
 اختتامیه اولین دوره مسابقات 
قرآنی کارکنان بانک صادرات 

آیین اختتامیه اولین دوره مس��ابقات سراس��ری 
قرآن کریم کارکنان بانک صادرات ایران با حضور 
حجت االسالم والمس��لمین سید حسن خمینی، 
علما، قاریان برجسته کشور، مدیرعامل و همکاران 
بانک ص��ادرات ایران در مرقد مطه��ر بنیان گذار 

جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.
به گ��زارش روابط عمومی بانک ص��ادرات ایران، 
حجت االسالم والمسلمین سید حسن خمینی در 
این مراسم با ذکر یاد شهدای بانک صادرات ایران، 
از تالش های این بانک برای ترویج فرهنگ قرآنی 
تقدی��ر ک��رد و در ادامه به تفس��یر اثرات مفاهیم 

قرآنی در تربیت انسان ها پرداخت.
در ای��ن مراس��م همچنی��ن حجت ال��ه صیدی، 
مدیرعامل بانک صادرات ایران با گرامیداش��ت و 
ادای احترام به جای��گاه رفیع بنیانگذار جمهوری 
اس��المی ایران گفت: فهم از قرآن را از کودکی با 
کالم امام خمینی)ره( آموخته ایم و نسل ما آشنایی 
با کالم قرآن را مدیون آن بزرگوار اس��ت. صیدی 
اظهار کرد: با وجود روزگار سخت اقتصادی، همه 
عزت، اقتدارو قوت کشور میراث امام بزرگوار است. 
وی با اشاره به اینکه همکاران بانک صادرات ایران 
به طور مرتب جلس��ات منس��جم قرآنی را برگزار 
می کنند، گفت: همه ما معتقدیم بدون توس��ل به 

قرآن نمی توان به مردم خدمت کرد.

 باالترین جذب سپرده های بلند مدت 
و قرض الحسنه در نظام بانکی کشور

با همراهی و اعتماد مشتریان گرانقدر، بانک ملی 
ایران بیشترین سهم از سپرده های بلند مدت، پس 
انداز و مجموع س��پرده های ریال��ی و ارزی را در 
میان نظام بانکی کشور در هفت ماه ابتدای امسال 

به خود اختصاص داد.
 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، افزایش 
سهم جذب سپرده ها در بانک ها، ارتباط مستقیمی 
با افزایش سهم بخش های اقتصادی از تسهیالت 
آن بانک دارد و از این رو اعتماد مشتریان گرانقدر 
در رشد سپرده های بلند مدت و قرض الحسنه گام 
مهمی در راستای تحقق سیاست های این بانک در 
حمایت از رونق بخش های تولید و اشتغال کشور 
اس��ت. این بانک در مدت مذکور با س��هم 32.48 
درص��دی، رتبه اول س��پرده های بلن��د مدت، در 
سپرده قرض الحسنه پس انداز نیز با سهم 26.48 

درصدی، رتبه اول را در اختیار دارد.
رتبه نخست مجموع سپرده های ریالی و ارزی نیز 
در هفت ماه ابتدای امسال با سهم 22 درصدی در 
اختیار بانک ملی ایران قرار دارد و طی مدت مذکور 

این بخش 13 درصد رشد را نشان می دهد.

 الگ�وی حمایت�ی بانک مس�کن از 
ساخت و ساز در بافت فرسوده

مدی��ر ام��ور اعتباری بان��ک مس��کن حمایت و 
پش��تیبانی از تولی��د و عرض��ه مس��کن در بافت 
فرس��وده ش��هرها را یکی از مهم ترین محورهای 

سیاست های اعتباری این بانک اعالم کرد.
محمد حس��ن علمداری، مدیر امور اعتباری بانک 
مس��کن با بیان اینکه بانک مسکن طی سال های 
اخی��ر حمایت ویژه ای از تولید و عرضه مس��کن 
در بافت فرس��وده داشته اس��ت، به پایگاه خبری 
بان��ک مس��کن-هیبنا، گفت: یک��ی از مهم ترین 
محورهای حمایتی در حوزه تخصیص اعتبار برای 
پرداخت تس��هیالت مشارکت مدنی بانک مسکن 
در محدوده هسته قدیمی ش��هرها برای افزایش 
س��رعت بازآفرینی و نوس��ازی بوده است. در این 
راس��تا نیز تنها بان��ک عامل فع��ال در این حوزه 

محسوب می شود.

اخبار گزارش

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه با تش��ریح عناصر اصلی 
الیحه بودجه ۹۹، گفت: مهم ترین سیاس��ت پیش بینی 
شده در بودجه سال ۹۹ کل کشور، افزایش قدرت خرید 

مردم است.
محمدباقر نوبخت اظهار داش��ت: امروز رئیس جمهوری 
الیحه بودجه 48۰ ه��زار میلیارد تومانی را در قالب 1۹ 
پیوس��ت به مجلس تقدیم می کند؛ بودجه سال ۹۹ کل 
کشور هم بر اساس برنامه اصالح ساختاری بودجه که از 
سال گذشته در 4 محور و ۹ بسته برنامه و پروژه توسط 

سازمان برنامه و بودجه آماده شد، تهیه گردیده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: شاید ویژگی 
اصلی و متفاوت الیحه بودجه ۹۹ نس��بت به بودجه سال 
های قبل، تاثیر و مالحظاتی اس��ت که شرایط تحریمی 
در اقتصاد کشور ایجاد کرده است؛ این بودجه برای اولین 
سالی است که متقارن با ظالمانه ترین تحریم ها، تدوین 
ش��ده اس��ت. بنابراین از نظر منابع بودج��ه ای، مخارج، 
سیاست ها و اهداف، بودجه را با توجه به شرایط مقاومت 

در برابر تحریم ها تنظیم کرده ایم.
وی گفت: مهم ترین سیاست پیش بینی شده در بودجه 

سال ۹۹ کل کشور، افزایش قدرت خرید مردم است.
 درآمد نفت صرف پروژه های عمرانی 

وی با اش��اره ب��ه منابع الیحه بودج��ه ۹۹، ادامه داد: در 
منابع تالش کردیم کمترین وابس��تگی را در طول تاریخ 
اقتصادی کش��ور به منابع نفتی داشته باشیم. تالش می 
کنیم از منابع داخلی خود در هر ش��رایطی که دش��من 
موقعیتی فراهم کند که کل نفت در محاس��بات بودجه 
ای ظاهر نش��ود، بودجه را اداره کنیم. االن در ش��رایطی 
هس��تیم که وزارت نفت با همکاری س��ایر دستگاه ها به 
نحو شایسته ای می تواند آنچه که حق این ملت است را 

از بازار به صورت رسمی محقق کند.
مع��اون رئیس جمه��ور افزود: س��عی کردی��م کمترین 
وابس��تگی را به متغیره��ای برون زا همچ��ون صادرات 
نفت داش��ته باشیم. حتی نس��بت به سال گذشته منابع 
نفتی را به یک س��وم تقلیل دادی��م. آن مقداری هم که 
از ص��ادرات نفت منابعی به دس��ت آید صرف طرح های 
عمران��ی خواهیم کرد. حتی یک ری��ال در اموری غیر از 

طرح های عمرانی، استفاده نخواهیم کرد.

نوبخت گفت: رقم دیگری ک��ه از راه واگذاری دارایی های 
مالی دولت به دست آید، صرف بازپرداخت تعهدات )بدهی 

ها( طرح های عمرانی خواهیم کرد.
 اتصال مرکز ۴ استان دیگر به شبکه سراسری

وی ب��ا بیان اینک��ه ۷۰ هزار میلیارد توم��ان برای بودجه 
عمرانی پیش بینی کرده ایم، اظهار داشت: با این بودجه می 
توانیم چند کیلومتر راه آهن جدید در کشور بهره برداری 
کنیم؛ طبق وع��ده ای که داده بودیم مراکز اس��تان های 
همدان، کرمانش��اه، آذربایجان غربی، ایالم و میانه-بستان 
آباد را افتتاح کردیم و در س��ال آینده تالش می کنیم که 
مراکز استان های کردستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری 

و خراسان جنوبی را به شبکه سراسری وصل کنیم.
وی اف��زود: همچنین تعداد زی��ادی از راه آهن های یک 
خط��ه را 2 یا 3 خطه خواهیم کرد؛ 3۰ طرح آبرس��انی 
همچون سد های بزرگ را افتتاح خواهیم کرد، همچنین 

آزادراه های متعددی را به پایان خواهیم رساند.
رشد 4 درصدی هزینه ها

نوبخت ادامه داد: در کل بودجه طرح های عمرانی نسبت 
به سال قبل رش��د بیش از ۵ درصدی یافته است؛ البته 

هزینه های جاری رشد 4 درصدی داشته است اما از دل 
این هزینه ها، 1۵ درصد برای افزایش حقوق ش��اغالن و 

بازنشستگان در نظر گرفته ایم.
وی گف��ت: کل ص��ادرات نفت کمت��ر از 4۷ تا 48 هزار 
میلیارد تومان است در حالیکه ما ۷۰ هزار میلیارد تومان 

برای طرح های عمرانی سرمایه گذاری خواهیم کرد.
نوبخت با اشاره به بخش مصارف الیحه بودجه ۹۹، اظهار 
داشت: مصارف را در 2 بخش بر اساس سیاست ها تهیه 
کردیم؛ در هزین��ه های جاری برای جبران قدرت خرید 
م��ردم، 1۵ درصد حقوق ها افزایش یافته اس��ت، 6 هزار 
میلیارد تومان برای همس��ان سازی حقوق بازنشستگان 
در نظر گرفتیم، 2 هزار میلی��ارد تومان برای طرح رتبه 
بندی کردن فرهنگی��ان پیش بینی کردیم، یارانه نقدی 
به مثابه قبل پرداخت می شود و 31 هزار میلیارد تومان 

یارانه از محل حمایت معیشتی پرداخت خواهد شد.
نرخ ارز نیمایی 8 تا 8۵۰۰ تومان

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه طرح 
های عمرانی با اولویت بندی در دس��تور کار قرار دارند، 
گفت: مهار تورم را از دو طریق پیش خواهیم برد؛ نخست 

اینکه ریالی از بودجه از پول پر قدرت تورم زا تهیه نمی 
ش��ود؛ کاالهای اساس��ی با همان نرخ ارز 42۰۰ تومان 
تامین خواهد ش��د، حتی ارز نیمایی را در محاسباتمان 
)غیر از کاالهای اساس��ی( در ح��د 8 تا 8۵۰۰ تومان در 
نظر گرفتیم. تالش اس��ت قیمت ارز همچنان در کنترل 

باشد.
 اشتغال و تولید دو هدف دولت در سال ۹۹

وی ب��ه اه��داف الیحه بودجه ۹۹ اش��اره ک��رد و افزود: 
اش��تغال هدف نخست ماست؛ برای افزایش یک میلیون 
فرصت ش��غلی برنامه ریزی کرده ای��م و عالوه بر الیحه 
بودجه برنامه مجزایی به مجلس ارائه کردیم. در مجموع 
2۷ ه��زار و 4۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد ش��غل پیش 

بینی کردیم.
نوبخت ادامه داد: تولید هدف دوم ماس��ت که به صورت 
ویژه م��ورد حمایت خواهد بود؛ در مجم��وع 3۰۰ هزار 
میلی��ارد توم��ان دولت و ش��رکت های دولتی س��رمایه 
گذاری خواهند کرد تا تولید باال رود و سال بعد از رکود 
خارج و رشد مثبت اقتصادی را داشته باشیم. البته برنامه 

جداگانه ای در این خصوص به مجلس ارائه می کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: به رغم شرایط 
تحریمی، دولت با روحیه قوی برای اینکه کمترین فشار 
به جامعه منعکس ش��ود، بودجه را تنظیم کرده اس��ت.

 مهر
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از سوی ستاد تنظیم بازارصورت گرفت؛
تکذیب اظهارات اصناف مبنی بر 

مجاز بودن 
 یک مقام مس��وول در س��تاد تنظیم بازار 
اظهارات رییس اتاق اصناف تهران مبنی بر 
مجاز بودن افزایش چهار درصدی قیمت ها 
به دلیل اص��الح قیمت بنزین را رد کرده و 
نس��بت به هرگونه گران فروش��ی و افزایش 
خودس��رانه قیمت ها ب��ه تولیدکنندگان و 

تامین کنندگان کاال، هشدار داد.
چند روز پیش قاسم نوده فراهانی - رییس 
ات��اق اصناف ته��ران  اظهار ک��رد:" حمل 
و نقل کاالها بیش��تر با گازوئیل اس��ت که 

گران نشده است، با این وجود قیمت بنزین 
سهمیه ای ۵۰ درصد افزایش داشته است و 
ممکن است فعاالن صنفی و تاجران بار خود 
را ب��ا کامیون یا وانت��ی حمل کنند و کرایه 
بیش��تری بپردازند. این فع��االن اقتصادی 
نباید افزایش کرای��ه را روی هر کاال اضافه 
کنند، بلکه بای��د کل افزایش قیمت حمل 
و نقل را تقس��یم بر هم��ه کاالها کنند که 
محاس��بات نش��ان می دهد نهایت افزایش 
قیمت قابل پذیرش چهار درصد خواهد بود، 
اما بیشتر از این پذیرفته نمی شود... افزایش 
قیمت چهار درصدی از همین االن می تواند 
اعمال ش��ود". در واکنش ب��ه این اظهارات 
یک مقام مس��وول در س��تاد تنظی��م بازار 
گفت: اظهارات رییس ات��اق اصناف تهران 
مبنی بر مجاز بودن افزایش چهار درصدی 

قیمت ها نادرست بوده و رد می شود.
وی بیان کرد پیش از این س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابالغ کرده 
و اخیرا نیز مصوبه آن تمدید شده که بدون 
اجازه س��ازمان حمایت کسی اجازه افزایش 

قیمت ها را ندارد.   ایسنا

ثبت نام مسکن ملی وارد فاز سوم شد؛
 آغاز نام نویسی در 5 استان و 60 

شهر
ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن وارد فاز سوم 
خ��ود ش��د و در این مرحله قرار اس��ت پنج 
اس��تاِن همدان، یزد، چهارمحال و بختیاری، 
خوزستان و کرمانشاه نام نویسی متقاضیان را 

بر اساس شرایط اعالم شده انجام دهند.
طرح اقدام ملی مسکن طرحی است که در آن 
4۰۰ هزار واحد مسکونی طی امسال و سال 
آتی احداث می ش��ود. از این 4۰۰ هزار واحد 
مس��کونی، 1۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده 
ش��هرها و توسط ش��رکت بازآفرینی شهری 

ایران، 1۰۰ هزار واحد توس��ط بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی و در شهرهای زیر 1۰۰ هزار 
نفر و 2۰۰ هزار واحد در ش��هرهای جدید و 
توسط شرکت عمران شهرهای جدید احداث 
خواهد ش��د. بر اس��اس این گزارش، تاکنون 
ثبت نام مس��کن ملی در برخی استانها آغاز 
شده و در فاز سوم قرار است در ۵ استان و 6۰ 

شهر این نام نویسی از امروز انجام شود.
ثبت نام در پنج استاِن همدان، یزد، چهارمحال 
و بختیاری، خوزستان و کرمانشاه از امروز 16 
آذرماه تا 1۹ آذرماه به طول می انجامد و قرار 
است ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در 6۰ 
شهر انجام ش��ود. بنا بر این گزارش، ثبت نام 
در استان همدان برای 1۰ شهرستاِن همدان، 
مالی��ر، نهاوند، اس��دآباد، تویس��رکان، بهار، 
جورقان، کبودرآهنگ، گیان و سرکان انجام 
می شود. در استان یزد نیز در 18 شهرستان 
اس��تان از جمله یزد، میب��د، اردکان، بافق، 
مهریز، احمدآباد، ابرکوه، تفت، نیر، شاهدیه، 
زارچ، ندوش��ن، مهردشت، خضرآباد، اشکذر، 
هرات، مروست و بهاباد، ثبت نام طرح اقدام 

ملی مسکن آغاز شده است.   فارس

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران 
خبرداد؛

اعالم آمادگی ۳۲ شرکت اروپایی 
برای همکاری با صنعت نفت  

32 ش��رکت اروپای��ی ب��رای هم��کاری ب��ا 
ش��رکت های ایران��ی در صنع��ت نفت اعالم 
آمادگی کرده اند اما ش��رط گذاشته اند که در 
صورتی در قالب اینس��تکس آماده همکاری 
با ش��رکت های ایرانی هستیم که وزارت نفت 

ایران، شرکت های خصوصی را ضمانت کند.
رضا پدیدار، رئیس کمیس��یون ان��رژی اتاق 
بازرگان��ی ایران در نشس��ت خب��ری اولین 
نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت 

اظهار داشت: ساختار اقتصادی کشور با توجه 
به تحوالت سیاسی و اجتماعی باید تغییر کند 
که نکته اول در این زمینه، شناخت وضعیت 
موجود است و بعد از شناسایی ظرفیت ها، نیاز 

به راهبرد داریم.
وی اف��زود: اولی��ن راهب��رد ما بای��د راهبرد 
تولید برای بازار داخلی باش��د و باید سیاست 
جانش��ینی واردات را به عنوان یک اصم مهم 
مورد توجه قرار دهی��م. پدیدار با بیان اینکه 
"در بخش س��اخت داخل گاهاً بیش از 8۰ تا 
۹۰ درصد ظرفیت تولید داخلی داریم"، گفت: 
ظرفیت های عملیاتی بس��یار از ظرفیت های 
اس��می کمتر اس��ت و علت آن را هم باید در 
ترکیب متعادل سبد مدیریت اقتصادی کشور 
جس��ت وجو ک��رد. وی ادام��ه داد: حدود 84 
درصد سبد مدیریت اقتصادی کشور در دست 
بخش خصوصی نیست به طوری که حدود 21 
درصد در دست شرکت های خصولتی، حدود 
21 درصد در دست صندوق های بازنشستگی 
و حدود 42 درصد در دس��ت دولت اس��ت و 
سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور حدود 

16 درصد است.   تسنیم 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

کمترین وابستگی به نفت ؛ ادعای تاریخی در بودجه
الیحه بودجه 99 امروز به مجلس می رسد؛

معاون مس��افری ش��رکت راه آهن از ت��الش برای برنامه 
ریزی پیش فروش بلیت قطارهای تهران-آنکارا-استانبول 

در ایام سفرهای نوروزی پیش رو خبر داد.
میرحسن موسوی در خصوص قطارهای مسافری از تهران 
به وان و آنکارا اظهار داشت: ما هر هفته یک سفر قطار از 
مس��یر تهران به وان و بالعکس داریم همچنین یک سفر 
دیگ��ر عالوه بر آن از ته��ران تا آنکارا و بالعکس داریم که 
این دو مقصد هر هفته یک زوج مس��یر رفت و برگشتی 
دارند. وی افزود: خوشبختانه میزان استقبال هم باالست 
و مورد اس��تقبال قرار گرفت��ه حتی در حال حاضر که در 
ش��رایط فصل سرما هستیم و از میزان سفرهای تفریحی 
مردم کاس��ته ش��ده، اما با این حال این قطارها مسافران 

خاص خودش را دارد.
معاون مس��افری ش��رکت راه آهن یادآور ش��د: در حال 
حاضر زمان توق��ف قطار در مرزهای دو طرف )مرز رازی 
در ای��ران و مرز کافی کوی در ترکیه(  به حداقل رس��یده 
اس��ت؛ با این ح��ال اداره کل راه آهن آذربایجان ش��رقی 
مرتبا جلس��اتی با مقامات دس��تگاه های مرزی دارند که 

احیانا اگر گمرکات دو کش��ور مواردی را در نظر داش��ته 
باشند، از س��وی شرکت راه آهن تأمین شود تا در سریع 
ترین زمان ممکن تش��ریفات گمرک��ی و کنترل گذرنامه  
برای رفاه حال مسافران انجام شده و زمان آن به حداقل 

ممکن رسانده شود.
وی تصری��ح کرد: در مرز ریلی در دو ایس��تگاه متفاوت، 
تشریفات مذکور انجام می ش��ود؛ یکی ایستگاه راه آهن 
رازی در ایران که گمرک جمهوری اسالمی ایران و اداره 
گذرنامه بر اس��اس قوانین، تشریفات خاص خود را انجام 
م��ی دهند؛ دیگری هم در داخل خاک ترکیه که قطار به 
محض اینکه وارد مرز کافی کوی می شود، ادارات گمرک 
و گذرنامه مرزی ترکیه تش��ریفات را انجام می دهند که 
بررس��ی های ما نش��ان می دهد هر دو طرف در حداقل 

زمان ممکن اقدامات الزم را پیگیری می کنند.
معاون ش��رکت راه آهن درباره زمان برگزاری تش��ریفات 
گمرکی و گذرنامه ای در هر س��وی مرزها اظهار داشت: 
این تش��ریفات بستگی به تعداد مسافران دارد اما به طور 
معمول بین یک تا یک و نیم ساعت از هر طرف، کنترلها 

به طول می کشد که مجموعا بین 2 تا 3 ساعت تشریفات 
گمرکی و گذرنامه ای زمان از مس��افران می گیرد. موارد 
زیادی هم رخ داده که کمتر از یک ساعت این تشریفات 

به طول انجامیده است.
وی درباره قطار مس��افری تهران استانبول گفت: آنچه در 
مذاکرات اخیر مسئوالن راه آهن ایران و ترکیه بارها مورد 
بررسی بوده و هم اکنون نیز در حال پیگیری است، ادامه 

مسیر قطار مسافری تهران - آنکارا تا استانبول است.
به گفته موسوی، شرکت راه آهن ایران به دنبال پیگیری 
این موضوع است که برای رفاه حال مسافران، قطاری که 
از تهران به آنکارا اعزام می ش��ود، ساعتی که به پایتخت 
ترکیه می رس��د، زمانی باش��د که حداکثر بین یک تا دو 
س��اعت بعد از رسیدن به ایستگاه آنکارا، مسافران بتوانند 
با قطار س��ریع السیر به استانبول برسند. به عبارت دیگر، 

حرکت مسافران این قطارها به صورت کانکشنی باشد.
 اما مش��کل هماهنگی و یکپارچگی نرم افزارهای فروش 
بلیت قطار میان دو کش��ور را داریم که باید رفع شود؛ به 
این صورت که یک نفر بتواند از تهران، بلیت قطار تهران-

آنکارا-اس��تانبول را در دست داشته باشد تا پس از پیاده 
شدن در ایستگاه راه آهن آنکارا، با خیال راحت سوار قطار 

سریع السیر آنکارا-استانبول شده و به مشکل برنخورد.
موس��وی افزود: در حال حاضر مس��افرانی که از تهران با 
قطار به آنکارا می روند، تا ایستگاه وان با همان قطار تردد 
می کنند؛ س��پس در ایستگاه وان با استفاده از فری بوت 
)شناور مس��افری سریع الس��یر( به بندر تاتوان در شرق 
دریاچ��ه وان می روند و س��پس از آنجا س��وار قطارهای 
ترکیه ای ش��ده و تا آنکارا به س��فر خود ادامه می دهند. 
اما در حال بررسی این موضوع هستیم که سفر قطارهای 
تهران-آنکارا را ط��وری برنامه ریزی کنیم که دیگر برای 
مس��افران معطلی در ایستگاه قطار س��ریع السیر آنکارا-

استانبول ایجاد نشود.
وی درباره زمان اجرایی ش��دن این سفر اعالم کرد: تمام 
تالش خود را به کار بسته ایم تا بتوانیم به ایام پیک نوروز 
پیش رو برس��انیم. امیدوارم بتوانیم در زمان پیش فروش 
قطارهای نوروزی، این موضوع را در س��امانه های فروش 

بلیت بگنجانیم.  مهر 

برقراری سفر ریلی تهران استانبول؛ نوروز ۹۹
معاون راه آهن احتمال داد؛


