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شورای نگهبان:

تریبون

تکمیل پروژههای مسکن مهر تا پایان۹۸

وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به تکمیل پروژه های مسکن مهر گفت:
افزایش سقف وام مسکن را در شورای پول و اعتبار مطرح می کنم اما به نظر
من افزایش وام مسکن کمکی به افزایش توان خرید مردم نمی کند.
به گزارش مهر ،محمد اس�لامی در حاشیه بازدید از پروژه های مسکن
مهر پرند ،با تاکید بر اینکه هدف از بازدید این بود که از وضعیت پیش��رفت
فیزیکی پروژه ها مطلع شوم ،گفت :دستور دادم تا برنامه هایی که قرار است
در دستور کار قرار گیرد ،با سرعت بیشتری پیگیری شوند.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا طرح مسکن مهر در سراسر کشور
تا پایان ش��هریور  ۹۸به اتمام می رس��د ،گفت :من هیچ جا نگفته ام مسکن
مهر تا نیمه نخست سال آینده به پایان خواهد رسید ،آنچه اعالم شده است
مربوط به طرح های مسکن مهر استان ها است.
اس�لامی افزود :مسکن مهر مشکالت زیادی دارد و ما غیر از واحدهایی
که مشکل حقوقی دارند و برطرف شدن آنها در دست ما نیست ،تا پایان سال
 ۹۸کل این طرح را در سراسر کشور به پایان خواهیم رساند.
وزیر راه و شهرس��ازی درباره علت حذف بودجه بافت فرس��وده از الیحه
بودجه س��ال آینده تصریح کرد :برای بافت فرسوده هم مصوبه قانونی مجزا
داریم و هم قرار اس��ت از محل صندوق توسعه ملی تامین اعتبار شود که به
نظر ما این اعتبارات برای آن کافی است.
وی درباره علت عدم افزایش س��قف تسهیالت خرید مسکن ،یادآور شد:
من در ش��ورای پول و اعتبار ،افزایش س��قف وام مس��کن را مطرح می کنم.
اما ما فکر نمی کنیم که افزایش وام مس��کن به افزایش توان خرید مس��کن
م��ردم کمک کند .ما به دنبال ایجاد نظ��ام اعتباری برای خرید انبوه مصالح
ساختمانی ویژه انبوه سازان هستیم تا به سازندگان تخفیف داده شده و این
تخفیف در کاهش قیمت تمام ش��ده مس��کن نمود یابد.اسالمی در خصوص
بازگشت رئیس تعلیق شده سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به محل
کار خود اظهارداشت :رئیس سازمان پیش از ورود من یک سال تعلیق شده
بود که با فرمول هایی این تعلیق برطرف شد .در ادامه نیز با اعضای شورای
مرکزی س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان کشور جلسه گذاشتیم چون در
گذش��ته این جلسات تشکیل نمی شد و آبستراکس��یون داشتند .در نهایت
رای گیری کردیم و به اتفاق آراء به اس��تثناء یک نفر مصوب شد تا با همین
اعضای فعلی ،شورای مرکزی به کار خود ادامه دهد.

اعداد و ارقام الیحه بودجه شفافیت الزم را ندارد

س��خنگوی شورای نگهبان گفت :آنطور كه بايد در
بیان و درج اعداد و ارقام الیحه بودجه شفافیت و دقت
الزم وجود ندارد.
به گزارش ایلنا ،عباس��علی کدخدایی س��خنگوی
ش��ورای نگهبان در حاش��یه جلسه ش��ورای نگهبان با
اش��اره به بررسی بودجه در کمیس��یون تلفیق مجلس
شورای اسالمی گفت :درباره بودجه متأسفانه اشکاالت
متعددی وجود دارد ،بویژه آنکه آنطور که باید و ش��اید
در بی��ان اع��داد و ارقام ش��فافیت الزم وج��ود ندارد؛
موضوعی که اخیرا ً هم در رسانهها مطرح شده است.
وی با تأکید بر اینکه وظیفه دولت و مجلس اس��ت
که شفافیت الزم را در بودجه ایجاد کنند ،افزود :نکات
و ایراداتی که ش��ورای نگهبان در س��الهای گذشته به

با صدور اطالعیهای انجام شد؛

واکنش بانک مرکزی به خبر ورشکستگی یکی
از بانکهای کشور

بانک مرکزی با صدور اطالعیهای ،انتش��ار مطلبی مبنی بر ورشکستگی
یکی از بانک های کش��ور را تکذیب کرد.به گزارش بانک مرکزی ،این بانک
مطالب منتش��ره از سوی رس��انههای معاند پیرامون یکی از بانکهای کشور
را در راس��تای تالش آنها برای ضربه زدن به بازار پول دانست و از هموطنان
عزیز درخواست دارد در این زمینه هوشیاری الزم را داشته باشند.
بر اساس این گزارش ،طی چند روز گذشته موضوع ورشکستگی یکی از
بانکهای کشور در فضای مجازی منتشر شده بود.

dÌ°·Z» |À ½Y|¬§ ÊÆ³M

-34740 ÃZ¼/ d/·Z¯Á ª/^ 0Z/f·Z¯Á Ê¿Z/qÂ» Z/|¼v»|Ì ÉZ«M
ÊÅYÂ/³ ÄË{ZÆ/fY ±] Á{ ÄWYY Z] ½YÆe 1384 Ä¿Zyf§{ 1397/9/19
|Ä¯ dY Ê|» ½ZYÂ· 3 Ä¿Zyf§{ 97/9/5 wÂ» 8846 ÃZ¼ Ä] Ã
Ôa Ä] ]»f» 92/5 duZ¼] ¾Ì» Ä « ®Ë ²¿Y| dÌ°·Z» |À
¹Â/«» Ê¸/Y Y Ê/§ 1080 Y Á¨» Ê¸Y 4476 Y Ê§ 35254
{Â/¼v» ÉZ/«M ¹Z/À] Ä/¯ ÄÌ¿Z¼Ì¸/ Ê/YY ½YÆe d¨Å z] { «YÁ
}850 Ô/»Y /f§{ 323 Äv¨ { 126968 d^i ÃZ¼ ¶Ë} ÉZ¬¨·YÁ
]¼Ê/ « |À/ Ê/ b Ã|Ë{³ ºÌ¸e Á {Z 054103 ÊaZq ÃZ
Á d§ZË µZ¬f¿Y É^ Ä·Y Ê·Á Ä] ½YÆe 337 Ä¿Zyf§{ 61/9/3 * 38968
|/¼uY Ä/] ½Y/Æe 270 Ä/¿Zyf§{ 73/12/20 * 3832 Ê/ « |À Ê
»Á Ã{Â/¼¿ cÂ/§ 97/7/28-267 Ä»Z¿{Y{ Ê ½ZËY Á | ¶¬fÀ» Ê¿ZqÂ
Ä/¯ ½Z/ËY ¼Å Á fy{ 5 Á a 5 Y |ÀeZ^ ÉÁ cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ
1384 Ä/¿Zyf§{ 97/9/28 * 34897 Ä/»Z¿Y«Y Ê/ ÊeY] É^¯ º¿Zy
d/¸ Ä/] .d/Y Ã{Â/¼¿ Y~/³YÁ Y {Â/y Ê¿ZÌY Á Ä ÄÌÀ¼i ºÆ
dY Ã{Â¼¿ Y dÌ°·Z» |À ÊÀj¼·Y Á| dYÂy{ Á {Â¬¨» ÊËZn]Zm
·~¾ÌWM -120 Ã{Z» 72/9/2 ÄyÂ» ÊuÔY ®Ë Ã^e {ZÀfZ] \eY» Y
¿Ê|/» Ê/¯ Ä/r¿ZÀq Ze {Â Ê» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë { d^i ½Â¿Z« Ä»Z
{ZÀ/Y {Â/mÁ ZË Á ©Â§ {ZÀY Y Ì£ ¹Â«» ®¸» Ä] d^¿ Ä¸»Z » ¹Zn¿Y
»c|/» ¥ ÊÆ³M ¾ËY ¿ xËZe Y |Z] Ê» {Ây {¿ Â¯~» dÌ°·Z
{ZÀY ¶Y ÄWYY ¾¼ Y {Ây YfY Á Ä mY» Ä¬À» ¾ËY Ä] Á 10
»Ê³|Ì/ {Â/» Ze |ÌWZ¼¿ d§ZË{ |Ì Á ºÌ¸e Ä¸»Z » |À ZË dÌ°·Z
«d^/¿ ÊÅYÂyYÁ ½|Ì¿ Á Â]» d¸Æ» ÉZ¬¿Y Y a ÓYÁ {Ì³ Y
].| |ÅYÂy ¹Y|«Y cY¬» ª^ dÌ°·Z» {ZÀY ÊÀj¼·Y Á| Ä
{-2488/¦/·Y.¹.19941
- ½YÆe ÉÁÌa Ä¬À» d^i ÌW

 ^Ê¿Z

dÌ°·Z» |À ½Y|¬§ ÊÆ³M

Ê/f^i Ä/ /z] - 132/2007 ÃZ¼/ Ôa ²¿Y| dÌ°·Z» |À
Ä¬Ë|/ ¹Z/¿ Ä] 7118 d^i ÃZ¼ ¶Ë} 295 Äv¨ 72 f§{ { {ÁÅZ
^¹§ ±] Á{ ÄWYY Z] ®·Z» b . dY Ã|Ë{³ ºÌ¸e Á {Z ÊZ
Ã{Â/¼¿ ÊËZn]Zm d¸ Ä] ÊÀj¼·Y dÌ°·Z» |À Á| ÉZZ¬e ÄË{ZÆfY
Z/^°Ë \/eY» d^i ½Â¿Z« Ä»Z¿ ¾ÌËM 120 Ã{Z» ®Ë Ã^e ]Y] Y~· dY
{ Ä/] d^/¿ /¯ /Å Z/e , ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ ÉZÅ Ä»Z¿Á Y Ê°Ë
|Ê/» ÉÁ d/{ { dÌ°·Z» |À ZË Á {Y{ YfY dÌ°·Z» |À Á
]j¯Y|/u c|/» ¥ Y \eY» dY ÉY Ä¸»Z » ¹Zn¿Y Ê|» ZË Á |Z
{ÁÅZ/ Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y Ä] Z^f¯ ÊÆ³M Zf¿Y Y a Á 10
|À/ , YfY Ê¿Â¿Z« d¸Æ» ÉZ¬¿Y Y a cÂÀËY Ì£ { , ¹ÔY
»|À/ ÊaZ/q ÃZ¼/ . |/ |ÅYÂy {Z cY¬» ª§Á ÊÀj¼·Y dÌ°·Z
{§.|Z] Ê» 81 ¦·Y 280655 ÉY Äqf
1397/10/22 :Zf¿Y xËZe

- {ÁÅZ ½ZfÆ Ô»Y Á {ZÀY d^i ÌW -3697/296
Ê«{Z |¼uY
Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« ÊÆ³M
)»(Ä»Z¿ ¾ÌWM 13 Ã{Z» Á ½Â¿Z« 3 Ã{Z» ÂÂ

Á ÉÁ/¨» cZ§/e Ë s] [MÁ|¿ZÌ» ½ZfÆ Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y {¬f» ¥ÔfyY ¶u cZÌÅ
»|À/ Ê/Æ³M /¿ Y /a d/Y Ã|/ ¬» ¾Ì°·Z» Ä] Êf{ ¹| dÆm Ä] Á |ÌËZe Y ZzY Ä¿Z°·Z
»\/eY» ½M ÊËYmY Ä»Z¿ ¾ÌWM Á Â¯~» ½Â¿Z« 3 Ã{Z» ÉYmY { Y~ÆÌ¸ Á {{³ ºÌ¸e Á {Z Ê¼ dÌ°·Z
{ {Är¿ZÀq Á {Â Ê» ÊÆ³M ©Â¬u ½Z^uZ ËZ Á ÊZ» ¾Ì°·Z» ÔY dÆm Á 15 Ä¸Z§ Ä] d]Â¿ Á
Y {Â/y Ê/^f¯ Y/fY Ê/Æ³M ¾Ì/·ÁY Zf¿Y Y ÃZ» Á{ c|» ¥ j¯Y|u |ÀZ] ÄfY{ YfY ZzY
»Y/fY ºÌ¸e xËZe Y ÃZ¼°Ë |ËZ] Á Ã{Â¼¿ ºÌ¸e [MÁ|¿ZÌ» ½ZfÆ Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y Ä] Z¼Ì¬f
]|À/ cÂ/ÀËY /Ì£ {.|/ÀËZ¼¿ ºË|/¬e ÊËZ/« sÔË} m¼] dYÂy{Y{ Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y Ä
»Á .|/ |/ÅYÂy {Z/ cY/¬» Á {Á|/u { Ã{Z ÉY µÂ·|» ZY ] ¥f» ÉZZ¬e {Â» dÌ°·Z
ÃZ¼// ÉY .1 .{Â//] |//ÅYÂz¿ ÃZ//³{Y{ Ä//] //f» Ä// mY» ¿Z//» |//Ë|m d//Ì°·Z» |À// Á|//
|À/ Á|/ /] Ê/À^» É|À¯Ì¿ ½ZË{Z¿ ½Z¼¸ ÉZZ¬e 1395 /04/22 ÄyÂ» 139560313006003911
»[MÁ|/¿ZÌ» Êf^i ÃÂu Ä£Y»14 z] Ê¸Y ®ËY Ê§ 2427 Ôa Y Êf¼« Ä¿Zz]Z^°Ë ²¿Y| dÌ°·Z
Ô/a ½M ÉY/] Ä/¯ /]»f» 80 duZ/¼] 94-644 cZ/ÌÅ Ã|¿Áa ¯Z ¹Ô£ gYÁ Y Ã| ÉY|Ëy
.dY Ã| ¾ÌÌ e Ê§ 28259
1397/10/22 :µÁY d]Â¿ Zf¿Y xËZe
1397/11/07 :¹Á{ d]Â¿ Zf¿Y xËZe
ÉÌy ¦n¿ - [MÁ|¿ZÌ» Ô»Y Á {ZÀY d^i ÌW
-3680/18

رئیس مرکز آمار:

انتشار آمار از سوی
بانک مرکزی اتالف
منابع است

الیحه بودجه وارد دانسته ،باید از سوی دولت و مجلس
برطرف ش��ود و تقاضای ما این اس��ت که ب��ا توجه به
اش��کاالتی که در س��الهای گذش��ته به الیحه بودجه
داش��تیم ،نمایندگان ای��ن الیحه را با دقت بیش��تری
بررسی و تصویب کنند.
کدخدایی افزود :یک اشکال کلی دیگری که وجود
دارد این است که شورای نگهبان همیشه از لحاظ مدت
زمان بررس��ی الیحه بودجه در مضیقه اس��ت و فرصت
 ۲۰روزه برای بررسی و اظهارنظر کافی نیست.
س��خنگوی ش��ورای نگهبان ابراز امی��دواری کرد:
دول��ت و مجلس در س��الهای آینده ب��ه گونهای عمل
نمایند تا این ش��ورا بتواند در زمان محدودی که برای
بررسی الیحه بودجه دارد ،استفاده کند و این فرصت را

از شورای نگهبان نگیرند.
کدخدای��ی همچنین با اش��اره ب��ه عضویت و آغاز
ب��ه کار آی��تاهلل آملیالریجان��ی در ش��ورای نگهبان
گف��ت :خوش��بختانه آی��تاهلل الریجانی در  ۲۰س��ال
گذش��ته در مناصب مهمی حضور داش��ته است و قب ً
ال
نی��ز حض��ور وی را در ش��ورای نگهبان تجرب��ه کرده
بودیم.
سخنگوی ش��ورای نگهبان در پایان افزود :آیتاهلل
آملی الریجانی در سمت ریاست قوه قضاییه ایفای نقش
کرده اس��ت و اکنون که در شرف اتمام مسئولیتش در
آن قوه اس��ت ،خوشحالیم که دوباره در شورای نگهبان
حضور دارند؛ امیدواریم امور شورا با حضور وی پیشرفت
بیشتری داشته باشد.

رئیس مرکز آمار ایران در انتقاد از انتشار آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی ،بر رفع موازی کاری آماری تاکید کرد و
گفت :در دنیا کشوری نداریم که دو نرخ تورم و دو نرخ رشد اقتصادی داشته باشد.
به گزارش تس��نیم ،امیدعلی پارس��ا رئیس مرکز آمار با بیان این مطلب افزود :وقتی منابع کش��ور محدود اس��ت و به علت
محدودیت مالی ما نمی توانیم  50درصد آمار الزم را تولید و منتشر کنیم چرا باید موازی کاری کنیم و منابع را هدر دهیم.
پارسا با اشاره به رهنمودهای رهبری برای رفع موازی کار و پرهیز جدی از دستکاری آمار که گناه کبیره است گفت :وقتی
دو دستگاه آماری دو آمار متفاوت تولید کنند که در جزئیات و ساختار خیلی فرق دارند ،این منشأ اختالف و بی اعتمادی مردم
به آمار و اعداد و ارقام رسمی می شود.
رئیس مرکز آمار با اش��اره به نظر بانک مرکزی که باید کار تخصصی اش را انجام دهد گفت :تا قبل از س��ال  1960متولی
تولید و انتش��ار آمارها بانک مرکزی کش��ورها بود ،اما از آن تاریخ به بعد کشورها ،به جز  5کشور ،مسئولیت تولید و انتشار آمار
را به مرکز یا سازمانی مستقل و بی طرف تحت عنوان مرکز آمار یا سازمان آمار واگذار کردند.
پارس��ا تاکید کرد :با این محدودیت منابع ،اگر رفع موازی کاری بش��ود و آمار یکس��ان تولید و منتش��ر شود به نفع کشور
است.

(ÊÀÅ {ZÀY) µÂ¬À»Ì£ µYÂ»Y Ã|ËY» ÊÆ³M
ÄÔ¯ Ã|¿Áa Ä] Â]» µÂ¬À»Ì£ µYÂ»Y Ã|ËY» ÊÆ³M
9102665

|137/45 duZ/» Ä/] ÊiY|/uY ÉZÀ] Z] ¾Ì» Ä « ®Ë ²¿Y
»7182 Y Ê/§ 3694 ÃZ¼ Ôa Ä] Ê°Ì°¨e µÁY Ä « ]»f
®/»Z¿ Ê/YY ½YÆe Á{ z] { «YÁ Ã|¿Z¼Ì«Z] Á Á¨» Ê¸Y
»Ä/] Z« 7406 Ä « Ä] f» 5/80 µÂ Ä] ÓZ¼ :{Á|u Ä] {Á|v
Ä/qÂ¯ Ä] f» 5/85 µÂ Ä] Z]ÂÀm 7042 Ä « Ä] f» 23/50 µÂ
7182/9518 Ô/a ¹Á{ Ä « Ä] f» 23/50 µÂ Ä] Z]£ Éf» 8
¯Ô»Y f§{ 521 Á 189 cZv¨ 114097 Á 66354 d^i ¶Ë} Ä
ÉÅYÂm ¾u |¼v» ÉZ«M Ä] ÄYÂ·Y » Á d^i 859 Á 528 |¸m
»86/12/16-20225 Ê/ÀÅ |À/ \mÂ» Ä] Á dY Ã|Ë{³ ¶¬fÀ
{§¹| d¸ ] Ä¯ Äf§³ Y« {Z³ZZa ®¿Z] ¾Å { ½YÆe 493 f
Ã|/ 9102665 ÃZ¼/ dve ÄÌËYmY Á| Ä] nÀ» |Æ e ÉZ¨ËY
©Â§ ®¸» Ã¨¿ 3 ½ZZÀZ¯ 97/07/07 wÂ» ÄË¿ ]Y] Á dY
(ª]Z 48) ÉÂ^ ÄqÂ¯ Æ» ½Z]ZÌy ®»Z¿ ½YÆe { dY «YÁ
Á Ê¿Â°/» ½Z¼fyZ/ dY ¶Ë} s Ä] cZz» Á 15 Ôa
¯ÉYY{ Á Ã|/ ÉZZ] Á Ã{Â] ¦Ì  Äf§ Z¯ Ä] t·Z» dÌ¨Ì
«|»Ê·Z¼/ ½Z¼fyZ/ É/Ì³ Y/« dÌ «Â» Á µZ 40 {Á|u d
¦/°¼Å Ä¬^ ®Ë ÉÁ Ê¿Â°» Ä¬^ ®Ë { ½Z¼fyZ ¾ËY dY
]ÉZ/^¿Y cÂ/ Ä/] ¾Ì»/Ë Ä/¬^ ®/Ë Á Ê¿Â°» cÂ Ä
cÂ/ Ä/] ¿ {Â» ®¸» dY tÌÂe Ä] ¹Ó Ã|Ë{³ gY|uY
d¸°/Y .|/Z] Ê/» Ê¿Â°/» |/uYÁ ®/Ë { Z/ ¼m Á ÊËÔËÁ
Â/¿ZM |«Z§ Á ½Z¼Ì Y ½Z¼fyZ ÉZ¼¿ Á É¸§ Ä¼Ì¿ ½Z¼fyZ
/Âa Z/] ÊËYË~/a Á ©Z/eY Á{ ] ¶¼f» ¿ {Â» |uYÁ dY
{Y Z/Å ©ZeY ¦¯ Âa Z] ÊZ¬¿ Á p³ {Á|¿Y Ê¸yY{ ÉZÅ ÃYÂË
¦/¯ Á Z/ÅYÂË{ /Âa Z] ¹Z¼u Ê¿YËY ËÁ ®Ë Á ®Ì»Y
¯Z/³ ËZ/»³ Á Ê/]M ·Â¯ ËZ» ºfÌ Z] ®Ì»Y Á ÊZ
Y ¾·Z/ ¦/¯ /Âa Á É¸§ dÀÌ]Z¯ Z] ¾aY Ä¿ZybM Á ÉÆ
duZ» Ä] ÉZ^¿Y [Z^°Ë ÉYY{ dY É¸§ ÉZÅ ÃnÀa Á ®Ì»Y
Á {ZÌ¸Ì» Ã|¨Å µZË 17/500/000/000 ¢¸^» Ä] Á dY ]»f» 5
®¿Z] \¸ µÂÁ dÆm Á dY Ã| Ê]ZËY µZË ½ÂÌ¸Ì» |¿Za
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µÂ¬À»Ì£ µZ» Ã|ËY» ÊÆ³M
9003708 Á 20922-3 ¹ ÄÔ¯ ÊWYmY Ã|¿Áa

||/°Ë duZ» Ä] Ã| ZÀ] gY|uY ½M { Ä¯ ¾Ì» Ä « ®Ë ²¿Y
»Ê¸/Y 48 Y Ê/§ 1034 ÃZ¼ Ôa Ä] Ê°Ì°¨e ¹Á{ Ä « ]» f
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»-91 Äv¨ 462592 Ê·Y 462585 d^i ¶Ë} Ä¯ .dY Á¨» ºÌ¬f
ÉZ/«M ¹Z/À] 2030 |¸m Ô»Y f§{ 109-112-106-103-100-97-94
\mÂ» Ä] Á .dY Ã|Ë{³ ºÌ¸e Á {Z Á d^i ÃÌ£ Á Ê¼Z« |Ì¼m
¨ m |¼v» |Ì ½ZËZ«M Ä] ½YÆe 377 Ä¿Zyf§{ 87/03/30-30087 |À
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{Z³Z/Za ®¿Z] ¾Å { Ä¿Zyf§{ ½Z¼Å 87/11/07-31607 ÊÀÅ |À
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نهادهای مالی
بانک مسکن بازوی تامین مالی بافت فرسوده

بانک مس�کن  -معاون وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل ش��رکت
بازآفرینی ش��هری پایدار ایران بر نقش بانک مس��کن به عنوان بازوی تامین
مالی نوسازی بافت های فرسوده تاکید کرد.
هوش��نگ عش��ایری،معاون وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل شرکت
بازآفرینی شهری پایدار ایران با بیان اینکه بانک مسکن به عنوان بانک عامل
پرداخت انواع تس��هیالت در حوزه مسکن هم اکنون نقش اساسی در تامین
مالی نوسازی بافت های فرسوده بر عهده دارد در گفت و گو با پایگاه خبری
بانک مسکن-هیبنا،خاطرنش��ان کرد:مطابق با طرح ها وبرنامه های مصوب،
بخش قابل توجهی از تامین منابع مالی و تس��هیالتی برای اجرای طرح ملی
بازآفرینی ش��هری از طریق بانک مس��کن انجام می شود و بانک مسکن در
اجرای این طرح نقشی پررنگ دارد.
وی با اش��اره به اینکه در سال های گذشته عدم تامین منابع مالی برای
اختصاص یارانه سود تسهیالت نوسازی بافت های فرسوده و ساخت واحدهای
مسکونی جدید در محدوده ها و محالت هدف نوسازی از مهمترین معضالت
اجرای طرح های مربوط به بازس��ازی و نوس��ازی بافت های فرسوده شهری
بوده اس��ت ،خاطرنشان کرد:در طرح ملی بازآفرینی شهری تالش شده است
قبل از اجرای کار س��ازوکار مالی و مدل ه��ای مربوط به تامین منابع مالی،
برای اجرای طرح از جمله سازوکاری به منظور تامین منابع برای حل مشکل
پرداخت یارانه س��ود به بانک های عامل پرداخت کننده تس��هیالت نوسازی
طراحی و تخصیص یابد تا طرح های نوسازی بافت فرسوده از معضالتی که
پیش از این به واسطه عدم تامین منابع برای اختصاص یارانه سود تسهیالت
ایجاد شده بود مصون بماند.

تداوم حمایت بانک پارسیان از تولید در سال
حمایت از کاالی ایرانی

بانک پارسیان  -کورش پرویزیان ،مدیرعامل بانک پارسیان به همراه
گروهی از مدیران ،س��ه ش��نبه  11دی ماه از ش��رکت لوله و ماشین سازی
ایران بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک پارس��یان،پرویزیان درجریان این بازدید
که به همراه خس��روانی ،عضو هیات مدیره ،خواجه نصیری ،مدیر اعتبارات،
بشارتی زاده ،مدیرعامل شرکت فوالد صبح پارسیان و قاسم خانی ،مدیر امور
هماهنگی صورت گرفت ،ضمن اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی ج.ا.ا که
حمایت از تولید را در سرفصل برنامه های حمایتی و ویژه بانک ها قرار داده
اس��ت ،اساس مأموریت بانک ها را حمایت و پش��تیبانی از فعاالن اقتصادی
و تولیدکنن��دگان و به ویژه تولید صادرات محور اعالم کرده و ش��رایط حال
حاضر کشور را برای حضور بانک ها در این عرصه ضروری دانست.
مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به پروژه هایی که این بانک در راستای
حمای��ت از تولید و اش��تغالزایی و رفاه اجتماعی مانند؛ طرح آب رس��انی به
ش��هرها و روس��تاها و مناطق محروم ،تمرکز و توجه ویژه این بانک به مقوله
آب و اهمیت آن داش��ته اس��ت ،تداوم این حمایت و پش��تیبانی را ضرورتی
انکارناپذیر بیان کرد .در همین راستا مقرر شد ،بانک پارسیان از شرکت لوله
و ماش��ین سازی ایران که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوله های چدنی
نشکن برای انتقال آب آشامیدنی می باشد ،حمایت و پشتیبانی نماید.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران:

رتبه اول در جذب ایثارگران متعلق به
بانک صادرات است

بانک صادرات  -مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران
گف��ت :بانک صادرات ای��ران با جذب  ١٤هزار ایثارگر ،رتب��ه اول را در بین
دستگاههای تابع ه وزارت امور اقتصادی و دارایی کسب کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان ،حجتاالسالم لطفاهلل ثقفی در
حاشیه چهارمین یادواره شهدای بانک صادرات ایران در استان مازندران در
گفتگویی با بیان این مطل��ب ،افزود :این امر بیانگر رویکرد و روحی ه انقالبی
مدیران و کارکنان این بانک است.
وی اظهار کرد :حضور گس��ترد ه فرزندان ش��هدا ،رزمندگان ،جانبازان و
آزادگان س��رافراز در بانک صادرات ایران ضامن س�لامت نظام اداری در این
بانک بزرگشده است که پیشرفتهای چشمگیر آن نیز از حیث منابع مالی
و مسائل مرتبط به سیستم بانکداری دلیلی بر این مدعاست.
حجتاالسالم ثقفی در مصاحبه با «حامی شمال» ،بانک صادرات ایران
را بانک��ی عزتمند و مقتدر خواند و گفت :ایثارگ��ری محدود به زمان جنگ
نیست بلکه امروز نیز کشور در جنگ اقتصادی و تحریمهای ناجوانمردانه نیاز
به گذشت ،ازخودگذشتگی و ایثار دارد.

برگزاری مجمع عمومی ساالنه انجمن پزشکان
متخصص بروجرد با حمایت مالی بانک رفاه

بانک رفاه  -بانک رفاه حامی مالی چهاردهمین مجمع عمومی ساالنه
انجمن پزشکان متخصص شهرستان بروجرد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران ،صید احمدی مدیر ش��عب
استان لرستان در این مجمع طی سخنانی بانک رفاه را بانکی سالمت محور
معرفی کرد و گفت :بانک رفاه به عنوان بانکی س�لامت محور حامی جامعه
پزشکی اس��ت و حمایت از جامعه سالمت کشور را از جمله مسئولیت های
اجتماعی بانک رفاه دانست.
دکتر صیرفی رئیس انجمن پزش��کان متخص��ص بروجرد و دکتر ملکی
رئیس پزشکی قانونی این شهرستان نیز ضمن ابراز رضایت کامل از خدمات
و نحوه مش��تری مداری کارکنان بانک رفاه کارگران ،بر تعامل هر چه بیشتر
دو مجموعه تأکید کردند.
گفتنی است ،بیش از  70درصد از جامعه پزشکان شهرستان بروجرد از
مشتریان بانک رفاه هستند و از خدمات و تعامل کارکنان این بانک رضایت
کامل دارند.

روان سازی خدمات بانک ملی برای افزایش
رضایت مشتریان

بانک ملی  -مدیرعامل بانک ملی ایران از روان سازی بیشتر فعالیتهای
مورد انتظار مشتریان در این بانک خبر داد و گفت :بزودی اختیارات بیشتری
به ادارات مانند خرید دین و صدور ضمانتنامهها داده میشود.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،دکتر محمد رضا حسین زاده
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 ش��ده توس��ط 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 س��ریع
آن خدمت وجود دارد.

