشود
اختالف  ۴۸۲هزار تن (میزان افزایش نیاز به آرد) با
آردهای مکشوفه ( ۲۵۰هزار تن)  ۲۳۲هزار تن است
که در مقایسه با  ۱۱میلیون تن (نیاز ساالنه کشور
به آرد) عدد قابل توجهی نیست .چگونه این مقدار
توانسته بازار را دچار اختالالتی کند که دولت مجبور
به اصالح فوری یارانه شود؟ ،توضیح داد :به هر
حال هر میزان کمبود اتفاق بیفتد به کارخانه پیام
میدهد ،این پیام کمبود از کارخانه به شبکه توزیع
و از آنجا به شبکه فروش منتقل میشود و بازار را
مختل میکند .تحلیل باید از منظر بررسی رفتار
مصرف کننده و کل زنجیره مصرف انجام شود.
وی درباره اینکه با این وجود ،میتوان گفت

رقم قاچاق به میزانی نبوده که دولت بدون اقناع
افکار عمومی دست به چنین کاری بزند ،افزود:
بنده اصل مسئله را قبول دارم ،اگر زمان به
اندازه کافی بود (هر چند در دی ماه سال گذشته
اطالعرسانیهایی در زمینه اصالح یارانهها اتفاق
افتاد) اقناع افکار عمومی و پیوست اجتماعی انجام
میشد و روند کار مطلوبتر بود اما زمان برای این
کار کافی نبود.
قربانی با اشاره به آغاز اصالح نظام یارانهای و
مردمیسازی یارانهها گفت :به مرور که از این
اتفاق بگذرد ،چرخه فساد و رانت جمع میشود و
شرایط برای مردم بهتر خواهد شد و آن زمان متوجه
میشوند که این کار درست و منطقی بوده است
وقتی کم کم در مسیر ریلگذاری اقتصادی دولت
قرار بگیریم نتایج آن برای مردم کامال ً مشخص
خواهد شد.
بیش از  ۷۰درصد واردات نهادهها و کاالهای
اساسی را بخش خصوصی انجام داده است البته
شرکتهای بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام نیز
میزان واردات خود را اندکی افزایش دادهاند چرا که
هدف ارتقای ذخایر احتیاطی بود
معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری
از سخنان خود با بیان اینکه هر سیاستی که اجرا
میشود حتی اگر اجرای آن هم خوب باشد،
مخالفانی دارد ،گفت :باید تحلیل محتوا کرد که
مخالفان اجرای این طرح چه کسانی هستند؟
وی درباره اینکه تشکلهای تولیدی عنوان کردند
که اصالح یارانه آرد بدون مشورت و هماهنگی با آنان
انجام گرفته است ،افزود :ما با تشکلهای مربوطه از
جمله تشکلهای مربوط به حوزه تولید گندم و صنایع
ماکارونی هماهنگیهای الزم را انجام دادیم.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه

گفته میشود سیاستهای دولت و تصمیمگیری
درباره حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی و تعلل در
این زمینه منجر به بالتکلیفی تجار و عدم واردات به
موقع کاالهای اساسی شده است ،گفت :واردات به
موقع انجام شده و ذخایر و موجودی کاالهای اساسی
به اندازه کافی است ضمن اینکه میزان ذخایر را ارتقا
دادهایم.
وی افزود :اتفاقا ً بخش خصوصی نیز عمده این
واردات را انجام داده و بیش از  ۷۰درصد واردات
نهادهها و کاالهای اساسی را بخش خصوصی
انجام داده است البته شرکتهای بازرگانی دولتی و
پشتیبانی امور دام نیز میزان واردات خود را اندکی
افزایش دادهاند چرا که هدف ارتقای ذخایر احتیاطی
بوده و در حال حاضر سقف این ذخایر حدود ۹۰
درصد است.
قربانی درباره اینکه آیا امکان ارائه آمار دقیق از
سوی وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد ،گفت:
خیر ،این آمار و ارقام محرمانه و امنیتی است اما این
اطمینان را به مردم میدهم که ذخایر کامال ً کافی
است.
وی درباره اینکه با این شرایط چرا در حال حاضر
در بازار روغن با کمبود مواجه شدهایم و عرضه این
کاال کم شده است؟ ،گفت :تولیدکنندگان روغن روی
قیمت این کاال نکاتی داشتند که در جلسات برگزار
شده این مسائل رفع شد و هم اکنون آنان در حال
تولیدهستند.
قربانی با بیان اینکه چالشهای ایجاد شده در
بازار روغن حل شده است ،افزود :ما به اندازه کافی
روغن داریم .تولید هم انجام شده و به محض اینکه
شرکتها شروع به عرضه کنند کمبود بازار رفع
میشود ضمن اینکه االن سفارشگیری شده و در
حال توزیع هستند.

مزیتهای سرمایهگذاری در بخش
معدن و صنایع معدنی استانها
اولویت بندی میشود

رئیسهیئتعاملایمیدرواعالمکرد:مناطقهای
پتانسیلدار سرمایهگذاری در بخش معدن و
صنایع معدنی استانها اولویت بندی می شود.
وجیه الله جعفری در نشست آمایش استانی که
با حضور رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش
های بازرگانی و مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه
گذاری فعالیت های معدنی برگزار شد ،اظهار
کرد :این سازمان با همکاری مؤسسه مطالعات
و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،مناطق پتانسیل دار از نظر مزیت
اقتصادی معدن و صنایع معدنی را بررسی و گروه
بندی میکند و برای مناطق اولویت دار ،مشوق در
نظر گرفته میشود .وی افزود :با توجه به هدف
نهایی ایمیدرو برای ارتقا جایگاه تولید و اشتغال،
اولویت ها براساس موضوع اکتشاف ،زیرساخت،
نوآوری ،فناوری و ...تعیین و مشوق ها در این
حوزه ها اختصاص خواهد یافت تا در نهایت به
این هدف منتهی شود.
مشوقهای قابل ارائه
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به
مشوقهای قابل ارائه از سوی ایمیدرو به
سرمایهگذاران حوزه معدن و صنایع معدنی
تصریح کرد :این مشوقها شامل ارائه تامین
مالی ،ضمانتنامه صندوق بیمه سرمایه گذاری و
نیز تعریف مشوق های جدیدی است که از سوی
هیئت مدیره تصویب خواهد شد .وی ادامه داد:
از این رو ،با ارائه اطالعات شفاف و دارای توجیه
اقتصادی ،زمینه هدایت سرمایهگذاران به سمت
طرحهای معدنی پتانسیل دار فراهم خواهد شد.
متعاقب آن ،توسعه مناطق کم برخوردار کشور
به نحو مطلوب فراهم و از هدر رفت سرمایهها
جلوگیری خواهد شد.
بررسی مناطق اولویتدار
س مؤسسه مطالعات و
احمد تشکینی ،رئی 
پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در این نشست گفت :طبق گروه بندی
اولیه مناطق کشور شامل  4گروه میشوند
منطقه  :1مناطق کمتر برخوردار (توسعه اشتغال
با اولویت فوری) ،منطقه  :2مناطق کمتر
برخوردار (توسعه اشتغال) ،منطقه  :3مناطق
عادی (حفظ و بهبود اشتغال موجود) و منطقه
 :4توسعه یافته (تمرکز زدایی) تعریف شد.
وی ادامه داد :در جلسات بعدی با مدیر
برنامهریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو ،مناطق
مزیت دار بخش معدن و صنایع معدنی را در
استانهای مختلف بررسی و مشوقهای قابل اعطا
را بر اساس مناطق اولویت دار مشخص میکنیم.

در راستای مسئولیتهای اجتماعی افق
کوروش انجام شد

اهداء کاالهای خوراکی و بهداشتی
به موسسه توانبخشی بچههای
آسمان کامران
شرکت فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش؛ در

افتتاح شعبه جدید بانک سینا در شهر قزوین

راستای مسئولیتهای اجتماعی خود ،یک محموله

شعبه جدید بانک سینا با هدف گسترش خدمات بانکی ،افزایش
رفاه حال مشتریان و ارائه خدمات مطلوب تر به هموطنان با حضور
سرپرست این بانک در شهر قزوین به بهره برداری رسید
صفایی مزید در جمع همکاران و روسای شعب شهر قزوین،
ظرفیت باالی اقتصادی و فرهنگی این شهر را متذکر شد و بر
تعامل و همکاری بیشتر کارکنان بانک برای رسیدن به افق های
روشن و تحقق اهداف در زمینه جذب منابع ارزان قیمت ،کاهش
قیمت تمام شده پول و بهبود دیگر نسبتهای مالی بانک تاکید
کرد.
سرپرست بانک سینا با بیان این که ظرفیتهای تجاری و صنعتی
شهر قزوین می تواند منبع خدمت رسانی بیشتر و ایجاد فرصت
برای سرمایه گذاریهای جدید باشد ،افزود :بانک سینا با برخورداری
از نیروهای متخصص و توانمند در کنار زیرساخت مدرن و خدمات
متنوع ،می تواند به جایگاه بهتری از نظر عملکردی دست یابد و
قطعا این موضوع مطمع نظر همه همکاران بوده و هست لذا نیازمند
تالش و جدیت بیشتری هستیم.
صفایی مزید در بخشی از سخنان خود به ارتقاء شاخصهای
عملکردی در سال گذشته اشاره کرد و گفت :بانک سینا در سال

 1400موفق شد عالوه بر عملکرد مناسب در زمینه تجهیز و تخصیص
منابع ،مطالبات جاری خود را به کمتر از  2درصد برساند و در سایر
بخشها نیز به ویژه پرداخت تسهیالت و ایفای مسئولیت های
اجتماعی به منظور حمایت از اقشار کمتر برخوردار جامعه عملکرد
مطلوبی داشته است.
وی ضمن قدردانی از زحمات تمامی همکاران خاطرنشان کرد:
انتظار می رود کارکنان شعب در مسیر افزایش سهم بانک از
بازارهای مالی که منتج به سوددهی بیشتر می شود ،تالش کنند
و در قالب سیاست های بانک ،زمینه ساز بهبود عملکردها باشند.
وی در این مراسم به تعامل هر چه بیشتر بانک با بنگاه های
اقتصادی ،ایجاد بسترهای مناسب برای گردش پول ،پرداخت
تسهیالت و ایجاد زمینه های افزایش رضایت مندی مشتریان تاکید
کرد.
گفتنی است آیین افتتاح شعبه جدید بانک سینا در قزوین ،یزدی
خواه معاون شعب و مناطق و همچنین حاجی علی مدیر منطقه
البرز ،قزوین و زنجان نیز حضور داشتند و ضمن بررسی عملکرد
سایر شعب ،برنامه ها و اهداف سال جاری را در جمع همکاران
برشمردند.

شامل کاالهای خوراکی و بهداشتی به موسسه

توانبخشی بچههای آسمان کامران اهدا کرد.

این شرکت در راستای تداوم مسئولیتهای

اجتماعی خود ،یک محموله شامل کاالی خوراکی و
بهداشتی حاوی روغن ،مواد شوینده و بهداشتی به

مرکز نگهداری و توانبخشی کودکان معلول جسمی

و ذهنی بچههای آسمان کامران اهداء کرده است.

گفتنی است مرکز نگهداری و توانبخشی کودکان

معلول جسمی و ذهنی بچههای آسمان کامران
که یک سازمان غیر دولتی_غیرانتفاعی است از

سال  1378در استانهای تهران و البرز در زمینه

نگهداری از کودکان بیسرپرست معلول جسمی
و ذهنی فعالیت می کند .در حال حاضر در این

موسسه از  400کودک معلول نگهداری میشود.

ق کوروش در ایفای
شایان ذکر است اف 

مسئولیتهای

اجتماعی

خود،

مساعدت

به خیریههای مردم نهاد و موسسات و انجمنهای
خیریه در مناطق محروم و کمبرخوردار کشور را در

اولویت برنامههای خود قرار داده است.

گستردهتر شدن چتر حمایت بانک قرضالحسنه مهر ایران از حوزه آموزش کشور
بانک قرضالحسنه مهر ایران در چارچوب دو تفاهمنامه که با سازمان مدارس
غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی به امضا رسانده ،چتر حمایتی خود از
بخش آموزش کشور را گستردهتر کرد.
مراسم امضای تفاهمنامه مهر دانش (وام کمک هزینه آموزشی) و مهر معلم
(اعتبار خرید کاال) با حضور دکتر «سید سعید شمسینژاد» مدیرعامل بانک
قرضالحسنه مهر ایران و «احمد محمودزاده» رئیس سازمان مدارس غیردولتی و
توسعه مشارکتهای مردمی برگزار شد.
در این نشست مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران گفت :خدمترسانی
بانکهای قرضالحسنه بسیار مطلوب بوده است .اکنون بانک قرضالحسنه مهر
ایران بیش از  ۱۲میلیون نفر مشتری دارد و سال گذشته حدود  ۲میلیون و ۶۰۰
هزار فقره وام قرضالحسنه پرداخت کرده است .در عین حال مطالبات این بانک
نیم درصد است که از بانکهای کشورهای توسعه یافته نیز کمتر است.
بانک قرضالحسنه مهر ایران نهاد مقدسی است
وی ادامه داد :میتوان گفت اکنون بانک قرضالحسنه مهر ایران به اهداف
عالیه نظام از جمله بانکداری اسالمی نزدیک میشود .به همین علت این بانک
نهاد مقدسی است .همه میدانیم که قرضالحسنه برکات زیادی برای جامعه
دارد .شمسینژاد تصریح کرد :باعث افتخار ما است که از ظرفیت دو نهادی که
جنبه خدمترسانی عمومی دارند ،بیش از پیش استفاده کنیم .سازمان مدارس
غیردولتی مسبب کار خیر شد و سال گذشته نیز تفاهمنام ه دیگری با این سازمان
داشتیم .امضای تفاهمنامه امروز نشان میدهد ،همکاری قبلی رضایت جامعه
هدف را در پی داشته است.

پرداخت هزینه تحصیل با وام قرضالحسنه
وی گفت :تفاهمنامه مهر دانش در واقع وامی است که به اولیا پرداخت میشود
تا هزینه آموزشی فرزندان خود را پرداخت کنند .هدف تفاهمنامه مهر معلم نیز
پرداخت کاالکارت به معلمان است تا بتوانند با دریافت حداکثر  ۵۰میلیون
تومان با اقساط  ۱۸ماهه ،برخی از نیازهای خود را مرتفع کنند .مدیرعامل بانک
قرضالحسنه مهر ایران افزود :امیدوارم با حمایت آقای محمودزاده بتوانیم همه
مدارس غیردولتی را در شبکه ایجاد شده وارد کنیم و این اقدام خیر توسعه یابد.
دانشآموزان به موضوع قرضالحسنه مسلط شوند
شمسینژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت :یکی از دالیل توسعه
کشورهای مختلف این است که موضوعات مالی و اقتصادی را در دروس اصلی
دانشآموزان وارد میکنند .خوشبختانه اکنون مباحث مالی از نظر فرهنگی توسعه
خوبی در کشور داشته ،اما بهطور مشخص در حوزه قرضالحسنه میتوانیم یک
مبحث آموزشی برای دانشآموزان در نظر بگیریم .وی در نهایت ابرازامیدواری
کرد با دو تفاهمنامهای که به امضا میرسد همکاری بانک قرضالحسنه مهر ایران
با مجموعه آموزش و پرورش گستردهتر از قبل شود داشته باشیم.
نیروی انسانی عامل و هدف توسعه است
در این نشست همچنین رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه
مشارکتهای مردمی اظهار کرد :تقریبا ً  ۲میلیون نفر دانشآموز در مدارس
غیردولتی هستند و  ۲۴۰هزار نفر کادر آموزشی نیز در این مدارس فعالیت
میکنند .هم بخشی از مأموریت تربیت دانشآموزان و هم بخشی از اشتغالزایی
در حوزه آموزش از طریق این مدارس انجام میشود.

وی گفت :تربیت دانشآموز در تراز انقالب اسالمی از اهداف اصلی این
مدارس است .بزرگترین سرمایه در کشور ،نیروی انسانی است .در بیانیه گام
دوم انقالب اسالمی و هم در سند تحول بنیادین به این موضوع اشاره شده و در
نگرش مقام معظم رهبری (مد ظل ه العالی) این موضوع مشهود است.
محمودزاده افزود :بیشترین تالش برای تربیت نیروی انقالبی از سوی مجموعه
آموزش و پرورش صورت میگیرد .نیروی انسانی هم هدف هم عامل توسعه
است و در مجموعه آموزش و پرورش این موضوع کامال ًمشهود است.
پیشتازی بانک قرضالحسنه مهر ایران در حل مشکالت مردم
وی گفت :بانک قرضالحسنه مهر ایران یکی از بانکهای پیشتازی است که
با پرداخت وامهای مختلف به حل مشکالت اقتصادی مردم به ویژه طبقات
متوسط به پایین کمک کرده است .رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه
مشارکتهای مردمی افزود :تفاهمنامههای همکاری که امروز به امضا میرسد
قطعا ً برای دانشآموزان و معلمان کمک کننده خواهد بود .توصیه میکنم
والدین دانشآموزان ،معلمان و مؤسسان مدارس همکاری مناسبی با بانک
قرضالحسنه مهر ایران داشته باشند؛ زیرا بانک تخصصی قرضالحسنه است و
ما آمادگی داریم همکاری خوبی را با آن داشته باشیم.
کمک بانک قرضالحسنه مهر ایران به دولت در حوزه آموزش
محمودزاده گفت :این تفاهمنامهها کمک خوبی به مجموعه دولت در حوزه
مدرسهداری است ،زیرا برخی از مدارس غیردولتی ما تراکم بسیار باالیی دارند؛
بهطوری که در صورت نبودن چنین کمکهایی ،احتمال سه شیفته شدن این
مدارس وجود دارد .وی اظهار کرد :با این تفاهمنامهها انگیزه حضور دانشآموزان

در مدارس غیردولتی بیشتر میشود .در واقع کمکی است به دانشآموزانی که
امکان ثبتنام در مدارس غیردولتی را ندارند ،تا بتوانند هزینه این مدارس را
بپردازند .همچنین وامی که برای معلمان و کادر آموزشی در نظر گرفته شده ،به
افزایش قدرت خرید آنها کمک میکند.
محمودزاده در پایان گفت :از مجموعه بانک قرضالحسنه مهر ایران بهویژه
شخص آقای دکتر شمسینژاد مدیرعامل بانک بابت همکاریشان با مجموعه
آموزش و پرورش تشکر میکنم.

