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حجتاالسالم ابوترابیفرد:

ساختار مالیاتی کشور قابل قبول نیست

والدت حضرت زينب (س) مبارک باد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

باید در بودجه  98برای
هر شرایطی آماده باشیم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ،توجه به معیشت مردم را از اولویت های الیحه
بودجه  98برشمرد و گفت :بررسی و تصویب بودجه باید به نحوی باشد که بتوانیم
کشور را برای هر شرایط و هر سناریویی آماده کنیم.
علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
اظهارداشت :باید هم توجه خاص به معیشت مردم داشته باشیم و هم نوع رویکرد
بودجه ای را به گونه ای سامان دهیم که به مردم فشار وارد نشود.
وی افزود :همچنین دغدغه های آنان در خصوص حقوق و درآمد ،خدمات
دریافتی و جبران عقب ماندگی در بحث تورم به وجود آمده در ماه های اخیر همچنین
کاهش ارزش پول ملی -که تاثیر مستقیم روی کاهش ارزش واقعی درآمد حقوق
بگیران و کسانی که درآمد ثابت دارند ،داشته است -تا اندازه ای برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد :بودجه  98در شرایط خاص تدوین شده و نسخه اولیه
آن تحویل مجلس شد ،اما با تاکیدات خاص در جلسات سران سه قوه و همچنین
فرمایشات رهبرمعظم انقالب برای توجه بیشر به شرایط خاص کشور در سال جاری
و سال آینده و حتی سال  ،99در آن بازنگری صورت گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد :پیش بینی اعتبارات الزم برای
تامین کاالهای اساسی نیز از اولویت های بودجه ای است زیرا معیشت مردم به
این امر بستگی دارد؛ مجموعه این سیاست ها با در نظر گرفتن درآمدهای دولت و
محدودیت های احتمالی در موضوع فروش نفت ،از اولویت هایی ضروری در بودجه
 98خواهد بود .کریمی ادامه داد :ضمن این که برای مقابله با تحریم و خنثی کردن
آثار آن باید تالش کنیم در عین حال این آمادگی را داشته باشیم که کشور را تحت
هر شرایطی مدیریت کنیم.
وی با بیان این که دولت باید با مردم ارتباط نزدیک تری داشته باشد و واقعیت
موجود را برای مردم توضیح دهد ،تاکید کرد :مردم سال های سخت تر از این شرایط
را پشت سرگذاشته و همواره کنار دولت و نظام جمهوری اسالمی در برابر مشکالت
ایستادگی کرده اند .وی ادامه داد :شرایط تبعیض آمیز و ناعادالنه ،مردم را آزار می
دهد از این رو باید شرایطی را ایجاد کنیم که با رویکرد عدالت محوری و منصفانه،
امور مردم اداره شود ،به یقین مردم هم در هر شرایطی با نظام و دولت همراهی می
کنند؛ زیرا پشتیبانی مردم ،موفقیت دولت و نظام را تضمیین می کند.
این نماینده مجلس ابراز امیدواری کرد :روند بررسی و تصویب بودجه  98به گونه
ای پیش رود که نظام و دولت تحت هر شرایطی کشور را به خوبی مدیریت کند و
مردم از بودجه سال  98حداکثر رضایت را داشته باشند.

مدیرعامل بانک ملی خبرداد:

روانسازی خدمات بانک ملی
ایران برای افزایش رضایت مشتریان

مدیرعامل بانک ملی ایران از روانسازی بیشتر خدمات مشتریان خبر داد و
گفت :به زودی اختیارات بیشتری به ادارات امور داده می شود تا خدماتی مانند
خرید دین و صدور ضمانتنامه ها بیش از پیش تسهیل شود.
به نقل از بانک ملی ایران ،محمد رضا حسین زاده پنجشنبه گذشته در
همایش بررسی عملکرد سه ماهه سوم واحدهای این بانک با بیان این که
بوروکراسی های اداری نباید مانع از خدمت رسانی مطلوب به مشتریان شود،
اظهار کرد :باید تا حد ممکن از اختیارات ارائه شده توسط بانک مرکزی و هیات
مدیره بانک در شعب استفاده شده و سرعت ارائه خدمات به مشتریان افزایش
یابد.
وی با اشاره به این که سرعت فعالیت ها در دنیای رقابتی امروز اهمیت
وافری پیدا کرده است ،ادامه داد :نمی توان مشتری را برای دریافت یک خدمت
معطل کرد ،در حالی که همه امکانات قانونی برای ارائه سریع آن خدمت وجود
دارد.
حسین زاده با بیان این که عملکرد همه واحدهای بانک به صورت هفتگی
در جلسه هیات مدیره بررسی می شود ،گفت :هیات مدیره بانک مصمم است
جایگاه مطلوب بانک ملی ایران در نظام بانکی را حفظ کند و از همه ظرفیت
های قانونی برای برطرف کردن موانع استفاده خواهد شد.
مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد :مدیران اهل ریسک و آشنا به قوانین
و مقررات ،مورد تایید هیات مدیره هستند و به آنها اختیاراتی برای فعالیت
بیشتر در جهت بهبود امور و ایجاد رضایت در مشتریان داده خواهد شد.
حسین زاده با اشاره به این که اولویت امروز کشور ،کمک به ایجاد اشتغال
و افزایش تولید است ،اظهار کرد :شعب در پرداخت تسهیالت ،سرمایه در گردش
به واحدهای تولیدی را در اولویت قرار دهند ،اما این تسهیالت باید به واحدهایی
پرداخت شود که تولید مستمر دارند و با مشکل فروش تولید خود مواجه نیستند.
وی همچنین محصوالت بانکداری الکتزونیک بانک ملی ایران را از پیشرفته
ترین محصوالت موجود در نظام بانکی خواند و گفت :سوپر محصوالتی مانند
بام ،بله و اپلیکیشن  ،٦٠همواره مورد تحسین فعاالن نظام بانکی و بانک مرکزی
قرار گرفته اند ،بنابراین باید از حداکثر توان موجود برای تبلیغ و استفاده از آنها
بهره برد .مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین از افزایش سطوح اختیارات مدیران
برای فروش اموال مازاد بانک خبر داد و گفت :خوشبختانه بانک ملی ایران در
این زمینه سرآمد است و روند وصول مطالبات معوق بانک نیز سرعت گرفته ،به
طوری که وضعیت بانک در این دو شاخص همواره رو به بهبود است.
وی از برگزاری دومین «ملی شو» در آینده نزدیک نیز خبر داد و خاطرنشان
کرد :تازه ترین محصوالت بانک ملی ایران به زودی رونمایی خواهد شد تا نشان
دهد این بانک به یک نهاد مدرن ،توانمند و پیشتاز تبدیل شده است.

خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه باید نگاه به نظام بودجهریزی
در کوتاهمدت تغییر کند ،تصریح کرد :نکاتی که رهبر معظم در حوزه
بودجه اشاره کردهاند ،بیانگر ضرورت و اهمیت تحول است .حجتاالسالم
سیدمحمدحسن ابوترابیفرد در خطبه های این هفته تهران ،با اشاره تقدیم
بودجه  ۹۸از سوی دولت به مجلس ،گفت :مجلس شورای اسالمی در حال
رسیدگی به الیحه بودجه سال آینده کشور است؛ الیحه بودجه تعیین کننده
نقشه راه کشور در طول یک سال است .وی افزود :بعضی از تحلیل گران می
گویند نقشه راه را به ما نشان دهید تا ما تحلیل خود را از حوزه های گوناگون
کشور ارائه دهیم و این نشان می دهد نقش بودجه تعیین کننده است .خطیب
نماز جمعه تهران با اشاره به ارزیابی صاحب نظران و مرکز پژوهش های
مجلس در قبال بودجه سال  ،۹۸گفت :براساس نظرات تفاوت معنی داری بین
الیحه بودجه  ۹۸با سالهای گذشته غیراز افزایش ارقام متناسب با تورم دیده

نمی شود،البته اقدامات شفافسازی شکل گرفته است .قدمهایی کوتاه برای
کاهش برخی هزینهها برداشته شده اما این اقدامات متناسب با تحول ،تغییر
و حرکت به سمت بودجه مبتنی بر عملکرد نیست .وی با تاکید بر اینکه باید
نگاه به نظام بودجهریزی در کوتاهمدت تغییر کند ،تصریح کرد :نکاتی که رهبر
معظم در حوزه بودجه اشاره کردهاند ،بیانگر ضرورت و اهمیت تحول است.
ابوترابی با خطاب قرار دادن نمایندگان مجلس ،تصریح کرد :نمایندگان آینده
را ببینند ،اگر منافع ملت را ببینید خدا در دنیا و آخرت همراه شما است .وی
با بیان اینکه مالک تصمیم نباید رای باشد ،اظهارداشت :مالک منافع ملت
ایران و کاهش تورم با تولید حداکثری است .خطیب نماز جمعه تهران با بیان
اینکه باید در سه حوزه،سیاستهای مالی ،پولی و نظام اقتصادی کشور متحول
شویم ،گفت :اگر سیاستهای مالی اصالح نشود ،دچار مشکل جدی خواهیم
شد و اگر سیاست پولی اصالح نشود ،تورم درست نخواهد شد .ابوترابی با

اشاره به اینکه امروز  ۴۰تا  ۵۰درصد فرار مالیاتی داریم ،اظهارداشت :این عدد
بسیار زیاد است ،اصالح نظام مالیاتی به معنای افزایش نرخ نیست .جامعه
در راه رشد و رکود باید پرداخت مالیاتی داشته باشد .خطیب نماز جمعه
تهران گفت :نمیتوان بدون کاهش هزینه ها ،قدمی برداشت .امروز در کشور
باید هزینه ها را مدیریت کنیم از این رو افزایش حقوق ها باید متناسب با
منابع واقعی بودجه تامین شود .حجت االسالم ابوترابی همچنین در خطبه
اول نماز جمعه تهران با بیان اینکه نظام جمهوری اسالمی و جبهه مقاومت
دنیای استکبار را در حیرت قرار داد و آن به خاطر دستاورد عمل صالح است،
گفت :این عمل صالح ،دستاورد معرفت خداست .دستاورد اطاعت و تسلیم
شدن در برابر وحی است .وی گفت:در جامعه اسالمی اقتصاد هدف نیست و
ابزاری برای تعالی و تکامل انسان است ،از این رو برای تعالی و استحکام جامعه
انسانی به اقتصاد توجه ویژه ای داشته باشیم.
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