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شهدا را یاد کنیم حتی با ذکر یک صلوات

 طرح عیدانه کتاب کتابشهر 
به پیشواز میالد پیامبر)ص( رفت 

تفاهم-گروه فرهنگی: به مناس��بت فرخنده 
میالد پیامبر رحمت و مهربانی)ص( و امام جعفر 
ص��ادق)ع( طرح عیدانه کتاب کتابش��هرهای در 
بیش از چهل ش��عبه کتابش��هر ایران در سراس��ر 

کشور آغاز شد. 
مدیرعام��ل کتابش��هر ایران، ب��ا اعالم این 
خب��ر گفت: یکی از بحث ه��ای ما در طول بیش 
از یک دهه فعالی��ت این بود که تهیه محصوالت 
فرهنگی ویژه خانواده، منطبق بر سلیقه مشتری و 
به صورت طبقه بندی و سهولت دسترسی باشد، 
یعنی وقتی کودکی از یک خانواده که شامل پدر، 
مادر و فرزندان اس��ت، وارد کتابش��هر می ش��ود 
و کتاب مناس��ب با س��نش می خواه��د، او را به 
قسمت کتاب کودک و وقتی اسباب بازی و بازی 
فک��ری می خواهد به قس��مت مربوطه راهنمایی 
کنی��م و به همین ترتیب تالش می کنیم برای همه 
اعضای این خانواده متناسب با سن و سلیقه شان، 
اقالم فرهنگی مورد نی��از را تهیه و عرضه کنیم. 
مدیرعامل کتابش��هر ایران افزود: ش��هروندان تا 
پایان هفته )جمع��ه ۱۷ آذر( می توانند با حضور 
در ش��عبات مختلف کتابش��هر ایران از تسهیالت 
ویژه خرید کت��اب و اقالم فرهنگی عیدانه کتاب 

با تخفیف های ویژه برخوردار شوند.

 »عالیجناب« آمد
سریال جدید در شبکه نمایش خانگی

»عالیجن��اب«  س��ریال  از  اول  قس��مت 
ب��ه نویس��ندگی و کارگردان��ی س��ام قریبیان و 
تهیه کنندگی مس��عود ردایی دیروز توزیع  شد. به 
گزارش ایس��نا، در قس��مت اول از این مجموعه 
خواهیم دید: در زمان انتخابات ریاست جمهوری 
دکتر ملک در آس��تانه شکست با کمک یکی از 
سیاستمداران کارکش��ته معادالت انتخابات را به 

نفع خود تغییر می دهد. 
این اتفاق همزمان می شود با ورود زنی مرموز 
ب��ا نام مخفف ژ.آن به ایران که... بازیگران اصلی 
 »عالیجناب« به ترتی��ب حروف الفبا عبارتند از: 
امیر آقایی، س��عید آقاخانی، لی��ال اوتادی، پرویز 

پورحسینی و ... .

خبرنامه

 وجود بیمارستان های پالسکویی 
در تهران مشکل ساز می شود

تفاهم-گروه اجتماعی: س��خنگوی وزارت 
بهداش��ت، با اشاره به زلزله اخیر در کشور گفت: 
موضوع ایمنی بیمارستان ها بعد از زلزله کرمانشاه 
مورد بررسی قرار گرفت، که این بررسی ها نشان 
 م��ی دهد: در س��ال ۸۶، ۷۳ درص��د تخت های 
بیمارستانی در بخش دولتی و دانشگاهی فرسوده 
و فاقد ارزش بهس��ازی لرزه ای ب��وده اند. ایرج 
 حریرچی، با اعالم اینکه در سال ۹۵ تخت های

فرس��وده از ۷۳ درص��د ب��ه ۴۵ درص��د کاهش 
یافته افزود: متأس��فانه هنوز نص��ف تخت های 
بیمارستانی در بخش دولتی و دانشگاهی فرسوده 
اس��ت. وی یادآور ش��د: جایگزینی تخت های 
فرسوده و احداث تخت های جدید، دو راه برای 
نوسازی تخت های بیمارستانی است. سخنگوی 
وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که چنانچه 
 در ته��ران زلزل��ه ای رخ دهد، بیمارس��تان های 
پالسکویی کم نیس��تند و می توانند مشکل ساز 
ش��وند، عنوان کرد: از همین رو شهر تهران به ۶ 
حوزه تقس��یم شده که قرار اس��ت ۸ پروژه مادر 
برای آن تعریف کنیم که در هر کدام هزار و ۵۰۰ 

تخت بیمارستانی احداث خواهد شد. 

 »ماالریا«ی ایرانی 
در مراکش و گرجستان 

فیلم »ماالریا« درادام��ه حضور بین المللی 
خود در دو جش��نواره س��ینمایی در کشورهای 
مراکش و گرجس��تان حض��ور دارد. به گزارش 
ایسنا، »ماالریا« س��اخته پرویز شهبازی پس از 
موفقیت در جشنواره فیلم »بوسفور« استانبول و 
کسب ۴ جایزه بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه 
و بازیگ��ر زن، به بخ��ش رقابت��ی چهاردهمین 
جشنواره فیلم »Transsaharien« در کشور 
مراکش دعوت شد. این رویداد سینمایی از تاریخ 
۳۰ نوامبر تا ۴ دس��امبر )۹ تا ۱۳ آذر( در ش��هر 
»زاگوره« مراکش برگزار شد. این فیلم همچنین 
قرار است در هجدهمین جشنواره بین المللی فیلم 
"تفلیس" که از تاریخ ۴ تا ۱۰ دسامبر )۱۳ تا ۱۹ 
آذر( در گرجس��تان برگزار می شود نیز در بخش 

"افق ها" به روی پرده برود.

خبرنامه

ب��ا هدف بهره گی��ری از تخصص جهانی در راس��تای حمایت از 
تالش های ملی برای احیای دریاچه ارومیه، پروژه  ۴ ساله مشترک فائو 
و ستاد احیای دریاچه ارومیه، با عنوان برنامه یکپارچه مدیریت پایدار 
مناب��ع آب��ی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ک��ه از جانب دولت ژاپن 
تامین مالی می شود، استارت خورد. به گزارش ایسنا، این پروژه  قصد 
دارد ب��ا ارائه راهنمایی و کمک های فنی به تالش های دولت ایران در 
جهت کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب طی ۴ سال )۲۰۱۶ - ۲۰۲۰( 
و معکوس کردن فرآیند خش��ک ش��دن دریاچه ارومیه یاری برساند. 
فائو، احیای دریاچه ارومیه را به عنوان یک مساله اجتماعی–اقتصادی 
قلمداد کرده و یک چارچوب یکپارچه پیشنهاد می کند که راه حل های 
فنی-منطقی را با گزینه هایی که از منظر اقتصادی ارزش��مند و از نظر 

اجتماعی– نهادی پذیرفته شده هستند، تلفیق می کند. 
وظیفه ویژه فائو در این پروژه عبارت است از: طراحی و اجرای 
ی��ک چارچوب یکپارچه که دان��ش بین المللی را با تخصص داخلی 
تلفیق کرده و ابزار و روش هایی پیش��رفته پدید می آورد و نیز اجرای 
اقدامات میدانی با توجه به دسترسی آبی، مصرف آبی، کاربری زمین 
و انتخ��اب محصوالت، روش های بهینه کاربری آب و دیگر اقدامات 
بهینه در تولید و بازاریابی مواد غذایی. این پروژه، اهمیت ویژه ای بر 
اصالحات مدیریتی، نهادی و سیاس��ت گذاری قائل است، اصالحاتی 

ک��ه ذینفع��ان محلی را قادر می س��ازد، پذیرای روش ه��ای پایدار و 
فعالیت ه��ای درآمدزای جایگزین باش��ند تا فش��ار ب��ر محصوالت 
پرمص��رف آب��ی کاهش یافت��ه و به احی��ای دریاچ��ه ارومیه کمک 
ش��ود. مش��اور ارش��د فنی دفتر نمایندگی فائو در ایران با پشتیبانی 
کارکن��ان این دفتر و در هم��کاری نزدیک با س��تاد احیای دریاچه 
ارومی��ه، هدایت پ��روژه را برعهده دارد. همچنی��ن یک گروه ۶ نفره 
از کارشناس��ان بین المللی فائو نیز ب��ا تخصص های گوناگون از دفتر 

مرکزی رم و نیز دفتر منطقه ای در قاهره این پروژه را همراهی می کنند. 
عالوه بر این، از دیگر س��ازمان ها و کارشناس��ان بین المللی فعال 
IHE-( در پ��روژه می توان به موسس��ه آم��وزش آب، آی اچ ای دلتز

DELTS( هلن��د، بزرگ ترین مرکز آم��وزش عالی آب در جهان مرکز 
تجارت بین المللی )ITC( در ژنو، مرکز بین المللی کش��اورزی زیستی 
)ICBA( ب��ا تخصص در حوزه خشکس��الی و نیز دانش��گاه بریتیش 
کلمبیا در کانادا اش��اره کرد. براساس گفته های عزیز البحری، در کارگاه 
برنامه یکپارچه مدیری��ت پایداری منابع آبی در ح��وزه آبریز دریاچه 
ارومیه اجرای این پروژه در سیاست های ملی ایران بوده، چرا که ایران، 
احیای دریاچه را جزو اهداف اصلی خود تبیین کردند. وی، با اشاره به 
چالش های موجود در دریاچه ارومیه گفت: فائو، با تدوین برنامه ای با ۵ 
مولفه، یک سیستم یکپارچه برای احیای دریاچه ارومیه تنظیم کرده است. 
وی افزود: اولین مولفه آب است، به طوری که باید با مدیریت حسابداری 
میزان مصرف آب را کنترل کرد. همچنین مدیریت خشکسالی، توجه به 
مولفه های اجتماعی و اقتصادی، مدیریت آبخیزداری و توس��عه ظرفیت 
از دیگر مواردی اس��ت که در تالیف برنامه فائو به آن توجه شده است. 
البح��ری، با بیان این که در ابتدا بای��د داده ها و موارد مورد نیاز برای به 
دست آوردن برنامه ای جامع تدوین شود، گفت: پس از این کار می توان 

در سطح محلی برنامه را به صورت پایلوت اجرایی کرد.

استارت پروژه 4 ساله فائو برای احیای دریاچه ارومیه
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رئیس س��ازمان غذا و دارو گفت: با مصوبه ش��ورای عالی بیمه، 
پوش��ش بیمه ای داروهایی که امکان دریافت بدون نس��خه نیز دارد، 
حذف ش��د و از اول دی ماه اجرا می ش��ود. داروهای 'او تی س��ی' 
یا بدون نس��خه، داروهای س��اده و معمولی هستند که مردم می توانند 
این داروها را بدون تجویز پزش��ک و ارائه نسخه از داروخانه ها تهیه 
کنن��د و به قیم��ت آزاد به فروش می رس��د. غالمرضا اصغری، بدون 

اش��اره ب��ه تعداد و نام این داروها در گف��ت و گو با ایرنا با تایید خبر 
مصوبه شورای عالی بیمه برای حذف داروهای بدون نسخه از فهرست 
داروهای تحت پوش��ش بیم��ه افزود: این مصوبه بع��د از تصویب در 
ش��ورای عالی بیمه، از سوی دولت ابالغ ش��ده است. وی گفت: این 
مصوبه خوبی است که بر اس��اس آن داروهای معمولی)OTC( مثل 
س��رماخوردگی و استامینوفن از پوش��ش بیمه ای حذف می شوند و 
اعتبار پوشش بیمه ای این داروها برای داروهای دیگری که مورد نیاز 
بیماران خاص و مزمن و صعب االعالج اس��ت، هزینه می ش��ود. وی 
افزود: البته کل اعتبار بیمه ای داروهای بدون نسخه رقم زیادی نیست 
و حدود ۱۴۰ میلیارد تومان است، اما انتقال این اعتبار برای کمک به 

حمایت از داروهای بیماران صعب العالج، خبر خوبی است. 
رئیس س��ازمان غذا و دارو، در پاس��خ به پرسشی درباره یارانه 
داروه��ای بیم��اران صعب العالج گف��ت: یاران��ه داروی این بیماران 
همچنان تداوم دارد و هیچ مش��کلی در م��ورد یارانه داروی بیماران 
صعب العالج وج��ود ندارد. اصغری اف��زود: یارانه حمایت از هزینه 
داروه��ای بیماران صعب العالج حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان اس��ت، 
طب��ق روال، این اعتبار در اختیار وزارت بهداش��ت قرار می گیرد و 
وزارت بهداش��ت این اعتب��ار را برای حمای��ت از داروهای بیماران 

صع��ب العالج در اختیار بیمه ها قرار می دهد. وی ادامه داد: البته 
همان طور که س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی در تخصیص برخی 
اعتبارات تاخیر دارد، در این مورد هم تاخیر در پرداخت وجود دارد، 
اما س��ازمان های بیمه گر، طبق روال پوش��ش هزینه های داروهای 
بیم��اران صعب العالج را ادامه می دهند و برای بیماران مش��کلی به 

وجود نیامده است.
رئیس س��ازمان غذا و دارو، در پاس��خ به این سوال که آخرین 
وضعی��ت بدهکاری س��ازمان های بیمه گر و بخ��ش دارویی به کجا 
رس��یده اس��ت، گفت: یک مقدار وضعیت بهتر ش��ده است و حدود 
۲۰ درصد از بدهی بیمه ها پرداخت ش��ده است، یعنی سازمان بیمه 
س��المت حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از بدهی خود را به دانشگاه های 
علوم پزشکی پرداخت کرد و همین حدود هم سازمان تامین اجتماعی 
از بده��ی خ��ود را به دانش��گاه های علوم پزش��کی پرداخت کرد و 
 دانشگاه های علوم پزشکی نیز از این میزان حدود ۲۰ درصد را برای 
بده��ی های دارویی اختصاص دادند. اصغری افزود: با این پرداخت، 
بده��ی های داروخان��ه های خصوصی در اردیبهش��ت ۹۶ پرداخت 
 ش��د و برای داروخانه ها و هزینه های بیمارس��تان های دانشگاهی، 

بدهی های آذر ۹۵ پرداخت شده است.

 حذف برخی 
داروهای با امکان 

 دریافت بدون نسخه 
از پوشش بیمه 

    

    

موضوع مناقصه :توسعه واصالح شبکه های توزیع برق شهرستان ایالم 
مهلت فروش اسناد:از تاریخ ۹۶/۹/۱۴لغایت ۹۶/۹/۲۱

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ ۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
محل فروش اسناد : ایالم بلوار مدرس شرکت توزیع نیروی برق استان –طبقه دوم –واحد قراردادها

آخرین مهلت ومحل تحویل پیش��نهادات :حداکثرتاپایان وقت اداری۹۶/۹/۲۷ ومحل تحویل پیشنهادات، 
واحد قراردادهای  این ش��رکت می باش��د. به پیش��نهادهای فاقد امضاء، مشروط ،مخدوش وپیشنهاداتی که بعد 

ازانقضاءمدت مقرردر فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
مبلغ فروش اس��ناد:یکصد هزار ریال قابل واریزبه شماره حس��اب ۱۹۰۴۰۵۱۹۳۰نزد بانک تجارت شعبه 

انقالب ایالم
س��اعت، روزومح��ل بازگش��ایی پاکت ها :جلس��ه مرحله اول مناقصه س��اعت ۹ روز س��ه ش��نبه مورخ 

۹۶/۹/۲۸برگزار می گردد وجلسه دوم بعد از ارزیابی  فنی حداکثردو هفته بعد ازجلسه اول برگزارمی گردد 
http://tender.tavanir.org. جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر و دریاف��ت اس��ناد ب��ه س��ایت
"ir و پای��گاه اط��الع رس��انی مناقص��ه http://iets.mporg.ir و س��ایت ش��رکت توزی��ع ب��رق ایالم

 www.BARGH-ILAM.IR مراجعه فرمایند.
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 96/40

نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی
اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی

اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان آذربایجان غربی در نظر دارد تعداد ۵ دستگاه از خودروهای تملیکی خود را به شرح ذیل از طریق 
برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند.

قیمت پایه هر یک از خودروها در این مزایده توس��ط کارش��ناس رس��می دادگستری تقویم و تعیین گردیده و به صورت سر بسته نزد 
ذیحس��اب اداره کل می باش��د . بدیهی است مورد مزایده به باالترین رقم پیشنهادی واگذار خواهد گردید متقاضیان خرید می توانند برای 
کسب اطالعات بیشتر و اخذ فرم شرکت در مزایده و بازدید خودروها از مورخه ۹۶/۹/۱۲ تا مورخه ۹۶/۹/۲۳ از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ 

به واحد اموال اداره کل راه و شهرسازی واقع در ارومیه بلوار شهید بهشتی نرسیده به چهار راه شورا پالک ۲/۰۰۲ مراجعه نمایند.
مهلت و نحوه ارائه پیشنهادات : متقاضیان پس از بازدید از خودروها و دریافت فرم شرکت در مزایده می توانند از مورخه ۹۶/۹/۲۵ 

تا پایان وقت اداری ۹۶/۱۰/۵ نسبت به ارائه پیشنهادات خود به صورت سر بسته به دبیرخانه ساختمان شماره ۱ اقدام نمایند .
الزم به ذکر است مبلغ سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب ۲۱۷۶۳۲۰۱۵۸۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه مدرس بنام اداره کل راه و 

شهر سازی استان آذربایجان غربی واریز و فیش واریزی می بایست به همراه پیشنهادات ارائه گردد.
زمان بازگشایی پاکات پیشنهادی مزایده : جلسه بازگشایی پاکات در ساعت ۱۰ مورخه ۹۶/۱۰/۶ در محل سالن جلسات ساختمان 

شماره ۱ اداره کل برگزار خواهد گردید.
در ضمن کلیه هزینه ها اعم از هزینه کارشناسی ، نقل و انتقال ، آگهی و سایر مخارج به عهده خریدار می باشد و تمامی خودرو ها به 

همراه اسناد و مدارک موجود در اداره کل واگذار خواهد گردید.

توضیحات  میزان مبلغ
سپرده مدل نوع خودرو سریال شماره پالک ردیف

 قابل شماره گذاری
و بدون بیمه ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۳۸۲ ۱۷ سمند ایکس ۷ ۲۴۷ الف ۱۵ ۱

 قابل شماره گذاری
و بدون بیمه ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۳۸۱ پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۱۷ ۷۲۶ الف ۱۴ ۲

 قابل شماره گذاری
و بدون بیمه ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۳۸۴ پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۱۷ ۱۹۵ الف ۱۳ ۳

 قابل شماره گذاری
و بدون بیمه ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۳۸۶ وانت دو کابین مزدا ۱۷ ۶۳۱ الف ۱۳ ۴

 قابل شماره گذاری
و بدون بیمه ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۳۸۳ وانت نیسان دی ایکس ۱۷ ۷۲۶ الف ۱۱ ۵

نوبت اول : 96/9/11
نوبت دوم 96/9/14

روبط عمومی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی

اجرای دقیق نرخ سود در شعب بانکی 
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بازرس��ی از ۴۵۰۰ ش��عبه بانکی در 
سراسر کش��ور، حکایت از اجرای دقیق نرخ سود بانکی مصوب دارد، گفت: در 
حال حاضر، ثبات بر بازار ارز حاکم اس��ت. به گزارش  تفاهم، ولی ا... سیف، در 
یادداشت تلگرامی خود اعالم کرد: بانک مرکزی با توجه به سیاست های انضباط 
گرایانه دولت در سال های اخیر، خوشبختانه به دستاوردهای سترگی دست یافته 
است. این در حالی است که حصول به موفقیت کامل در زمینه های پولی و بانکی 
مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجه ای دولت خواهد بود که خوشبختانه با توجه 
به رویکرد انضباط گرایانه دولت دوازدهم و پیش بینی های موجود از روند تحوالت 
آینده، این امر دست یافتنی است. رئیس کل بانک مرکزی افزود: فعالیت موسسات 
اعتباری غیرمجاز به عنوان برجس��ته ترین مش��کل دو دهه اخیر در نظام بانکی 
شناخته شده است، حضور مخرب اینگونه موسسات سبب شد بانک ها به منظور 
ادامه فعالیت، به رقابت غیر اصولی بر سر نرخ سود بانکی بپردازند. این موضوع 

با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی رویه آنها، ابعاد تازه ای به خود گرفت.
وی تصری��ح ک��رد: برآیند این اثرات موجب ش��د در درج��ه اول وضعیت 
سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص هایی نظیر کیفیت و کمیت 
س��رمایه، تحت تاثیر قرار گیرد. به همین دالیل بانک مرکزی برخورد قاطعانه و 
مبارزه با رشد و گسترش موسسات غیرمجاز را یکی از اهداف اصلی خود قرار داد 
و امروز در اثنای صدمین روز فعالیت دولت دوازدهم، به جرأت می توان گفت هیچ 

موسسه غیرمجاز فعالی در کشور  وجود ندارد.
به گفته س��یف، اقدام شایسته دیگر بانک مرکزی ابالغ بخشنامه هشت بندی 
کاهش نرخ سود  به شبکه بانکی بود که با هدف انتظام بخشی به بازار پول،  کاهش 
هزینه تجهیز بانک ها و به تبع آن کاهش هزینه های تامین مالی اقتصاد انجام شد 
و خوشبختانه بانک ها و موسسات اعتباری با درک شرایط کنونی و التزام به این 
بخش��نامه، جلوه ای از همدلی را در اجرای مصوبات بانک مرکزی نشان دادند و 
اکنون با اطمینان کامل به اطالع می رس��انم بازرس��ی های انجام شده در  بیش از 

۴۵۰۰ شعبه در سراسر کشور حاکی از عدم تخلف قابل توجه در این زمینه است.
وی اظهار داشت: در حوزه اقتصادی و کنترل تورم امروز، می توان با افتخار اعالم 
کرد که دستاوردهای تورمی این دولت از نظر ماندگاری تورم  پایین، غیرقابل انکار 
است. این موضوع دستاوردی مهم برای بانک مرکزی در طول تاریخ انقالب اسالمی 
تاکنون است و نمی توان نقش آن را در دستیابی به دیگر اهداف از جمله ثبات بازار 
ارز و کمک به رش��د اقتصادی نادیده گرفت. رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان 
کرد: در نتیجه اقدام های بانک مرکزی، نرخ تورم در سطوح تک رقمی پایدار ماند 
که مصداق آن در دستیابی به نرخ تورم متوسط ۹.۹ درصد و نقطه به نقطه به ۹.۶ 
درصد در آبان ماه سال جاری است. وی معتقد است که سیاست ارزی بانک مرکزی 
ایج��اد ثبات در بازار ارز اس��ت. آرامش در این ب��ازار از یک  طرف کارایی نظام 
قیمت گذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از طرف دیگر 
اعتبار بین المللی اقتصاد ایران را با  هدف جذب سرمایه گذاری های خارجی ارتقاء 
می بخشد.س��یف ادامه داد: با تالش و برنامه ریزی های اصولی در حوزه اعتباری 
بانک مرکزی دس��تاوردهای قابل توجهی به دست آمده است که می توان به آغاز 
اعطای ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت در راستای اجرای دستورالعمل تأمین مالی 
بنگاه های کوچک و متوس��ط اشاره کرد. ضمن آنکه اجرای طرح ضربتی اعطای 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج با همکاری ۱۱ بانک و اعطای بیش از ۷۸.۸ هزار 
میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به بیش از ۷۵۳ هزار نفر در شش ماهه 
اول س��ال ۱۳۹۶ از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی با همکاری شبکه بانکی در 
بخش اعتبارات بوده است.وی افزود: آنچه بیان شد تنها اهم مجموعه فعالیت های 
انجام شده بانک مرکزی در برخی حوزه هاست و مسلماً دستاوردهای دیگری در 
زمینه های بین المللی و گسترش روابط بانکی در کنار اصالح ساختارهای بانکی 
منطبق با استانداردهای جهانی حاصل شده است که در این مجال اندک قابل بیان 
نیست، اما آنچه باید تاکید شود تالش  برای بهبود روش ها و کسب دستاوردهای 
حوزه پولی و بانکی است که همچنان در دستور کار این بانک قرار دارد و امیدواریم 
با برنامه ریزی ها و اتخاذ تصمیم های صحیح همچون عملکرد چندسال اخیر شاهد 

رونق بیش از پیش فعالیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار باشیم.


