www.asrerasaneh.ir

روزنامه صبح ايران

برگزاری نمایشگاههای
بهاره به اصرار دولت
و مردم

صفحه 2
چهارشنبه 25بهمن  27-1396جمادیاالول 14-1439فوریه2018

ارسال اشتباه پیامک
رجیستر نبودن برای
برخی گوشیها
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نوسان بیسابقه دالر
صرافیهای تهران :دالر نه میخریم و نه میفروشیم!

یادداشت عباسشوکتی

قیمت مسکن  20درصد
پایین میآید

اگر خریداران مسکن دست نگه دارند ،قول میدهم حباب این بازار تخلیه شود و تا
اردیبهشت ماه قیمتها تا  20درصد کاهش خواهد یافت.
شوک یا جهش قیمتی که در چند ماه اخیر توسط برخی سوداگران به بازار مسکن
وارد شده ،کامال سوداگرانه است و بنابراین به مردم توصیه میشود خرید خود را به
تاخیر بیندازند تا قیمتها فروکش کند.
به جرات میگویم که  50تا  70درصد قیمت مسکن حبابگونه است و واقعی
نیست .بنابراین برای سال آینده امیدوارم شاهد یک سیر نزولی باشیم که پیشبینی
میکنم برای اردیبهشت ماه قیمت مسکن حدود  20درصد کاهش خواهد یافت.
اگر مردم فوریتی ندارند ،در حال حاضر مسکن نخرند .متاسفانه افرادی عنوان
میکنند قیمت مسکن رشد کرده ،اما من اولین کسی هستم که میگویم این گونه نیست.
شوکتی با بیان اینکه رکودی در بازار مسکن وجود ندارد گفت :اگر بازار فعلی را
با دهه  80مقایسه کنیم ،متوجه میشویم که بازار مسکن رونق دارد ،اما چون برخی
قیمتهای پیشنهادی بسیار باالتر از توان خریداران است ،قدرت تحرک بیشتر در بازار
مسکن گرفته شده است.
وی در پاسخ به این سوال که بعضا قیمتها که درماههای اخیر در بعضی مناطق
شهر تهران قیمت مسکن  40تا  50درصد رشد کرده است گفت :از قدیم گفتهاند سزای
گرانفروش ،نخریدن است ،پس اگر متقاضیان دست نگه دارند بازار به ثبات واقعی
میرسد.
در عرض یکی دو ماه گذشته ،بعضی قیمتها در منطقه  5از متری  8میلیون تومان
به متری  15میلیون تومان رسیده ،کجای این مساله نشان از رونق دارد  .اگر فروشندگان
عنوان میکنند قیمت مصالح ساختمانی افزایش یافته ،این موضوع ،باید تاثیر خود را
دو سال آینده خود را نشان دهد چه ربطی به االن دارد که مسکن با دالر  3800تومان
ساخته شده است .اگر این داللی یا سوداگری نیست ،چه عنوانی میتوان روی آن
گذاشت.
شوکتی در خصوص تعداد خانههای خالی ،گفت :بطور دقیق  2میلیون و  785هزار
خانه خالی در کشور وجود دارد که بیشتر آنها متعلق به موسسات ،شرکتها و بانکها
است ،اما به اعتقاد من مالیات بر خانههای خالی هم نمیتواند تاثیری در ورود این
خانهها به بازار مصرفی داشته باشد.
وی با بیان اینکه در منطقه یک 30 ،هزار خانه خالی وجود دارد ،گفت :مگر منطقه
یک چقدر وسعت دارد که این مقدار خانه خالی باید در این منطقه روی دست اقتصاد
کشور بماند؛ عمده این واحدها باالی  120متر است و مشتری ندارد.

بانک مسکن اعالم کرد:

 15ابزار رونق بخشی به مسکن

بانک عامل بخش مسکن در راستای تسریع در ورود بخش مسکن به فاز رونق به توسعه ۱۵
ابزار مهم از ابتدای سال جاری تا کنون اقدام کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن  ،بانک مسکن به عنوان بانک عامل بخش مسکن برای
رونق بخشی به حوزه مسکن و ساختمان طی سال جاری ابزارهای تامین مالی این حوزه در 15
مسیر مهم توسعه داده است .بخشی مهمی از این ابزارها در حوزه اعطای تسهیالت خرید مسکن
از محل حساب¬ های پس انداز مسکن جوانان به زوجین و همین طور اعطای تسهیالت بدون
سپرده به صورت انفرادی و زوجین بوده است.
بررسی گزارش عملکرد بانک مسکن طی سال جاری نشان می دهد :این بانک عالوه
بر فعالیت گسترده برای پرداخت تسهیالت با سپرده از محل حساب های پس انداز مسکن
جوانان به زوجین ،تسهیالت بدون سپرده در حالت انفرادی به مبلغ  100میلیون ریال در
حالت انفرادی و  200میلیون ریال در حالت زوجین به گیرندگان سقف تسهیالت از محل
اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن ( افزایش سقف تسهیالت انفردای به
مبالغ  600 ،500و  700میلیون ریال به ترتیب در سایر شهرها ،مراکز استانها و شهرهای
بیش از  200هزار نفر جمعیت و تهران و افزایش سقف تسهیالت زوجین به مبالغ ،800
 1000و  1200میلیون ریال در شهرهای مذکور) اقدام کرده است.
در عین حال یکی از اقدامات مهم بانک مسکن در راستای تسهیل شرایط ورود متقاضیان خرید
ش اقساطی مسکن از
مسکن به بازار به ویژه خانه اولی ها ،برقراری امکان تجمیع تسهیالت فرو 
محل حسابهای صندوق پسانداز مسکن ،پسانداز مسکن جوانان و صندوق پسانداز ساخت
مسکن با تسهیالت بدون سپرده ( تا سقف تسهیالتی  600 ،500 ،400میلیون ریال به ترتیب در
سایر شهرها ،مراکز استانها و شهرهای بیش از  200هزار نفر جمعیت و تهران) بوده است .همین
طور بانک مسکن طی سال جاری سقف تسهیالت جعاله بدون سپرده را از  100میلیون ریال به
 200میلیون ریال افزایش داد.
از دیگر اقدامات سیاستی بانک مسکن ،تدوین ،تصویب و ابالغ سند راهبردی و برنامه
استراتژیک پنج ساله بانک مسکن افق  ، 1400رونمایی از سامانه جامع خدمات بازار سرمایه
به منظور برقراری و تسهیل امکان دسترسی آحاد مردم به ابزارهای بازار سرمایه جهت خرید و
فروش سهام و صکوک ارائه شده در بازار بوروس و فرابورس (سامانه راهکار بانکی) و فروش
اوراق رهنی از طریق شعب منتخب در راستای ارائه خدمات بانکداری سرمایهگذاری بوده است.
عالوه بر این بانک عامل بخش مسکن اوراق مشارکت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای
نیم ه تمام دولت به تاریخ  9آذرماه سال گذشته را به فروش رسانده و واگذار کرده است
یکی از اقدامات مهم بانک مسکن در سال جاری برای زوج¬ های جوان که منجر به کاهش
صف متقاضیان دریافت تسهیالت ازدواج شد ،اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیالت قرض¬
الحسنه ازدواج بود .در قالب این طرح به تعداد  43هزار و  993فقره تسهیالت به مبلغ  4هزار و
 604میلیارد ریال تا پایان آذرماه  96به متقاضیان پرداخت شد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن ،افتتاح مرکز توسعه و کارآفرینی ،ارائه خدمات بانکداری
شرکتی و بانکداری سرمایهگذاری در شعب منتخب بانک مسکن از دیگر ابزارهای به کار گرفته
ازسوی بانک مسکن در این حوزه بوده است.
همین طور از آنجاکه یکی از اهداف مهم دولت دوازدهم در حوزه مسکن بازآفرینی
بافت¬ های ناکارآمد شهری اعالم شده مشارکت بانک عامل بخش مسکن در کلنگزنی
پروژه  100واحدی در محله سیروس تهران در راستای احیا و بازسازی بافت فرسوده و
ناکارآمد شهری از اقدامات مهم این بانک در این حوزه تلقی می شود .همچنین تجهیز بالغ
بر  238هزار و  754میلیارد ریال منابع مالی ( 931ر 93میلیارد ریال جذب سپرده823 ،ر139
میلیارد ریال وصول مطالبات000 ،ر 5میلیارد ریال خط اعتباری جدید) و همچنین کاهش
قیمت تمام شده پول به میزان  1.6درصد نسبت به پایان سال  ، 1395در سال جاری از سوی
بانک مسکن انجام شده است.
بانک مسکن به عنوان تنها بانک عامل فعال در حوزه پرداخت تسهیالت مسکن مهر در سال
جاری نیز همچون سال¬ های گذشته به صورت موثر در این حوزه فعالیت کرده است .محتوای
گزارش عملکرد سال جاری بانک مسکن حاکی از پرداخت بالغ بر  524هزار میلیارد ریال
خ سودهای  7 ،9و  4درصد ( به ترتیب در تهران ،مراکز استانها و سایر
تسهیالت طرح مهر با نر 
شهرها و روستاها) جهت احداث 2میلیون و  300هزار واحد مسکونی (تا سقف انفرادی 400
میلیون ریال) و همچنین فروش اقساطی تعداد بیش از یک میلیون و  795واحد به مبلغ  403و 760
میلیارد ریال از ابتدای اجرای طرح تا پایان آذر ماه  1396بوده است.
اعطای تسهیالت به مبلغ  143هزار و  610میلیارد ریال طی  9ماهه ابتدای سال جاری ،اعطای
تسهیالت خرید واحد مسکونی به مبلغ  59هزار و  110میلیارد ریال با رشد  51درصدی در تعداد
نسبت به مدت مشابه سال قبل از ابتدای سال جاری نیز از دیگر فعالیت بانک مسکن در حوزه
تامین مالی بخش مسکن بوده است .از سوی دیگر تأمین مالی  321هزار و  640واحد مسکونی
با پرداخت تسهیالت خرید ،ساخت ،جعاله و واگذاری سهمالشرکه از ابتدای سال جاری ،ایفای
نقش محوری در اعطای تسهیالت بافت فرسوده به جهت تأمین مالی بیشش از  35هزار واحد
مسکونی از ابتدای اجرای طرح تا پایان آذر ماه امسال نیز توسط بانک عامل بخش مسکن برای
تسریع ورود بخش مسکن به فاز رونق انجام شده است.
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طی روزهای گذشته دالر با نوسانات چشمگیری رو به رو شد تا جایی
که امروز به مرز ۵هزار تومان هم رسید در جریان معامالت امروز بسیاری از
صرافیها ،نه دالر میخریدند و نه دالری برای فروش داشتند!
دالر از هفته گذشته تاکنون روند صعودی بیسابقهای را تجربه کرده چنانچه
دیروز به باالترین نرخ خود یعنی  ۴۹۲۵تومان در بازار آزاد هم رسید.
البته این نرخ در بسیاری از صرافیها متغیر است و در روز سهشنبه از نرخ
 ۴۷۷۴تا  ۴۷۹۰تومان برای خرید و از  ۴۷۸۴تا  ۴۹۲۵برای فروش در نوسان

بود.از اوایل هفته گذشته تاکنون نرخ دالر در بازار آزاد ۲۶۰تومان و نسبت به
ابتدای هفته جاری ۱۵۰تومان افزایش پیدا کرده است.
از صفهای طوالنی مقابل صرافیها در هفته گذشته ،افزایش نرخ ارز
روزهای آتی مشخص شده بود هرچند بانک مرکزی بارها وعده تثبیت نرخ
ارز و تنظیم بازار را داده اما هنوز در انجام این کار موفق نبوده است.
این در حالی است که بسیاری از صرافیها در روزهای پر نوسان تابلوهای
خود را صفر میکنند و معامالت خرید و فروش انجام نمیدهند .امروز هم

از آن روزهای پر نوسان مستثنی نبوده و قریب به اتفاق بسیاری از صرافیها
معامله دالر هم در بخش فروش و هم خرید را انجام نمیدادند تا نرخ ارز
به ثبات برسد.بسیاری از کارشناسان معتقدند شیب تند افزایش نرخ دالر تا
پایان سال به دلیل افزایش تقاضای مردم و بدهیهای دولت ،ادامه دار خواهد
بود و نرخ دالر از نرخ کنونی هم فراتر خواهد رفت و برخی دیگر معتقدند
نرخ دالر تثبیت خواهد شد اما آنچه که از نوسانات اخیر شاهد هستیم نرخ
ارز تا پایان سال جاری ،همچنان حالت صعودی خواهد داشت.

عناوين مهم

هدف گذاری
۲میلیارد دالری برای
صادرات سنگ
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رونمایی از
پروژه صدور پروانه
ساختمانی  7روزه
در تهران

خط قرمز روی سبد معیشت!
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گ اقتصادی؛
استفاده از نظرمردم در مسائل بزر 

نوبخت :مردم اینقدر برای ورود به بازار ارز هول نباشند

سخنگوی دولت گفت :با توافق مجلس احتماالً روند اعطا
یارانه به روش کنونی خواهد بود.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح سهشنبه در
نشست با خبرنگاران اظهارداشت :راهپیمایی واقعا تماشایی
با تعبیر رهبر انقالب در  22بهمن نشانگر این بود که مردم
همچنان پای انقالبشان ایستادهاند و درود خدا بر این مردم فهیم،
مقاوم و ایستاده.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از فارس ،وی
تصریحکرد :بر اساس گزارش بانک جهانی وضعیت تولید درآمد
و فاصله دهکها و ضریب جینی کشور نه تنها نسبت به قبل
انقالب که االن در مقایسه با کشورهایی چون آمریکا ،روسیه،
چین و ترکیه بهتر است و این که ما  3میلیون بیکار و مشکالت
اقتصادی داریم به جای خود قرار دارد اما دستاوردهای انقالب
مختص به هیچ دولتی نیست ،بلکه مختص انقالب است.
نوبخت در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی پرداخت
یارانهها اظهار کرد :ما تبصره  18را از  14جدا کردیم و دو نکته
برای پرداخت یارانهها در نظر داریم؛ یک اینکه به خانوادههای
واقعا نیازمند یارانه بدهیم ،دو این که به خانوادههایی یارانه بدهیم
که زیر خط مستمریبگیران قرار دارند و دریافتی آنان  193هزار
تومان است چرا که قصد ما ریشهکن کردن فقر مطلق است.
نوبخت با تاکید بر اینکه سیاست دولت ،گشتن در حساب
های مردم نیست ،بیان داشت :دولت قصد دارد از محل افزایش
قیمت حاملهای انرژی 100 ،هزار واحد مسکن فرسوده را
نوسازی کند ،ناوگان حمل و نقل عمومی را نو کند که منجر
به ایجاد حدود  25هزار شغل میشود و البته که ما بدون موافقت
مجلس ،قانون یارانهها را اجرایی نمیکنیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پس
از سخنان رئیس جمهوری در  22بهمن و تاکید بر استفاده از
ظرفیت اصل  59قانون اساسی ،آیا دولت برنامهای برای برگزاری
رفراندوم در نظر دارد ،تصریح کرد :استناد آقای رئیسجمهور به
اصل  59قانون اساسی بود که نشان میدهد در مسائل اقتصادی
و رخدادهای بزرگ می توان از نظرات مردم استفاده کرد و این
از نقاط قوت قانون اساسی ماست که پاسخگوی شرایط است.
نوبخت با اشاره به اقدامات دولت برای پیشبرد طرح
اصالحات اقتصادی اظهار کرد :ما در برنامه بودجه به اصالح
روش بودجهریزی پرداختیم و بودجه  340دستگاه را بر اساس
قیمتها واریز کردیم و بیش از  800طرح و پروژه ملی را استاتی
کردیم و در نهایت بودجه برخی از دستگاهها را شفاف کردیم که
این امر سبب شد بودجه امسال شفاف دیده شد.
وی ادامه داد :خود من در  16دوره بودجهریزی حضور
داشتم و می دیدم که هیچ مکتوبی داده نمی شد و تنها یک سی
دی میدادند که میگفتند میتوانید آن را باز کنید در حالیکه قفل
بود! اما ما بر اساس واقعیتها منابع را تعیین کردیم .سیاست ما
در سال  97کاهش فقر مطلق است و برای یک میلیون و  33هزار
فرصت شغلی برنامهریزی کردیم.
سخنگوی دولت افزود :ما برنامههای خودمان برای نوسازی
ناوگان ،ترمیم بافتهای فرسوده و آلودگی هوا ارائه کردیم و
از سیاستهای خودمان عقبنشینی نمیکنیم چرا که میدانیم
پاسخگویی یک امر قابل انعطاف است و باید به مردم پاسخ
دهیم.
نوبخت در واکنش به پرسشی در زمینه صحت موضوع انجام
نشدن همکاریهای الزم از سوی وزارت اطالعات برای معرفی
مدیران دو تابیعتی ،گفت :وزارت اطالعات همکاریهایی با قوه
قضائیه دارد و از وزیر اطالعات میخواهم که پاسخ دادستان
محترم کشور را در این زمینه بدهند.
نوبخت همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا این
موضوع که آلمان ،فرانسه و انگلیس به دلیل درخواست رژیم
صهیونیستی در زمینه توان موشکی و حضور منطقهای ایران،
به رئیسجمهوری هشدار دادهاند ،صحت دارد یا نه ،گفت:
من با چنین مطلبی مواجه نشدهام اما به کسی ربطی ندارد در
سیاستهای منطقهای ما دخالت کند کسانی که نباید در منطقه
آفتابی شوند ،کشورهایی هستند که هزاران کیلومتر با ما فاصله
دارند.
وی همچنین گفت :وقتی یک زندانی در اختیار قوه قضائیه
قرار میگیرد ،امانت ما است .دشمنان از این حوادث سوءاستفاده
میکنند و خودمان باید بدانیم که وقتی یک زندانی در اختیار

ما قرار گرفت ه است ،باید از او مراقبت و صیانت کنیم ،بنابراین
اگر واقعا تقصیر و قصوری صورت گرفته است انتظار میرود
این پیگیری صورت بگیرد و رئیسجمهور پیگیر خودکشی یک
فعال محیطزیست است و انتظارمان این است قوه قضائیه این
موضوع را پیگیری کند و بدانیم باید از یک زندانی صیانت شود.
سخنگوی دولت درباره نرخ ارز هم گفت :از ملت
میخواهیم به کشورمان کمک کنند و برای وارد شدن به بازار
هول نکنند؛ خبر دارم بانک مرکزی برای این موضوع برنامه دارد
و حتما قیمت ارز به جایگاه خود برمیگردد.
نوبخت در ادامه این نشست گفت :مجلس نظرش بر این
است که بهجای افزایش حاملهای انرژی 3هزار میلیارد از
افزایش مالیات و حقوق گمرکی در اختیار دولت قرار دهند.
وی همچنین تصریحکرد :اصل  59قانون اساسی اجازه
میدهد در مسائل بزرگ از جمله مباحث اقتصادی از نظر مردم
استفاده کرد این نشان ازانعطاف پذیری و قوت قانون اساسی
دارد.
نوبخت افزود :ما یک اصالح ساختاری در روش بودجه
ریزی انجام دادیم و  340ردیف و دستگاه را بر اساس قیمت
تمام شده محاسبه کردیم .عمده بودجه را به سمت استان ها
سوق دادیم و بیش از  800طرح و پروژه ملی را استانی کردیم.
سیاست ما در سال  97کاهش فقر مطلق ،اشتغال و کاهش نرخ
بیکاری است.
وی اضافه کرد :دنیا با مالیات اداره می شود مالیات یک در آمد
سالم است اما نرخ مالیات ما افزایش پیدا نکرده است .با شرکت
های فرانسوی قرارداد بسته ایم تا از سامانه های آنان جهت اخذ
مالیات استفاده کنیم.
نوبخت در ادامه گفت :ما باید به تجمیع یاران و وفاداران
انقالب بیافزاییم .با یک چارچوب فراخ هر آنکه قانون اساسی
را قبول دارد انقالبی است ،با این نگاه خیلی از آنها که بیرون
گذاشته اند را باید برگردانیم و باید حتما در داخل انسجام داشته
باشیم؛ اگر اشکاالتی در کشور است به خاطر قانون اساسی
نیست بخاطر عدم اجرای کامل قانون اساسی است که رییس
جمهور به آن اعتقاد دارد.
وی خاطرنشان کرد :ما اجماع اروپا و آمریکا را شکستیم
هیچگاه نمی بینیم رییس جمهور آمریکا سخنی بگوید و اتحادیه
اروپا همزمان آن را نفی کند.
سخنگوی دولت درباره وضعیت بازار در شب عید اظهار
کرد :نظام بانکی کشور تمهیدات الزم را در این زمینه برای تامین
اسکناسهای مردم اندیشیده است و وزارتخانههای صنعت و
کشاورزی هم برای تدارک میوه شب عید و مایحتاج آن روزها
تمهیدات را اندیشیدهاند و تامین کردهاند و انشاءاهلل امسال هیچ
مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا بانک مرکزی
سپردههای مردم را در هیچ موسسه یا بانک چه دولتی و چه
غیردولتی تضمین نمیکند ،تصریح کرد :بازار پول ما خود
بانکها هستند و بانکها هم کامال سپردههای مردم را در اختیار
دارند و نظام بانکی بسیار مطمئن است پس نباید صحبتهای
معاون بانک مرکزی در این خصوص را مبنای عمل قرار دهیم؛
چرا که کار بانک مرکزی کنترل و نظارت است و سپردههای
قانونی بانکهای دولتی بر خالف موسسات غیرمجاز داده
میشود و قطعا بانک مرکزی هم در این زمینه وارد میشود و
کنترل خود را انجام میدهد.
نوبخت ادامه داد :سخنان معاون بانک مرکزی از این بانک
نفی مسئولیت نمیکند و نظام بانکی با اقتدار به کنترل و نظارت
مشغول است و از سپردههای قانونی با هدف پشتیبانی بهره
میبرد و وضعیت ما هم در بازار سرمایه خودمان و حتی در
منطقه وضعیت خوبی است و البته از بانک مرکزی هم برای
اینکه اجازه نداد مشکالت و دریافت سپرده از مردم از سوی
موسسات غیرمجاز گستردهتر شود قدردانیم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه وقتی چیزی گران شود همه
فکر میکنند با خرید آن سود خواهند کرد و نوسانات بازار ارز به
دلیل افزایش خرید ارز بوده است ،اظهار کرد :قطعا چنین نوسانی
قابل قبول نیست ،زیرا با این روند زیان جدی متوجه پول کشور
میشود و دولت به هیچ وجه با کاهش ارزش پول ملی موافق
نیست و امیدواریم بانک مرکزی برای کنترل این بازار اقدامات

الزم را انجام دهد .البته بانک مرکزی برنامههایی دارد که به زودی
اجرا خواهد شد چرا که تا امروز هم بانک مرکزی بسیار تحمل
کرده است تا با سازوکار رایج ثبات در بازار ارز ایجاد شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای تقویت
احزاب در کشور و سخنان رییسجمهوری درباره ظرفیت اصل
 59قانون اساسی ،اظهار کرد :اصل  59و سایر اصول مغفول مانده
قانون اساسی را باید مورد توجه قرار دهیم و بدانیم که هر کس
که قانون اساسی را قبول دارد انقالبی است پس بر اساس این
نگاه باید کسانی را که از گردونه بیرون گذاشتهایم اضافهشان
کنیم و من نیز میدانم که نگاه عمیق رییسجمهوری به مسائل
اجتماعی چگونه است و ایشان به گفتههای خودش در این زمینه
اعتقاد دارد.
نوبخت ادامه داد :نکته دیگر این است که برای اصول مغفول
مانده قانون اساسی باید بدانیم که اگر بحثی در کشور باقی مانده
است به خاطر اجرا نشدن کامل قانون اساسی است .ما اجماعی
را که علیه کشور شکل گرفته بود و آمریکا و اروپا کنار هم بودند
شکستیم .شما هیچ وقت نمیدیدید که رییسجمهوری آمریکا
سخن بگوید و رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در برابر او
موضع بگیرد اما این اتفاق درباره ایران رخ داد و ما باید انسجام
خوبی در این زمینه در داخل کشور داشته باشیم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه تجمعات مردم باید سازمان
یافته باشد ،اظهار کرد :باید از انجمنهای محیط زیستی ،علمی
و اجتماعی و احزاب سیاسی استفاده کنیم .من خودم یک فرد
حزبی هستم و به دلیل اینکه از مجلس بیرون آمدم هم به خاطر
تفکرات حزبی و ساماندهی به جوانان بود .حتی دورهای هم از
این ماجرا ناامید شدیم اما به کارمان ادامه دادیم .ما نمیتوانیم به
نیروی انتظامی بگوییم که با باتوم باالی سر احزاب برود و به
آنها بگوید که کار کنند .خود احزاب باید در این زمینه فعالیت
داشته باشند.
وی با اشاره به سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی درباره
نرخ ارز و اقدامات دولت در این زمینه ،اظهار کرد :بانک مرکزی
اگر به خزانه آمریکا هم وصل شود با اشتهایی که برای تبدیل
ریال به ارز وجود دارد باز هم کم میآورد .ما نمیخواهیم دنبال
این باشیم که بگوییم مشکالت وجود ندارد اما برنامه دولت
در این زمینه مشخص است و اجازه کاهش ارزش پول ملی
را نخواهد داد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره محل تامین
اعتبار بودجه برای ایجاد شغل با توجه به افزایش پیدا نکردن
قیمت بنزین ،گفت :ما  73هزار و  400میلیارد تومان برای اشتغال
اختصاص داده بودیم که پیشبینی مان نشان می داد حدود 17
ی تامین شود اما
هزار و  300میلیارد تومان از محل حاملهای انرژ 
مجلس موافقت نکرد و اجازه داد که از سرجمع محاسبات ،این
کسری را جبران کنیم.
وی ادامه داد :اگر قیمتها را بررسی کنیم کاالها حدود دو
برابر افزایش قیمت نداشتهاند ،اما ما حقوق کارمندان را بیش از
دو برابر افزایش دادیم و منتی هم نداریم اما برخی به گونهای از
گرانی میگویند که مو بر تن آدم سیخ میشود و البته میدانیم چه
کسانی این سخنان را میگویند.
نوبخت درباره سرنوشت گزارش دیوان محاسبات و
درخواست دولت برای دفاع از خود در صدا و سیما نیز گفت:
من از همه کسانی که در دیوان محاسبات برای رویکرد قانونی
تالش میکنند ،تشکر میکنم.
وی اضافه کرد :این دیوان االن در آن جایگاهی که قبال بود
و مچگیری و پروندهسازی میکرد ،نیست و افراد در این دیوان
تالش میکنند .دیوان باید گزارش خود را به مجلس بدهد،
مجلس هم این گزارش را در اختیار کمیسیونها میگذارد
که دستگاهها باید از عملکرد خود دفاع و یا توضیح دهند
چه کردند .البته در این شرایط رسانههای معاند از این مسئله
سوءاستفاده کردند و واقعا دروغ گفتند .ما باید جایگاه دیوان
محاسبات را تقویت کنیم.
نوبخت در پاسخ به پرسشی در زمینه تدوین منشور
گفتوگوی سیاسی در وزارت کشور و اینکه آیا این کار به
معنی شنیدن مشکالت مردم است ،تاکید کرد :قطعا همین طور
است .انتظارمان از دوستمان در وزارت کشور این است که به
ت داخلی بپردازند.
موضوعات سیاس 
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اقبال مشتریان به خدمات
بانکداری الکترونیک بانک ملی

استقبال مردم از
خدمات بانکداری
الکترونیک بانک ملی
ایران رو به افزایش
است .سامانه «بام»
که این روزها در
اوج است و به خوبی
قابلیت هایش را به
مشتریان نشان داده ،اکنون به بیش از دو میلیون و
 270هزار نفر خدمات ارائه می دهد.از سوی دیگر
تعریف کردن خدمات تازه و جدید بر روی دستگاه
های خودپرداز و کیوسک های نوین بانک ملی
ایران ،میزان مراجعه مشتریان برای دریافت خدمات
مبتنی بر این سامانه ها را افزایش داده است.تازه
ترین اطالعات موجود نشان می دهد تعداد کارت
های برداشت صادره توسط واحدهای بانک ملی
ایران طی  10ماه نخست سال جاری از  10میلیون
و  565هزار فقره فراتر رفته که از تعداد کل کارت
های برداشت صادر شده در سال گذشته هم بیشتر
است.همچنین سهم بانک ملی ایران از کل تعداد
تراکنش های شاپرک در  9ماه نخست امسال 7.65
درصد و سهم آن از کل مبلغ این تراکنش ها 10.87
درصد بوده است.در  10ماه نخست امسال بانک
ملی ایران بیش از چهار میلیون و  72هزار فقره
کارت خرید شامل بن کارت و کارت هدیه نیز
صادر کرده است.از سوی دیگر پیام رسان «بله» با
قابلیت ارائه خدمات بانکی کم سابقه در نظام بانکی
کشور ،توانسته تعداد قابل مالحظه ای کاربر به خود
جذب کند.
بانک ملی ایران به تازگی نیز در رویداد «ملی شو»
از برخی خدمات جدید خود در حوزه بانکداری
الکترونیک رونمایی کرد که با توسعه آنها ،مشتریان
از امکانات تازه و بهتری استفاده خواهند کرد.

مجوز مجلس به صندوق توسعه
ملی برای سپردهگذاری  ۱۵هزار
میلیاردی در بانکها

نمایندگان مجلس شورای اسالمی به صندوق
توسعه ملی مجوز دادند تا معادل ریالی  ۱۵۰هزار
میلیارد ریال با نرخ صفر درصد و مطابق برنامه ششم
در بانکهای کشور سپردهگذاری کند.
در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای
اسالمی ،با تصویب مجلس ،صندوق توسعه ملی
مجاز است با تصویب هیات امنا معادل  ۱۵۰هزار
میلیارد ریال از منابع ریالی خود را با نرخ صفر
درصد نزد بانکهای عامل سپردهگذاری کند تا با
تلفیق با منابع نظام بانکی صرف اعطای تسهیالت
شود.علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی
نیز قبل از تصویب این مصوبه در توضیحاتی،
گفت :عالوه بر این مبلغ ،معادل  ۱۵۰هزار میلیارد
ریال شامل  ۱۰درصد از منابع صندوق صرف
صنعت و  ۱۰درصد از این منابع صرف بخش
کشاورزی میشود.این مصوبه ۱۶۹ ،رای موافق۱۵ ،
رای مخالف و سه رای ممتنع از  ۲۳۲نماینده حاضر
در جلسه را کسب کرد.

