توليدوجتارت

پیامهای شارژ رایگان جعلی است
اپراتور اول به مشترکین خود هشدار داده است پیامهایی که با مضمون ارسال کد جهت دریافت شارژ رایگان برای آنها ارسال میشود ،تبلیغاتی است .به گزارش ایسنا ،این روزها اخباری مبنی
بر سوءاستفاده برخی شرکتها از پیامکهای تبلیغاتی شنیده میشود .یک ماه پیش هم به بهان ه عیدی در عید سعید فطر و دریافت  ۲۰۰گیگابایت اینترنت رایگان موجب فعال شدن ناخواسته
خدمات ارزش افزوده برای برخی مشترکان شده و اخیرا هم با استفاده از مهندسی اجتماعی و پیامهایی که ظاهرا از طرف دوست و آشنا فرستاده میشود ،کاربران را به فعالسازی برخی خدمات
ارزش افزوده ترغیب میکنند .در این راستا محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در صفحه اینستاگرام خود نوشت :همواره مردم از بنده در مواجهه حضوری و یا در فضای
مجازی خواستهاند که با پیامکهای مزاحم تبلیغاتی و فریبکاریها و کالهبرداریهایی که در این زمینه گاهی صورت میگیرد ،مقابله جدی شود.

«ابتکار» گالیه شهروندان درباره برابری قیمت میوه در میادین میوهوترهبار با فروشگاههای خصوصی را بررسی میکند

گرانی میوه در میادین ترهبار؛ آری یا نه؟
.
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در هفتههای اخیر ،گزارشها و گالیههایی از سوی
شهروندان به گوش میرسید که حاکی از گران شدن
میوه و سبزیجات در واحدهای میوه و ترهبار بود .برخی نیز
میگفتند که قیمت محصول در این مراکز فروش ،به قیمت
مراکز خصوصی و میوهفروشیهای معمولی در سطح شهر
رسیده است.
این نارضایتی در تیرماه سال گذشته نیز خبر ساز شده بود .به
طوری که سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان
در سراسر کشور اعالم کرده بود که به تعداد  ۱۴هزار و ۷۳۵
مورد شکایت های مردمی در خصوص میوه و ترهبار از طریق
سازمان های صنعت ،معدن و تجارت سراسر کشور دریافت و
رسیدگی کردهاست .در آن مقطع زمانی ،مجموعا  ۳۰۱هزار و
 ۸۹۰مورد بازرسی از سطح انبارها ،سردخانه های محل نگهداری
میوه ،میادین اصلی و بازارهای میوه و تره بار شهرداری و واحدهای
صنفی مرتبط صورت گرفت که در این بخش ۲۲۶۲مورد بازرسی
از انبارها و سردخانه ها ۹۹ ،هزار و  ۳۷۹مورد نظارت بر عملکرد
بارفروشان میدان مرکزی ۲۵ ،هزار و  ۵۸۵مورد بازرسی از غرفه
های توزیع در سطح میادین میوه و تره بار شهرداری و  ۱۷۴هزار
و  ۵۴۶مورد بازرسی در بخش عاملین صنفی خرده فروش سطح
شهر صورت گرفت .همچنین اقدامات تعزیری در این خصوص
ایجاد شد که در نهایت منجر به تشکیل  ۱۹هزار و  ۷۸۵مورد
پرونده تخلفاتی به ارزش بیش از  ۳.۲میلیار تومان شد .این پرونده
ها شامل تشکیل  ۱۴پرونده تخلف در بخش انبار و سردخانه ها به
ارزش بیش از  ۲۰۰میلیون تومان ۲۹۵۰ ،مورد پرونده در زمینه
تخلفات بارفروشان میدان مرکزی به ارزش بیش از  ۳۰۰میلیون
تومان ۹۳۲ ،مورد پرونده تخلف به ارزش کل بیش از  ۳۰۰میلیون
تومان در سطح میادین میوه و تره بار شهرداری و تعداد  ۱۵هزار
و  ۸۸۹فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از  ۲.۳میلیارد تومان در

بخش عامالن صنفی خردهفروش سطح شهر بود.
گفتنی است الیحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و
میادین و غرفه ها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه
و تره بار فراورده های کشاورزی ) در مرکز پژوهشهای مجلس
قابل دیدن است.
در سال  1374و در دولت دوم هاشمی به دلیل افزایش تورم و
کاهش توان خرید مردم این الیحه احیا گردید و آیین نامه اجرایی
آن به تصویب هیئت وزیران به ریاست حسن حبیبی رسید.
از آن پس تعداد میادین میوه شهرداری که تا آن موقع فقط
هفت مورد بود طی سه سال به نزدیک صد میدان افزایش یافت.
با تکیه بر این سابقه که در فاصله کمتر از  1سال رخ داده بود،
بررسی شکایات مردمی را از شورای شهر و مقام صنفی پاسخگو
در این حوزه انجام دادیم.
مصوبه افزایش اجارهبها در میادین میوه و ترهبار نداریم
مجید فراهانی ،عضو شورای شهر تهران در گفتوگو با «ابتکار»

در خصوص این موضوع گفت :قیمت عرضه میوه و محصوالت
کشاورزی در میادین میوه و ترهبار شهرداری تفاوت زیادی از
لحاظ قیمتی با سایر فروشندگان این محصوالت در بازار دارد که
در واقع در میادین میوه و تره بار ،به لحاظ کیفیت برابر ،قیمت
ارزان تر است .البته باید توجه داشت که سازمان شهرداری تهران
از این محل ها استفاده درآمدزایی ندارد ،بلکه واحدهی فروش را
با کمترین قیمت ها اجاره می دهد و هزینه حاصل از اجاره صرف
نگهداشت سازمان میوه و تره بار میشود.
او افزود :هم اکنون تمام تالش شهرداری بر این است که
با کنترل مناسب ،قیمتهایی که ارائه میشود ،چه به صورت
موردی و چه به صورت انبوه و عمده فروشی ،مناسب باشد.
فراهانی همچنین خاطرنشان کرد :تا کنون مصوبهای مبنی بر
افزایش اجاره بهای واحدها نداشتیم .در خصوص این که گفته
میشود در برخی از میادین میوه و ترهبار ،اجناس گران فروخته
میشود و حتی به قیمت بازار رسیدهاست ،به دلیل آن که بخش

خصوصی عرضه و فروش را انجام میدهد ،شهرداری دخالت ندارد
بلکه نظارت میکند .با این حال اگر گزارشی از گران فروشی در
این میادین داشتهباشیم ،حتما پیگیری و برخورد از سوی شورای
شهر انجام خواهد شد.
قیمت میوه به طور کلی افزایش داشته نه فقط
در میادین ترهبار
سید رضا نورانی ،رئیس اتحاديه ملی محصوالت كشاورزی ايران
توگو با «ابتکار» گفت :ساز و کار شکل گیری اولیه
نیز در گف 
میادین میوه و تره بار توسط شهرداری ،به این منظور بود ه است
که قیمتهای عرضه در این مکانها ،پایین تر از عرضههای سایر
بخشهای فروش باشد تا مردم بتوانند بدون مشکل اقتصادی،
بخش معیشتی مربوط به میوه و تره بار خود را تامین کنند .در
تمام این سالها ،قیمتهای عرضه در این میادین ،پایینتر از
قیمت بازار بوده ،اکنون نیز این روال به قوت خود باقی است.
همچنین مدیریت جدیدی که در سالهای اخیر در این بخش
فعال شده ،این امکان را برای خریداران به وجود آورده است که
خودشان بتوانند جداسازی محصول را انجام دهند و دیگر تحمیل
محصول انجام نمی شود .نورانی در ادامه گفت :اما این موضوع که
مطرح میشود هم اکنون در میادین میوه و تره بار ،گرانفروشی به
چشم میخورد ،در واقع مربوط به این بخش از عرضه نیست .بلکه
به دلیل سرمازدگی بسیاری از باغات در زمستان سال گذشته،
محصوالت کم شده و این معضل باعث افزایش قیمت در عمده
فروشی ها بین  30تا  100درصد و در برخی از محصوالت حتی
بیشتر از  100درصد شدهاست .مانند گیالس و خربزه که افزایش
بیش از  2برابری نسبت به سال گذشته داشتند .با این حال هنوز
میادین میوه و تره بار ،اجناس خود را ارزانتر از سایر فروشگاههای
یکنند.
میوهفروشی ارائه م 
رئیس اتحاديه ملی محصوالت كشاورزی ايران در ادامه گفت:
در شرایط فعلی نیز ناظران شهرداری میتوانند با نظارت در بازار
عمده فروشی و مدیریت تنظیم بار از لحاظ زمانی که بار ارزان به
بازار برسد ،میتوانند از عرضه گرانقیمت در بازار جلوگیری کنند.
همچنین کیفیت میوههای توزیعی در بازار نیز باید کنترل شود
که در نهایت میوه مرغوب به دست مصرف کننده برسد و ارزانی
قیمت مانع کیفیت مناسب نشود.

معاون پژوهشکده پولی و بانکی:

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به تاثیر
فعالیت بازار ثانویه در افت قیمت ارز در روزهای اخیر گفت :باید کاالهایی
که ضرورت کمتری برای پرداخت ارز یارانهای دارد ،به تدریج به سمت بازار
ثانویه هدایت شود.
حمید زمان زاده در گفتوگو با فارس ،درخصوص ایجاد بازار ثانویه ارز ،اظهارکرد :با
توجه به تمهیداتی که برای سامانه نیما و بازار رسمی ارز در نظر گرفته شد و قرار شد
همه تقاضا با ارز  4200تومان تامین شود ،ریسک در بازار غیررسمی افزایش یافت و در
آن شرایط ،عرضه ارز کاهش یافت اما یک سری تقاضاها وجود داشت که در آن سیستم
قابل پاسخگویی نبود.
وی افزود :سیستم رسمی هم با یک موج ثبت سفارش مواجه شد و با توجه به
شکاف در نرخ رسمی و غیررسمی خیلی بهینه نیست که حتی اگر پشتوانه ارزی کافی
هم داریم به همه آن پاسخ دهیم .عمال با این کار یارانه بزرگ ارزی روی کاالهایی که
ضروری نیست پرداخت میشود.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ،با بیان اینکه با توجه به
محدودیتهای ارز رسمی بحث بازار ثانویه شکل گرفت و در یک بازه زمانی کوتاه کار
خود را شروع کرد ،گفت :این اتفاق باعث شد بخش عمدهای از ارز صادراتی بخش
خصوصی که در نرخهای رسمی  4200انگیزه کافی برای عرضه ارز نداشتند ،در آن
بازار انگیزه عرضه پیدا کردند .در واقع در شرایط قبلی بخش عمده ارز حاصل از صادرات
بخش خصوصی عرضه نمیشد و همه منتظر اتفاقات آینده بودند اما هماکنون این
صادرکنندگان ارز خود را در این بازار عرضه میکنند.
به گفته وی اطمینان از اینکه ارز همه صادرکنندگان وارد سیستم میشود باعث

بنگاهها

رئیس اداره روابط عمومی بانک رفاه
منصوب شد

طی حکمی از سوی محمد علی سهمانی مدیرعامل بانک رفاه کورش سعیدی
به سمت رئیس اداره روابط عمومی این بانک منصوب شد.
سعیدی دارای دکترای مدیریت رسانه است و پیش از این عهده دار سمت هایی از
جمله مدیرشعب منطقه یک تهران ،مدیرشعب استان اردبیل و معاون مدیریت شعب
استان های قزوین و مازندران بانک رفاه بوده است.
گفتنی است الهویردی حبیب پور رئیس سابق این اداره به ریاست اداره منابع انسانی
این بانک منصوب شد.

معاون وزیر صنعت معدن تجارت:

بازار ثانویه التهاب کاذب قیمت ارز را
کاهش می دهد
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایدرو در مراسم
تجلیل از برگزیدگان صنعت ،معدن و اصناف زنجان تصریح کرد  :تبادل ارز
در بازار ثانویه بین واردکنندگان و صادرکنندگان شروع شده که قطعا باعث
کاهش التهاب قیمت ارز و مانع سوداگری خواهد شد .
به گزارش ایدرونیوز ،منصور معظمی با تاکید بر ضرورت مشارکت مستمر
کارشناسانه بخش خصوصی صنعت و معدن در بازنگری و تدوین ساز و کارهای
تخصیص ارز و گروه های کاالیی  ،ارائه پیشنهادهای دقیق و سریع کارشناسی شده از
طریق سمنهای تخصصی شد.

جشنواره باشگاه مشتریان بانک کشاورزی تا  12شهریور
تمدید شد
ارزی در این بازار گفت :قطعا همزمان با هدایت مصارف ارزی از نرخ رسمی به بازار
ثانویه ،باید مشموالن عرضه ارز هم در این بازار افزایش یابند .یعنی باید اجازه دهیم
صادرکنندگان پتروشیمی هم بخشی از ارز خود را به این بازار تزریق کنند.
وی افزود :نرخ رسمی ارز که امروز به بیش از  4300تومان رسیده موضوع مهمی
است و باید با توجه به نرخ ارز در بازار ثانویه باید آهنگ تعدیل آن را سرعت بدهیم.
در سه ماه اخیر این نرخ  100تومان رشد کرده اما باید این شکاف بین بازار رسمی و
غیررسمی به تدریج کاهش یابد و نباید اجازه داد در مدت طوالنی این شکاف وجود
داشته باشد.

پروانه بهرهبرداری صنعتی با  231میلیارد و  600میلیون ریال
سرمایه صادر شد که می تواند به اشتغالزایی برای  78هزار و 914
نفر بینجامد .همچنین  302هزار و  414فقره پروانه صنفی در
این  9ماه صادر شد.
بخش معدن
از شروع به کار دولت دوازدهم (شهریورماه  )1396تا پایان
اردیبهشت ماه امسال 770 ،فقره پروانه اکتشاف معدن صادر شد.
همچنین  377گواهی کشف معدن با تناژ ذخیره قطعی بیش
از  621میلیون و  490هزار تن صادر شد که هزینه عملیات
اکتشافی آنها  528میلیارد و  600میلیون ریال برآورد می شود.
در این مدت 504 ،پروانه بهرهبرداری معدن با میزان استخراج
رسمی بیش از  2میلیارد و  992میلیون تن صادر شد که

پیشبینی می شود به اشتغالزایی برای چهار هزار و  158نفر
منجر شود .هفته گذشته وزیر صنعت ،معدن و تجارت در آیین
گرامیداشت روز صنعت و معدن گفت :میزان صادرات غیرنفتی در
 2ماه آغازین امسال 18 ،میلیون و  800هزار تن به ارزش هفت
میلیارد و  700میلیون دالر بود که  5.8میلیارد دالر آن به بخش
صنعت اختصاص داشت و  200میلیون دالر هم سهم بخش
معدن بود .وی افزود :در  2ماه امسال برای تاسیس واحدهای
صنعتی جدید  22.2درصد از نظر تعداد افزایش تقاضا مطرح شده
که بیانگر عالقهمندی مردم به تولید است.
شریعتمداری از وجود حدود  5700معدن فعال در کشور خبر
داد و افزود :به تازگی  40پهنه امیدبخش معدنی شناسایی شده و
بهره برداری از آنها ،افزایش تولید و اشتغال را در پی خواهد داشت.

مدیر روابط عمومی بانک ملت خبر داد

همگامی بانک ملت با برنامه های کاهش مصرف برق در کشور
به دنبال افزایش دمای هوا در اکثر نقاط کشور و اوج گیری مصرف برق،
بانک ملت در راستای همگامی با برنامه های کاهش مصرف برق در کشور و
ایفای نقش در کاهش خاموشی واحدهای صنعتی و اماکن تجاری و مسکونی
اقدامات ویژه ای را به مرحله اجرا گذاشته است.
به گزارش ابتکار ،علی اکبر صابریان مدیرکل روابط عمومی بانک ملت از تدابیر
ویژه این بانک برای صرفه جویی در مصرف برق و تشریک مساعی در برنامه ملی
مدیریت بهینه برق خبر داد و افزود :بانک ملت به عنوان یکی از نهادهای اقتصادی
بزرگ و خدمتگزار ،مدیریت بهینه برق را در دستور کار واحدهای ستادی و شعب
خود در سراسر کشور به ویژه استان هایی که با افزایش دما و مصرف برق مواجه بوده
اند ،قرار داده است .صابریان تغییر ساعت کار واحدهای ستادی و شعب در استان
های تهران ،خراسان رضوی ،خوزستان ،یزد ،کرمانشاه ،بوشهر ،هرمزگان ،سمنان ،شهر
شیراز و برخی شهرهای استان اصفهان ،استفاده از المپ های کم مصرف ،بکارگیری
سیستمهای هوشمند روشنایی در ساختمان ها ،بهینه سازی دمای سیستم های

اخبار

در دیدار معاون وزیر صنعت و رئیس هیات عامل ایدرو با استاندار زنجان،
طرفین بر هماهنگی و همگامی بخش های مختلف برای حمایت از تولید
داخل تاکید کردند .
به گزارش ایدرو نیوز  ،در این دیدار که همزمان با حضور رئیس هیات
عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به منظور شرکت در مراسم
تجلیل از صنعتگران  ،معدنکاران و اصناف زنجان صورت پذیرفت ،منصور
معظمی بر ضرورت توسعه متوازن صنعتی و مبتنی بر مطالعات علمی در
کشور تاکید کرد.

احیای  1150تولیدی در شهرک های صنعتی از آغاز دولت دوازدهم
بررسی آمارهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت نشان
میدهد از آغاز دولت دوازدهم (شهریورماه پارسال) تا
پایان اردیبهشت ماه امسال یک هزار و  150واحد تعطیل
و نیمه تعطیل شهرک های صنعتی به چرخه اقتصادی
بازگشت.
به گزارش ایرنا ،آمارهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت نشان
میدهد با احیای یک هزار و  150واحد تولیدی در شهرکهای
صنعتی 17 ،هزار و  753نفر سر کار خود برگشته اند.
در این مدت  16هزار و  275فقره جواز تاسیس صنعتی با
حدود  1436میلیارد ریال سرمایه صادر شد که پیشبینی
میشود اشتغال  376هزار و  217نفر را به دنبال داشته باشد.
برپایه این آمارها ،در  9ماه یاد شده چهار هزار و  222فقره
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تاکید بر حمایت از تولیدکنندگان در نشست
رئیس هیات عامل ایدرو با استاندار زنجان

تقویت بازار ثانویه قیمت ارز را کاهش میدهد
کاهش فشار تقاضا در بازار غیررسمی شد و به همین دلیل در چند روز اخیر بازار ارز
با شیب نزولی مواجه شد.
زمانزاده تصریح کرد :یارانه ارزی به تدریج باید فقط به کاالهایی اساسی و مورد نیاز
پرداخت شود و دیگر کاالها و خدمات به تدریج به سمت بازار ثانویه ارز هدایت شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا میتوانیم سیاستهایی انجام داد که بازار ثانویه
را مبنای قیمتگذاری بازار غیررسمی قرار داد ،گفت :این بحث به این برمیگردد که
روند آتی بازار ارز ما در کنار روابط بینالملل چه نتایجی خواهد داشت اما یک سیاست
بهینه این است که کاالهایی که ضرورت کمتری برای پرداخت ارز یارانهای دارد ،به
تدریج به سمت بازار ثانویه هدایت شود تا تامین بخش عمده نیاز ارزی به وسیله این
بازار انجام شود .این اقتصاددان ادامه داد :در حال حاضر نیازی به پرداخت ارز رسمی
به بسیاری از کاالها و خدمات مانند ارز مسافرتی نیست؛ پرداخت ارز بر مبنای دالر
 4300تومانی به ارز مسافرتی که اغلب آنها با هدف گردشگری انجام میشود ،قابل
توجیه نیست .بهتر است این مصارف به بازار ثانویه که با نرخ توافقی و باالتری خرید و
فروش میشود ،منتقل شود.
وی در پاسخ به این سوال که روند نزولی نرخ ارز بدون در نظر گرفتن تحوالت
بینالمللی تا چه سطحی ادامه خواهد داشت ،گفت :مساله این است که تحوالت
بینالمللی تاثیر زیادی بر بازار داخلی میگذارد و به صرف اینکه بازار ثانویه ایجاد شود،
نرخ ارز تا مدت زیادی نزولی نخواهد شد .به همین دلیل بازار ثانویه در مدت کوتاهی
اثر خود را بر بازار نشان میدهد و بهای ارز به طور نسبی کاهش مییابد اما عوامل و
مولفههای تعیین کننده قیمت ارز تحوالت بینالمللی است.
زمان زاده درخصوص بخش عرضه ارز در بازار ثانویه پس از افزایش تعداد مصارف
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برودتی در ساختمان ها و فرهنگ سازی در استفاده بهینه از تجهیزات اداری برقی را از
مهم ترین اقدامات بانک ملت در کنترل مصرف برق و ایفای نقش در به حداقل رساندن
خاموشی منازل و واحدهای صنعتی و تجاری ذکر کرد و آن را وظیفه ای ملی در همه
سطوح جامعه و سازمان ها توصیف کرد.
این مقام مسوول در بانک ملت تاکید کرد؛ تغییر ساعت کار شعب در برخی استان ها
وقفه ای در ارایه خدمات به مشتریان ایجاد نکرده و کلیه شعب این بانک در اغلی استان
های ذکر شده از ساعت  6:30صبح آماده ارایه خدمت به مشتریان گرامی هستند.
صابریان در عین حال گفت ساعت فعالیت کار واحدهای بانک در این استان ها براساس
تصمیمات مقامات محلی کمی متفاوت است.
وی همچنین از هموطنان خواست تا حد امکان با استفاده از خدمات غیرحضوری
بانک ملت از قبیل همراه بانک ،اینترنت بانک ،تلفن بانک و پایانه های خودپرداز در
کمترین زمان و بدون نیاز به تردد در سطح شهرها نیازهای بانکی خود را برطرف
کنند.

جشنواره باشگاه مشتریان بانک کشاورزی که از  12بهمن سال  96آغاز
شده است ،با هدف جلب رضایت مشتریان تا روز  12شهریور  1397تمدید و
قرعه کشی جوایز آن به مهرماه سال جاری موکول شد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی ،جوایز این جشنواره شامل یک جایزه نقدی
یک میلیارد ریالی 84 ،کمک هزینه  10میلیون ریالی خرید تبلت و  1312جایزه
نقدی یک میلیون ریالی است .

مشارکت فعال بانک کشاورزی در حمایت  120هزار
میلیارد ریالی دولت ازاشتغال پایدار روستایی و عشایری
بانک کشاورزی با تعهد پرداخت بیش از 50درصد از اعتبار  120هزار
میلیارد ریالی طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری ،سهم عمده
ای در اجرای این طرح بزرگ ملی و حمایت از تولید کاالی باکیفیت
ایرانی دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی ،کالنتری معاون وزیر تعاون  ،کار و رفاه
اجتماعی در جلسه بررسی روند پیشرفت این طرح که باحضور مدیران ادارات و بانک
های سیستان و بلوچستان در مدیریت بانک کشاورزی این استان برگزار شد ،اعالم
کرد :بیش از  600میلیارد ریال وام قرض الحسنه از محل اعتبار  120هزار میلیارد
ریالی طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری به روستاهای مرزی و محروم سیستان
و بلوچستان اختصاص یافته است

تاکید وزیر آموزش و پرورش و مدیرعامل
بانک ملی ایران بر توسعه همکاری های دوجانبه
وزیر آموزش و پرورش با تقدیر از حمایت های بانک ملی ایران در توسعه امور
مرتبط با این وزارتخانه ،تاکید کرد که زمینه های همکاری دو نهاد باید بیش
از پیش گسترش یابد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،سید محمد بطحایی که با هیات
همراه خود در محل بانک حضور یافته بود ،در جلسه ای با اشاره به این که ارتباط
وزارت آموزش و پرورش با بانک ملی ایران دیرینه است ،اظهار کرد :خوشبختانه
بانک همواره درخواست های ما را با روی گشوده و تا حد مقدورات قانونی اجابت
کرده است.
در این دیدار ،محمد رضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران نیز با اشاره به
خدمات گسترده این بانک به مجموعه وزارت آموزش و پرورش در طول سالیان
متمادی گفت :این خدمات از ارائه تسهیالت به فرهنگیان گرفته تا مدرسه سازی
و کمک به توسعه فضاها و امکانات آموزشی ،همه در راستای توسعه کشور بوده
است.
وی افزود :بانک ملی ایران تا کنون  100مدرسه در مناطق محروم کشور احداث
کرده و این روند ادامه خواهد یافت.

