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خودرو در پیچ و خم
طرح های کاغذی
طی روزهای اخیر خودرو روان تر از پیش و سریعتر
از قبل روی کاغذ جــوالن می دهــد .ایــن روزهــا
خبرهای متعددی از طرح های جدید خودرویی
می شنویم .از طرحی که در کمیسیون صنایع
مجلس مطرح است تا طرحی که وزارت صمت
بــرای خــروج خــودروســازان از زیــان قــرار است در
ستاد اقتصادی دولت مطرح کند .در این میان،
طرح تولید خــودروی مدرن و اقتصادی از سوی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح
شده است .هر کدام از این طرح ها جهت گیری
خاصی دارد .طرح های کمیسیون صنایع مجلس
و وزارت صمت بر معضل دو نرخی بودن خودرو
و فاصله قیمتی موجود که موجب رانت گسترده
دالالن شده اســت ،تمرکز دارد و طرح معاونت
علمی ریاست جمهوری ،از نگاه دانش بنیان به
تولید خودروهای مدرن اشاره دارد.واقعیت این
است که خودروسازی ما از دو جنبه دچار مشکل
اساسی است .یک جنبه معضل فعلی و کوتاه مدت
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صنعت خودرو است که خود را در کاهش تولید،
افزایش زیــان مجموعه صنعت خــودرو ،افزایش
شدید قیمت ها و شکل گیری فاصله قیمتی عجیب
در بــازار خــودرو و طمع دالالن برای ورود به این
عرصه نشان می دهد.جنبه دیگر معضل ساختاری
و بلندمدت صنعت خودرو است که خود را در بهای
تمام شده باال ،انحصار و مونتاژکاری و وابستگی
این صنعت به خارج نشان می دهد .در این میان
به نظر می رسد هر کدام از این طرح ها بخشی از
مشکل را دیده است و برای آن راه حل هایی نسبتا
منطقی دارد اما در مجموع برای معضل صنعت
خودرو طرح کالن و چشم انداز مشخصی وجود
ندارد که اصالحات آن را رقم بزند.از جنبه دیگر نیز
می توان به ماجرا نگاه کرد .چهار تحقیق و تفحص
در مجالس دوره های ششم ،هفتم ،نهم و دهم ،به
ویژه تحقیق و تفحص مجلس دهم که در آخرین
روزهای فعالیت آن در اواخر اردیبهشت ماه قرائت
شد ،نکات مهمی از معضالت ریشه ای صنعت
خودرو را نشان می دهد .در این میان دادگاه یکی
از مدیران سابق صنعت خودرو و عالوه بر آن یکی
از بزرگ ترین قطعه سازان کشور نیز سال گذشته
برگزار و منجر به رای دادگــاه و محکومیت هایی
برای متهمان شد .اکنون بحث بر سر این است
که طرح هایی که امروز در ارتباط با صنعت خودرو
روی میز است ،با مسائل مطرح شده در گزارش
های تحقیق و تفحص مجلس و معضالت آشکار
شده صنعت خودرو در دادگاه ها چه نسبتی دارد و

قطار مشهد-گلبهار روی ریل اعتبار
شورای اقتصاد کشور تأمین اعتبار هزارمیلیاردی اوراق مالی اسالمی
را برای پروژه قطار برقی مشهد -گلبهار -چناران به تصویب رساند تا بنا
بر اذعان مدیرعامل شهر جدید گلبهار بهزودی شاهد ریلگذاری این
مسیر باشیم.پروژه قطار حومهای مشهد-گلبهار در سال  ۸۴به تصویب
شورای هماهنگی ترافیک کشور رسید و در سال  ۹۱کلنگ این خط ریلی
به زمین زده شد .قطار برقی مشهد-گلبهار یکی از طرحهای دولت دهم
بود که وعده اتمام آن تا پایان کار این دولت دادهشده بود و بنا بود شهر
جدید گلبهار به متروی مشهد متصل و حدفاصل  40کیلومتری مشهد
تا گلبهار از این طریق سهلالوصولتر شود ،در ادامه چناران نیز به این
پروژه افزودهشد تا شبکه ریلی مشهد به نحوی به خط آهن مشهد  -گرگان
متصل شود .این پروژه مانند بسیاری از پروژههای زیرساختی بنا بود از
طریق فاینانس خارجی تأمین اعتبار شود اما طرف چینی از این پروژه
مانند دیگر پروژههای ریلی عقبنشینی کرد تا مسیر تأمین اعتبار این
پروژه ریلی تغییر یابد .بنا بود در صورت موافقت دولت اوراق خزانه ملی
برای تأمین اعتبار این خط ریلی نیزمنتشر شود.مشروح این مطلب را در
سایت  khorasannews.comبخوانید.

چه راهکاری برای رفع آن ها ارائه می دهد.اجازه
دهید به طــرح هایی که ابتدا گفتیم برگردیم.
واقعیت این است که صنعت خودرو بین مسائل
کالن و مشکالت روزمره سرگردان مانده است.
سال ها انباشت مشکالت ساختاری این صنعت،
اجــازه جراحی در آن را نــداده است .جراحی که
بتواند ساختار شرکت های خودروساز را تغییر
دهد و انبوه شرکت های اقماری آن را سبک کند،
انحصار را با کاهش حمایت ها و زمان دار کردن و
مشروط کردن این حمایت ها کاهش دهد و زیان
انباشته ناشی از دخالت چهره های سیاسی و
مالکیت شتر گاو پلنگی آن را که در قالب مدیریت
نیمه دولتی است ،به سود تبدیل کند ،با این حال
معضل فعلی صنعت خودرو ،درماندگی در تولید
برخی قطعات خاص است که در مقاطعی تا 200
هزار خودروی ناقص را روی دست خودروسازان
میگذارد .اکنون هم اگرچه طرح هایی نظیر تولید
خودروی مدرن در معاونت علمی و فناوری رئیس
جمهور ممکن است فانتزی به نظر برسد و مشکل
روز صنعت خودرو را حل نکند ولی باید توجه داشت
که در هر صورت نه این طرح و نه طرح های وزارت
صمت و کمیسیون صنایع مجلس ،نسخه های
کاملی برای درمان بیماری صنعت خودرو نیست
و اگر هم قرار است این طرح ها گرهی از بخشی
از مشکل صنعت خودرو را باز کند ،در نهایت باید
به فکر طرح جامعی برای حل ریشه ای مشکالت
صنعت خودرو بود ،نه طرح های وصله و پینه ای!

تشکیل کارگروه ویژه برای تعقیب عامالن و آمران
ترور شهید فخری زاده در قوه قضاییه
رئیـس دسـتگاه قضـا گفـت :دادسـتانکل کشـور بـا همـکاری سـتادکل
نیروهـای مسـلح ،سـازمان قضایـی نیروهـای مسـلح ،دسـتگا ههای
اطالعاتـی و امنیتـی ،کارگـروه ویـژهای را بـرای تعقیـب عاملان و آمـران
تـرور تشـکیل دهـد .دسـتگاه هـای اطالعاتـی و امنیتـی در شناسـایی و
انهدام شـبکه نفـوذ در جای جای کشـور و کسـانی کـه از داخل به دشـمن
سـیگنال توطئه میدهند ،لحظهای درنگ نکنند .رئیسـی ادامه داد :در
انجام اقدامات بازدارنده درخصوص دشـمن ،نبایـد کوتاهی کرد چراکه
دشـمن فقط منطق قدرت را میشناسـد .تحریم و ترور دو روی یک سـکه
هسـتند؛ غربیهایی که در مقابل ترور دعوت به خویشتنداری میکنند،
در واقـع به تروریسـتها چـراغ سـبز نشـان میدهند .امید بسـتن بـه رفع
تحریم بـا مذاکره خطاسـت .رئیسـی بـا تأکید بـر این کـه بیشـترین تحریم
هـای دشـمن مربـوط بـه بخـش صنایـع هسـته ای و دفاعـی کشـورمان
اسـت ،گفت :شـهید شـهریاری ها و شـهید فخریزاده هـا با تولیـد قدرت
در حـوزه هسـته ای و دفاعـی تحریـم هـای دشـمنان در ایـن دو عرصـه را
بیاثـر کـرده انـد.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• دالر که می رود باال همه فروشندگان بهانه
می آورنــد و جنس شان را گــران می کنند.
حاال که پایین می آید همه می گویند قیمت
اجناس ما چه ارتباطی با دالر دارد!
•• مسئوالن از یک طرف مغازه ها را تعطیل
میکنندوازطرفدیگر،برایمرغصفدرست
می کنند تا هزاران نفر در یک فضای کوچک
جمع شوند! باید آفرین گفت به این طرز فکر!
•• ستادملیکرونامصوبکردهتمامیکارکنان
دستگاههای اجرایی باید یک سوم سرکارشان
حاضر شوند .ولی متاسفانه برای ما نیروهای
نگهبانیکیازدستگاههایاجراییاینمصوبه
اجــرا نمی شــود .اعتراض که کردیم ،گفتند
همینه که هست و با تمسخر گفتند ان شاءا...
شما هم جزو شهدای سالمت می شید!
•• بنده در بجنورد جلسه دادگــاه داشتم و
حدود  6ساله ساکن مشهد هستم .دو روز
قبل در برگشت از بجنورد متاسفانه دوربین
بــرای من جریمه کرونایی زده چون پالک
بنده پالک سبزوار بوده .لطفا بفرمایید امثال
بنده که عذر موجه برای تردد داشته ایم برای
حذف جریمه باید چه کار کنیم؟
••صــدا و سیما بــا اچ دی کـــردن شبکه ها
مشکالت زیــادی برای ما ایجاد کــرده .وقتی
کانال یابی را انجام می دهیم به فرمت قبلی
برمی گردد .با صدا و سیما تماس گرفتم اما
با حالت ناراحت و عصبانی پاسخ دادند باید
سیستم تون قابلیت اچ وی سی داشته باشه
که  90درصد تلویزیون ها ندارد .یا باید ستاب
باکس بخرید .آخه با این وضعیت اقتصادی و
کروناکههمهجابستههستاینچهکاریبود؟
••چــرا تمام اداره هــای دولــتــی در مناطق
قرمز تعطیل است اما در مشهد جایی تعطیل
نیست؟ لطفا رئیس ستاد کرونای مشهد
توضیح ده ــد .شــایــد کــارمــنــدان مشهدی
واکسن کرونا زده اند و ما خبر نداریم!
••باید بدانید دوربین های سر چهارراه ها
فقط و فقط برای دیدن تصاویر تصادف است
و دیگر هیچ حقی ندارند که با این دوربین
ها خــودروهــا را جریمه کنند زیــرا ماموران

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

راهنمایی و رانندگی حضور فیزیکی دارند
خــودشــان جریمه می کنند و جریمه های
رانندگی غیر حضوری باید حذف شود.
•• مردم عزیز ایران! جوری شرایط اقتصادی
تان را درست کنیم که دیگر به  45هزارتومان
یارانه تان نیازی نداشته باشید چون با پولش
هیچی نمی توانید بخرید!
•• یکی از کارهای غلط بعضی نانوایی ها جمع
کردن ده ها عدد نان مرغوب برای دوستان و
آشنایان شان و در نتیجه معطل کردن مردم
است .اگر هم اعتراض شود گستاخانه می
گویند به هر جا می خواهی شکایت کن .این
مشکلی است که بازرسان این صنف در عین
آگاهی به آن  ،اقدام مناسبی انجام نمی دهند.
•• تعجب است اول سال مرغ حدود۱۰هزار
تــومــان بــود بعد بــا جــوســازی رسید بــه۳۵
تا۴۰هزار تومان! حاال قیمت ۲۷هزار تومان
را مناسب اعالم می کنند! به قول معروف به
مرگ می گیرند که مردم به تب راضی شوند!
•• به مردم بگین کرونا با کسی شوخی نداره
من کارگر نانوایی ام مشتری بدون ماسک
وارد نانوایی می شه بهش تذکر می دیم.
ناراحت می شه می گه بابا آقای بهداشت!
تو را به خدا بگین به فکر خودشون که نیستن
ولــی بقیه زن و بچه دارن .حداقل انسان
باشن و کمی با بقیه مدارا بکنن.
•• قرار بود که دولت وام یک میلیون تومانی
را به کارت یارانه واریز کند که نکرد .قرار بود
به تعداد خانواده برای هر نفر صد هزار تومان
واریز کند ولی انجام نداد .فقط موقع گرانی ها
خوب عمل می کند و به مردم فشار می آورد.
••نمی دانم وجدان مسئولین بانک قوامین
چطور اجازه داده که در استرداد سپرده ما
چهار ســال اســت به حــرف هیچ کس گوش
نمیکنند .ما باید چه کار کنیم؟
••بازنشسته و 70ساله ام .ساعت  11:30در
منزل بودم که برایم پیامک آمده 200هزار
تومان جریمه برای تردد غیر مجاز! در حالی
که ماشین من در پارکینگ بوده! با این اوضاع
باید چه کار کنم؟

نمابر05137009129 :

••جالب است مرغ در عرض چندماه از ۱۵
به  ۳۵تومان رسید .حــاال مسئولین وعده
۲۳تومان را می دهند .سال هاست که همین
ماجرا برای گران کردن اجناس تکرار میشود
و صدای این ملت هم به جایی نمی رسد.
•• چرا قیمت اجناس با میزان درآمدمان این
قدر تفاوت دارد؟ چرا باید به جای پس انداز
درآمد از ذخایری که قب ً
ال داشتیم خرج کنیم
تا زندگی روزمره مان بچرخد؟
••اگر آقای وزیر کار و رئیس تامین اجتماعی
آقــای س ــاالری بــرای مــا مستمری بگیران
نمیتوانند کــاری بکنند .دولــت و مجلس
فکری به حال ما بکنند .حق ما داره ضایع
میشه این حقوق ها با تورم همخوانی ندارد.
راهنمایی مان کنید چه کار کنیم؟
•• سراب،سعدی،سنائی،دانشگاه،جمهوری،
کوشش ،پروین اعتصامی و فداییان اسالم باز
و فعال بودند! چند صد نفر مخل اقتصادی و
دالرفروش در پاتوق شان در مقابل بانک ملی
مرکزی هم در همدیگر می لولند و هنگام عبور
عابر ،به طرفش هجوم می برند! ستاد کرونا
انگار هیچ گونه مقابله ای با این تجمع های غیر
بهداشتی و غیر قانونی نمی کند!
••وقتی یک گل می تونه یک ملت را حتی
بعد از 23سال خوشحال کنه(گل سال 76
خــداداد به استرالیا)چرا هرسال و هرماه
افتخار نسازیم و به این ملت هدیه ندهیم؟
ورزش،اقتصاد ،هنر ،علم ،سیاست و...
••اگــه کــاره ای در ایــن کشور بــودم صــد تا
موشک از انــواع مختلف به اماکن نظامی و
امنیتی اسرائیل می زدم .چه وضعشه؟ چند
دانشمند و افسر ما را می کشند فقط محکوم
میکنیم .بیایید برای یک دفعه به این جنگل
بازی ها پایان دهیم.
•• خیلی دلم می خواد بدونم که مدیران صدا
وسیما ،برنامه «بچه محل»  ۸آذر ماه شبکه ۲
را دیدند و پخشش کردند؟ اگر دیدند؛ خیلی
متاسفم!با چنین مدیرانی ،داریم به قهقرای
ولنگاری می ریم .این چه دلقک بازی هایی
است که در میارن؟!

مدیرعامل بانک تجارت:

پروژه انتقال آب خلیج فارس گامی بلند در توسعه و آبادانی ایران است
مرحله نخست شیرینسازی آب و قطعه اول
انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی ایران،
در سیویکمین برنامه افتتاح طر حهای ملی
کشور با حضور رئیسجمهوری در حالی به
بهرهبرداری رسید که تا دهه فجر مرحله بعدی
آن نیز به پایان میرسد .پــروژه عظیم انتقال
آب خلیجفارس به منطقه فالت مرکزی ایران،
یکی از دســتــاوردهــای مهم اقتصاد ایــران به
شمار م ـیرود و مزیتهای فراوانی بــرای این
منطقه و کشور در بر دارد .مهمترین ویژگی این
طرح تاثیر مثبت بر روند توسعه مناطق جنوبی
و فالت مرکزی کشور و توسعه و سازندگی با
تامین پایدار آب برای بخش صنعت و شرب ،در
استا نهای محروم از منابع آبی است .ویژگی
مهم دیگر این طرح در کنار ایجاد زیرساختهای
موردنیاز برای اجرای پروژههای انتقال آب تا
سه برابر ظرفیت موجود در حوزه شیرینسازی،
آبگیری ،سازههای دریایی ،آزادسازی مسیر
و همچنین توانمندسازی نیروهای داخلی در
بخش مشاوره ،پیمانکاری و مهندسی است.
در شرایط فعلی اقتصادی کشور آن چه فعالیت
یک بانک یا بنگاه اقتصادی را پررنگ جلوه می
دهد ،رسیدگی به امور فرا وظیفهای و توجه ویژه
به مسائل ملی و توسعهای است .رویکردی است
که آن بنگاه فارغ از هزینه فاید ههای معمول
و صرفا با نگاه مسئولیتهای اجتماعی برای
طیف وسیعی از اعضای جامعه انجام میدهد.
بانک تجارت از جمله بانکهای مطرح کشور
است که همواره در آزمون عمل به مسئولیتهای
اجتماعی سربلند بیرون آمــده و مشارکت در
اجرای پروژه انتقال آب خلیج فارس یکی از این
دست اقدامات به شمار می رود.
بزر گترین پروژه آ برسانی منطقه مرکزی
ایران

برنامهها و طرح های متعددی برای تامین آب
منطقه مرکزی ایران اجرا یا در دست اقدام است
که بزرگترین و مهمترین آن انتقال آب از خلیج
فارس به استان های کرمان و یزد است تا ضمن
رفع مشکالت تامین آب شرب این استانها در
رونق چرخ صنعت این استان ها نیز موثر واقع
شود.طرح انتقال آب خلیج فــارس به صنایع

جنوب شرق کشور از پروژه های در دست انجام
بزرگ آب رسانی کشور محسوب می شود که از
سال  ۹۵توسط شرکت تأمین و انتقال آب خلیج
فارس در سه خط در مرحله اجرا قرارگرفته و
آب گل گهر در سیرجان ،مس در سرچشمه
رفسنجان و چادرملوی یزد را تامین میکند و با
اجرای این طرح ،شیرینسازی آب دریا در کنار
خلیج فارس انجام می شود و با  ۷۰۰کیلومتر
خط لوله ،آب برای مصرف صنایع و آب شرب
استان های یزد و کرمان تامین میشود.
تامین مالی طــرح توسط بخش خصوصی و
بانک

رئیسجمهور در مراسم افتتاح مرحله اول
شیرینسازی و قطعه اول خط انتقال آب به
فالت مرکزی ایران گفت :طرح انتقال آب به
فالت مرکزی ایران صنایع ما را متحول میکند
و خط انتقال آب از خلیجفارس ،خط انتقال
امید است ،زیرا فقط آب به فالت مرکزی ایران
نمیرسد بلکه امید منتقل میشود .تامین
مالی طرح یا توسط شرکتهای خصوصی بوده
یا از بانکها تسهیالت گرفتند و امیدوارم بقیه
فازهای آن هم با همین سرعت ادامه پیداکند.
طول این طرح بیش از  ۸۰۰کیلومتر است که
فاز اول آن  ۳۰۵کیلومتر است که امروز افتتاح
میشود .این پروژه در ادامه به مس سرچشمه
میرسد و تا یزد و چادرملو ادامه مییابد.

انــتــقــال آب خــلــیــج فــــارس درگـــــام اول
 ۶هزار میلیارد تومان هزینه دارد

انارکی محمدی ،مدیر مالی طرح انتقال آب
از خلیج فارس به استان های کرمان و یزد در
حاشیه افتتاح طرح گفت :انتقال آب از خلیج
فارس برای بخش صنعت استانهای کرمان و
یزد با اعتباری بالغ بر ۶۰هزار میلیارد ریال در
دست انجام است .در نشست با وزیران صنعت،
معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی در کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی ،مقرر شد به
وسیله هفت بانک عامل  ۲۰هزار میلیارد ریال
تسهیالت به این پروژه اختصاص یابد و ۴۰هزار
میلیارد ریال را معادن گل گهر سیرجان ،مس
سرچشمه رفسنجان و چادرملوی استان یزد
تأمین کنند.
طراحی و اجرا با توان و دانش بومی

از سوی دیگر علیرضا رزمحسینی وزیر صنعت،
معدن و تجارت در مراسم افتتاح ابرپروژه انتقال
آب خلیجفارس به منطقه گلگهر گفت :امروز
نسل ما بزر گترین انتقال آب از دریا به فالت
مرکزی ایران را در دولت تدبیر و امید اجرا کرد
که برای نسلهای آینده به یادگار مانده و میراثی
برای کشور خواهد بود .وی افزود :این طرح با
مشارکت گسترده بخش خصوصی انجام شده
و قرار است شرکتهای توسعهگرا و صنعتی
معدنی ،کشور را بسازند و این شرکتها برای

بقای خود و مردم در این طرح سرمایهگذاری
کردند .وی تصریح کرد :اعتبار پــروژه انتقال
آب از محل منابع بانکی و شرکتهای صنعتی
و معدنی تامین شده است و در این طرح ۱۹۴
شرکت داخلی در  ۱۵استان کشور مشارکت
داشتند و روزانــه هشت هزار نفر در این پروژه
مشغول بهکار بودند و طراحی و اجــرای آن تا
جایی که ممکن بود توسط دانش بومی اجرا
شده است.
عاملیت بانک تجارت در تامین بخشی از
منابع پروژه

دولت آبــادی مدیرعامل بانک تجارت در این
راستا میگوید :زمانی که پروژه انتقال آب خلیج
فارس به بانک تجارت پیشنهاد شد شاید یکی از
معدود پروژههایی بود که پس از طرح موضوع،
با مشارکت و تعامل حداکثری هیئت مدیره به
تصویب رسید و مقدمات اجرایی آن به سرعت
آغاز و این بانک عاملیت تامین بخشی از منابع
این پروژه شامل  186میلیون یورو منابع ارزی
و  1860میلیارد ریال منابع ریالی را عهده دار
شد .بانک تجارت به عنوان بانکی حرفهای،
متخصص و با سابقه در حمایت از بخشهای
مختلف اقتصادی کشور همواره سعی دارد با
تخصیص بهینه و هدفمند منابع صندوق توسعه
ملی ،واسطه مناسبی برای دستیابی به اهداف
ایــن صندوق باشد .هم اکنون بانک تجارت

عالوه بر این پروژه در حوزه نفت و پتروشیمی
 ،شرکت های پتروشیمی دهلران سپهر ،آرین
شیمی ،کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران،
مهندسی و ساختمان صنایع نفت ،توسعه نفت
و گاز صبای کنگان ،آرد سفید اکبری و شیشه
و فلوت کاویان و پروژه های دیگر را نیز از محل
مصوبات صندوق توسعه ملی تامین مالی کرده
است .این بانک در سال جاری که از سوی مقام
معظم رهبری به سال جهش تولید نام گذاری
شده همچنان آمادگی دارد در راستای تحقق
بیش از پیش اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید
کنندگان داخلی  ،شرایط الزم برای اعطای
تسهیالت بیشتر به صنایع مختلف را فراهم
کرده و در اشتغال زایی برای هموطنان نقشی
فعال را ایفا کند.
 5دهه خدمتگزاری با نگاه مسئولیت پذیری
اجتماعی

مدیرعامل بانک تــجــارت در ادام ــه بــا اشــاره
به ایــن که بانک تجارت به عنوان یک بانک
حــرف ـهای ورود بــه پنجمین دهــه از خدمت
گــزاری خود را تجربه می کند ،افــزود :بانک
تجارت وظایف مختلفی را در تامین خدمات
بانکی مورد نیاز مشتریان ،حمایت از فعاالن
اقتصادی در بخش های مختلف و در نهایت
تامین منافع سهامداران خود بر عهده دارد.
مسلما همه اقدامات انجام شده نیز باید در

همین راستا قــرار گیرد .در کنار این وظایف
ذاتی ،بانک تجارت وظیفه بزرگ دیگری را در
قبال جامعه و هموطنان عزیزمان در کشور دارد
که در اصطالح عامه از آن به عنوان مسئولیت
اجتماعی یاد می شود .یکی از افتخارات بانک
در چهل ســال گذشته ایفای نقش فعال در
حوزه مسئولیت های اجتماعی است که انجام
ایــن وظیفه در بخش هــای مختلفی همچون
مشارکت در آزادســازی زندانیان جرایم غیر
عمد ،احداث مدرسه ،حمام و خانه بهداشت
در مناطق محروم ،حفاظت از محیط زیست،
اعطای تسهیالت به اقشار کم برخوردار معرفی
شده توسط کمیته امــداد امام خمینی (ره) و
سازمان بهزیستی ،همکاری با برنامه جهانی
غذا و ...مورد توجه قرار گرفته است .حضور
و مشارکت بانک در اجــرای پــروژه انتقال آب
خلیج فارس نیز با همین دیدگاه انجام شده و
امیدواریم ثمرات آن شکوفایی بیش از پیش
اقتصاد در استانهای برخوردار از این طرح را
فراهم کند .مسلما به سر انجام رسیدن نتیجه
ماه ها تالش دست اندرکاران اجرای یک پروژه
بزرگ همواره با احساسی خوشایند همراه بوده
و گامی بلند برای تحقق رونق و جهش تولید از
رویکردهای موکد مقام معظم رهبری به شمار
می رود .در شرایطی که ایران عزیز از هر سو آماج
تهدیدها و تحریم های مختلف بین المللی است
اجرای چنین پروژه هایی را می توان نمونهای
بارز از اقتصاد مقاومتی دانست .بدون شک بنده
و همکارانم در بانک تجارت از این که توانسته
ایم سهم کوچکی را در اجرایی شدن این پروژه
مهم داشته باشیم خداوند منان را شاکریم و به
شادی هموطنانمان در استانهای دخیل در
این پروژه خرسندیم.

