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اجرای 27 طرح عمرانی در محالت مختلف 
استان

مدير کل راه و شهرســازی استان اردبيل 
از اجرای عمليــات  27 طرح با اعتباری بالغ 
بر 12 ميليارد تومان در قالب ستاد بازآفرينی 
شهری در محالت مختلف در استان اردبيل 

خبر داد. 
اردبیــل - خبرنگار جــام جم: 
محبوب حيدری بــا اعالم اين خبر گفت: ما 
ســال گذشته 6 جلسه اســتانی و 20 جلسه 
شهرســتانی برگزار کرديم و امســال نيز 4 

جلسه شهرستانی و يک جلسه استانی را در حال برگزاری داريم. 
حيدری افزود: مطالعات بازآفرينی در 3 شهر اردبيل، مشگين  شهر و پارس  آباد 
اجرا شــده و با تعيين طرح های اجرايی و وظايف دستگاه های مختلف دبيرخانه در 
اين زمينه ورود پيدا کرده است، ما امسال تالش می کنيم در ساير شهرستان  ها از 
جمله گرمی، نمين، کوثر، بيله  ســوار و خلخال نيز مطالعاتمان را به اتمام رسانده و 

زمينه اجرای طرح ها را در سال آينده فراهم کنيم. 
وی همچنين به تکميل مطالعات بافت تاريخی خلخال و گرمی اشــاره کرده 
و اضافه کرد: در پرداخت تســهيالت بانک های عامل بويژه بانک مســکن و سپه 
بدون محدوديت عمل کرده و حتی سقف اعتبارات استانی نيز برداشته شده است 
به طوری که ما در ســال گذشته يک هزار متقاضی را به بانک ها معرفی کرديم تا 
در قالب بازآفرينی شــهری در محالت بافت فرســوده و تاريخی بتوانند نسبت به 

احداث واحدهای جديد اقدام کنند. 
حيدری ســهميه امسال را يک هزار واحد معرفی به بانک ها اعالم کرد و ادامه 
داد: تاکنون 258 متقاضی به بانک ها معرفی شدند که قرار است در مجموع برای 
800 واحد بانک مسکن و 200 واحد نيز ساير بانک ها پرداخت تسهيالت را انجام 
دهند تا جايی که در سال گذشته 10 ميليارد تومان اعتبار برای اين طرح ها پرداخت 

شده بود  که برخی از آنها در مراحل پايانی ساخت می باشند.
حيدری همچنين به احداث 634 واحد مســکن اميد در مناطق مختلف استان 
اشــاره و ادامه داد: اين طرح ها که 300 واحد آن در شــهر اردبيل و بقيه در ســاير 
شهرســتان ها اجرا می شــود با يک طراحی و نمای مناسب احداث خواهد شد که 
اميدواريم ســاکنان محالت بافت فرسوده بتوانند از مزايای اين مسکن ها استفاده 
کنند. وی خاطرنشــان کرد: دستگاه های اجرايی در اســتان براساس بخشنامه 
کشــوری بايد 30 درصد اعتبارات خود را در محالت حاشــيه و ســکونتگاه های 
غيررســمی هزينه کنند تا زمينه افزايش رفاه و تامين برخی از امکانات آنها فراهم 
آيد.مدير کل راه و شهرســازی استان اردبيل به برخی چالش های پيش روی اين 
ستاد نيز اشاره کرد و افزود: عدم تشکيل جلسات منظم شهرستانی و کارگروه های 
تخصصی، عدم تامين بســته تشويقی توسط شهرداری و ساير نهادها و همچنين 
عدم همراهی دستگاه های اجرايی و بانک ها در پرداخت تسهيالت به شدت ما را 

رنج می دهد که اميدواريم اين نارسائی ها و کاستی ها بشدت مرتفع شود. 

BRT ضرورت بررســی طــرح 
 با پیوست طرح تفصیلی در شورا

رئيــس کميســيون برنامه و بودجه شــورای شــهر اردبيل 
در جلســه ای در ســخنانی اظهار کرد: هيچ کس با چنين طرح 
گره گشای مشکالت ترافيکی شــهر اردبيل مخالف نيست ولی 
انتظــار می رود اين اليحه با پيوســت طــرح تفصيلی و الزامات 
آن مورد بررســی قرار گيرد تا اعضای شــورای شهر و حتی خود 
 ســرمايه گذار به اجرای اين طرح با ديد کارشناســی مســلط  تر 

باشد.
اردبیــل - خبرنگار جام جم: حســين افســانه با بيان 
اينکه بهتر اســت اين اليحه به کميســيون برگشته و با بررسی 
بيشــتر در کنــار پيوســت طرح تفصيلی بيشــتر مــورد توجه 
قــرار گيرد، خاطرنشــان کــرد: در طرح های ســرمايه گذاری 
و مشــارکتی بايد ســرمايه گذار به صورت دقيق طرح را با ســود 
 و زيان مورد بررســی قرار دهد تا نســبت به اجــرای آن پا پيش 

بگذارد.
وی بــه محدود بــودن خيابان های اردبيل و تبديل شــدن 
الين های چپ و راســت آن به پارکينــگ آن هم پارکينگ های 
مخصــوص اصناف، گفت: الينی برای تــردد اتوبوس های خط 
BRT وجود نخواهد داشــت و اگر محل پــارک را از خيابان ها 
حــذف کنيم قطعا با اعتراض ها و گاليه های مردمی و حواشــی 
ناشی از آن همچون اقدام قانونی جمع آوری دستفروشان روبه رو 

خواهيم شد.
عضو شــورای شــهر اردبيل بيان کرد: نگرانی مــا از تبعات 
اجتماعی اجرای اين طرح اســت و به همين دليل بهتر است طرح 
BRT با پيوست تفصيلی شهر و هماهنگی راهنمايی و رانندگی 
و اصالح و بازگشــايی برخی مسيرها در سطح شهر اردبيل انجام 

شود تا تبعات منفی اجرای آن به حداقل برسد.
افســانه در ادامه به فرهنگســازی در اين زمينه و اســتفاده 
مــردم از اين اتوبوس ها اشــاره کرد و افزود: گاه در اســتفاده از 
اتوبوس های شــهری عده ای تردد با اين وســيله نقليه را کســر 
شــان خود می دانند در حالی که بايد ســرمايه گذار ســود و زيان 
خــود را در اجرای اين طرح و توجيــه اقتصادی آن اعالم کرده و 
 بتدريج فرهنگ اســتفاده از اين اتوبوس های مسير ويژه فراهم

 آيد.
وی ادامه داد: اگر اين ابهامات برطرف شــده و ســرمايه گذار 
نســبت به اجرای طــرح BRT اعالم آمادگی کنــد قطعا بايد 
هر چه ســريعتر اين طرح را که آخرين گزينه شــورای ترافيک 
بــرای حل مشــکالت اين حوزه اســت اجرايی کنيــم چرا که 
 متــرو و مونوريــل به هيــچ وجــه در اردبيل جوابگــو نخواهد 

بود.

طرح تحول سالمت؛  راهی برای  کاهش 
هزینه های غیر ضروری

رئيس دانشــگاه علوم پزشــکی 
اردبيل گفــت: اجرای طــرح تحول 
ســالمت در کاهش پرداختی ها و در 
ارتقــای خدمات بهداشــتی، درمانی 
اســتان بويژه در مناطق کمتر توسعه 

يافته تاثيرات بسزايی داشته است.
» قدرت اخــوان اکبری« با اعالم 
ايــن خبر افــزود: با توجه بــه موانع و 
مشــکالت پيش آمــده و عدم تحقق 
بموقع منابــع و بدهی ســازمانهای 
بيمه گر و تعيين ســقف خريد خدمات 
توسط سازمانهای بيمه گر برای ادامه 
کار طــرح تحول ســالمت، ضرورت 
بازنگــری در نحــوه ارايــه خدمات 
درمانی در دستور کار وزارت بهداشت 
قرار گرفته اســت تا با رويکردی جديد 

خدمات ارايه شــده را به نحو مطلوبی 
بهينه سازی و سازماندهی نمايد.

اخوان اکبری ادامه داد: بحث کنترل 
و تجويــز دارو و خدمات پاراکلينيکی 
اعم ازآزمايشات، ســونوگرافی، ام آر 

ای، آنژيوگرافــی و ســاير خدمات از 
عمده مباحثی است که در جهت برنامه 
ريزی و صرفه جويی در هزينه کردها 
مورد بررســی قرار می گيــرد و مقرر 
شــده خدمات مورد اشــاره بر اساس 

پروتکل هــای علمی و درمانی با دقت 
نظر پزشــکان حسب ضرورت تجويز 
شود و برای رصد اين موضوع سيستم 
راهنمــای تجويز، مراکــز درمانی و 

بيمارستانها ابالغ شده است.
وی اظهار داشت: بحث نظام ارجاع 
بيمار از ســطح اول خدمات درمانی از 
طريق مراکــز بهداشــتی و درمانی 
روســتايی و شــهری با بهره گيری از 
سيستم HIS در شرف تکميل است 
و بــه محض اتمام، تمامــی بيمارانی 
کــه نياز به دريافــت خدمات از مراکز 
بيمارســتانی دارند حسب تشخيص 
پزشک مربوطه از اين طريق به صورت 
 نظام منــد به مراکــز درمانی معرفی 

می شوند.

خبرخبر

سرپرست شــرکت آب و فاضالب روستايی اردبيل 
گفت: در حال حاضر در ســطح استان اردبيل 15 مجتمع 
آبرســانی روستايی در دست اجراست که تا 4 سال آينده 

شاهد تکميل بخشی از اين طرح ها خواهيم بود.
به گــزارش »جام جم« فرامرز بهنــژاد اظهار کرد: 
اين مجتمع های آبرســانی در شهرستان های اردبيل، 
مشگين شــهر، بيله سوار، پارس آباد، کوثر، نمين، گرمی 
مغــان، نير و خلخال اســت که با اختصــاص به موقع 
اعتبارات می توان در طول سه تا چهار سال آينده نسبت 

به تکميل اين طرح های آبرسانی اقدام کرد.
وی خاطر نشــان کرد: اين طرح های آبرسانی عالوه 
بر تامين آب روســتاهای اســتان نسبت به حل مشکل 
روستاهايی که تاسيسات و زيرساخت های آبرسانی آنها 

به مرور زمان مستهلک شده نيز کمک خواهد کرد.
سرپرست شرکت آب و فاضالب روستايی اردبيل با 
اشاره به اينکه در اجرا و احداث اين مجتمع های آبرسانی 

روستايی سعی کرديم نسبت به بازسازی و ترميم خطوط 
آبرسانی مستهلک نيز اقدام کنيم، بيان کرد: مجتمع های 
آبرسانی روستايی ايجاد شده در اردبيل بالغ بر 902 روستا 
را تحت پوشــش قرار می دهد که بــا اتمام اين طرح ها 
320 هزار نفر از مردم روســتاهای اردبيل از آب شرب و 

کشاورزی بهره مند خواهد شد.
بهنژاد ســرجمع پيشــرفت اين طرح های آبرسانی 
در اردبيــل را 25 درصــد اعالم کــرد و افزود: در بخش 
عمران آباد شهرســتان پارس آباد بــا وجود اينکه طرح 
آبرسانی روســتايی از سال 85 آغاز شده بود اما با کندی 
اجــرای طرح مواجه بوديم که با انتخاب مشــاور جديد 
بــرای اين طرح و احصای نواقصــات آن اجرای طرح از 
سر گرفته شده و با اتمام اين طرح مشکل عشاير منطقه 
نيز حل خواهد شد.وی همچنين به اجرای طرح آبرسانی 
خروســلو در منطقه بيله سوار نيز اشــاره کرد و گفت: با 
اجرای اين طرح در منطقه خروســلو 170 روستا تحت 

پوشش قرار می گيرد که عالوه بر روستاهای شهرستان 
بيله سوار بخشی از قشالقات شهرستان پارس آباد را نيز 
پوشــش خواهد داد.سرپرست شــرکت آب و فاضالب 
روستايی اردبيل همچنين به اجرای طرح های آبرسانی 
در شهرستان گرمی نيز اشــاره و تصريح کرد: با اجرای 
مجتمع آبرسانی بخش تازه کند 115 روستای اين منطقه 
تحت پوشش قرار می گيرد.بهنژاد اضافه کرد: با اجرای 
تصفيه خانه ســد تازه کند از سوی آب منطقه ای اردبيل 
سعی داريم تا منشا آب پايدار در اين روستاها را ايجاد کنيم 
که با تکميل شــدن طرح آبرسانی به روستاها ما شاهد 
بهره مندی 115 روستا از آب شرب سالم خواهيم بود.وی 
گفت: در حال حاضر 56 درصد روستاهای اردبيل دارای 
آب پايدار هستند که پيش بينی می کنيم با بهره برداری از 
15 طرح در دست اجرای شرکت آب و فاضالب روستايی 
اردبيل تعداد قالب توجهی از روســتاهای استان صاحب 

آب پايدار خواهند شد.

56 درصد روستاهای اردبیل آب پایدار دارند
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احداث 80  درصد  از زمین  های ورزشــی در 
محالت اردبیل 

شــهردار اردبيل از احداث 80% مجوز احداث زمين های ورزشــی در محالت 
مختلف اردبيل با مشارکت بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش جام جم  حميد لطف اللهيان در جلســه رســمی شورای شهر اردبيل 
گفت: در 3 ســال گذشته ما با ارسال نامه به شــورای شهر خواستار صدور مجوز 
احداث و توســعه زمين های ورزشــی در محالت مختلف بوديــم که از بين اين 

مجوزها 80 درصد شکل عملياتی به خود گرفته است.
لطف اللهيان هدف از احداث اين زمين  ها را تشويق و حضور جوانان و نوجوانان 
در رشــته های ورزشی نظير فوتســال، بدمينتون، تنيس روی ميز، فوتبال اعالم 
کرده و افزود: 20%  بقيه مجوزها نيز صادر شــده و در حال ساخت و تکميل شدن 

می باشند .
وی با تاکيد بر توســعه ورزش همگانی و توجه به ورزش قهرمانی در محالت 
مختلف شــهر اردبيل اضافه کرد: ما امسال نيز در بودجه ساالنه به بخش ورزش 
و توســعه کمی و کيفی آن اهتمام داريم و اميدواريم با همراهی اهالی اردبيل در 
محالت مختلف بتوانيم نســبت به ارتقای نشاط و شادابی  آنها برنامه ريزی های 

الزم را انجام دهيم.
لطف اللهيان همچنين به صدور مجوز قانونی برای شرکت  های خدمات  رسان 
نظير ايرانســل در توسعه زيرساخت  ها در شهر اردبيل اشاره کرد و ادامه داد: ما در 
انتخاب مســير قطعا از کارشناسان حوزه شهرسازی استفاده می کنيم و همکاران 
ما در اين مجموعه بررســی  های الزم را در توســعه زيرساخت موردنيار در بخش 

خدمات مخابراتی انجام می دهند.
وی بيان کرد: ما حتی برای ايجاد شهر هوشمند نسبت به داير کردن زيرساخت 
ديتاســنتر اقدام کرديم به طوری که برای 10 ايســتگاه جديــد در فراهم کردن 
بســترهای توسعه فيزيکی برنامه ريزی ها و اقدامات قانونی طبق ضوابط شهری 

انجام شده است.
شــهردار اردبيل ادامه داد: اگر شــرکتی نظير ايرانسل بدون طی شدن مراحل 
قانونی بخواهد در محدوده زندگی همشــهريان دکلی را راه اندازی کند ما در قالب 
حکم کميســيون ماده 100 نسبت به تخريب و اعاده اوليه شرايط آن مکان اقدام 
می کنيم و اجازه نمی دهيم تا بدون موافقت و مجوز از شــهرداری اقدامی را انجام 

دهد.

نصب تابلــوی معرفی جاذبه های 
گردشگری و تاریخی اردبیل

سرپرســت اداره کل ميراث فرهنگی اســتان اردبيل  از تهيه 
 تابلوی معرفــی جاذبه های گردشــگری و تاريخی اردبيل خبر 

داد.
بــه گزارش جام جم  نادر فالحــی با اعالم اين خبر گفت: اين 
طرح با هدف معرفی هر چه بيشــتر جاذبه های گردشگری استان 

بزودی عملياتی خواهد شد.
فالحــی با اشــاره به ابــالغ دســتور اجرای ايــن طرح به 
معاونت گردشــگری افــزود: با وجــود اينکه اغلــب جاذبه ها 
و آثــار گردشــگری تابلــوی معرفــی دارنــد، در عيــن حال 
 تابلوهــای مــورد نيــاز تهيــه و در محــل اثر نصــب خواهد 

شد.
وی همچنين با اشــاره به اهتمــام اين اداره کل جهت معرفی 
آثار تاريخی و گردشــگری اضافه کرد: همچنين معاونت ميراث 
فرهنگی نيز متولی نصــب تابلوهای معرفی جاذبه های تاريخی 

خواهد بود.
به گفته فالحی آثار تاريخی و فرهنگی متعددی در اين استان 
وجود دارد که هر چند جهت معرفی آن در گذشته اقداماتی صورت 
گرفته اما ضروری اســت بيش از پيش نسبت به معرفی آثار اقدام 

کرد.
وی گردشــگری را اصلی ترين محور توسعه استان دانست و 
تاکيد کرد: معرفی مطلوب جاذبه های گردشــگری استان منجر 
به جذب ســرمايه گذاری بخش خصوصی، توسعه زيرساخت ها 
در جهت ماندگاری بيشــتر گردشــگران و نهايتا رونق اقتصادی 

استان خواهد بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اردبیل:

ورشکستگی شهرداری بی معناست
رئيس کميســيون برنامه و بودجه 
شورای شهر اردبيل گفت: ورشکستگی 
شهرداری اردبيل بی معناست چرا که 
شــهرداری بنگاه اقتصادی نيست که 
قانون ورشکســتگی برای آن ساری و 

جاری باشد.
به گزارش »جام جم « حسين افسانه 
اظهار کرد: از آن جهت که شــهرداری 
يک نهاد خدماتی، عمرانی، فرهنگی 
و اجتماعی اســت ورشکستگی در اين 
مجموعــه بی معناســت و اصل اين 

موضوع صحت ندارد.
وی خاطرنشــان کــرد: زمانی که 
شهرداری از لحاظ درآمدی به مخاطره 
می افتد يا سير نزولی در اين حوزه پيدا 
می کند بايد برای جبران اين مســاله و 
تحقق درآمدهای واقعی برنامه ريزی 
درستی انجام شود تا شرايط اقتصادی 

شهرداری به مشکل برنخورد.
رئيس کميســيون برنامه و بودجه 
شورای شــهر اردبيل بيان کرد: البته 
طبيعی اســت کــه در وضعيت رکود 
وضعيت ساخت و ساز نيز از رونق بيفتد 
و به تبع همين شــرايط شهرداری نيز 
وضعيت مالی مناسبی نخواهد داشت 

و در نقطه مقابــل اگر اقتصاد جامعه و 
بازار رونق گيرد قطعا شــهرداری نيز 
آثــار مثبت چنين رويکردی را به عينه 

خواهد ديد.
حسين افســانه ضرورت شفافيت 
کارهــا و فعاليت هــا بويــژه در حوزه 
مســائل مالی را در شــهرداری يادآور 
شــد و بيان کرد: در اين شــفافيت ما 
بايد به مردم اعــالم کنيم که اگر قرار 
بود امســال به فرض مثال 300 طرح 
اجرايی شــود به خاطر وضعيت مالی 
قادر به اجرای آن نيســتيم و از اين بين 
تنها 150 طــرح را با اولويت عملياتی 

خواهيم کرد.
وی اولويت پرداخت حقوق را برای 

شــهرداری بيان کرد و گفت: البته در 
کنار اين اولويت شهرداری بايد نسبت 
به پرداخت مطالبــات پيمانکاران نيز 
اقــدام کند چــرا که شــهرداری بايد 
نســبت به جلب رضايت پيمانکاران 
که بزرگ ترين اهــرم در فعاليت های 
عمران و آبادانی هستند توجهی جدی 

داشته باشد.
رئيس کميســيون برنامه و بودجه 
شورای شــهر اردبيل در مورد حجيم 
بــودن شــهرداری از لحــاظ نيروی 
انســانی نيز گفت: البتــه جذب نيرو 
در شــهرداری طبيعی اســت چرا که 
در هيچ جای ديگر فرصت اشــتغالی 
نيســت و شــهرداری اقدام به جذب 

نيروی فصلی يا قراردادی می کند.
وی اضافــه کرد: مــا در اين حوزه 
نيــز می توانيــم با توجه بــه وضعيت 
درآمدی شهرداری شفاف اعالم کنيم 
که اگر هر ســال هزار نفر کارگر جذب 
شــهرداری می شد امســال به دليل 
شــرايط مالی اين تعداد را به 500 نفر 

کاهش می دهيم.
وی خاطرنشــان کرد: البته قبول 
داريم کــه شــهرداری از حجم زياد 
نيروی انســانی و پرداختی به آنها رنج 
می بــرد که در اين زمينه می توان يک 
مديريت منطقی انجام داده تا کارها به 

سامان برسد.
رئيس کميســيون برنامه و بودجه 
شورای شــهر اردبيل در مورد نيروی 
سفارشــی اعضای شورا به شهرداری 
برای اســتخدام نيز تصريح کرد: بنده 
آمادگی دارم تا ليســت اين نيروهای 
سفارشــی منتشر شــود تا به صورت 
شــفاف مردم در جريــان اين کار قرار 
گيرند چرا که بنده در اين سال ها هيچ 
نيرويی را به شهرداری معرفی نکرده و 
خواستار جذب آن به شکل البی گری 

نشده ام.

خبرخبر

واگذاری 116 طرح نیمه تمام به بخش خصوصی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اردبیــل گفت: در ســال گذشــته و براســاس 
سیاســت دولــت تدبیــر و امیــد در واگــذاری 
طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی 116 طرح 

نیز در استان اردبیل واگذار شد.
اردبیل-خبرنگار جام جم : » داوود شــایقی« 
در جلســه ســتاد راهبری اقتصــاد مقاومتی در 
استانداری اردبیل با گرامیداشت سالروز فتح 
خرمشهر که یادآور رشادت رزمندگان اسالم در 
صحنه مقاومت و ایثار بود، اظهار کرد: ما امسال 
دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی را با تبیین 
عملکرد دســتگاه های اجرایی در ســال گذشته 
و هدفگــذاری برنامه هــا طــی امســال برگزار 

می کنیم.
وی خاطر نشــان کرد: در ســال گذشــته 25 
دســتگاه اجرایی اســتان براســاس تعهد ســه 
جانبه که به امضای مدیر دســتگاه، استانداری 
و دبیرخانه ســتاد اقتصاد مقاومتی رســید و در 
قالــب کتابچه ای تهیــه و در اختیار دســتگاه ها 
قرار گرفت ســعی شــد تا طرح هــا و برنامه های 
پیشــنهادی در ایــن حوزه بــا اولویــت تولید و 

اشتغال به انجام برسد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اردبیل ادامه داد: ما در ســال گذشــته ســعی 
کردیــم به صورت دقیــق در کنار گزارش گیری 
رصــد فعالیت ها را انجام دهیــم به طوری که تا 
پایان سال مالی که تیرماه 97 است برای تکمیل 
طرح های پیشنهادی فرصت کاری وجود دارد که 
امیدواریــم در مــرداد ماه گــزارش کاملی را از 

فرآیند اجرای این طرح ها ارائه کنیم.
شــایقی افــزود: بــرای امســال نیــز در حال 
جمع بندی پیشــنهادات دســتگاه ها هستیم تا 
طرح های آنهــا را با رویکرد اقتصــاد مقاومتی و 
حمایــت از کاالی ایرانــی تهیــه و تدوین کرده و 

پیگیر اجرایی شدن آنها باشیم.
وی حمایــت از کاالی ایرانی را یکی از بندهای 
اقتصــاد مقاومتــی اعــالم کرد و گفــت: با توجه 
بــه تاکید مقــام معظم رهبری طی امســال روی 
ایــن موضــوع باید بــا تقویت تولید و اشــتغال 
و فرهنگســازی مناســب زمینــه ایــن کار بــه 

شایستگی فراهم آید.

* افتتاح راه آهن اردبیل در سال 99  
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
اســتان اردبیل گفت: با توجه به پیشــرفت 50 
درصدی طــرح راه آهن اردبیــل انتظار می رود 
در ســال 99 شاهد تکمیل و بهره برداری از راه  

آهن اردبیل - میانه باشیم.
شــایقی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
اســتاندار اردبیل امســال با همراهی ادارات 
و دســتگاه های اجرایــی تعهد ایجــاد 20 هزار 
فرصت شغلی کرده اند ما نیز قطعا کمک کار این 
موضوع خواهیم بود تا اهداف اشــتغال استان 

عینیت یابد.
وی دومین تعهد اجرایی اســتاندار را تکمیل 
راه آهــن اردبیــل – میانه در مدت ســه ســال 
دانســت و اضافــه کــرد: ایــن طرح بــه صورت 
هفتگــی و بــا حضــور اســتاندار مــورد رصد و 
بررســی قــرار می گیــرد و اجــرای آن از طریق 
شــرکت زیرساخت های وزارت راه و شهرسازی 

در حال پیگیری است.
وی تصریــح کــرد: در خرداد مــاه موضوع راه 
آهن و بحث مشارکت بخش خصوصی در اجرای 
ایــن طرح به ســرانجام خواهد رســید و با توجه 
به پیشــرفت 50 درصد این طرح انتظار می رود 
در ســال 99 شاهد تکمیل و بهره برداری از راه  

آهن اردبیل - میانه باشیم.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
اســتان اردبیــل در مــورد واگــذاری طرح های 
نیمــه تمام به بخش خصوصی اظهار کرد: ســال 
گذشــته متعهد شده بودیم 53 طرح را از طریق 
واگــذاری بــه بخش خصوصی تکمیــل کنیم که 
عملکــرد ما نشــان می دهد این تعــداد تا پایان 
ســال با همکاری دستگاه های مختلف اجرایی به 

116 طرح رسید.
شایقی افزود: امســال نیز با مشارکت بخش 
خصوصــی اولویت بــا واگــذاری طرح های نیمه 
تمام و اساســی استان اســت که انتظار می رود 

نتایج مطلوبی را در این حوزه شاهد باشیم.
وی احــداث بیمارســتان هــزار تختخوابی و 
تامیــن اعتبار بــرای تکمیل طرح هــای فاضالب 
شــهری را از اولویــت طرح های ســتاد اقتصاد 
مقاومتی اســتان اردبیل برشمرد و خاطرنشان 

کرد: امســال متعهد شــدیم تا نظیر این طرح ها 
را در اســتان با تزریق منابع ویژه به جد پیگیری 
کنیم که انتظار می رود در این مســیر اهداف ما 

در تکمیل این طرح ها عینیت پیدا کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اردبیل ادامه داد: امســال نیز با گذشت دو ماه 
هنوز وزارتخانه هــا برنامه های عملیاتی خود را 
در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی اعالم نکرده اند 
ولی تــالش می کنیم بــا همراهی دســتگاه های 
اجرایی و تاکید استاندار اردبیل تا پایان خرداد 
طرح هــای اولویــت دار اســتان در قالب ســتاد 
اقتصاد مقاومتی بر محور حمایت از تولید کاالی 
ایرانــی و تحقق اشــتغال 20 هزار نفــر تهیه و 

تدوین شود.
* نصب روز شمار راه  آهن، بزودی 

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
اســتان اردبیل از نصب روزشــمار بــرای طرح 
راه  آهن اردبیل در یکی از میادین این شــهر طی 

روزهای آینده خبر داد.
شایقی اظهار کرد: در یک برنامه سه ساله قرار 
اســت راه آهن اردبیل تکمیل و به بهره برداری 
برساند که ما این مساله را در اولویت اصلی کار 

و پیگیری های خود قرار دادیم.
وی خاطرنشــان کرد: به صــورت هفتگی و به 
شــکل منظــم جلســاتی را در ســازمان برنامه و 
بودجه کشــور، وزارت راه و شهرسازی، شرکت 
زیرساخت ها و راه آهن برگزار می کنیم تا نسبت 

بــه روند پیشــرفت طــرح و تامیــن و تخصیص 
اعتبــارات فرآینــد مطلوبی را ســپری کنیم که 
قطعا اطالع رســانی ها از جذب اعتبارات، منابع و 

پیشرفت طرح به اطالع مردم می رسد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اردبیــل بیان کرد: قرار بود در اردیبهشــت ماه 
روزشــمار راه آهــن در یکــی از میادین اردبیل 
نصب شود که با تامین اعتبار این امر قرار است 
در خردادماه این کار به انجام برســد تا مردم از 
طریق این تابلوی روزشــمار در جریان پیشرفت 

این طرح قرار گیرند.
شــایقی در موردتخصیص اعتبارات سال 96 
تا پایان تیرماه تصریح کرد: تمامی دســتگاه ها تا 
پایــان تیرماه 97 فرصت جذب اعتبارات دارند 
و ما در آخرین جلســه ای که برگزار کردیم همه 
دستگاه ها را مکلف نمودیم تا ظرف دو ماه آینده 
نســبت به جذب این اعتبارات تالش بیشــتری 
کنند.وی گفت: طی سال های اخیر هیچ اعتباری 
بــه خزانه برگشــت نخورده و قطعا امســال نیز 

بودجه ای را به خزانه برنمی گردانیم.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
استان اردبیل در مورد بودجه سال 97 و توزیع 
اعتبــاری آن به شــکل اســتانی و شهرســتانی 
بیــان کرد: بزودی با تشــکیل جلســه شــورای 
برنامه ریزی و توسعه استان قرار است وضعیت 
توزیع اعتبارات در ســال 97 بین دســتگاه ها و 
شهرستان های مختلف مورد بررسی دقیق قرار 
گرفتــه و بعــد از تصویب شــورای برنامه ریزی 
اســتان کمیته هــای برنامه ریــزی اســتان ها 
تشکیل و کار توزیع اعتبارات آغاز خواهد شد.

* تهیه سند آمایش استان در سال جاری
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
استان اردبیل از انتخاب مشاور برای تهیه سند 
آمایش اســتان اردبیل و همچنین سند توسعه 

10 شهرستان خبر داد.
داوود شــایقی اظهــار کرد: ما این جلســه را 
با حضــور معاونیــن برنامه ریزی دســتگاه های 
اجرایــی و کارشناســان بــا محوریــت مشــاور 
ایــن طرح مــاب انجــام می دهیــم تا بــه عنوان 
یــک ســند باالدســتی بتوانیــم از راهبردها و 
هدفگذاری های ســند آمایش بهترین استفاده 

و بهره برداری را بکنیم.
وی خاطرنشان کرد: قطعا همراهی دستگاه ها 
و جمع بندی نظرات آنها می تواند راه و مســیر را 
بــرای مشــاور در انجام مطالعــات دقیق فراهم 
آورد کــه قطعــا در کنار تهیه ســند آمایش برای 
10 شهرســتان نیر قرار اســت ســند توسعه با 

محوریت سند آمایش تهیه و تدوین شود.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
اســتان اردبیل موضوعات مطرح شــده در این 
ســند را در حوزه هــای مختلف نظیــر آب، محیط 
زیســت، خشکسالی، اشتغال، ســرمایه گذاری 
و جهت دهی مناســب اســتان در مسیر توسعه 
همه جانبه دانســت و افــزود: ما تالش می کنیم 
تا با همراهی و مشــارکت گروه مهندسی ماب که 
از بین هفت مشاور منتخب کشور انتخاب شده 
بتوانیــم مطالعات دقیقی را در کنار تهیه ســند 
آمایش انجام دهیم که در این زمینه براســاس 
یک هدفگذاری تعریف شــده می توانیم کارها 
را پیــش بریم.شــایقی ادامــه داد: قطعا تهیه 
این ســند در کوتاه مــدت و میان مدت می تواند 
اهداف توســعه اســتان اردبیل را بخوبی برای 
همه ما ترســیم کند کــه قطعا به دنبــال اجرای 
فاز اول در ســال 91 فازهای تکمیلی آن نیز در 

سال های آینده به انجام خواهد رسید.
وی گفت: ما اگر بتوانیم جهت دهی مناسبی را 
با همراهی مشاور در تهیه این سند انجام دهیم 
قطعا در برابر آیندگان روســفید خواهیم شــد 
وگرنه آیندگان به خاطر تهیه یک سند ناکارآمد و 
کتابخانه ای ما را مورد مواخذه قرار خواهند داد.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اردبیل  اهمیت تهیه ســند آمایش را در استان 
بــرای ایجاد یک مســیر توســعه پایدار بســیار 
ضــروری خواند و اضافه کرد: بــا همکاری همه 
دســتگاه ها تالش می کنیم تا به سرعت اطالعات 
و مــدارک و اســناد را در راســتای ظرفیت ها و 
قابلیت های توسعه استان ارائه کنیم تا بتوانیم 
بــا یک آگاهی کامل و تعیین مســیر مشــخص و 
مطلوب به اهــداف مورد نظر خود در حوزه تهیه 
ســند آمایش اســتان و همچنین ســند توسعه 
10 شهرســتان دســت پیدا کرده و بتوانیم به 

سرانجام مطلوب برسیم.

مدير منطقه اردبيــل از افزايش مصرف 3/8 درصد 
CNG درارديبهشت ماه ســال 97  در منطقه اردبيل 

خبر داد. 
ســيد حجت مدنی با اعالم اين خبر گفت: بر اساس 
آمار مصرف گاز طبيعی ميــزان مصرفCNGدر دو 
ماهه اول امســال  به مقــدار36 ميليون  و 115 هزارمتر 
مکعب بوده که نســبت به مدت مشابه سال گذشته %7 

افزايش داشته است.
مدنــی افزود: بــا توجه به اين آمار  به طور متوســط 

 CNG روزانه 580 هزار متر مکعب در ســطح استان
مصرف شــده تا جايی که اين مصرف باعث شــده طی 
دو ماه گذشته امســال 36 ميليون ليتر بنزين در استان 

صرفه جويی شود.
قابــل ذکــر اســت در ارديبهشــت مــاه ســال 
97 مصــرفCNG  بــه مقــدار 17 ميليــون و 
835 هــزار متــر مکعــب بوده اســت که نســبت به 
 مدت مشــابه سال گذشــته 3/8 درصد رشــد داشته

 است .

افزایش 7 درصدی مصرف CNG در منطقه اردبیل
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ساناز لطیفي 
اهميت سرمايه گذاري براي رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي 
جامعه به اندازه اي اســت که آن را يکــي از اهرم هاي قوي براي 
رســيدن به توسعه تبديل کرده اســت، اما بايد توجه داشت که به 
همان اندازه که توجه به سرمايه گذاري مي تواند باعث رشد اقتصاد و 
شکوفايي جامعه شود عدم توجه به آن نيز مي تواند نتيجه معکوسي 

داشته باشد.
تاکيد بر جذب ســرمايه گذاری همسو با توسعه زير ساخت ها، 
اجرای قوانين حمايتــی و تغيير ديدگاه مديران مي تواند به عنوان 
عامل توسعه سرمايه گذاري باشد بنابراين براي اطالع از وضعيت 
و چگونگي سرمايه گذاري در استان گفت و گويي با مديرکل امور 
اقتصادی و دارايی استان » هاشم مظفری« که يکي از عوامل مهم 

سرمايه گذاري استان است انجام داده ايم که در ادامه مي خوانيد:
* وضعیت سرمایه گذاري در استان چگونه است ؟

اردبيل رتبه نخســت کشوری را در سهولت فضای کسب و کار 
به خود اختصاص داده اســت که اين آمار نشان دهنده عزم واراده 
مسئوالن و کارشناسان دستگاه هاي اجرايي استان در زمينه سرمايه 
گذاري اســت تا جايي که در چند سال گذشته اقدامات ويژه ای در 
رابطه با رشــد و توسعه اقتصادی اســتان انجام يافته و اميد است 
با بهبود وضعيــت واحدها و بنگاه های توليدی وضعيت اقتصادی 

منطقه از اين حالت فعلي بهتر شده و رو به پيشرفت سوق  يابد. 
* چگونه مي توان به اهداف مثبت در جهت سرمایه 

گذاري دست یافت؟
با بهبود وضعيت کسب  و کار به  طور مستمر و رفع  موانع سرمايه 
 گذاری می  توان به اهداف مورد نظر در زمينه سرمايه گذاري دست 
يافت در حال حاضر يکي از اولويت هاي اصلي اســتان رفع موانع 
ســرمايه گذاران اســت که اميدواريم بتوانيم از اين طريق فضای 
مناسبی برای کسب و کار در استان فراهم کنيم چون استان اردبيل 

ظرفيت ها و قابليت های زيادي براي سرمايه گذاری دارد.
* چه نهادي ســرمایه گذاري در استان را حمایت 

مي كنند؟
عالوه بر دســتگاههاي اجرايي که هر کدام مالک فرآيند امور 
خود هســتند در حال حاضر ستاد تســهيل و رفع موانع واحدهاي 
توليدي،کميته حمايت قضايی مستقر در اتاق بازرگاني به رياست 
دادگستري استان و مرکز خدمات سرمايه  گذاری استان به رياست 
استاندار و نايب رييسي اين اداره کل سه نهادي هستند که وظايف 
هر کدام تعريف شــده مي باشد ستاد تسهيل عمدتا بر روي موانع 

ايجاد شده در زمينه تسهيالت بانکي و مالياتي و بيمه و ساير موانع 
خدماتي، کميته حمايت قضايی بر روی پيگيری مشکالت حقوقی 
مشــکالت توليدکنندگان و ســرمايه گذاران و مرکز خدمات بر 
روی بررسی طرح های ســرمايه گذاری و ارائه مشاوره و پيگيری 
متمرکز سرمايه گذاري در استان فعاليت مي کنند. در واقع هر طرح 
سرمايه گذاری ابتدا بايد به مرکز خدمات سرمايه  گذاری ارسال شود 
تا پروســه های اداری از جمله دريافت استعالم سرمايه گذاران به 

سرعت انجام شود.
* هدف مركز خدمات ســرمایه  گذاری اســتان 

چیست؟
مرکز خدمات ســرمايه  گذاری به منزله پنجره واحدي است که 
تمامی ادارات و دســتگاههاي اجرايي با استقرار نمايندگان ثابت 
و تــام االختيار بايد در حمايت اين مرکز از ســرمايه گذاران اهتمام 
ويژه اي داشــته باشند چون هدف از تشــکيل اين مرکز، تسهيل 
روند سرمايه گذاری و حمايت از سرمايه گذاران و بررسي مشکالت 

آنان است.
* چه تعداد طرح هاي ســرمایه گذاري در استان 

انجام شده است؟
ثبت سرمايه گذاري يکي از ارکان اصلي سرمايه گذاري است و تا 
زماني که سرمايه گذاری ثبت نشود به عنوان سرمايه گذاری رسمي 
محسوب نمی  شود، طرح هاي زيادي ارائه شده اما همه آنها منجر به 

سرمايه گذاري نشده است حتي براي جلساتي که ما برگزار مي کنيم 
نمي توانيم نتيجه قطعي اعالم کينم چون پروسه زمان بري است، 
در ســال گذشته بر اساس جلســات متعددي که با سرمايه گذاران 
انجام داديم 24 مورد از طرح هاي ارائه شــده و در نيمه اول امسال 
نيز 12 مورد از طرح ها به نتيجه رسيده اند يا در حال احداث و ايجاد 
هستند که اميد است اگر به همين منوال پيش رود روند رو به رشدي 

را تا پايان امسال در زمينه سرمايه گذاري استان شاهد باشيم.
* سرمایه گذاري در برخي استان ها زیاد و در برخي 

استانها مثل اردبیل كم است. چرا؟
شاخص های ارزيابی براي سرمايه گذاري در تمام استانها برابر 
است اما در خود قوانين برخی امتيازها به مناطق محروم لحاظ شده 
که اردبيل از آنها برخوردار نيست، مشکل ديگر برابر ارزيابي کردن 
اســتان صنعتي با غير صنعتي است و اينکه اردبيل، استانی صنعتي 
نيســت و بايــد در تعيين معيار اين موضــوع را لحاظ کنند تا ما نيز 
بتوانيم به لحاظ اين معيارها به يکي از استانهاي فعال تبديل شويم.

* از نظر شــما دلیلي كه برخي از سرمایه گذاران 
منصرف مي شوند چیست؟

ســختگيری و تنگ  نظری  ها، پروســه های طوالنی اداری و 
ناهماهنگی بين دستگاه  های اجرايی و اعمال نظر برخي کارشناسان 
در تفاسير قوانين و مقررات و نبود امتياز خاص مناطق محروم نسبت 
به ساير اســتانهاي برخوردار از عوامل انصراف سرمايه گذاری در 
استان است در سطح مديران و معاونان دستگاههاي اجرايي  روحيه 
حمايتی ايجاد شده اما در سطح کارشناسان هنوز برخي مشکالت 
و موانع وجود دارد چون در نظام اداری کارشناسان هستند که آينده 
ســازي مي کنند و مديران بر اســاس نظر آنها تصميم مي گيرند 
بنابراين اگر مديري روحيه ريسک پذيري داشته باشد طرح موفق 
مي شــود و گرنه در همان گام اول سرمايه گذار به ضعف عملکرد 

مدير پي برده و از سرمايه گذاري منصرف مي شود.
* از جمله مشكالت دیگر سرمایه گذاري در استان 

چیست؟
يکی از مشــکالت ديگري که سرمايه گذاری  های اردبيل با آن 
مواجه است مشکل مکان  يابی صحيح طرح  هاست چون در برخی 
مواقع ســرمايه گذاری در مکانی انجام مي شود که خروجی و بازده 
مطلوب و مورد انتظار ســرمايه گذار را ندارد و به همين خاطر برای 
رفع اين مشکل ما نيازمند مشاوران مکان  يابی هستيم تا در ابتدا به 

سرمايه گذاران اطالعات جامع و کافی ارائه دهيم.
*براي رفع این مشــكل تا كنون اقداماتي انجام 

شده است؟
با هدف حل مشــکل ذکر شده در مرکز خدمات سرمايه  گذاری 
مشــاوره الزم برای طرح های سرمايه گذاری ارائه می  شود. عالوه 
برآن برای ســرمايه گذاران که طرح آنها مکان يابی نشده است از 
اين مشــاوران مکان يابی می توانند استفاده نمايند. تا جايي که در 
حال حاضر 5 مشــاور با سابقه و بومي مکان  يابی، جهت راهنمايی 

سرمايه گذاران فعاليت مي کنند.
* آیا در مركز خدمات سرمایه گذاری استان  فقط به 

طرح هاي مشاوران پرداخته مي شود؟
خير؛ در حال حاضر 161 مورد طرح پيش امکان  ســنجی شده 
و در اختيار ســرمايه گذاران قرار داده مي شــود که از اين تعداد 20 
مورد اولويت  دار هســتند اما اولويت طرح های پيشــنهادی خود 
ســرمايه گذاران نيز بررسی می شــود تا جايي که در سال گذشته 
54 طرح ســرمايه  گذاری داخلی و 12 طرح سرمايه گذاری خارجی 
مشاوره توســط اعضای مرکز خدمات سرمايه گذاری انجام شده 

است.
* نسبت به ســالهاي گذشته آیا پیشرفت در روند 

سرمایه گذاري استان انجام شده است؟
مقوله ســرمايه  گذاری در استان طی ســال های اخير روند رو 
به رشــدي داشــته است و اين به فرهنگ  ســازی و مرتفع سازي 
موانع ســرمايه گذاري در اســتان بر مي گردد، تا جايي که حمايت 
دستگاه های اجرايی نيز نسبت به سالهاي گذشته از سرمايه گذاران 
بيشتر شده و در همين راستا مرکز خدمات سرمايه گذاری به دنبال 
حمايت و هدايت صحيح سرمايه  گذاران است و سعي در رفع موانع 
ســرمايه گذاری استان دارد و حمايت از سرمايه  گذاران در راستای 

توسعه استان اردبيل را امری اجتناب  ناپذير و ضروری مي دانيم.
* توصیه شــما براي ســرمایه گــذاري در كدام 
بخش ها و طرح هاي اولویت دار براي توسعه استان 

مي باشد؟
 با توجه به مزيت های نســبی و رقابتی اســتان که بيشــتر در 
زمينه های توريســم، کشــاورزی و دامپروری       می باشد. بنابراين 
الزم است طرح های ســرمايه گذاری دراستان همسو با مزيت ها 
و ظرفيت های اســتان تعريف گردد، تا با توزيع مناسب منابع مالی 
شــاهد اثر گذاری بيشتر در اقتصاد، اشــتغالزايي و معيشت مردم 
منطقه باشيم. در غير اين صورت تخصيص منابع مالی به صنايع و 
بخش های فاقد مزيت بالفعل يا بالقوه باعث اتالف منابع و کاهش 

روند رشد و توسعه استان خواهد شد. 

سرمایه گذاري در استان با هدف اشتغالزایي
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان: حمایت از سرمایه  گذاران برای توسعه استان ضروری است

بهسازی و شن ریزی راه 6 روستای 
مرزی

مديــر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اردبيل از 
آغاز عمليات بهســازی و شن ريزی راه ارتباطی 6 روستای مرزی 

محروم بخش موران شهرستان گرمی خبر داد.
»علی رحمتی« در بازديد از مراحل اجرائی اين عمليات تصريح 
کرد: اين مهم بعد از بررســی مطالبه روستاييان ساکن و همچنين 

بازديد از راه های ارتباطی روستاها محقق شده است.
رحمتی افزود: در پی بازديد از روســتای چنگان مشخص شد 
که 17 ســال قبل عمليات راهســازی در اين منطقه توسط راه و 
ترابری ســابق آغاز و پس از آن متوقف شده است و در عين حال 
راه ارتباطی شش روســتای ديگر مجاور اين روستا نيز با مشکل 

مواجه بود. 
وی با اشــاره به اينکه تردد در اين مسيرها حتی در فصول گرم 
ســال نيز با مشــکل مواجه بود اضافه کرد : بيش از 20 دستگاه 
ماشــين آالت و امکانات راهداری ساير شهرستانهای استان به 
صورت جهادی بســيج شده اند تا راه ارتباطی بيش از 100 خانوار 

روستاهای ياد شده را بهسازی کنند.
 رئيس کميته حمــــل و نقــــل ستاد خدمات سفــر استان 
اردبيل باقدردانی ازهمکاری قرارگاه پيشــرفت و آبادانی ســپاه 
حضــرت عباس )ع( اســتان در اجرای اين طــرح گفت : در پی 
بازديد های مکرر شن ريزی و بهسازی راه های ارتباطی روستاها 
به طول 5/7 کيلومتر آغاز شده و اميد است در آينده نزديک مشکل 

تردد روستاييان مرتفع شود. 
مدير کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اردبيل افزود 
: ماشين آالت راهسازی فاصله 30 کيلومتری حمل شن از محل 
معدن را برای بهســازی و شن ريزی راه ارتباطی اين روستاها هر 

روز طی می کنند. 

خبر

يکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشــوری بازار پولی آن 
اســت که تعادل و آرامش حاکم بر اين بازار ارتباط مستقيم 
با تورم و نقدينگی دارد لذا گفت و گويي با مدير شــعب اين 
بانک در اســتان اردبيل » عقيل وکيلي« انجام داده ايم که 

در ادامه مي خوانيد:
* مختصري در مورد بانكداري و بانك قرض 

الحسنه مهر ایران توضیح دهید؟
ايران در ســند چشــم انداز 1404 به عنوان کشــوري 
پيشــرفته و مبتني بر ســهم برتر منابع انساني و توليد ملي 
تصور شــده است و بي شک يکي از راهکارهاي بسيار موثر 
در دستيابی به کشوری پيشرفته و توسعه يافته تقويت توان 
مالی و اقتصادی اقشار مختلف جامعه است که نقش کليدي 
ايفا می کند و با توجه به نقش بســيار مهم بانک و بانکداری 
در شکوفايی اقتصاد در هرکشوری پس از پيروزی انقالب 
اسالمی نيز تغيير نظام بانکی و قوانين مربوط به آن در اولويت 
قرارگرفت و قانون عمليات بانکی بدون ربا در ســال 1362 
به تصويب رسيد و بانک قرض الحسنه مهر ايران به عنوان 
نخستين و بزرگ ترين بانک قرض الحسنه در سال 1387 
با مجوز رسمی بانک مرکزيبه عنوان اولين بانک تخصصی 
قرض الحســنه ايجاد شد و برای ترويج بانکداری اسالمی 
و ســنت قرض الحسنه اقدامات شايســته ای  انجام داد به 
همين دليل شعار اصلی بانک » نماد بانکداری ناب اسالمی 

« می باشد.
* چرا قرض الحسنه؟ 

قرض الحسنه يکی از جلوه های زيبای ياری و دستگيری 
نيازمندان به شمار می  رودواسالم توجه ويژه ای به اين مساله 
دارد اين کلمه ريشه در  قرآن و سنت پيامبر)ص( دارد »  قرضًا 
حسناً « که از آن تعبير به قرض الحسنه می شودودرقرآنکريم 
در چند ســوره از جمله سوره  های بقره، مائده و حديد به آن 
اشــاره شده است، بانک قرض الحسنه مهر ايران به معنای 
کامل کلمه به ســنت نيک قرض الحسنه در کشور عينيت 
بخشيده است چون در مسير فعاليت خود در کنار مردم و در 

سايه حمايت های آنها گام برداشته و وظيفه اجتماعی خود را 
انجام داده است. " بانک قرض الحسنه مهرايران " از زمان 
تاسيس تاکنون ، ضمن هدف گذاری دقيق ، فصل تازه ای را 
در توجه به اين سنت حسنه در بين مردم رقم زده است؛ عالوه 
بر مزايای مثبت معنوی ، اين مجموعه پولی و بانکی توانسته 
است در حوزه اقتصادی کشور بسيار مفيد واقع گردد." بانک 
قرض الحســنه مهرايران " با هزينه منابع قرض الحسنه 
مردمی در موارد واقعی، ضمن کاهش هزينه های سرمايه 
گــذاری برای مردم ، در کاهش هزينه های بانک و کاهش 

ريسک مالی در سيستم بانکی نيز بسيار موثر بوده است.
* درباره نحوه تاسیس بانك و تعداد شعب 
و نحوه اعطای تســهیالت و بویژه در خصوص 
علل رضایت مندی آحادمردم از " بانك قرض 
الحســنه مهرایران " توضیحات الزم را ارائه 

نمایید؟
در طول ساليان گذشــته و بعد از شروع نظام بانکداری 
اسالمی در کشــور و بخصوص بعد از پيروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی ، به سرعت و شدت سرمايه گذاری جهت 
توسعه فعاليت های اقتصادی در کشورشروع شد و عواملی 
چون افزايش جمعيت ، خسارتهای ناشی از جنگ تحميلی 
و... مستلزم تامين منابع زياد برای انجام سرمايه گذاری بود 
کــه دولت در کنار امکانات محــدود خود ، عمدتا"به منابع 
بانکها متکی شد و بانکها هم بالطبع به دليل محدوديت های 
ســرمايه اوليه آنها ، به منابع مردمی متکی شدند که نحوه 
مديريــت اين منابع  به دليل ســود اعطايی بانکها به منابع 
جمع آوری شده ازمردم،درکنارسايرهزينه ها ، قيمت تمام 
شــده پول را باال برد و چون به علت عدم تامين هزينه های 
بانکها ازطرف دولت ولزوما "ايجاددرآمدبرای تکافوی اين 
هزينه ها، بتدريج  عمده فعاليت و تسهيالت اعطايی بانکها 
در ساير عقود )غير از قرض الحسنه ( متمرکز شد و تسهيالت 
قرض الحسنه عمدتاً  به طرح های تکليفی دولت اختصاص 
يافت  و دستيابی مردم عادی که مشکالت و نيازهايشان با 
مبالغ کمتری از تسهيالت حل می شد ، به تسهيالت قرض 
الحسنه بسيارمشکل شد ودربسيارياز موارد امکان دريافت 
تسهيالت قرض الحسنه بسيارمحدود شد ؛ ولی خوشبختانه 
بانکهــای دولتی اين موضــوع راعميقا"حس کردند وبه 
فکرچاره برای حمايت ازمردم عزيز برای دستيابی به قرض 
الحســنه افتادند و در همين راستا و برای حل اين مشکل ،  
" بانک قرض الحسنه مهرايران " توسط ده بانک قدرتمند 
دولتی در سال1386 با سرمايه اوليه پانزده هزار ميليارد ريال 
تاسيس گرديدو فعاليت خود را آغاز نمود که با گسترش آن 
بويژه در طول 5 و6 ســال گذشته ، اکنون تعداد شعب بانک 

قرض الحســنه مهرايران  در سطح کشور به حداقل 530 
شعبه رسيده و يازدهمين بانک از نظر تعداد شعبه می باشد.  
مزيد اطالع در استان اردبيل نيز با 14شعبه در شهرستانها و 

مرکز استان فعاليت فعاليت می کند.
" بانک قرض الحسنه مهرايران " با جذب منابع مردمی 
و مديريت مطلوب آن ، تســهيالت بدون بهره و بدون سود 
را برای عموم مشتريان فراهم آورده است و از طريق قرض 
الحســنه به تامين نقدينگی برای رفــع نيازهای ضروری 
اشخاص و حمايت از نيازمندان پرداخته است و يکی ازبرترين 
بانکها در عينيت بخشيدن به اسالميت در بانکداری است .از 
جمله،  ايجاد اعتمادکامل در سپرده گذاران و مشتريان مبنی 
بر مصرف صحيح منابع بانک در پرداخت درست تسهيالت 
قرض الحسنه از عوامل اصلی جلب  همکاری آحاد جامعه در 
توسعه و فراگير نمودن امور مرتبط با قرض الحسنه می باشد. 
درواقع تمامی خدمات و سياست های اعتباری " بانک قرض 
الحسنه مهرايران " با اهداف بهبود شاخص های   اجتماعی 
همسو است و به همين دليل اين بانک خاستگاه مردمی دارد 
و بدون شک تقويت هرچه بيشتر آن منجر به تقويت مردم 

نيز خواهد شد.
* مختصری از عملكرد " بانك قرض الحسنه 
مهرایران " استان اردبیل در سال 1396 بیان 

نمائید؟
در ســال1396، " بانک قرض الحســنه مهرايران " به 
پشــتوانه صاحبان سهام و مشــتريان ارجمند ، همدلی و 
همبســتگی را ســرلوحه خود قرارداد و نيز در سايه اعتماد 
ارزشــمند مشتريان و هم استانيها،  سالی پر فروغ را تجربه 
نمود.در استان اردبيل که با 14 شعبه در شهرستانها و مرکز 
اســتان فعاليت دارد توانستيم در جذب و مديريت منابع بالغ 
بر 88 درصد رشــد نسبت به پايان سال1395 داشته باشيم 
که بيش از دو برابر در قياس با سيســتم بانکی استان است 
و توانستيم تمامی برنامه ها و اهداف را درحوزه های مختلف 
از جمله شاخص های مهمی مثل وصول مطالبات و اعطای 
تسهيالت محقق نمائيم.گفتنی است در سايه اعتماد مردم 
و اعتقادشــان به قرض الحسنه و برکات آن ، تقريباً تمامی 
اقساط تسهيالت اعطايی وصول شد يعنی حداقل 99 درصد 
مطالبــات بموقع وصول و دوباره به چرخه درآمد که حتی از 
استانداردهای بين المللی  سيستم بانکی باالتر است .شعب 
ما در استان اردبيل در سال1396 توانستند برای 15 هزار نفر 
بالغ بر هزار و 550 ميليارد ريال تســهيالت قرض الحسنه 
به مشــتريان و نيازمندان اعطا نمايند.اين تسهيالت برای 
رفع نيازهای مختلف از جملــه تامين هزينه های درمان ، 
هزينه هــای تحصيلی متقاضيان و فرزندان آنها ، تعميرات 

و تکميل مسکن ، رفع احتياجات ضروری  وهمچنين برای 
طرح های کميته امدادامام)ه( ، سازمان بهزيستی وحمايت 
ازاشــتغال مجددزندانيان غيرعمد آزادشده ، پرداخت شده 
است.همچنين تســهيالت پرداختی به ازدواج جوانان به 
تعداد 874 نفر با رقمی بالغ بر نود ميليارد ريال رســيد.اعتبار 
اختصاصی به سازمان بهزيستی که مبلغ چهار ميليارد ريال 
بوده ، بطور 100 درصد جذب شد و همچنين ، حداقل مبلغ 
نوزده ميليارد ريال براياشتغالزايی افراد تحت پوشش کميته 
امداد حضرت امام )ره( به صورت تسهيالت پرداخت گرديد.

غالباً طرح های بانک در اعطای تسهيالت ، در راستای 
مســئوليت های اجتماعی است و از اين نظر " بانک قرض 
الحســنه مهرايران " يار خوبی برای دولت در حل مشکل 
مردم است ، از اقدامات اين بانک در اين خصوص بفرماييد:

عالوه بر تسهيالتی که  در خصوص طرح های سازمان 
بهزيستی ، کميته امداد امام)ره( عرض کردم بايد اشاره کنم 
سايرطرح های تسهيالتی و سبد محصوالت" بانک قرض 
الحسنه مهرايران "متناسب با مسئوليت های اجتماعی بوده 
، به طوريکه منابع اين بانک به پرداخت تســهيالت قرض 
الحسنه در حوزه های ازدواج جوانان ، اشتغالزايی و کارآفرينی 
، تامين هزينه های درمان و تحصيل و رفع نيازهای ضروری 

نيازمندان اختصاص می يابد.
دو طرح جديد بانک قرض الحســنه مهر ايران که از سه 

ماهه آخر سال گذشته کليد خورد ه است:
1-     طرح اندوخته خانواده مهرايران   2- طرح اندوخته 

بانوان مهر ايران
طرح های ذکر شــده در فوق ، برای ساماندهی و تقويت 
مالی و عملکرد چنين صندوق ها و بويژه در راســتای ارزش 
آفرينی به آحاد جامعه ، طراحی و عملياتی شــده است.طرح 
اندوخته بانوان مهرايران عالوه بر پوشش دادن تمام بانوان 
، يک بخش آن نيز مخصوص بانوان سرپرســت خانواده 
اســت که با همکاری نهاد رياست جمهوری و ادارات کل 
بانوان و خانواده اســتانداريها انجام می شــود که درست از 
اواخر سال گذشــته شروع کرديم و پس از هماهنگی های 
مقدماتی با مديرکل محترم امور بانوان و خانواده استانداری 
اردبيل ، ســرکارخانم محمدلو ، که جا دارد از زحمات ايشان 
و همکارانشــان نيز قدردانی کنم ؛ اعطای تسهيالت طرح 

مذکور شروع شده است.
خوشــبختانه در سال گذشته توانستيم 12 ميليارد ريال 
اعتبار قرض الحســنه در همين طرح برای استفاده حداقل 
400 نفــر از بانوانــی که به دليل فوت همســر يا طالق ، 
سرپرســتی خود و فرزندانشان را به عهده دارند ، تسهيالت 
فراهم کنيم و تاکنون برای 50 درصد آنها تسهيالت مورد نياز 

پرداخت شود.انشااله بتوانيم با حمايت استاندار محترم طی 
امســال نيز اعتبار بيشتری برای همين موضوع اختصاص 
دهيم.در طرح اندوخته خانواده مهرايران ، منابع جمع آوری 
شده توسط اعضا برای اعطای تسهيالت ، توسط بانک دو 
برابر می شود در واقع به موجب اين طرح ، صندوق های قرض 
الحسنه فاميلی و خانوادگی و محلی با سازو کار سيستم بانک 
گره زده می شوند تا از چالش های پيش روی آنها کاسته شود 
و اعضای صندوق با آســودگی خاطر به توسعه آن صندوق 
بپردازند.انشااله صندوق های قرض الحسنه محلی يا ساير 
خانواده ها که قصد ايجاد چنين صندوقی را دارند با مراجعه 
به شعب " بانک قرض الحسنه مهرايران " جهت عضويت 

در اين طرح و بهره مندی از مزايای آن اقدام نمايند.
* " بانك قرض الحسنه مهرایران " در ایجاد 
سامانه های آنالین برای مشتریان  پیشتاز بوده 
اســت ، در این مورد چــه صحبتی برای مردم 

دارید؟
" بانک قرض الحســنه مهرايران " در بانکداری نوين 
گامهای موثری برداشــته و در کنار خدماتی چون اينترنت 
بانک وهمراه بانک ، درايجاد و راه اندازی سامانه های  افتتاح 
آنالين حساب ، درخواست آنالين تسهيالت ، پيشتاز بوده 
اســت که با هدف رفاه حال مشتريان و کاهش مراجعه آنان 
به شــعب بانک برنامه ريزی شده است که در آن مشتريان 
با مراجعه به سايت بانک و تکميل فرم های مربوطه شخصًا 
اقدام به افتتاح حســاب آنالين با قابليت دريافت کارت در 

محل سکونت يا کارشان می نمايند.
در ســامانه تسهيالت آنالين نيز مشتريان با مراجعه به 
سايت بانک و انتخاب سامانه مذکور ، درخواست تسهيالت 

خود را بر اساس معدل حساب ثبت می کنند.
* حفاظت از محیط زیست و بانكداری سبز 

در برنامه های بانك دیده می شود ؟
اين اقدامات در بانکداری الکترونيک در راستای تحقق 
و گســترش بانکداری سبز اســت که در راستای افزايش و 
تقويت زيرســاخت های خدمات غيرحضوری می باشــد. 
ساير اقدامات بانک در حوزه های حفاظت از محيط زيست ، 
مشارکت در تامين مالی جهت بهسازی سيستم باز چرخانی 
آب و فاضالب است که به صورت پايلوت در يکی از استانها 
عملياتی شده که انشااله با مشخص شدن نتايج اين طرح وبا 
درخواست مسئوالن حوزه آب و فاضالب در استان اردبيل  

نيز بتوانيم عملياتی کنيم .
1- پرداخت بالغ بر هزار و 550 ميليارد ريال تســهيالت 
قرض الحسنه توسط بانک قرض الحسنه مهرايران برای 

15 هزار نفر از شهروندان استان

2-     رضايتمندی کامل مشتريان از عملکرد بانک قرض 
الحسنه مهرايران

3-     مشــتری مداری، اصــل محوری در بانک قرض 
الحسنه مهرايران

4-     جايگاه ارزشــمند اجتماعی بانک قرض الحسنه 
مهرايران

5-     بانک قرض الحســنه مهرايران ، فصل تازه ای در 
توجه به سنت قرض الحسنه دربين مردم رقم زده است.

6-     پرداخت بالغ بر90ميليارد ريال تسهيالت ازدواج به 
874نفر در بانک قرض الحسنه مهرايران

7-     بانک قرض الحســنه مهرايران با " طرح اندوخته 
بانوان مهرايران " از قشر زنان حمايت می کند.

8-     " طرح اندوخته بانوان مهرايران " طرحی ويژه برای 
زنان در بانک قرض الحسنه مهرايران.

* جهت اطالع بیشــتر از جایگاه این بانك و 
رویكردهای آن توضیحات بیشتری ارائه نمایید.

الزم می دانم از زحمات همکارانم درشــعب و مديريت 
استان و خانواده های ارجمندشان که درتحقق برنامه های 
"بانک قرض الحســنه مهرايران" نقش اساســی داشتند 
وهمچنين ازمردم عزيزاستان ومشتريان گرانقدروخيرين 
ومســئوالن محترم محلی واستانی وبويژه ازحمايت های 
همه جانبه حجت االسالم دکتر سيد حسن عاملی نماينده 
محتــرم ولی فقيه وامام جمعه محبوب اردبيل واســتاندار 
ســختکوش جناب آقای مهندس بهنــام جو ومجموعه 
دســتگاههای اجرايی اســتان وبويژه ســازمان آموزش 
وپرورش ودانشــگاههای اردبيل که درترويج سنت حسنه 
فرهنگ قرض الحسنه وحمايت ازعملکرد اين بانک نقش 
مهمی داشته اند نهايت تشکر خود را اعالم نمايم ومجددا" 
اززحمات اصحاب رسانه ومطبوعات استان که بحق ، پيام 
رسان های اصلی درانعکاس عملکرد ما به مردم عزيز بوده اند 

تشکر وقدردانی خود وهمکارانم را اعالم نمايم .

عینیت بخشیدن به سنت نیك قرض الحسنه
مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان: همراهی مردم، بانک قرض الحسنه مهرایران را به بانک اجتماعی تبدیل کرد 


