نوبخت،سخنگوي دولت:

افزايش
 ۶۰درصدي
نرخ برخي کاالها را
تکذيب نميکنيم

4

رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه "قبول ميکنيم در اقتصاد کشور کاستيهايي وجود
دارد که بايد براي رفع آنها تالش کرد" گفت :مردم بايد بدانند ما افزايش  ۵۰تا  ۶۰درصدي
نرخ برخي کاالها را تکذيب نميکنيم.به گزارش تسنيم ،محمدباقر نوبخت در برنامه گفتگوي
ويژه خبري گفت :در  50روز نخست امسال  15ميليارد دالر با نرخ دولتي اختصاص يافت
که از اين مقدار  8ميليارد و  700ميليون دالر پرداخت شد.وي گفت :بانک جهاني و صندوق
بين المللي پول رشد اقتصادي باالي  4درصد براي امسال و سال آينده براي ايران پيشبيني
کردهاند که از متوسط منطقه باالتر است.رئيس سازمان برنامه و بودجه افزود :هماکنون
صادرات ما  22درصد بيشتر از واردات است و در اين زمينه هم وضع خوبي داريم.وي از
مردم خواست به دولت براي ساماندهي بازار ارز و سکه کمک کنند.سخنگوي دولت گفت:
بانک مرکزي بهموقع سکههاي پيشفروششده را عرضه کرده است و قيمتهاي باالتري که

اقتصادي

عضو کميسيون صنايع مجلس:

کاهش تعرفه خودرو را عملياتي خواهيم کرد

دولت بازار خودرو را رها کرده است
يک عضو کميسيون صنايع مجلس با گاليه از اينکه طي چند هفته اخير قيمت
خودرو  ۸۰تا  ۹۰درصد افزايش پيدا کرده است ،گفت :چرا بايد دولت بازار خودرو
را رها کرده و مردم را در بالتکليفي قرار دهد.محمد رضا منصوري در گفتگو
با تسنيم ،با اشاره به اينکه در شرايط موجود و تشديد تحريم ها خودروسازان
داخلي با محدوديت هاي بيشتري روبه رو خواهند شد ،اظهارداشت:در حال
حاضر ما رضايت کاملي از صنعت خودروي کشور نداريم اما شرايط ايجاب
مي کند تا حمايت هاي الزم از اين صنعت اعمال شود.وي با گاليه از اينکه
طي چند هفته اخير قيمت خودرو  80تا  90درصد افزايش پيدا کرده است،
افزود :اين موضوع براي نمايندگان مجلس بسيار سوال برانگيز است که چرا
بايد دولت بازار خودرو را رها کرده و مردم را در بالتکليفي قرار دهد.اين عضو
کميسيون صنايع مجلس شوراي اسالمي تصريح کرد :براساس توافقات به عمل
آمده و البته محاسبه هزينه هاي توليد قرار شده خودروهاي زير  45ميليون
تومان بيشتر از  7درصد گران نشوند تا در ادامه اين تصميم بازار تا حدودي به
سمت آرامش حرکت کند.منصوري با اعالم اينکه بايد با مديريت الزم عرضه
خودرو متناسب با تقاضا باشد ،گفت :در حال حاضر سرمايه سرگردان مردم
به سمت بازار خودرو هدايت شده و سکوت واحدهاي نظارتي هم عاملي شده
تا بازار داللي در اين بخش رونق پيدا کند.وي اضافه کرد :در جلسه آينده
کميسيون صنايع مجلس با دعوت از وزير صنعت برنامه روشن اين وزارتخانه
را براي مديريت بازار خودرو بررسي خواهيم کرد.

۱۲هزار تن روغن پالم تاريخ
مصرف گذشته وارد کشور شد
سال گذشته  ۱۲هزار تن روغن پالم تاريخ مصرف گذشته وارد کشور شده
است.به گزارش تسنيم ،گزارش ها حاکي است ،در سال  96محموله اي
به حجم  12هزار تن روغن پالم که تاريخ مصرف آن هم منقضي
شده بود ،وارد کشور شده است.بر اساس اين گزارش ،دستگاه دولتي
که متولي واردات اين روغن پالم بوده ،گزارش غلطي را به نهادهاي
مسئول در خصوص تاريخ انقضاي اين روغن ها داده است.طبق اخبار
واصله اين محموله که بيش از حجم مصرف داخلي هم هست ،از گمرک
ترخيص شده است.

تامين مالي  ۲۰۰ميليارد ريالي
سيمان سپاهان از بورس کاال
پس از تامين مالي موفق روزسه شنبه سيمان شرق به ارزش  ۳۰۰ميليارد
ريال ،ديروز نيز شرکت سيمان سپاهان  ۲۰۰ميليارد ريال اوراق سلف
موازي استاندارد سيمان تيپ  ۲توليدي خود را در بورس کاال به فروش
رساند تا صنعت سيمان طي دو روز  ۵۰۰ميليارد ريال از بورس کاالي
ايران تامين مالي کند.به گزارش کاالخبر،عرضه اوليه اوراق سلف موازي
استاندارد سيمان تيپ  ۲شرکت سيمان سپاهان (سهامي عام) در نماد
عسپاها به تعداد  ۱۷۸/۵۷۱قرارداد و با قيمت يک ميليون و  ۱۲۰هزار
ريال در هر قرارداد يک تني ،از طريق شرکت کارگزاري بانک تجارت
کل اين اوراق به فروش رفت .قيمت خريد بازارگردان در معامالت ثانويه
برابر است بازارگرداني به روش قيمت بازار با دامنه مظنه يک درصد
و دامنه نوسان منفي و مثبت  ۵درصد.همچنين بازدهي اين اوراق در
سررسيد در دو حالت قابل تبيين است .درصورتي که دارندگان اوراق
نسبت به اعمال اختيار فروش خود به قيمت  ۱۱۸/۵درصد قيمت پايه
درعرضه اوليه اقدام کند ،اين اوراق در سررسيد براي سرمايه گذاران
بازدهي يکساله حداقل  ۱۸/۵درصدي خواهد داشت .اما درصورتيکه
شرکت سيمان سپاهان نسبت به اعمال اختيار خريد خود به قيمت
 ۱۱۹درصد قيمت پايه در عرضه اوليه اقدام کند ،بازدهي ساالنه اوراق
در سررسيد حداکثر  ۱۹درصد خواهد بود.

حسيني خبر داد؛

درآمد  ۹۵۰۰ميليارد توماني دولت
از افزايش نرخ ارز در سال گذشته
عضو کميسيون برنامه و بودجه با بيان اينکه ،بنا به گزارش نهادهاي نظارتي
در پايان سال  ۹۶دولت حدود  ۹۵۰۰ميليارد تومان از افزايش قيمت ارز
منتفع شده است ،گفت:نميشود دولت را مقصر افزايش قيمت ارز دانست
اما اين افزايش درآمد در بودجه جاري صرف شده است.محمد حسيني در
گفتگو با تسنيم؛ با اشاره به درآمدي حدود  9هزار و  500ميليارد تومان از
ما به التفاوت نرخ ارز مبادله اي،گفت:از نوسانات ارز  9هزار و  500ميليارد
درآمد مازاد ايجاد شد که با توجه به اينکه ارز در يد و اختيار دولت بوده و
با قيمت باالتر فروخته شده بايد در سرجمع درآمدهاي نفتي طبقه بندي
مي شد؛ اما دولت آن را در رديف درآمد متفرقه طبقه بندي و استفاده
کرده است.وي با بيان اينکه ،بر اساس گزارش نهادهاي نظارتي در پايان
سال  96دولت حدود  9500ميليارد تومان از افزايش قيمت ارز منتفع
شده است ،گفت :نميشود دولت را مقصر افزايش قيمت ارز دانست اما به
هرحال اين افزايش درآمد در بودجه جاري وجبران هزينهها صرف شده
است.عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت:نرخ تسعير ارز در بودجه
سال قبل  3500تومان ذکر شده بود،هر چه قدر دولت و بانک مرکزي در
مقاطع مختلف ارز را با نرخ باالتري تحت عنوان ارز مداخله اي يا مبادله
اي فروخته باشند درامد بيشتري کسب کرده اند.

»

يك مصوبه يك قانون اين همه معضل ؟!

ادامه از صفحه اول
 -10نتيجه آنكه اگر تعداد همين  25دستگاه را به تعداد خودروهاي خارجي
كه در گستره  17وزارتخانه و صدها شركت دولتي تابعه آنها در زمان حاكميت
قانون بالاجراي حداكثر استفاده از توان توليدي كشور از خارج خريداري شده
اضافه كنيم مصوبات هيئت وزيران از اين باب به مثابه تصميم نادرست منتهي
به اتالف بيت المال خواهد بود.
 -11ختم كالم  .قانونگذار در ماده  22قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور
مصوب  92قوه قضائيه را تكليف كرده شعبه اي از شعب خود را به اين منظور
تشكيل تا به موارد تخلف از مفاد اين قانون رسيدگي كند پرسش از وزير محترم
دادگستري در دولت اين است آيا چنين شعبهاي در دادگستري تشكيل شده اگر
جواب مثبت است تا كنون چند پرونده در آن مطرح و چند راي عليه مسئولين
كدام دستگاه اجرايي صادر شده است؟ و اگر تشكيل نشده است چرا؟
پينوشت ها :
( - )1تصويب نامه شماره  141652مورخ 96/11/9
( -)2نامه شماره  1722182مورخ  96/8/1وزير صنعت ،معدن و تجارت

رئيس کل بانک مرکزي :

بانکها براي ايجاد شغل روستايي
سه هزار ميليارد تومان پول گرفتند

»

پنج شنبه24خرداد 1397
29رمضان 14-1439ژوئن - 2018سال سي و سوم-شماره 9238

فوالدگ ر:

» خبر

در بازار مشاهده ميشود بهواسطه دست به دست شدنها و عدم اطمينان در بازار سکه است.
نوبخت افزود :دولت با قاطعيت اعالم ميکند اگرچه با تشديد تحريمها با مشکالتي روبهرو
خواهيم شد اما براي تأمين مايحتاج عمومي مردم تدابير الزم انديشيده شده است.وي گفت:
بنا بر اعالم بانک جهاني ،بيش از  100ميليارد دالر ذخاير ارزي جمهوري اسالمي ايران است
و توليد ناخالصمان  85ميليارد دالر پيشبيني شده که از پارسال هم بيشتر است.نوبخت
ادامه داد :ميزان توليد خودرو در داخل در دو ماه اول امسال بيش از سالهاي گذشته بوده
است.وي گفت :شوراي رقابت بيش از  7درصد براي افزايش قيمت خودرو لحاظ نکرده است
و بيشتر از آن کار واسطههاست.سخنگوي دولت تصريح کرد :نبايد عدهاي بهبهانه افزايش
قيمت غيررسمي ارز براي کاالهايشان افزايش قيمت نامتعارف در نظر بگيرند.سخنگوي دولت
گفت :حمايت از توليد داخل و مهار کردن تورم در اولويت ماست.

خبر »

رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي ،با بيان
اينکه کاهش تعرفه خودروبا هدف افزايش کيفيت و
رقابت پذيري را عملياتي خواهيم کرد گفت :در طرح
فعلي شيب کاهش تعرفه تند بود که اين بخش قابل
اصالح است.حميد رضا فوالد گر در گفتگوي اختصاصي
با خبرنگار خبرگزاري صداوسيما با اشاره به مجوز قانوني
دولت براي تغييرات تعرفه خودرو بر اساس قانون ارتقاء
کيفي خودرو و تنظيم بازار افزود :دولت درحال حاضر

اين اختيار را دارد و در قانون احکام دائمي توسعه
نيز نبايد موانع غير تعرفه اي و غير فني براي واردات
خودرو تعيين شود.وي با بيان اينکه تحريم هاي جديد
عليه ايران کامال هدفمند است اظهار داشت :در اين
تحريم ها شرکت هاي توليد و تامين کننده قطعات
تحريم شده اند که اين موضوع به معناي امکان پذير
نبودن انتقال تکنولوژي است درحالي که واردات
خودرو به صورت کامل تحريم نشده است بنابراين
تصويب قانون ساماندهي بازار خودرو در اين مقطع به
صالح نيست اما پس از گذر از مقطع فعلي و تعيين
تکليف شرکت هاي خارجي و اروپا درخصوص برجام
اين موضوع بررسي خواهد شد.وي با اشاره به اينکه
قيمتها در سايت وزارت صنعت معدن و تجارت اعالم
مي شود افزود :خودروهاي باالي  45ميليون تومان
با  6/9درصد و خودروهاي کمتراز  45ميليون تومان
 5/7درصد افزايش قيمت خواهد داشت.

پاپ يزاده:

راه اندازي معامالت آتي ،قيمت زعفران را واقعي ميکند
عضوکميسيونکشاورزيمجلسگفت:راهاندازيمعامالت
آتي زعفران موجب شفافسازي قيمت اين محصول
شده و کشاورز با اطمينان ميتواند محصول خود را
با قيمت مشخصي به فروش برساند.به گزارش باشگاه
يزاده با بيان اينکه بعضي از
خبرنگاران جوان؛ عباس پاپ 
محصوالت مانند زعفران ظرفيت بيشتري براي عرضه
در بازار بورس دارند ،اظهار کرد :سال گذشته متوجه
شديم که خريداران عمده زعفران افراد محدود و خاصي
هستند که اين افراد از ماهها قبل از آنکه کشاورزان
محصول خود را برداشت کنند با آنها به توافق ميرسند
که با نرخي مشخص محصول را از کشاورز خريد کنند؛
اما اين عدد توافق شده کفاف هزينههاي کشاورزان را
نميدهد.اين نماينده مجلس با اشاره به خريد توافقي
زعفران توسط سازمان تعاوني روستايي بيان کرد:
در سال جاري سازمان تعاوني روستاني براي خريد
زعفران ورود کرد و بخشي از زعفرانهاي توليدي

توسط اتحاديههاي تعاوني روستايي جذب شد که
اين امر موجب افزايش قيمت زعفران به نفع کشاورزان
شد.پاپيزاده راه اندازي معامالت آتي زعفران در بورس
کاال را مثبت ارزيابي کرد و گفت :راه اندازي معامالت
آتي زعفران موجب ميشود تا قيمت اين محصول به
صورت شفاف از طريق بورس کشف شده و کشاورز
اطمينان حاصل کند که ميتواند محصول خود را با
قيمت مشخصي به فروش برساند.

رئيس کميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران :

 120ميليون دالر يارانه براي واردات کاغذ اختصاص يافت

بخش اقتصادي:رئيس سنديکاي کاغذ و مقواي
کشور با بيان اينکه دولت  ۱۲۰ميليون دالر يارانه
براي واردات کاغذ اختصاص داده است،گفت :با
وجود اينکه پرداخت يارانه  ۴۰۰توماني مابه التفاوت
نرخ ارز،در مقايسه با نرخ دالر رقم کمي به حساب
مي آيد اما در کاهش قيمت ها موثر است.رئيس
کميسيون صنعت اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن و
کشاورزي ايران افزود :نخستين نمايشگاه تخصصي و
بين المللي کاغذ ،مقوا ،فرآورده هاي سلولزي و ماشين
االت تهران با حمايت وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
انجمن ها و تعاوني هاي مرتبط از 6تا 9مردادماه در محل
دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود و
جديدترينتوليداتوخدماتخودرابهنمايشخواهندگذاشت.
ايننمايشگاهباتکيهبرحمايتازتوانمنديهايداخليبرگزار
مي شود و سعي داريم تا راه هاي ورود تکنولوژي هاي
نوين اين حوزه به کشور را هموار کنيم .وي گفت:
اين نمايشگاه به منظور آشنايي فعاالن اين صنعت با
آخرين دستاوردهاي فني وعلمي وتبادل اطالعات
وآشنايي با بازارهاي جديد صادراتي برگزار مي شود.
رييس سنديکاي کاغذ ومقواي کشور افزود :اين

نخستين بار است که صنف توليد کنندگان کاغذ
ومقوا به صورت مجزا نمايشگاه برگزار مي کند واميد
است که اين صنعت در شرايط مناسب تري معرفي
شود.به گزارش خبرنگار ما ،ابوالفضل روغني در جمع
خبرنگاران گفت :کاغذ در توسعه يافتگي کشورها به
عنوان يک فاکتور و متغير تاثيرگذار است همچنين
از لحاظ فرهنگي نيز قابل توجه است.وي افزود :به
طور معمول  900هزار تن کاغذ بستهبندي در کشور

مصرف ميشود همچنين ميزان مصرف کاغذ تحرير و
روزنامه نيز در کشور حدود  380هزار تن است.رئيس
سنديکاي توليدکنندگان کاغذ و مقواي کشور ادامه
داد :روند مصرف کاغذ روزنامه در کشور ما در حال
کاهش است هرچند که اين روند به دليل افزايش
توسعه استفاده از فضاي مجازي در دنيا نيز کاهش
يافته است ،به طوري که مصرف اين نوع کاغذ تا
سال  2015حدود  40ميليون تن کاهش داشته

است.روغني گلپايگاني تصريح کرد :اخذ  ۹درصد
ماليات بر ارزش افزوده از توليدکنندگان آن هم در
حالي که اين ماليات از واردکنندگان کاغذ اخذ نمي
شود از جمله مشکالت صنعت کاغذ کشور است که
استمرار آن نمي تواند موجب تحقق شعار حمايت
از کاالي ايراني باشد.روغني با بيان اينکه رقم مصرف
کاغذ روزنامه کشور نيز به حدود  70هزار تن کاهش
يافته است ،گفت :در حالي که ظرفيت توليد کاغذ
در کشورمان باال است اما به دليل استقبال مناسبي
که بازار داخل به ويژه از توليد کاغذ روزنامه نميکند
ظرفيت خالي زيادي وجود دارد.وي تصريح کرد :سال
گذشته  ۱۰۰هزار تن کاغذ بسته بندي صادر شده که
امسال اين رقم به  ۲۰۰هزار تن خواهد رسيد .اين در
شرايطي است که در واردات کاغذ سود باال نيست
و بيشتر سود متمرکز بر فروش آن است و بنابراين
سرمايه گذاري هاي جديد در کارخانجات جذاب
نيست.روغني گلپايگاني گفت :دربخش کاغذهاي
بهداشتي شرايط توليد بسيار مناسب است و مازاد
برنياز توليد مي شود و مي توانيم براي بازارهاي
صادراتي اقدام کنيم.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
مرحله دوم نوبت اول
شرکت تعاوني مبادالت مزرنشينان پسوه

بنابه به تصويب هيئت مديران جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مرحله دوم نوبت
اول شرکت تعاوني مبادالت مرزنشينان پسوه به اطالع کليه نمايندگان حوزه هاي
شرکت تعاوني منتخب به تاريخ هاي مذکور(پسوه (-)96/3/31کاني مال(-)96/4/4
گردکشانه(-)96/4/4جلديان(-)96/3/31پيرکاني(-)96/4/3زرگاري(-)96/4/2گرده
بن(-)96/4/3قره خضر -96/4/1سيوه گده  ))96/4/1ميرساند که مجمع عمومي
عادي ساليانه مرحله دوم نوبت اول درروز دوشنبه تاريخ  97/4/25ساعت11صبح
درمحل سالن اجتماعات تاالرپيوند واقع درشهرستان پيرانشهر پشت ترمينال
شهرستان تشکيل خواهدشدلذا ازکليه نمايندگان حوزه ها دعوت بعمل مي آيد
که درجلسه مجمع براي تصميم گيري درخصوص دستورات جلسه زير حضوريابند.
دستورجلسه:
 .1استماع گزارش هئيت مديره و بازرسان
.2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي 1396
.3طرح و تصويب گزارش تغيرات سرمايه سال مالي 1396
.4اتخاذتصميم درمورد سود و زيان ويژه سال 1396
.5طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هئيت مديره براي هزينه هاي سال مالي
1397
.6اتخاذ تصميم و تعيين بودجه براي انجام حسابرسي عملکرد سال 1396
.7انتخاب سه نفربازرس اصلي و يک نفر علي االبدل براي مدت يک سال مالي
ضمنا کليه کانديدهاي عضويت درسمت بازرسي بايستي حداکثر تاظرف يک هفته
بعدازانتشاراگهي لغايت  97/3/30مدارک شناسايي ذيل را بامراجعه به دفترشرکت واقع
در شهرستان پيرانشهر خيابان شهيد بهشتي اول خيابان سيدقطب غربي دفترمرکزي
شرکت تعاوني مبادالت مرزنشينان پسوه تحويل نموده و رسيد دريافت دارند.
مدارک شامل فتوکپي شناسنامه و کارت ملي-تصوير گواهي تحصيلي –تصويرگواهي
پايان خدمت -تکميل فرم کانديداتوري عضويت دربازرسي.
تاريخ انتشار97/3/24 :
خ ش97/3/24 :

هئيت مديره شرکت تعاوني مبادالت مرزنشينان پسوه

رئيس کل بانک مرکزي خبر داد ،از مجموع  ۶هزار ميليارد توماني
که قرار بود از صندوق توسعه ملي براي اشتغال روستايي پرداخت
شود ،تاکنون  ۳هزار ميليارد تومان در اختيار بانک هاي عامل قرار
گرفته است.به گزارش تسنيم ،ولي اله سيف در جلسه هماهنگي با
وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي که با حضور مديران عامل بانک هاي
کشاورزي ،پست بانک ،بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفريني اميد
با موضوع بررسي ساز و کار اجرايي برنامه اشتغال روستايي و عشايري
برگزار شد با بيان اينکه انسجام فکري در مجموعه دولت در خصوص
اين برنامه وجود دارد ،افزود :طي اين برنامه ،منابع به صورت هدفمند
و حساب شده در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد و قرار است فرصتي
در اختيار روستائيان و عشاير کشور قرار دهد.وي اضافه کرد :براساس
مصوبه سال گذشته مجلس شوراي اسالمي مقرر شد معادل ريالي
 12هزار ميليارد تومان از طريق صندوق توسعه ملي و بانک هاي عامل
در اختيار متقاضيان روستايي و عشايري قرار گيرد که سهم صندوق
توسعه ملي  6هزار ميليارد تومان و سهم بانک هاي عامل نيز  6هزار
ميليارد تومان است .از اين ميزان تاکنون  3هزار ميليارد تومان توسط
صندوق توسعه ملي در اختيار بانک هاي عامل قرار گرفته است.رئيس
کل بانک مرکزي با تاکيد بر اهميت اين برنامه گفت :اگر بانک هاي
عامل ،مواردي را در بخشنامه هاي ارسالي بانک مرکزي مشاهده
مي کنند که ممکن است در مسير اجراي طرح مانعي ايجاد کند به اين
بانک منعکس کنند تا انعطاف الزم را ايجاد کنيم.سيف با تاکيد بر اينکه
نظام بانکي تجربيات ناموفقي در گذشته داشته است که بايد از آنها
درس گرفت ،گفت :طرح بنگاه هاي زودبازده و طرح ضربتي اشتغال از
مواردي بود كه به توليد و ايجاد اشتغال پايدار منتهي نشد.

عضو کميسيون عمران مجلس:

تحقيق و تفحص از وزارت راه
به دليل گراني مسکن کليد خورد
عضو کميسيون عمران مجلس با اشاره به عدم هماهنگي تيم اقتصادي
دولت  ،داليل نابساماني بازار مسکن را تشريح کرد.به گزارش گروه
اقتصادي خبرگزاري تسنيم ،محمدرضا ملکشاهي با انتقاد از تنش قيمتي
موجود در بازار مسکن ،اظهار کرد :عدم هماهنگي تيم اقتصادي در
دولت نارضايتي هاي مردم از وضعيت اقتصادي را پررنگ تر کرده و به
مشکالت عديده اي منجر شده است.وي با بيان اينکه در ماه هاي اخير
قيمت مصالح ساختماني رشد چندبرابري را تجربه کرده است ،افزود:
سرشکن شدن افزايش قيمت نهادههاي ساختماني و تاثير پذيري آن
از بازارهاي موازي از جمله سکه و ارز ،وضعيت نابسامان فعلي را رقم
زده است.وي با تاکيد بر اينکه متاسفانه اداره امور اقتصادي کشور از
دست دولت خارج شده است ،تصريح کرد :دولت تمام توان خود را
معطوف به نوسازي بافت فرسوده به عنوان تنها برنامه خود در حوزه
مسکن کرده که سرنوشت آن هم مشخص نيست.عضو کميسيون عمران
مجلس در ادامه با اشاره به اينکه باال بودن تعداد خانه هاي خالي در
کشور نمونه بارز عدم توازن ميان عرضه و تقاضاست ،گفت :متاسفانه
سياست هاي دولت به تصميم گيري هاي يک شبه منجر شده که
نتيجه آن وضعيت فعلي و افزايش نارضايتي هاي اجتماعي است .حباب
مسکن امروز به قدري بزرگ شده که امکان تهيه مسکن حتي به عنوان
اجاره براي اقشار ضعيف جامعه سخت شده است.ملکشاهي با ابراز "بايد
در خصوص مسکن زمينه تحقيق و تفحص از وزارت راه و شهرسازي
فراهم شود" تصريح کرد :تجربه نشان داده جلساتي که تاکنون در
حوزه مسکن برگزار شده صرفا گفتار درماني کرده است.

روان سازي شرايط دريافت تسهيالت
از بانک کارگشايي
بانک کارگشايي شرايط پرداخت تسهيالت قرض الحسنه و
جعاله در ازاي ترهين طال را براي مشتريان خود تسهيل کرد.به
گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،با تغيير حدود اختيارات
معامالتي سال جاري بانک کارگشايي ،از اين پس ميزان تسهيالت
قرض الحسنه براي هر نفر حداکثر  20ميليون ريال طي يک قرارداد
و در ازاي ترهين  100گرم طال خواهد بود.
تسهيالت جعاله نيز تا سقف  100ميليون ريال در ازاي ترهين 143
گرم طال به مشتريان پرداخت مي شود.پيش از اين ميزان تسهيالت
قرض الحسنه براي هر نفر حداکثر دو فقره سند  10ميليون ريالي در
ازاي ترهين  72گرم طال در هر قرارداد و تسهيالت جعاله تا سقف
 100ميليون ريال در ازاي ترهين  185گرم طال بوده است.الزم به
ذکر است ،باز پرداخت تسهيالت قرض الحسنه و جعاله کارگشايي
در يک قسط و حداکثر تا يک سال انجام خواهد شد.بانک کارگشايي
از واحدهاي تابعه بانک ملي ايران است که  91سال قدمت دارد و
با سه شعبه در تهران (کارگشايي مرکز ،اميريه و امير کبير) و 46
واحد در سراسر کشور در ازاي ترهين طالآالت به پرداخت تسهيالت
قرض الحسنه جهت نيازهاي ضروري متقاضيان اقدام مي کند.شعبه
مرکزي اين بانک در ميدان محمديه تهران قرار دارد.

اهداي يک ميليارد و 100ميليون ريال
از سوي بانک شهر براي آزادي زندانيان
در راستاي تحقق مسئوليت اجتماعي و با هدف آزادي زندانيان
جرايم غير عمد ،بانک شهر يک ميليارد و  100ميليون ريال به اين
موضوع اختصاص داد.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي
بانک شهر،دکتر حسين محمد پورزرندي با بيان اين مطلب اظهار
کرد:بسياري از زندانيان به دليل اتفاقات ساده و پيشامدهايي که
ممکن است ناخواسته براي هر انساني اتفاق بيافتد به زندان افتاده
و مشکالت مختلفي گريبانگير خود و خانواده آنان شده است.وي
افزود:بانک شهر در ادامه فعاليت هاي خود با محوريت مسئوليت
اجتماعي ،امسال و در ماه مبارک رمضان،مبلغ يک ميليارد و 100
ميليون ريال به منظور آزادي زندانيان جرايم غيرعمد به ستاد ديه
کشور اهدا کرد.وي در ادامه ضمن قدرداني از تمامي کساني که
حامي اين جريان نيکوکارانه بودند ،ابراز اميدواري کرد تا با برداشتن
اين گامهاي خير ،ناهنجاريهاي اجتماعي کاهش يافته و استحکام
خانوادهها و جامعه هرچه بيشتر تقويت شود.

بانک دي در حوزه امنيت
رتبه برتر را به خود اختصاص داد
بانک دي از سوي بانک مرکزي و مراکز نظارتي در حوزه ي امنيت به
ک برترکشور شناخته شد.به گزارش اداره روابط عمومي و
عنوان بان 
تبليغات بانک دي؛محمد علي بخشي زاده،معاون فناوري اطالعات و
ارتباطات الکترونيک بانک دي با اشاره به اهميت نقش امنيت درنظام
بانکي گفت:امنيت سايبري در بانک دي نسبت به سال هاي گذشته
بيشتر شده و تالش ما بر اين است که با بهره گيري از شيوه هاي
روزآمد به مطلوب ترين حد امنيت دست يابيم که در اين راستا
ارتباط گسترده ،مستمر و هدفمندي با مرکز مديريت راهبردي افتا
رياست جمهوري و مرکز کاشف بانک مرکزي ايجاد شده است.وي
در ادامه افزود:حوزه بانکي يکي از کسب و کارهايي است که به
دليل ويژگيهاي خاص خود و بستر اصلي اجرايي و ارتباطي آن
که مبتني بر فناوري اطالعات است،مقوله امنيت اطالعات درآن
در اولويت قرار دارد و توجه به اين مهم در تمام ابعاد کسب و کار
بانکي يک ضرورت است.

