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در مراسمی با حضور وزیر اقتصاد انجام شد؛ 

امضایتفاهمنامهایجاداشتغالبینستاداجراییفرمانامام)ره(و۸بانک
 گ�روه بان�ك و بيم�ه:  بان�ك کارآفرین به هم�راه هفت بانك و 2 
موسسه اعتباری تفاهمنامه 40 هزار ميليارد تومانی ایجاد اشتغال 

درسراسر کشور را با بنياد برکت امضا کردند. 
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، 
صبح روز سه شنبه در مراسمی باحضور وزیراقتصاد، سرپرست ستاد 
اجرایی فرمان امام، مدیرعامل بنیاد برکت و گروه اقتصادی تدبیر و 
مدیران عامل هشت بانک در محل نمایشگاه دائمی دستاوردهای 
س��تاد اجرایی فرمان امام ، بزرگترین تفاهمنامه ایجاد اش��تغال 

درکشور به امضا رسید.
ابتکار منحصر به فرد ستاد اجرایی فرمان امام  � 

در این مراسم سید احسان خاندوزی وزیراقتصاد و امور دارایی گفت: 
تفاهم 4۰ هزار میلیاردی برای ایجاد اشتغال توسط ستاد اجرایی 
فرمان امام یکی از ابتکارات منحصربه فرد درسال های اخیر است، 
ویژگی طرح های برکت، پایش مرتب ، آناین رسیدن تسهیات به 
هدف ، پیگیری مشاغل ایجادشده و حمایت از کارآفرینان است، که 
موجب می شود؛ وام ها هدر نرود. وی افزود: ما با همکاران خود در 
شبکه نظام بانک های دولتی و خصوصی این برنامه ریزی را داشته 
و داریم که نظام مالی کشور به سمت تأمین مالی تولید و نیازهای 
خرد خانواده ها تغییر ریل دهند و تسهیات خرد منجر به اشتغالزایی 
و توسعه پروژه های پیشران شوند نه اقدامات غیرمولد. خاندوزی 
تأکید کرد: تخصیص اعتبارات به مردم به واسطه نهادهایی مانند 
س��تاد اجرایی فرمان امام که ازطریق تس��هیل گران خود با مردم 
مرتبط هس��تند و بعد از دریافت تس��هیات، کارآفرین را رها نمی 
کنند، می تواند به الگوی غالب درکشور برای تخصیص بودجه و 
ارائه تسهیات تبدیل شود. وزیر اقتصاد ادامه داد: شبکه بانکی به 
تنهایی امکان اشتغال زایی در کشور را ندارد.بنابراین شبکه بانکی 
باید با نهادهای تخصصی که به صورت مویرگی  توانایی باالیی 
دارند هماهنگ ش��ده و با ایجاد پیوندهای نهادی در راه رس��یدن 

تسهیات به هدفمان که همان اشتغال پایدار است را ایجاد کنیم 
، نبای��د اج��ازه دهی��م چرخه معیوب ارایه تس��هیات به فرد برای 
ایجاد اشتغال غیرثابت تکرار شود.  وی ادامه داد: گام بعدی باید 
آن باشدکه اطلس محرومیت در کشور با هم افزایی نظام بانکی و 
ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت و کمیته امداد برای افزایش 

اشتغال، اصاح شده و بهبود و ارتقا پیدا کند.
اجرای تفاهم نامه در چهارصد شهرستان � 

در ادامه این مراسم عارف نوروزی سرپرست ستاد اجرایی فرمان 
امام دراین مراسم گفت: این تفاهم طی دوسال و در بیش از 4۰۰ 

شهرس��تان اجرایی می ش��ود. بنا داش��تیم تا پایان سال ۱4۰۱، از 
طری��ق طرح ه��ای خرد و کان بخش های مختلف س��تاد مانند 
برکت و تدبیر، ۳5۰ هزار شغل را در کشور ایجاد کنیم اما با امضای 
این تفاهمنامه امیدواریم تا پایان سال بتوانیم شکرانه ایجاد 4۰۰ 

هزارمین شغل در کشور را برگزار کنیم.
وی اف��زود: برهمین اس��اس قرار اس��ت 4۰ ه��زار میلیارد تومان 
س��رمایه گذاری از محل منابع تس��هیات بانک ها و آورده مردم 
برای اش��تغال عملیاتی ش��ود. دراین تفاهمنامه 4۰۲ شهرستان و 
۱۰ هزار و ۲۰۰ روس��تا تحت پوش��ش طرح های اشتغالزایی قرار 

می گیرند. نوروزی ادامه داد: 6۰ درصد این 4۰ هزار میلیارد تومان 
برای اشتغالزایی درسال ۱4۰۱ و 4۰ درصد باقیمانده هم در سال 
۱4۰۲ اجرایی خواهد شد. وی با اشاره به وقوع سیل اخیر در کشور 
نیز گفت: بنیاد برکت حمایت ویژه ای از سیل زدگان خواهد داشت 
و درقدم اول قول دادیم ۲۰۰۰راس دام سالم بین روستاییان سیل 
زده توزیع کنیم. سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام تصریح کرد: با 
اقدامات اخیر توانسته ایم از ۲۰۰ هزار مهاجرت معکوس روستاییان 

به شهرها جلوگیری کنیم.

 � روس���تاییان و افراد مس���تضعف از این تفاهم نامه 
منتفع می شوند 

محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد برکت نیز دراین مراسم گفت: امروز 
بزرگترین تفاهمنامه ایجاد اشتغال با بانک های کشور را امضا می 
شود.در سال جاری و سال آینده قرار است اشتغال پایدار مدنظر با 
رقم 4۰ هزار میلیارد تومان ایجاد شود که میلیون ها نفر از روستاییان 

و افراد مستضعف جامعه از آن نفع می برند. 
وی تصریح کرد: افراد مدنظر برای بهره مندی از مفاد این تفاهمنامه 
توسط یک شبکه  متخصص شناسایی می شوند تا اشتغال پایدار با 
عملیاتی کردن بخش های مختلف این تفاهمنامه صورت گیرد.  
ترکمان��ه تأکی��د کرد: تمام پروژه های اش��تغالزایی بنیاد برکت در 
س��امانه بنیاد که به سیس��تم بانکی هم متصل است به صورت به 
روز پایش می شود و عموم مردم می توانند با جستجوی نام شهر 
یا روستا تعداد پروژه های فعال، تسهیات ارائه شده، نام تسهیل 

گر پروژه و مشخصات کامل آن را مشاهده کنید.
در پایان این مراس��م تفاهمنامه 4۰هزار میلیارد تومانی بین بنیاد 
برک��ت و مدی��ران عامل بانک های پارس��یان، ملی، س��په، ملت، 
کارآفرین، تجارت، صادرات، مهرایران و صندوق کارآفرینی امید 

امضا شد.

اخبار کوتاه

بانك و بيمه

تقدیر ازعملکرد بانک مسکن در   تامین مالی طرح نهضت ملی  در نشست کمیسیون   مجلس تسهیالت بانک توسعه تعاون به نهاد های حمایتی از 5500 میلیارد ریال گذشت 
بانک توس��عه تعاون تا ۲6 تیرماه س��ال جاری بخش مهمی از تس��هیات اشتغال 
پایدارروس��تایی و عش��ایری را به معرفی ش��دگان نهادهای حمایتی اختصاص 

داده است. 
به گزارش روزنامه تجارت، بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل در طرح ملی 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری در حدود ۳۰ هزار و ۲5۰ میلیارد ریال تسهیات 
پرداخت کرده است که از این میزان حدود 556۰ میلیارد ریال به معرفی شدگان 
نهادهای حمایتی اختصاص یافته اس��ت. از ناحیه این میزان تس��هیات پرداختی 

۱۳ هزار و ۹۳ طرح توسط مددجویان در سراسر کشور راه اندازی شده است.
 بررس��ی عملکرد ش��عب بانک توس��عه تعاون در سراس��ر کشور نشان می دهد، استان خراسان رضوی با ۸۱6 طرح، 
فارس با ۸۰۰، آذربایجان ش��رقی با ۷4۷، کرمانش��اه با 6۷۲ و کرمان با 5۹۲ طرح در رتبه های اول تا پنجم تعداد 
طرح های مش��مول پرداخت تس��هیات قرار دارند. میزان تس��هیات پرداختی بانک توس��عه تعاون به مددجویان 
نهادهای حمایتی نیز تا ۲6 تیر سال جاری به بیش از 556۰ میلیارد ریال رسیده است.  استان فارس با ۳۸۲ میلیارد 
ریال، خراس��ان رضوی با ۳۷۲ میلیارد، آذربایجان ش��رقی با ۳۰5 میلیارد، کرمانش��اه با ۲۷6 میلیارد و خوزس��تان با 

۲6۰ میلیارد ریال در رتبه های اول تا پنجم میزان پرداخت تسهیات قرار دارند.

 به گزارش روزنامه تجارت به نقل از هیبنا، نشست کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسامی عصر امروز )سه شنبه ۱۱ مردادماه( با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، 
مسعود میرکاظمی معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدرضا 
رضایی رییس کمیسیون عمران مجلس و دیگر نمایندگان این کمیسیون و مدیران 
اقتصادی برگزار شد. محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن نیز از جمله حاضران نشست 
این کمیسیون بود. در این جلسه وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حضور ریاست محترم 
جمهوری در این وزارتخانه و پیگیری اجرای طرح نهضت ملی مسکن توسط آیت اهلل 

رییسی گفت: مساله اصلی اجرای این طرح پرداخت تسهیات برای تولید مسکن است که از این میان برخی بانک ها به 
تعهداتشان برای تخصیص ۲۰ درصد سالیانه تسهیات خود به بخش مسکن عمل نکرده اند. قاسمی با تقدیر از عملکرد 
بانک مسکن برای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن گفت: بانک مسکن تنها بانکی است که به تمامی تکالیف خود در 
تامین مالی این طرح عمل کرده است. رییس کمیسیون عمران مجلس نیز با تشکر از اقدامات بانک مسکن برای تامین 
مالی این طرح از دیگر بانک ها درخواست کرد تا به تکالیف خود در این راستا عمل کنند. گفتنی است، در این نشست مقرر 
شد در خصوص پرداخت تسهیات بانک ها ذیل قانون جهش تولید مسکن در جلسه بعدی کمیسیون عمران مجلس، 

نشست مشابهی با حضور رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های اصلی برگزار شود. 

پرداخت بیش از ۲۰۲ میلیارد ریال وام 
فرزندآوری توسط موسسه اعتباری ملل

 موسسه اعتباری ملل به منظور حمایت از خانواده ها، تعداد 54۲ 
فقره وام فرزندآوری تا پایان تیر ماه به متقاضیان پرداخت کرد  به 
گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری 
ملل: این موسس��ه در راس��تای ایفای مس��ئولیت های اجتماعی و 
کمک به افزایش جمعیت و جوانی جامعه نسبت به اجرایی نمودن 
وام فرزندآوری اقدام نموده اس��ت.  گفتنی اس��ت موسسه اعتباری 
ملل از ابتدای سال تا پایان تیرماه به 54۲ نفر به مبلغ  6۰۰ /۲۰۲  
میلی��ون ری��ال و در تیرم��اه تعداد ۳46 فقره وام فرزندآوری به مبلغ 
۸۰۰/۱۳۱میلیون ریال به واجدین شرایط پرداخت نمود  این گزارش 
می افزاید: متقاضیان محترم می توانند برای فرزندان متولد شده از 
سال ۱4۰۰به بعد حداکثردو سال پس از تولد فرزند خود ،نسبت به 

درخواست وام اقدام نمایند. 

برگزاری نمایشگاه محرم ایران زمین
با فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری شهادت اباعبدهلل الحسین 
)ع( نمایشگاه عکس های محرم ایران زمین برگزار شد. به گزارش 
روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی؛ آثار این نمایشگاه از عکس 
های برتر در سوگواره های محرم ایران زمین در سال های قبل 
انتخاب شده است و در ساختمان های مرکزی بانک ایران زمین 
به نمایش گذاشته شده است. سید محمد حسین استاد مدیر امور 
روابط عمومی بانک ایران زمین هدف از برگزاری این نمایشگاه 
را آشنایی مراجعین و همکاران با آیین و رسوم ماه محرم در نقاط 
مختلف کشور بیان کرد و گفت: سوگواره محرم ایران زمین هر 
س��اله در ایام محرم برگزار می ش��ود و امس��ال نیز طبق ادوار قبل 

ششمین دوره عکاسی این سوگواره برگزار خواهد شد.
 

مدیریت شعب استان البرز برای سومین ماه 
متوالی، صدرنشین   تراکنش خودپردازها 

 مدیریت ش��عب اس��تان های البرز، قم و منطقه غرب تهران در 
تازه ترین آمار منتش��ر ش��ده اداره کل آمار و بودجه برای تحقق 
اهداف کمی، پایش و پویش سال ۱4۰۱، باالترین درصد رشد تعداد 
تراکنش خودپردازها در خرداد ماه سال جاری را داشته اند. به گزارش 
روزنام��ه تج��ارت به نقل از اداره کل روابط عمومی پس��ت بانک 
ایران، بر طبق این آمار و اعام اداره کل بازاریابی و توسعه بازار، 
استان البرز با تحقق ۳/۱۰۸ درصد در رتبه نخست و استان های 
قم و منطقه غرب تهران با ۸/۱۰5 و 6/۹5 درصد در جایگاه دوم 
و سوم، تحقق اهداف کمی، پایش و پویش خردادماه سال جاری 

در افزایش تعداد تراکنش  خودپردازها قرار گرفتند.

فراخوان  تجدید مناقصه عمومی 
زیر سازی و آسفالت معابر روستای حر آباد 

دهیاری حر آباد در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی زیر س��ازی و آس��فالت روس��تای 
ح��ر آب��اد به ش��ماره فراخ��وان ۲۰۰۱۰۹4۸۷4۰۰۰۰۰۲  را از طریق س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی 
دولت)س��تاد( به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  ۱4۰۱/۰5/۰5 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه:  ۱4۰۱/۰5/۱۳
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: ۱4۰۱/۰5/۲4 

زمان بازگشایی پاکت :۱4۰۱/۰5/۲5
مبلغ مناقصه: ۳/۸۳۱/6۱6/6۹۸ ریال  

مبلغ فرایند ارجاع کار:۱۹۱/5۸۰/۸۳5 ریال
پروژه دارای س��همیه قیر رایگان از بنیاد مس��کن انقاب اس��امی شهرس��تان اراک به 

شماره تفاهمنامه ۳۸5/۱4۰۱ مورخ ۱4۰۱/۰۱/۱۸ می باشد.
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد 

مناقصه و ارائه پاکت های الف:آدرس:دهیاری حر آباد  )۰۹۱۸۹6۳5546(
اطالع�ات تم�اس س�امانه س�تاد جه�ت انج�ام مراح�ل عضوی�ت در 

سامانه:مرکز تماس:۸۸۹6۹۷۳۷و۸5۱۹۳۷6۸ 
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/05/05 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/05/13 دهیاری   حر آباد 

ت دوم حر آباد 
نوب

 

وزیر آموزش و پرورش با اش��اره به اینکه بخش��ی از 
اعتبارات س��اخت و مقاوم س��ازی مدارس را خیرین 
مدرسه س��از ب��ر عهده گرفته ان��د، از  مدیران مدارس 
خواست تا جذب خّیرین مدرسه ساز را در دستور کار 
خود قرار دهند.  همزمان با سفر هیئت دولت به استان 
همدان، یوس��ف نوری به عنوان نماینده ویژه رئیس 
جمهور در همدان حضور یافت و ضمن ش��رکت در 
نشست با مدیران مدارس استان همدان به تجلیل از 
خانواده شهدا و شرکت در دیدار چهره به چهره با مردم 
شهرستان نهاوند پرداخت.                 وی در نشست 
ب��ا مدی��ران مدارس نواحی ی��ک و دو همدان، بیان 
کرد: برنامه های بسیار مهمی برای رفع محرومیت و 
فرسودگی مدارس در نظر گرفته شده است که یکی 
از این فعالیت ها، تش��کیل قرارگاه جهادی عملیاتی 
»عدالت تربیتی« و »نصیب آموزشی برابر« است و 

در این حوزه اقدامات خوبی انجام شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: بخش��ی از اعتبار مقاوم سازی 
مدارس اعتبارات اس��تانی اس��ت و بخش دیگر هم با 
کمک خّیرین مدرس��ه س��از است، لذا انتظار می رود 
مدیران مدارس جذب خّیرین مدرسه ساز را در دستور 
کار خ��ود ق��رار دهند. وزی��ر آموزش و پرورش اضافه 

کرد: سفر های استانی می تواند بسیاری از مشکات 
س��اختمان و تجهیزات مدارس را کم  کند و تاکنون 
بی��ش از چند برابر بودجه س��نواتی آموزش و پرورش 
استان ها، در سفرهای رئیس جمهور به آن ها بودجه 
تخصیص یافته است.  نوری درباره قانون رتبه بندی 
معلمان نیز گفت: آئین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان 
در خرداد ماه به تصویب هیأت دولت رسید و کمیسیون 
تلفیق مجلس شورای اسامی به آیین نامه اجرایی ۱۰ 
ایراد گرفت که ۹ ایراد آن در جلس��ات گذش��ته هیات 

دولت رفع شده است و یک ایراد باقی مانده در جلسه 
یکشنبه آینده هیات دولت طرح و بررسی می شود.                      

دیدار با مردم شهرستان نهاوند � 
  نوری با حضور در میز خدمت فرمانداری شهرستان 
نهاون��د ب��ه صورت چهره ب��ه چهره با جمعی از مردم 

این شهرستان دیدار کرد.
وی در ای��ن دیداره��ا ضم��ن اطاع از مش��کات و 
دغدغه های مردم دستورات الزم را در خصوص رفع 

آنها صادر کرد.
تجلیل از خانواده  شهدا  � 

وزی��ر آم��وزش و پرورش ضمن دیدار از خانواده های 
ش��هیدان حاجی بابای��ی، گف��ت: حض��ور در جم��ع 
خانواده های معظم شهدا افتخاری برای ما مسوولین 
اس��ت و انگیزه ما را برای خدمت به جامعه مضاعف 
می کن��د.  گفتن��ی اس��ت در این دی��دار که مدیرکل 
آموزش و پرورش اس��تان، معاونین پرورش��ی و سواد 
آموزی و رییس اداره شاهد و امور ایثارگران آموزش 
و پرورش اس��تان نیز حضور داش��تند، از خانواده این 

شهیدان گرانقدر تجلیل به عمل آمد.

وزیر آموزش و پرورش در نشست با مدیران مدارس همدان:

 جذب خیّرین مدرسه ساز در دستور کار باشد 

 فراخوان  مناقصه عمومی 
جدول گذاری معابر روستای دهنمک 

دهیاری دهنمک در نظر دارد  مناقصه عمومی جدول گذاری معابر روستای دهنمک 
به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹5۰56۰۰۰۰۰۳ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت) 
ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  ۱4۰۱/۰5/۱۳ 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  ۱4۰۱/۰5/۲۲

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: ۱4۰۱/۰6/۰۱ 
زمان بازگشایی پاکت ها :۱4۰۱/۰6/۰۲ 

مبلغ پروژه:۷/5۱4/۸۷۱/۳۸۲ ریال  
مبلغ فرایند ارجاع کار: ۳۷5/۸۹۳/56۹ریال 

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف:آدرس:دهیاری دهنمک)۰۹۱۸۳6۳66۷5(.

اطالع�ات تماس س�امانه س�تاد جهت انج�ام مراحل عضویت در 
سامانه:مرکز تماس:۸۸۹6۹۷۳۷و۸5۱۹۳۷6۸

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/05/13 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/05/25 دهیاری دهنمک

ت اول دهنمک
نوب


