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بانک و بیمه

حضور مدیرعامل بانک مسکن در نشست کمیسیون 
اقتصادی مجلس

عصرآزادی / سرویس بانک و بیمه: مدیرعامل بانک مسکن در نشست کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی با موضوع تامین مالی پروژه   های مسکن و تسریع 

در اجرای طرح نهضت ملی مسکن شرکت کرد.
عصرآزادی - محمد نیاورانی؛به گزارش هیبنا ، نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اس��امی با حضور رستم قاس��می وزیر راه و شهرس��ازی ،علی صالح  آبادی رییس کل بانک 
مرکزی، س��ید مسعود میرکاظمی رییس س��ازمان برنامه و بودجه و محمدرضا پورابراهیمی 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی برگزار شد.
همچنین محمود ش��ایان مدیرعامل بانک مس��کن، اکبر نیکزاد رییس بنیاد مسکن انقاب 
اس��امی و تنی چند از نمایندگان کمیس��یون اقتصادی و مس��ووالن اقتصادی کشور در این 
جلسه حضور داشتند که با دستور کار تامین مالی پروژه های مسکن و تسریع در اجرای طرح 

نهضت ملی مسکن برگزار شد.
در این نشس��ت رس��تم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از عملکرد بانک مسکن در 
تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن عنوان کرد که بانک مسکن تنها بانکی بوده است که به 

تمامی تکالیف خود در این حوزه عمل کرده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این جلسه با بیان اینکه مجلس حمایت های الزم 
برای تحقق اهداف دولت س��یزدهم برای س��اخت 4 میلیون واحد مسکونی را انجام می دهد، 
پیشنهاد داد با حضور نمایندگانی از مجلس، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، همچنین 
بانک مرکزی و ... کارگروهی برای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن تشکیل شود و بسته 
پیشنهادی در این حوزه تهیه شود. در این جلسه راهکارهای مختلف تامین مالی طرح نهضت 
ملی مس��کن مورد بررس��ی قرار گرفت و مواردی همچون فروش اموال و دارایی های دولت، 

تامین مالی از طریق بازار سرمایه و ... مورد ارزیابی قرار گرفت.

 شروع زندگی مشترک ۳۲۱ نفر با تسهیالت
 قرض الحسنه ازدواج موسسه اعتباری ملل

عصرآزادی / س�رویس بانک 
و بیمه: موسس�ه اعتباری ملل 
در راستای ترویج سنت پیامبر 
گرام�ی اس�ام)ص( درتیرم�اه 
ق�رض  تس�هیات  فق�ره   ۳۲۱

الحسنه ازدواج پرداخت کرد.
عصرآزادی  - محمد نیاورانی؛ به 
گزارش روابط عمومی: این موسسه 
از ابتدای س��ال تا پای��ان تیرماه به 
۵۹ ۱۰ نفر ودر تیرماه سال جاری 
به ۳۲۱ نفر از زوجین  تس��هیالت 
ق��رض الحس��نه ازدواج پرداخ��ت 
نموده است.   این گزارش می افزاید: 
هم اکنون در موسسه اعتباری ملل 

تعداد ۷۳۰ نفراز متقاضیان  در نوبت دریافت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج می باشند.

عضو تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد؛

کاهش انحراف منابع بانکی با تامین مالی زنجیره ای
عضو تش�خیص مصلحت نظام گفت: با اجرای طرح تامین مالی زنجیره ای ش�اهد 
کاهش ش�دید انحراف منابع بانکی و کاهش خروج س�رمایه در مسیرهای نادرست 

خواهیم بود.
ب��ه گزارش ایرنا، »علی آقامحمدی« در مراس��م آیی��ن رونمایی از نقش��ه راه تامین مالی 
زنجیره ای در بخش کش��اورزی اظهار داشت: زیرس��اخت هایی که برای کشاورزی قراردادی 
ایجاد شده را در گذشته نبود و بر این اساس شبکه بانکی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان را در این 

سامانه  وارد کرده و امیدواریم بانک مرکزی سال آینده مسیر اصلی را طی کند.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح، شاهد کاهش شدید انحراف منابع بانکی و کاهش خروج 

سرمایه در مسیرهای نادرست خواهیم بود و نظام کنترلی نیز سیستمی می شود.
آقامحمدی تصریح کرد: بحران اوکراین و روسیه نشان داد مقوله کشاورزی و صنعت غذا مانند 
بخش سامت از اهمیت باالیی برخوردار است و اگر کشوری در مسیر اصولی در این بخش حرکت 
نکند، فاجعه بار خواهد بود که این فاجعه در جنگ جهانی دوم در ایران  شاهد بودیم. عضو تشخیص 
مصلحت نظام با اش��اره به اهمیت موضوع برند حال در صنعت غذایی، تاکید کرد: تامین مالی 
زنجیره ای قطعاً ریسک  تولید و هزینه های معاماتی را تا حد بسیاری کاهش خواهد داد و در این 

شرایط به نظر می رسد یکپارچگی بانک ها در این طرح نیز ضرورتی اجتناب ناپذیر باشد.

 در حال حاضر نظام بانکی کشور سهم باالیی 
از مس�ئولیت س�نگین کمک به توانمندسازی 
بخش ه�ای مختلف اقتصادی، تأمین منابع مالی 
و س�رمایه در گردش بنگاه های اقتصادی خرد و 
کان را در مس�یر حرکت به سوی تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی برعهده گرفته است و به  جرأت 
می ت�وان گف�ت بانک ه�ا یک�ی از ارکان اصلی 

دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی هستند.
سیس��تم بانکی با س��رمایه گذاری، حمایت و تأمین 
منابع موردنیاز واحدهای تولیدی و مولد نقش بس��زایی 
در توانمندسازی اقتصاد، توسعه و ایجاد اشتغال دارند. در 
همین راستا، در منظومه اقتصاد مقاومتی، بانک پارسیان 
به عنوان واس��طه در تجهیز و تخصیص منابع به گونه ای 
عمل کرده اس��ت که حامی تولید و اش��تغال باش��د و 
زمینه پیوند سالم و اثرگذار بین سرمایه گذاران و فعاالن 
اقتصادی را مهیا سازد. این بانک ت�الش ک�رده اس�ت تا 
مأموریت ه��ای خ�ود را به عنوان ی�ک بان�ک در عرص�ه 
رونق اقتص�اد مل�ی به درس��تی ب�ه انج�ام رس�انده و در 
همی�ن راس�تا دس���تاوردها و تجربه های ارزش�مندی 
را کس�ب ک�رده اس��ت. همچنین این بانک با حمایت 
از تولی��د داخلی، مش���ارکت و تأمی��ن مالی طرح های 
توسعه ای و هدایت تس�هیالت به س�مت بخش حقیقی 
اقتص��اد، به زعم خود س��هم قابل توجهی در پیش��برد 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی بر عهده داشته است. در 
همین راس��تا، خالصه اقدامات و فعالیت های انجام شده 
به پشتوانگی بانک پارسیان در راستای اقتصاد مقاومتی 

به شرح ذیل است:
مناط�ق  در  اش�تغال  تعمی�ق  و  توس�عه   -۱

روستایی و ایجاد فرصت های شغلی مولد
بسترس��ازی و ایجاد اش��تغال پایدار هم��واره یکی از 

دغدغه دولت هامحس��وب می ش��ود. در این میان یکی 
از مهم ترین نهادها در تأمین اعتبار و ایجاد فرصت های 
شغلی بانک ها هستند. بانک پارسیان در مقام بزرگ ترین 
بانک خصوصی کشور با نقش آفرینی در طرح های بزرگ 
ملی و اقتصادی توانس��ته حضور برجس��ته ای در حوزه 
اش��تغال زایی بخصوص در بخش روس��تایی با رویکرد 
ساماندهی کسب وکارهای خرد داشته باشد. پشتوانگی 
در ایجاد اش��تغال پایدار در بخش روستایی و عشایری 
از دس��تاوردهای افتخارآمیز بانک پارسیان در حمایت 
از اقتصاد ملی اس��ت. در همین زمینه تاکنون مبلغ ۲۵ 
هزار میلیارد ر یال تسهیالت قرض الحسنه به حدود ۶۰ 
هزار طرح اشتغال زایی در مناطق محروم در قالب انعقاد 
تفاهم نامه با بنیاد برکت تخصیص یافته است. همچنین 
بر اس��اس قرارداد سه جانبه مابین بانک پارسیان، بنیاد 
برک��ت و معاونت توس��عه روس��تایی و مناطق محروم 
ریاس��ت جمهوری اعتباری بالغ بر۱،۵۵۳ میلیارد ر یال 
در جهت محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال از سوی بانک 

اختصاص یافته است.
۲- محرومیت زدایی و کمک به ارتقای عدالت 

اجتماعی
محرومیت زدای��ی و ت��الش ب��رای توزی��ع عادالنه 
فرصت ه��ا و مناب��ع مالی یکی از ش��اهراه های تحقق 

سیاس��ت های کل��ی اقتص��اد مقاومتی اس��ت و این 
موضوعی اس��ت ک��ه در سیاس��ت های کالن اقتصاد 
مقاومت��ی بانک پارس��یان هم موردتوج��ه قرارگرفته 
اس��ت. ازاین رو در خصوص اقدامات اثرگذار این بانک 
در حوزه محرومیت زدای��ی و کمک به ارتقای عدالت 
اجتماعی می توان به مشارکت در طرح های انتقال آب 
خلیج ف��ارس به کویر مرکزی ایران و آب ش��یرین کن، 
طرح آب رسانی به شهرها و روستاها و مناطق محروم 
در قالب ۲۱ طرح در ۱۴ اس��تان کشور، تأمین مالی 
طرح گازرسانی به مناطق روستایی، حمایت از مشاغل 
آسیب دیده از کرونا، تأمین اجاره مستاجرین و مخارج 
یارانه بگیران در راس��تای مصوبات ستاد ملی کرونا و 

بانک مرکزی ج.ا.ا. اشاره کرد.
۳- کمک به تأمین امنیت غذا و دارو

در پیش گرفت��ن اقتصاد مقاومتی از تأکیدات مهم 
رهبر معظم انقالب در ش��رایط تحریم اس��ت. یکی از 
ارکان مه��م در اجرای این سیاس��ت توانمندس��ازی 
اقتصاد کش��ور با تکیه بر دانش و توان داخلی اس��ت. 
طی این سال ها یکی از اهرم های فشار بر مردم ایران 
نشانه گیری حوزه سالمت و تأمین دارو از طریق اعمال 
تحریم های ظالمانه از س��وی دش��منان است. یکی از 
حوزه های اقتصاد مقاومتی به ویژه اقتصاد دانش محور 
می تواند در زمینه توسعه سالمتی به کار گرفته شود. 
آنچه در اقتصاد مقاومتی و پیوند آن با حوزه بهداشت 
و درمان مشاهده می شود، ارج نهادن به نیروی داخلی 
و حمایت همه جانبه از تولیدات سالمتی و ارتقادهنده  
بهداشت عمومی و همچنین زایندگی علم داخلی در 
این عرصه اس��ت. بانک پارس��یان با توجه به این امر، 
اقدامات مهمی به ش��رح ذی��ل را در اولویت کاری و 

حمایت خود قرار داده است.

اقتصاد مقاومتی به سبک بانک پارسیان؛ 

پیشگامی در کارآفرینی و حمایت از تولید و اقتصاد دانش بنیان

عصرآزادی / س�رویس بانک و بیمه: مدیرعامل 
بانک ایران زمین گفت: مدیران ما در استان ها با 
درایت و دانش توانس�تند بازار منطقه خود را در 

اختیار گیرند.
به گزارش سرویس بانک و بیمه عصرآزادی، عبدالمجید 
پورس��عید با اعالم این خبر افزود: از مدیران می خواهم 
تا ب��ا برگزاری جلس��ات منظم با همکاران اس��تان در 
ارتقا س��طح علمی آنها در زمینه های مختلف همچون 
بانکداری مدرن، بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک 

این روند و مسیر را ادامه دهند.
وی ایجاد تجربیات جدید برای مشتریان را از اولویت 
های مهم این بانک دانس��ت و اظهارداشت: دیگر معنا و 
مفهوم بانکداری در نظام بانکی، تغییر کرده است. امروز 
بر اساس نیاز مش��تری، سرویس به صورت اختصاصی 
طراحی می ش��ود و در اختیار آن قرار داده می ش��ود. 
عالئق، اولویت ها و سبک زندگی مشتریان مورد بررسی 
قرار می گیرد و بر اس��اس آن خدمات مختص آنها ارائه 
می شود. پورسعید محور اصلی بانک را سرمایه انسانی و 
هم��کاران بیان کرد و گفت: بانک ایران زمین طی چند 
سال گذشته با اتکا به جوانان متخصص، با انگیزه و خالق 
توانست گام های بزرگی در مسیر ارتقا و پیشرفت نظام 

بانکی در کشور و همینطور معرفی چهره جدیدی از ارائه 
س��رویس های بانکی را ارائه کند. وی فعالیت اقتصادی 
امروزی را مبتنی بر شبکه های مجازی بیان کرد و افزود: 

کس��ب وکار ها در حال تغیی��ر و تبدیل به یک فضای 
دیجیتالی هس��تند. در نتیجه اقتص��اد امروز اقتصادی 
دیجیتالی است که از طریق ش��بکه های اجتماعی این 

امکان را به کس��ب وکارها می دهد تا ارتباط مس��تقیم 
بین بانک و مشتریان برقرار کنند و این یک امتیاز مثبت 
ب��رای دو طرف خواهد بود ک��ه در محیطی متفاوت و 
جذاب فعالیت کنند و به سمت پیشرفت و رونق بیشتر 

اقتصادی کشور قدم برداشته شود.
به نوش��ته بنکر، مدیرعامل بانک ایران زمین با اشاره 
ب��ه اینکه ، کلید ارائ��ه خدمات بانک��داری دیجیتال از 
س��ال ها پیش در این بانک زده شد خاطرنشان کرد:  با 
تشکیل تیم های متخصص از همکاران فعال در بانک و 
برگزاری جلسات متعدد در این زمینه و همچنین سفر به 
کشورهایی که در زمینه ارائه خدمات بانکداری دیجیتال 
صاحب نظر بودند و بررسی عملکرد آنان، توانستیم نیاز 
مش��تریان را بسنجیم و خدماتی درخور شأن آنان ارائه 

بدهیم.
وی تقویت اقتصاد دیجیتال در کش��ور را عامل اصلی 
توسعه کسب و کار در کشور دانست و افزود: در عصری 
که کس��ب و کارها فارغ از هیچ خط کش��ی و مرزی در 
کل دنیا در حال فعالیت هس��ت، ما به عنوان یک نهاد 
مالی تمام تالش خود را کرده ایم تا در جهت حمایت از 
این کسب و کارها که بیشترین قشر فعال در این زمینه 

جوانان کشورمان هستند، قدم برداریم.

عصرآزادی / س�رویس بانک  و بیمه: بان�ک کارآفرین به همراه 
هف�ت بانک و ۲ موسس�ه اعتب�اری تفاهمنامه ۴۰ ه�زار میلیارد 
تومانی ایجاد اش�تغال درسراس�ر کش�ور را با بنی�اد برکت امضا 

کردند.
عصرآزادی - محمد نیاورانی؛ به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، 
صبح روز س��ه ش��نبه در مراس��می باحضور وزیراقتصاد، سرپرست ستاد 
اجرای��ی فرمان امام، مدیرعام��ل بنیاد برکت و گروه اقتص��ادی تدبیر و 
مدیران عامل هش��ت بانک در محل نمایشگاه دائمی دستاوردهای ستاد 
اجرایی فرمان امام ، بزرگترین تفاهمنامه ایجاد اش��تغال درکشور به امضا 

رسید.
ابتکار منحصر به فرد ستاد اجرایی فرمان امام 

در این مراسم سید احس��ان خاندوزی وزیراقتصاد و امور دارایی گفت: 
تفاهم ۴۰ هزار میلیاردی برای ایجاد اش��تغال توسط ستاد اجرایی فرمان 
ام��ام یکی از ابت��کارات منحصربه فرد درس��ال های اخیر اس��ت، ویژگی 
طرح ه��ای برک��ت، پایش مرتب ، آنالین رس��یدن تس��هیالت به هدف ، 
پیگیری مش��اغل ایجادشده و حمایت از کارآفرینان است، که موجب می 

شود؛ وام ها هدر نرود.
وی اف��زود: م��ا با هم��کاران خود در ش��بکه نظام بانک ه��ای 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 تسهیالت 
خرد منجر به اش��تغالزایی و توس��عه پروژه های پیشران شوند نه اقدامات 

غیرمولد.
خاندوزی تأکید کرد: تخصیص اعتبارات به مردم به واس��طه نهادهایی 
مانند س��تاد اجرایی فرمان امام که ازطریق تس��هیل گران خود با مردم 
مرتبط هس��تند و بعد از دریافت تس��هیالت، کارآفرین را رها نمی کنند، 

می تواند به الگوی غالب درکشور برای تخصیص بودجه و ارائه تسهیالت 
تبدیل شود.

وزی��ر اقتصاد ادامه داد: ش��بکه بانک��ی به تنهایی امکان اش��تغال زایی 
در کش��ور را ندارد.بنابرای��ن ش��بکه بانک��ی باید با نهاده��ای تخصصی 
ک��ه به صورت مویرگ��ی  توانایی باالیی دارند هماهنگ ش��ده و با ایجاد 
پیونده��ای نه��ادی در راه رس��یدن تس��هیالت به هدفم��ان که همان 
اش��تغال پایدار اس��ت را ایجاد کنیم ، نباید اج��ازه دهیم چرخه معیوب 
 ارای��ه تس��هیالت ب��ه فرد ب��رای ایج��اد اش��تغال غیرثابت تکرار ش��ود. 
وی ادامه داد: گام بعدی باید آن باش��دکه اطلس محرومیت در کش��ور با 
هم افزایی نظام بانکی و س��تاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت و کمیته 

امداد برای افزایش اشتغال، اصالح شده و بهبود و ارتقا پیدا کند.
اجرای تفاهم نامه در چهارصد شهرستان

در ادامه این مراس��م عارف نوروزی سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام 

دراین مراس��م گفت: این تفاهم طی دوسال و در بیش از ۴۰۰ شهرستان 
اجرایی می شود. بنا داشتیم تا پایان سال ۱۴۰۱، از طریق طرح های خرد 
و کالن بخش های مختلف س��تاد مانند برکت و تدبیر، ۳۵۰ هزار شغل را 
در کشور ایجاد کنیم اما با امضای این تفاهمنامه امیدواریم تا پایان سال 

بتوانیم شکرانه ایجاد ۴۰۰ هزارمین شغل در کشور را برگزار کنیم.
وی افزود: برهمین اساس قرار است ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
از محل منابع تسهیالت بانک ها و آورده مردم برای اشتغال عملیاتی شود. 
دراین تفاهمنامه ۴۰۲ شهرس��تان و ۱۰ هزار و ۲۰۰ روستا تحت پوشش 

طرح های اشتغالزایی قرار می گیرند.
ن��وروزی ادام��ه داد: ۶۰ درص��د ای��ن ۴۰ ه��زار میلیارد توم��ان برای 
اش��تغالزایی درس��ال ۱۴۰۱ و ۴۰ درصد باقیمانده هم در س��ال ۱۴۰۲ 

اجرایی خواهد شد.
وی ب��ا اش��اره به وقوع س��یل اخیر در کش��ور نیز گف��ت: بنیاد برکت 
حمای��ت وی��ژه ای از س��یل زدگان خواه��د داش��ت و درق��دم اول قول 
 دادی��م ۲۰۰۰راس دام س��الم بین روس��تاییان س��یل 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 ای�ن تفاهم نام�ه منتفع می 

شوند 
محم��د ترکمانه مدیرعامل بنیاد برکت نیز دراین مراس��م گفت: امروز 
بزرگترین تفاهمنامه ایجاد اشتغال با بانک های کشور را امضا می شود.در 
س��ال جاری و سال آینده قرار است اشتغال پایدار مدنظر با رقم ۴۰ هزار 
میلیارد تومان ایجاد شود که میلیون ها نفر از روستاییان و افراد مستضعف 

جامعه از آن نفع می برند. 
وی تصری��ح کرد: افراد مدنظر ب��رای 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. 
ترکمانه تأکید کرد: تمام پروژه های اش��تغالزایی بنیاد برکت در سامانه 
بنیاد که به سیس��تم بانکی هم متصل اس��ت به صورت به روز پایش می 
ش��ود و عموم مردم می توانند با جس��تجوی نام ش��هر یا روس��تا تعداد 
پروژه های فعال، تس��هیالت ارائه شده، نام تسهیل گر پروژه و مشخصات 

کامل آن را مشاهده کنید.
تفاهم نامه اشتغال

در پایان این مراسم تفاهمنامه ۴۰هزار میلیارد تومانی بین بنیاد برکت 
و مدیران عامل بانک های پارس��یان، ملی، سپه، ملت، کارآفرین، تجارت، 

صادرات، مهرایران و صندوق کارآفرینی امید امضا شد.

در مراسمی با حضور وزیر اقتصاد انجام شد؛
امضای بزرگترین تفاهمنامه ایجاد اشتغال بین ستاد اجرایی فرمان امام و ۸ بانک

بازار منطقه ای در اختیار بانک ایران زمین قرار گرفت
مدیر عامل بانک ایران زمین خبر داد؛

 بانک ملی ایران با هدف ایفای رسالت های اجتماعی خود و با توجه به لزوم تاسیس مراکز 
توانبخشی و نگهداری سالمندان به منظور ارائه خدمات عمومی و تخصصی نگهداری، سامت 
و درمان افراد مطابق با استانداردهای سازمان بهزیستی کشور، در پروژه ساخت و تکمیل 

مرکز توانبخشی شبانه روزی سالمندان مشارکت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، با این هدف، پروژه س��اخت و تکمیل مرکز توانبخش��ی 
شبانه روزی سالمندان با همکاری اداره امور شعب شمال تهران و شعبه دزاشیب بانک و همچنین 
اعطای مجموع ۲۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال تسهیالت مشارکت مدنی در شهرستان پردیس 

اجرا شد. این مرکز به مساحت ۲ هزار متر مربع در چهار طبقه جمعا به مساحت یک هزار و ۷۲۵ 
مترمربع بنای مفید اجرایی شده و در آذرماه امسال به بهره برداری خواهد رسید.  نگهداری روزانه 
از افراد جهت ارایه خدمات تخصصی درحوزه سالمت، توانبخشی و درمان شامل فیزیوتراپی، آب 
درمانی، گفتار درمانی، روانشناسی و …، نگهداری شبانه روزی سالمندان، نگهداری تخصصی پس 
از آسیب های جسمی و عمل های جراحی و نگهداری در دوران نقاهت پس از درمان بیمارستانی 
با ارائه خدمات درمانی روانشناسی، تغذیه، هتلینگ به صورت شبانه روزی زیر نظر کادر تخصصی 

درمان از جمله خدماتی است که در این مرکز ارائه خواهد شد.

مشارکت بانک ملی ایران 
 در اجرای
 طرح مرکز توانبخشی 
سالمندان


