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قدردانی بهزیستی استان 
آذربایجان غربی از شعبه »خوی- میدان 

امام خمینی« بانک آینده
رئیس ســازمان بهزیستی شهرســتان خوی، طی 
بازدید از شعبه »خوی- میدان امام خمینی« بانک 
آینده، از عملکرد این شــعبه در خدمت رسانی به 
جامعه هدف و پرداخت تسهیالت خوداشتغالی به 

مددجویان سازمان بهزیستی، قدردانی کرد.
وی بــا اهدای لوح تقدیــر به نمایندگی از مدیرکل 
بهزیســتی اســتان آذربایجان غربــی،از تالش و 
زحمات بی دریغ عادل شــورابی زاده، رئیس شعبه 
»خوی- میدان امام خمینی« در جهت شــکوفایی 
اقتصاد ملی و حمایت از قشــر آسیب پذیر جامعه 

هدف بهزیستی، تشکر و قدردانی کرد

 به روز رسانی نسخه اندروید »ریما«
 در وب سایت بانک توسعه صادرات

نســخه اندروید ســامانه ریما در وب سایت بانک 
توسعه صادرات به روز رسانی شد.

به گــزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات 
ایــران به نقل از مدیریت امــور فناوری اطالعات و 
ارتباطات، نسخه جدید اندروید سامانه ریما از روز 
25 مردادماه به روز رســانی شــده و قابل استفاده 
اســت. کاربران می توانند برای اســتفاده از نسخه 
جدید اندروید ســامانه ریما بــا مراجعه به بخش 
خدمات الکترونیک وب سایت بانک توسعه صادرات 

و فعال سازی رمز دوم پویا مراجعه کنند.

امضای تفاهم نامه بانک توسعه تعاون 
با صندوق کارآفرینی امید

بــا امضای تفاهم نامه میان بانک توســعه تعاون با 
صنــدوق کارآفرینی امید، صندوق از زیرســاخت 
بانکــداری الکترونیک بانک برای اتصال به شــبکه 

بانکی بهره مند می شود.
به گــزارش روابط عمومی بانک توســعه تعاون،در 
ایــن تفاهم نامه که به مدت 5 ســال می باشــد 
خدمات مختلف از جمله ارائــه خدمات بانکداری 
الکترونیک مبتنی بر حســاب و کارت توسط بانک 
برای اتصال صندوق به تمامی سرویس ها و سامانه 
های تعاملی بانک مرکزی پیش بینی شــده است.
بر اســاس این تفاهم نامه، ســرویس های مبتنی 
بر کارت و حســاب در رنج شــماره های معین و 
نوع ســپرده های خاص با مجوز بانک در ســامانه 
ازجمله:خدمات  امید  بانکداری صندوق کارآفرینی 
شتاب،شاپرک،ســاتنا،پایا و نظایر آن به مشتریان 
صندوق ارائه می شود.بانک توسعه تعاون همچنین 
امکان دسترســی برخط برای صندوق کارآفرینی 
امید جهت حســاب ها و دریافت گردش حســاب 
های صندوق و مشــتریان نزد بانــک را نیز فراهم 
می کند.از ســویی انواع ابزارهای الکترونیکی مانند 
دستگاه های خودپرداز،پین پد،کیوسک درصندوق 

استقرار می یابد .

 همکاری بانک با پتروشیمی
 مسجد سلیمان گسترش می یابد

در پی دیدار سرپرســت مدیریت شــعب اســتان 
خوزستان با مدیرعامل پتروشیمی مسجد سلیمان، 
گســترش همکاری بین دو مجموعه در دستور کار 

قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر 
ایران، »مجتبی سخنور« سرپرست مدیریت شعب 
استان خوزستان در دیدار با مدیرعامل پتروشیمی 
مسجد سلیمان گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران 
آماده ارائــه انواع خدمات بانکی و پرداخت وام های 
قرض الحسنه به کارکنان صنایع پتروشیمی مسجد 
ســلیمان است.ســخنور در این دیدار با تشــریح 
طرح های بانک از جمله اعتبار در حســاب جاری، 
حمایتی، پرداخت حقوق مهریار، بیمه عمر رایگان، 
کاالکارت، اندوختــه اجتماعی ســازمانی، مهرآتیه 
نویــن و اندوخته بانوان بیان داشــت: تنوع ســبد 
ایــران برای  محصوالت بانک قرض الحســنه مهر 
کارکنان و خانواده آن ها نســبت به ســایر بانک ها 
برتــری و جذابیت ویژه ای دارد.وی گفت: بســیار 
خرسندیم که پرچمدار ترویج فرهنگ قرض الحسنه 
در استان خوزستان هســتیم و فرصتی پیش آمد 
تا بتوانیم ظرفیتهای بزرگترین بانک قرض الحسنه 
کشــور را برای مدیران پتروشیمی مسجد سلیمان 

تشریح کنیم.

گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به 
کشور از سوی مدیرعامل بانک ملت

مدیرعامل بانک ملت در پیامی فرارســیدن سالروز 
ورود آزادگان سرافراز را به کشور، گرامی داشت.

به گــزارش روابط عمومی بانــک ملت، رضا دولت 
آبادی در این پیام آورده اســت: 26 مرداد سالروز 
بازگشــت غرورآفرین آزادگان ســرافراز به میهن 
اســالمی به عنوان روز سراسر افتخاری است که بر 
صفحات زرین انقالب حک شــده و یادآور ایامی پر 
از شور و شــادی و معطر به حضور دوباره عزیزانی 

است که عطر شهیدان را با خود داشتند.
متن پیام مدیرعامل بانک ملت به شرح زیر است:

26 مرداد ســالروز بازگشــت غرور آفرین آزادگان 
ســرافراز به میهن اســالمی به عنوان روز سراســر 
افتخاری اســت که بر صفحــات زرین انقالب حک 
شــده و یادآور ایامی پر از شور و شادی و معطر به 
حضور دوباره عزیزانی اســت که عطر شهیدان را با 
خود داشتند.آزادگانی که اسارت دشمن را به سخره 
گرفتــه و با مقاومت و پایــداری، تکلیف خود را به 
اسالم و ایران عزیز به شایستگی ادا نمودند و به دنیا 
نشان دادند لحظه ای دست از دفاع از میهن اسالمی 

و عزت و شرف این مرز پرگهر نخواهند کشید.

گزارشاخبـــار

ســمیه ملکی  مدیر عامل بنیاد برکت ضمن تاکید بر 
هدفگذاری ســاخت بیــش از 2500 مدرســه، از رویکرد 
 بــه ایده های نوین و دانشــبنیان ها بــرای تحقق این مهم 

خبر داد.
نشســت رسانه ای »نخستین رویداد ملی مدارس آینده« با 
حضور محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی 
فرمان امام و مهراله رخشانی مهر رییس سازمان نوسازی، 
توســعه و تجهیز مدارس کشور با حضور جمعی از اصحاب 

رسانه برگزار شد. 
نهضت مدرســه ســازی یکی از مهمترین مولفه ها  برای 
پیشرفت کشورها می باشد بگونه ای که در جوامع پیشرفته 
این مهم به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست های دولت ها 
اجرا می شــود. در چارچوب رویکرد متوازن سازی توسعه 
و پیشــرفت در سراسر کشــور بنیاد برکت سالهاست که 
نهضت مدرســه را در پیش گرفته اســت و سعی نموده تا 
نقشــی موثر در این عرصه ایفا نماید. در چارچوب همین 
رویکرد دیروز مدیرعامل بنیاد برکت خاطرنشان کرد: بنیاد 
برکت در راســتای اجرایی نمودن شــعار سال ۱۴0۱ و بر 
مبنای اهداف ســند تحول بنیادیــن آموزش و پرورش در 
نظر دارد نخستین رویداد ملی مدارس آینده را با مشارکت 
سازمان نوســازی مدارس و با محوریت نقش فناوری های 
نو در فضاهای آموزشــی، تربیتی و ورزشی در مهرماه سال 
جاری برگزار کند.ترکمانه تاکید کرد: نخستین رویداد ملی 
مدارس آینده با هدف شناســایی فنــاوری و دانش روز در 
ســاخت فضاهای آموزشی و اســتخراج ایده های اصلی و 
نوآورانه مرتبط با حوزه نرم افزار و سخت افزار در این عرصه 

برگزار می شود.
در چارچوب تحقق این مهم بنیــاد برکت تالش نموده تا 
از ظرفیت هــا و دیدگاه های خالقانه مردم و کارشناســان 
برخــوردار شــود چنانکــه ترکمانه بــا تاکید بــر این که 
عالقه مندان می توانند طرح های خود را به این رویداد ارائه 
کنند، افزود: شــرکت های دانش بنیان، مشاوران، محققان 
و صاحبــان ایده می توانند طرح های خود را به نخســتین 
رویــداد ملی مدارس آینده ارائــه دهند تا در صورت تایید 
هیات داوران تحت حمایت مالی بنیاد برکت جهت امکان 

تولید قرار بگیرند. همچنین از ســوی نوسازی مدارس نیز 
مقرر اســت این طرح ها در مدارس آینده مورد بهره برداری 

قرار گیرد.
مدیرعامل بنیاد برکت خاطرنشــان کــرد: این رویداد در 
دو بخش محیط کالبدی فضاهای آموزشــی و تجهیزات و 
فناوری های آموزشی در مدارس آینده برگزار می شود و هر 
کدام از شرکت کنندگان می توانند در محورهای هفت گانه 
که در فراخوان رویداد ذکر شــده است، بدون محدودیت 
در تعداد محورهای انتخابی شــرکت نمایند.ترکمانه ادامه 
داد: شــرکت  در قالب تیم های حقیقی حداکثر پنج نفره و 
یا حقوقی صورت خواهد پذیرفت و در صورت تایید کمیته 
داوران در خصوص عملیاتی و اجرایی بودن طرح ها، امکان 
نمایش برای هر طرح در نمایشــگاه فن بازار وجود خواهد 
داشت. همچنین ایده ها در نهایت در اختیار مشاوران قرار 

خواهد گرفت تا طرح ها به پروژه تبدیل شوند.
نکته قابل توجه در عرصه مدرســه ســازی لزوم توجه به 
دانشبنیان ها و اندیشه های نوین است که می تواند در کنار 
منابع مالی به ســرع بخشی مدرسه ســازی کمک نماید. 

رویکردی کــه بنیاد برکت تالش نموده تا در این مســیر 
گام بــردارد. در ایــن چارچوب به گفتــه مدیرعامل بنیاد 
برکــت، این بنیاد ضمن حمایــت از طرح های دانش بنیان 
اولویت مشارکت در احداث مدارس را به پروژه هایی که از 
طرح های این رویداد بهره می گیرند قرار داده اســت.وی با 
تاکید بر راه اندازی نهضت مدرسه سازی در مناطق محروم 
و روستایی کشور گفت: بنیاد برکت ساخت 2 هزار و ۷00 
مدرســه را در دستور کار دارد که تا کنون یک هزار و ۸۳5 
مدرسه با 20 هزار کالس آموزشی را به بهره برداری رسانده 
و تقدیم دانش آموزان مناطق محروم کرده اســت.ترکمانه 
یادآور شد: در حال حاضر بیش از 250 هزار دانش آموزش 
در مدارس بنیاد برکت در حال تحصیل هستند.مدیرعامل 
بنیاد برکت اظهار داشــت: بنیاد برکت و سازمان نوسازی 
مــدارس یک همکاری ۱۴ ســاله با یکدیگــر دارند و این 

ارتباط تاکنون ادامه دارد.
یکی از نکات مطرح در اقدامات بنیاد برکت توجه به دانش 
روز جهت ســاخت مدارس اســت تا در کنار ارائه خدمات 
بهتر به دانش آموزان، زمینه ســاز تسریع در روند مدرسه 

سازی گردد. در همین چارچوب نیز ترکمانه با اشاره به این 
موضوع که آغاز فعالیت بنیاد برکت با ساخت مدرسه بوده 
و مقام معظم رهبری هم بر این مساله تاکید فراوان دارند، 
بیان کرد: مدارس امروز کشــور اغلب از جنس مدارســی 
هســتند که با فناوری های سنتی و با همان استانداردهای 
معمول در ســاخت مدارس احداث شده است. هرچند که 
احداث این مدارس هر ســال بهبود پیدا کرده اما در دنیا 
شــاهد آن هســتیم که از فناوری های جدید و تجهیزات 
به روز در نوآوری های آموزشــی در بحث ســاخت مدارس 
اســتفاده شده اســت. این مساله کمک شــایانی به درک 
بهتر دانش آموزان از مطالب و فضای آموزشــی می کند.وی 
تصریح کرد: در رویداد ملی مدارس آینده مباحث اینترنت، 
اشــیا و سایر سیســتم های نوین آموزشی مورد توجه قرار 
می گیرد تا با درک بیشــتر دانش آموزان و صرفه جویی در 
مصرف انرژی روبه رو شــویم و همچنین در حوزه معماری 
نیز از مصالح نوین استفاده خواهیم کرد تا عدالت آموزشی 

در بین همه مناطق برقرار شود.
الزم به ذکر اســت نشســت دیروز در حالی برگزار شد که 
رییس ســازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس کشور 
نیز با اشــاره به برگزاری رویداد ملی مدارس آینده گفت: 
هدف ما در این رویداد ورود دانشــگاهیان جهت استفاده 
از ایده هــای آن ها جهت آموزش هــای نوین و به کارگیری 
فناوری های نوین است. رخشانی مهر با اشاره به رویکردهای 
دانش بنیــان و توجه به طرح ها و ابتکارات جدید در نهضت 
مدرســه ســازی افزود: فراخوان جهت دریافــت ایده ها از 
اردیبهشت ســال جاری اعالم شــد و تاکنون ۱۴0 اثر به 

دبیرخانه رسیده است. 
همچنیــن اختتامیه ایــن رویداد در مهر برگــزار خواهد 
شــد.وی ادامــه داد: جامعه هــدف در این رویــداد ملی 
دانشــگاهیان کشور هستند که حوزه های مختلف معماری 
مدارس در اســتان های کشــور را ارائه می دهند. در پایان 
رخشانی مهر خاطرنشان کرد: اسناد باالدستی از جمله سند 
تحول بنیادین، آموزش و پرورش را ملزم کرده که آموزش، 
ســاخت و تجهیز مدارس به شــیوه نوین را در دستور کار 

قرار دهد.

مدیرعامل بنیاد برکت در نشست رسانه ای نخستین رویداد ملی مدارس آینده خبر داد: 

هدفگذاری ساخت ۲۵۰۰ مدرسه با ایده های نوین

نخستین نشست خانه ایران و آفریقا ) آریوآفریقا( با حضور سفیر ایران در سنگال 
و سفیر سنگال در ایران با محوریت فرصتهای اقتصادی، سرمایه گذاری و تجاری 

ایران و سنگال بررسی شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی سیاســت روز دکتر محمدرضا دهشــیری، ســفیر 
جمهوری اسالمی ایران در سنگال در این مراسم با اشاره به برگزار مسابقه فوتبال 
ایران و ســنگال در اتریش گفت: مسابقه فوتبال دوستانه ایران و سنگال در آستانه 
جام جهانی،پنجم مهر ماه در اتریش برگزار می شــود که بیانگر روابط دوستانه دو 
ملت ایران و ســنگال است. وی همچنین از برگزاری نمایشگاه بین المللی فیداک 
در کشــور سنگال خبر داد و افزود: نمایشگاه فیدال ۱5 تا ۳۱ دسامبر در پایتخت 
ســنگال ) داکار ( برگزار می شــود و ایران مهمان ویژه آن است. سفیر جمهوری 
اســالمی ایران در ســنگال در ادامه به ۱0 قابلیت کشور سنگال برای تجار ایرانی 
پرداخت اظهار داشت: کشورهای سنگال دارای قابلیت های مختلف است از جمله 
ثبات سیاسی، رشد اقتصادی مداوم، کشور مسلمان، سابقه سرمایه گذاری ایران در 
ســنگال، عالقه مردم به ایران و انقالب اسالمی ایران، بکر بودن فرصتهای سرمایه 
گذاری در ســنگال، وجود معادن ارزشــمند در این کشــور و جایگاه سنگال در 

سازمانهای بین المللی و منطقه ای . وی همچنین در رابطه با برگزاری کمیسیون 
مشــترک اقتصادی ایران و ســنگال گفت: این کمیسیون قرار است بزودی برگزار 
شود و تابحال چندبار در رابطه با تاریخش صحبت شده است.دهشیری با اشاره به 
خواهرخواندگی داکار و اصفهان بیان کرد: ما در پیوندهای اجتماعی موفق شده ایم 

اما باید این پیوندها بخصوص پیوندهای اقتصادی را افزایش دهیم.

سفیر سنگال در ایران: ارتباطات فعلی جوابگوی انتظارات نیست
سالیو نیانگ دینگ، سفیر سنگال در ایران در این مراسم طی سخنانی از اقدامات 
دکتر دهشیری، سفیر ایران در سنگال قدردانی کرد و گفت: من اقدامات ایشان را 

در رسانه ها ، دیدارهایی که با مقامات و از شهرهای مختلف سنگال دارند پیگیری 
می کنم و معتقدم ایران باید ممنون ایشــان باشــد. وی با بیان اینکه زمینه های 
همکاری زیادی بین دو کشــور وجود دارد افزود: متاسفانه سطح فعلی روابط دو 
کشور جوابگوی انتظارات ما نیست. البته من طی حدود یکسالی که به ایران آمده 
ام کارهای زیادی انجام داده ام از جمله تســهیل در صدور ویزا ، بطوریکه در طی 
این مدت کوتاه از کل فعالیت ســفیر قبلی ویزای بیشتری صادر شده است. سفیر 
سنگال در ایران با اشاره به وجود فرصتهای تجاری بین ایران و سنگال بیان کرد: 
همانطور که دکتر دهشــیری فرمودند سنگال و کشــورهای اطراف آن یک بازار 
۴00 میلیون نفر است که بدلیل ثبات سیاسی و اقتصادی ، معافیت های مالیاتی 
و گمرکی برای ایران خیلی ارزشــمند اســت. ثبت شرکت در سنگال نیز یکروزه 
انجام می شــود و تاکنونی تعدادی از شــرکتهای ایرانی این کار را کرده اند. وی 
ثبت شرکت در سنگال را راهکاری برای دور زدن محدودیت های ناشی از تحریم 
آمریکا برای ایران از جمله انتقال پول خواند و افزود: ما در سنگال در حوزه صنعت 
و تکنولوژی ضعیف هستیم و به سرمایه گذاران خارجی که بخواهند در این زمینه 

فعالیت کنند عالوه بر مالکیت ۱00 درصد، سه سال معافیت مالیاتی می دهیم.

در نخستین نشست خانه ایران و آفریقا

 فرصت های اقتصادی، سرمایه گذاری
و تجاری ایران و سنگال بررسی شد

با وجود دســتور مستقیم و مجدد رئیس جمهور مبنی بر 
ساخت مسکن روستایی، سازمان برنامه  و بودجه همچنان 
از پرداخــت وام 200 میلیون تومانی ســاخت مســکن 

روستایی خودداری و ساخت آن را متوقف کرده است.
سازمان برنامه  و بودجه کشور از اجرای مصوبه مورخ 25 
آبان  ماه سال ۱۴00 جلسه شورای عالی مسکن و دستور 
رئیس جمهور در تاریخ ۴ مردادماه سال ۱۴0۱ مبنی بر 
صدور تضمین نامه برای تامین مابه التفاوت نرخ 5 درصد 
تسهیالت نوسازی مسکن روســتایی تا نرخ ۱۸ درصد، 
مجدداً سرپیچی کرده  و موجب بالتکلیفی و سرگردانی 
متقاضیان طرح نهضت ملی مســکن در روســتاها شده 
است. بر اساس قوانین برنامه توسعه، دولت مکلف است 
با پرداخت تسهیالت بهسازی و نوسازی مسکن روستایی 
با نرخ 5 درصد، ســاالنه حداقــل 200 هزار واحد را در 
این مناطق بازســازی کند زیرا بیش از 50 درصد مردم 
روستایی در واحدهای فرســوده و غیراستاندارد زندگی 
می کنند و بر این اساس، جان و اموال حدود ۱0 میلیون 
نفر از روســتائیان درصورت بــروز مخاطرات طبیعی از 

جمله سیل و زلزله در خطر است.
در این راســتا از سال ۱۳۸۴ تا ســال ۱۴00، در دولت  
احمدی نــژاد و حتی روحانی، ســازمان برنامه  و بودجه 
مطابق تکلیف قانونی خود در قوانین برنامه توسعه عمل 
کرده و اقدامات الزم را جهت پرداخت تسهیالت نوسازی 
مسکن روستایی انجام داده که در زیر نمونه ای از اجرای 
قانون توســط ســازمان برنامه  و بودجه دولت روحانی 
قابل مشاهده اســت. در دولت سیزدهم هم این موضوع 
توســط رئیس جمهور مورد توجه قرار گرفت  و در جلسه 
شورایعالی مسکن مورخ 25 آبان  ماه سال ۱۴00 توسط 
آقای رئیســی به سازمان برنامه  و بودجه تکلیف می شود 
که نسبت به پرداخت تســهیالت 200 میلیون تومانی 
مسکن روستایی با نرخ 5 درصد اقدام کند درحالی که با 
گذشت قریب به ۱0 ماه از این دستور، آقای میرکاظمی 
از این دســتور و تکلیف قانونی، تــرک فعل می  کند  که 
پیش از ایــن نیز در خبرگزاری فــارس به این موضوع 

پرداخته شده است.
مجدداً این موضــوع مورد پی گیــری رئیس جمهور قرار 
می گیرد و مطابق گزارش یک منبع آگاه در بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی به خبرگزاری فارس، رئیس جمهور طی 

نامه ای در تاریخ ۴ مردادماه ســال ۱۴0۱ )تصویر ذیل(، 
مســتقیماً به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور 
می دهد که: »جناب آقای میرکاظمی نســبت به پرداخت 
وام مورد نیاز اقدام نمایید تا مسکن روستایی ساخته شود«.
با گذشــت قریب به ۱ ماه از دستور مجدد رئیس جمهور 
به رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور برای پرداخت 
وام 200 میلیون تومانی مســکن روستایی، این سازمان 
نسبت به دستور رئیس جمهور مجدداً ترک فعل کرده و 
همچنان متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در روستاها 
را برای اخذ تسهیالت ســاخت مسکن روستایی، دچار 
ســرگردانی و بالتکلیفی کرده اســت.در همین ارتباط 
توقف  محمد حمیدزاده،کارشناس مســکن درخصوص 
ساخت مسکن روستایی در دولت سیزدهم اظهار داشت: 
مطابق قوانین باالدســتی از جمله قوانین برنامه توسعه 
و قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، 
دولت ها مکلفند ســاالنه حداقل 200 هزار واحد مسکن 
روستایی را بهسازی و نوســازی کنند بنابراین چنانچه 
دولتی از این تکالیف قانونی خود سرپیچی کند، ضربه ای 

به برنامه های قانونی در حوزه مسکن خواهد بود. 
وی در ادامه در خصوص دیگر خسارت های توقف مسکن 
روســتایی اظهار کرد: با توجه به حجم باالی واحدهای 
فرسوده روستایی در کشور، چنانچه نوسازی این واحدها 
انجام نشــود، در صــورت وقوع مخاطــرات طبیعی به 
خصوص ســیل و زلزله، مطابق محاســبات کارشناسی، 
دولت ها باید بیش از سه برابر میزان وام نوسازی مسکن 
روستایی به ازای هر واحد، جهت تأمین اعتبار، بایستی 

هزینه کنند.
باوجود آنکه ساخت مسکن روستایی جزء تکالیف قانونی 
است و اجرای آن الزمه تأمین نیاز اولیه روستائیان بوده 
و موجــب افزایش کیفیت زندگــی، رضایتمندی و رفاه 
روستائیان خواهد شد، سازمان برنامه و بودجه همچنان 
از دستورات رئیس جمهور سرپیچی کرده و مانع ساخت 
مســکن روستایی شده است.به نظر می رسد عدم تعیین 
تکلیف ســاخت مســکن روســتایی در طرح ۴ میلیون 
مســکنی دولت ســیزدهم، اجرای طــرح نهضت ملی 
مســکن را با تهدید جدی مواجه ساخته و ضروری است 
رئیس جمهور تصمیم جــدی و قاطعی در این خصوص 

اتخاذ کند.  فارس

روستاییان همچنان چشم انتظار وام ساخت مسکن

 سرپیچی سازمان برنامه  از دستور رئیس جمهور 
وزیر اقتصاد با تأکید بر برنامه دولت برای ایجاد جمهوری 
اقتصــادی، ایجاد انضباط مالی و کاهش فشــار بر مردم 
برای کســب درآمد دولت و مدیریــت تعارض منافع را 

دو اصل مهم در ایجاد جمهوری اقتصادی عنوان کرد.
سید احسان خاندوزی با اشاره به تجربیات خود در تعامل 
با مدیران کشــور در دوران حضور در مرکز پژوهش های 
مجلس اظهارداشت: در آن زمان جمع بندی این بود که 
کشور از نوعی سیاست و نگاه و نسلی از سیاست گذاران 
آســیب می بیند و اگر همین سیاســت گذاری را تغییر 
دهیم و به گونه دیگری به مسائل نگاه کنیم وضع اقتصاد 

و مملکت نباید این باشد.
وی افــزود: اینکه خروجی اقتصاد با ظرفیت ها یکســان 
نیست بخشی به دلیل این است که نمی توانیم ظرفیت ها 
را بالفعل کنیم. ظرفیت تحول در کشــور آنقدری است 
که می شــود در عرض چند سال یک مسیر 50 ساله را 
هم طی کرد. انســان های فهیم و ایثارگری وجود دارند 
و در ســفر های اســتانی از گروه های مردمی و جهادی 
درس می گیــرم و می بینم چقدر ظرفیت برای کشــور 
وجود دارد. وزیر اقتصاد تصریح کرد: متأســفانه جریانی 
که در فضای رسانه ای غالب است به جای ترغیب کردن 
جامعه به ســمت حرکت عمدتا به دنبال فضای یاس و 
ناامیدی هســتند. ما تالش می کنیم در وزارت اقتصاد و 
دولــت که نوعی از فعالیت اقتصادی به نفع ملت و مردم 
را نشــان دهیم که می شــود به منافع ملت پیابند بود و 
در آنجا هایی که الزم باشــد با دســتگاه های دولتی هم 

باید جنگید.
وی تصریــح کرد: در حوزه مجوزها، آن دســتگاهی که 
مردم را به پیچ و خم های اداری می برد و گرفتار می کند، 
دســتگاه های دولتی هستندو ما تالش کردیم که صدور 
مجوز ها را شفاف کنیم، همه چیز باید الکترونیکی باشد 
و مجوز کاغــذی نخواهند و اگر دســتگاه دولتی گفت 
در مــدت 20 روز مجوز صادر می شــود در همان مدت 
عملیاتی شــود. وزیر اقتصاد دربــاره برنامه دولت برای 
شــکل گیری جمهوری اقتصادی اظهارداشت: من به دو 
جزء مهم اشاره می کنم؛ وقتی می خواهیم نقش ملت را 
در اداره اقتصــاد پررنگ کنیم، موانعی را دولت به وجود 
مــی آورد. به عنوان مثال نرخ تــورم و باال و پایین رفتن 
نرخ ارز و مســائلی از این اســت در اقتصاد وجود دارد 

و دولــت باید به گونه ای اقتصــاد را مدیریت کند که از 
ناحیه بودجه تورم به اقتصاد تحمیل نکند. این بخشی از 

تالش های ما در این مدت بوده است. 
وی ادامه داد: به دولتی که همواره دست در جیب مردم 
می کرد می گوییم، چون دخلت نیســت خرج آهسته تر 
کن. ســعی کردیم انضبــاط مالی در دولــت به وجود 
بیاوریم و این سرفصل مفصلی از کار ها است. اگر درآمد 
می خواستیم به سمتی رفتیم که کمترین آسیب و فشار 
به مردم وارد شــود.وی دربــاره اقدامات دولت در حوزه 
مالیات گفت: تالش این بود که فشار جدیدی به کسانی 
که به درســتی مالیات پرداخت می کنند وارد نشود. در 
نظام های جدید روی شبکه گردش مالی تمرکز می کنند. 
حتی آمریکا وقتی می خواهد ایران را تحریم کند تمرکز 
خودش را روی گردش مالی می گذارد. وی مانع دوم در 
شکل گیری جمهوری اقتصادی را تعارض منافع عنوان 
کــرد و گفت: دولت باید بتواند نقش تســهیل گر را ایفا 
کند. تعــارض منافع بخش مهمی از کار ها بود که انجام 
شد. سعی کردیم با تسهیل صدور مجوز ها جاده را برای 
مردم هموار کنیم. بازرســی برای این کار گذاشــتیم و 
همکارانم در حوزه مقررات زدایی و بهبود محیط کسب 
و کار با مدیران همه دســتگاه ها جلســه می گذاشتند و 
تالش شــد با تسهیل مقررات و ضوابط صدور مجوز هم 
تســهیل شود. برداشت ما این است که با این سیاست ها 
اجزای یــک مجموعه را تکمیــل می کنیم.وزیر اقتصاد 
گفت: یک گام مهم را امســال پشــت سر گذاشتم و آن 
این بوده اســت که تا پیش از اینکه برخی نهاد هایی کال 
مخالف رمزارز بودند، توانستیم آن ها را قانع کنیم مبنی 
بر اینکه این ها را باید هدایت و بر آن ها نظارت کرد. اگر 
رمزارز ها در خدمت تجارت خارجی قرار گرفت و نیازی 
به ارز نبود، باید دســت آن فعال اقتصادی را ببوســیم.

خاندوزی با بیان اینکه فرایند واگذاری بنگاه ها اگر دست 
مدیران دولتی باشد تا ســال ها این فرایند طول خواهد 
کشــید، افزود: یک اختیار ویژه ای خواستیم و قرار شد 
از سران ســه قوه مجوز بگیریم تا برای اولین بار هیأتی 
تشــکیل شود که این هیأت فروش اموال را انجام دهد و 
از ایــن طریق بخش زیادی از اموال دولتی را که نه خود 
دولت با آن خود کار می کند و نه اجازه واگذاری می دهد 

را به درستی واگذار کنیم.  تسنیم

وزیر اقتصاد:

برنامه دولت ایجاد جمهوری اقتصادی است


