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با اختصاص فاینانس  ۸میلیارد یورویی کره جنوبی به ایران

15هزار میلیارد ریال برای نوسازی
بافتفرسوده اختصاص یافت

بزرگترین قرارداد وام خارجی پسابرجام امضا شد

اخبار
معاون وزیر راه و شهرســـازی و مدیر عامل شـــرکت مادر
تخصصی عمران و بهســـازی شهری ایران گفت :امسال
 15هـــزار میلیارد ریال بـــرای احیا و نوســـازی بافتهای
فرسوده کشـــور هزینه میشود .محمدســـعید ایزدی در
توگو با ایرنا افزود 6 :هـــزار و  400میلیارد ریال از این میزان از محل اعتبارات
گف 
وزارت راه و شهرسازی تأمین میشود .وی اظهار کرد 680:طرح توسعه و بهسازی
در  320محله مسکونی بافت فرسوده و  180شهر کشور در حال اجراست.

در پی بازگشت اعتماد بانکهای خارجی به ایران 65 ،میلیارد دالر فاینانس در راه پروژههای عمرانی است

وزیر نفت:

<توتال> فقط مدیریت کار و مهندسی مخزن را برعهده دارد

وزیر نفت با بیان اینکه قراردادهای  IPCفرصت بسـ ــیار
خوبی برای زنجیره تولیدکنندگان در بخش نفت است،
گفـ ــت :توتال در قرارداد منعقد شـ ــده جـ ــز مدیریت کار
و مهندسـ ــی مخزن هیـ ــچ کاری دیگـ ــری را خـ ــود انجام
نمیدهد.
به گزارش ایسـ ــنا ،بیـ ــژن نامدار زنگنه در نشسـ ــت با
فعاالن اقتصادی خوزسـ ــتان که در محل اسـ ــتانداری در
اهواز برگزار شد ،اظهار کرد :در قراردادهایی که فاینانس
میشوند ،کشور خارجی کاری نمیکند تا در داخل کشور
طرف قرارداد اشـ ــتغال ایجاد شـ ــود ،بلکه بـ ــه دنبال آن
اسـ ــت تا اشـ ــتغال و کار در کشـ ــور خودش ایجاد شود .در
قراردادهایـ ــی که بـ ــه صورت فاینانس انجام میشـ ــوند،
حـ ــدود  ۷۵درصـ ــد کار در کشـ ــور فاینانس کننـ ــده انجام
میشود و باقی آن در داخل ایران است.
وزیـ ــر نفـ ــت تصریح کـ ــرد :سـ ــاخت بخش کمـ ــی از
تجهیزات در بحث قراردادهای فاینانس با چانهزنیهای
فـ ــراوان در اختیار ایران قـ ــرار میگیرد و عمدتـ ــاً کارهای
سـ ــاخت سـ ــاختمان و عمرانـ ــی در درون کشـ ــور انجـ ــام
میشـ ــود .در این زمینه چارهای نداریـ ــم و به دلیل اینکه
پولی برای انجام کارها نداریم ،مجبور هستیم تا بسیاری
از کارهـ ــا را با فاینانـ ــس انجام دهیم .این مسـ ــأله باعث
میشود تا تولیدی در کشـ ــور صورت نگیرد یا اگر تولیدی
نیز انجام میشود با چنین شرایطی باشد.
زنگنه با اشاره به اینکه قراردادهای  IPCکه در وزارت
نفت امضا میشـ ــوند و پولی که میدهند پول آزاد و دالر
نیسـ ــت ،عنوان کرد :توتـ ــال در قرارداد منعقد شـ ــده جز
مدیریت کار و مهندسی مخزن هیچ کاری دیگری را خود
انجام نمیدهد .توتال در این قرارداد نه حفاری میکند و

نه لوله میسازد و باید سایر کارها را به صورت مناقصه در
اختیار لیست شرکتهایی که وزارت نفت تأیید میکند،
قرار دهد .وی ادامه داد :در این مناقصات اگر  ۱۰۰درصد
کار را شرکتهای ایرانی برنده شوند نیز هیچ محدودیتی
وجود ندارد و تمام  ۵میلیارد دالر در بحث قرارداد توتال
میتواند در اختیار شرکتهای داخلی قرار بگیرد .در این
زمینه تنها یک شرط وجود دارد که باید شرکتهای ایرانی
دارای صالحیت باشند .این صالحیت ،صالحیت عبادی
و سیاسی نیست ،بلکه شـ ــرکتها باید دارای صالحیت
فنیباشند.
ëëشرکتهای داخلی فعال شوند
وزیر نفت اظهار کرد :ایرانیها معموالً در کارهای فنی
گیر میکنند و حتی در بحث قراردادها گاهی خطر اینکه
شرکتهای ایرانی از لیست مناقصهها حذف شوند وجود
دارد .برخـ ــی از شـ ــرکتهای داخلی در ایـ ــران به حادثه
افتخـ ــار میکنند اما در دنیا به دنبال آن هسـ ــتند تا کارها
بدون حادثه انجام شوند اما برخی از شرکتهای داخلی
به اینکه در کارهایشان کشته میدهند ،افتخار میکنند.
زنگنه عنوان کرد :شرکتهای داخلی باید یاد بگیرند
تا در کالس بینالمللـ ــی کار کنند .در این زمینه در بحث
قرارداد توتال اعالم کردهایم تا برای شرکتهای داخلی
کارگاه آموزشی برگزار شود .همچنین توتال شرایط تأیید
صالحیت شـ ــرکتها را برای شـ ــرکتهای داخلی شرح
دهـ ــد .تا زمانـ ــی که توتـ ــال بخواهد از شـ ــرکتهای برای
بحث مناقصههـ ــا دعوت کند حدود  ۶تـ ــا  ۸ماه فرصت
باقی مانده و در این زمینه شـ ــرکتها میتوانند خود را با
شـ ــرایط تطبیق دهند و خود را آماده کنند .وی ادامه داد:
شرکتهای داخلی اگر در بخشی ضعف دارند با شریک

خارجی خود را تقویت کنند و باهم در مناقصات شرکت
و پیروز شـ ــوند .در قـ ــرارداد توتال اگر سـ ــاخت داخل تا ۱۰
درصد گرانتر باشد ،به شرکت داخلی کار واگذار میشود
و این مسأله در اسناد قرارداد آورده شده است.
وزیر نفت با بیـ ــان اینکه اولویـ ــت در ادبیات حقوقی
معنا ندارد ،اظهار کرد :تمام شرکتهای ایرانی معتبر را
توتال ارزیابی کرده است و توان و مشکالت آنها را به طور
کامل بررسی کرده است.
زنگنه عنوان کرد :قرارداد توتال برعکس قراردادهای
فاینانس که محدودیت سقف بسیار جدی برای استفاده
از ظرفیتهـ ــای داخلی دارند ،هیچ محدودیتی ندارند و
در این زمینه امیدواریم تا حدود  ۷۰درصد از این قرارداد
به شرکتهای ایرانی اختصاص پیدا کند.
زنگنه اظهار کـ ــرد :در خوزسـ ــتان و مناطق نفتخیز
بیش از  ۸هزار میلیارد دالر ثروت زیر پای مردم است .این
پول زیر پای مردم اسـ ــت اما بیکار و گرسنهاند و به اینکه
منابع را نگه داشـ ــتهایم افتخار میکنیم .جوانان بیکار و
شرکتها با ظرفیت زیر  ۱۰درصد فعالیت میکنند و به
اینکـ ــه کاری انجام نمیدهیم افتخار میکنیم .وی تأکید
کـ ــرد :انعقاد قراردادهـ ــای جدید نفتی از نظر سیاسـ ــی،
اقتصـ ــادی ،فنی و امنیت ملی برای ما مهم اسـ ــت و این
قراردادهـ ــا بـ ــه چند روش در دسـ ــت انجام اسـ ــت؛ برای
بعضی از میدانهـ ــا نیز روش جدیدی دنبال میکنیم تا
یک تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد شود.
زنگنه بیان کرد :مجلس با رأی باال ،اعتماد تاریخی به
وزیر نفت داشـ ــته و این رأیی اسـ ــت که به شما داده شده
اسـ ــت؛ نشـ ــانه این رأی حمایت مجلـ ــس از وزارت نفت
است.

رئیس سازمان بورس:

توقف نمادهای بورسی به یک ساعت کاهش مییابد

رئیس ســـازمان بورس از تصمیم این سازمان برای رفع
مشکل «بســـته بودن نمادهای معامالتی» شرکتهای
بورســـی در آینده نزدیک خبر داد و گفت :با شیوه جدید
که در هفتههـــای آینده اجرایی میشـــود ،حداکثر زمان
بســـته بودن نماد شـــرکتها  60تا  90دقیقه خواهد بود
و پس از آن بازگشـــایی میشـــود .به گزارش ایرنا ،شاپور
محمدی در جمع خبرنگاران اظهار داشـــت :این اقدام
تحولی بزرگ در بازار ســـرمایه ایران خواهد بود و اختیار
تصمیمگیری را به ســـهامداران شرکتها میدهد .وی
تأکید کرد :سازمان بورس وظیفه شفافسازی عملکرد
شرکتها را دارد و این سهامداران هستند که باید درباره
وضعیت سهام شرکتها تصمیمگیری کنند .وی افزود:
در ساز و کار جدید شـــرکتهایی که اطالعات شفاف به
ســـازمان بورس نمیدهند ،به مردم اعالم میشـــوند و
حتـــی جزییات مکاتبات با آنها نیز اعالن میشـــود .وی
افزود :با این کار تنها نمادهایی در تابلوی بورس بســـته
میمانند که با حکم قضایی باشد.

ëëخریدوفروشاسنادخزانهامکانپذیرشد

رئیس ســـازمان بورس درباره تصمیم جدید وزارت

اقتصاد برای فراهم شـــدن امکان خریـــد و فروش انواع
اوراق خزانه در بازار سرمایه گفت :مشکلی که در انتشار
اوراق و اسناد خزانه دولتی وجود داشت ،این بود که این
اوراق فاقـــد بازار ثانویه بود کـــه در نتیجه نرخهای آن در
بازار غیررسمی بشدت باال رفته بود .محمدی ادامه داد:
بـــاال رفتن نرخ اوراق خزانه هم روی ســـپردههای بانکی
و هم بازار ســـرمایه و حتـــی بر اوراق دیگری کـــه در بازار
رسمی وجود داشت اثر منفی گذاشته بود.
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد :سازمان بورس معتقد
است که حجم انتشـــار این اوراق باید کنترل شده باشد.
وی ادامـــه داد :معامله غیررســـمی ایـــن اوراق افزایش
افسار گســـیخته نرخهای آن را در پی داشـــت و از اینرو
بحث امکان خرید و فروش آنها مطرح شد تا هم نرخها
کنترل شـــود و هم بازار ســـهام و بازار پول آســـیب نبیند.
وی بـــا تأکید بر اینکه امـــکان خرید و فـــروش این اوراق
نیز باید با برنامهریزی باشـــد تا به بازار سهام و اوراق در
حال معاملـــه اثر منفی نگـــذارد ،گفت :با یـــک برنامه
زمانبنـــدی شـــده امکان معاملـــه آن را در بـــازار ثانویه
یکنیم.
فراهمم 

ëëمعتقدبهافشایحداکثریاطالعاتهستیم

از رئیـــس ســـازمان بـــورس دربـــاره متفـــاوت بودن
صورتهـــای مالی بانکهای بورســـی و اینکـــه آن را در
دو نســـخه تهیه کرده و به بانک مرکزی و بورس ارســـال
کردهاند ،پرســـیده شد و اینکه این شـــائبه به وجود آمده
که ســـازمان بـــورس دنبال مثبـــت کـــردن صورتهای
مالی شـــرکتها اســـت .محمدی در پاســـخ این گمانه
زنیهـــا را غیرعلمی و غیرکارشناســـی دانســـت و گفت:
ســـازمان بورس از هر نوع اطالعاتی که به تصمیمگیری
ســـرمایهگذار کمـــک کنـــد ،اســـتقبال میکند چـــه این
اطالعـــات در فرمت بانـــک مرکزی تهیه شـــوند چه در
فرمتسازمانحسابرسی.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد :تالش ما این است که
یـــک فرمت واحد برای گزارشـــگری مالی و صورتهای
مالی بانکها ارائه شـــود .محمدی افزود :ســـعی ما این
اســـت که اگر بیش از یک صورت مالی تهیه شده ،همه
اطالعات آن را برای سرمایهگذاران افشا کنیم هرچند که
از تفاهم بانک مرکزی و سازمان حسابرسی برای رسیدن
به یک فرمت صورت مالی هم استقبال میکنیم.

ساخت ساالنه  200هزار واحد مسکونی در روستاها

عکس :ایرنا

گـ ــروه اقتصـ ــادی  /قـــرارداد بزرگتریـــن
وام (فاینانـــس) خارجـــی درپســـابرجام
روزپنجشنبه هفته گذشـــته میان سازمان
ســـرمایهگذاری خارجـــی و اگزیـــم بانک
کرهجنوبی به ارزش 8میلیارد یورو معادل
10میلیارد دالر درسئول امضا شد.
پـــس ازافزایـــش قابـــل توجـــه جذب
ســـرمایهگذاری خارجـــی کـــه درحجـــم
قراردادهای مصوب آن دردولت یازدهم
بـــه  18میلیـــارد دالر و ســـرمایه وارده بـــه
کشـــور  11میلیـــارد دالر اعالم شـــد ،اکنون
بخش دوم جذب سرمایه خارجی از محل
اســـتقراض خارجی یـــا همـــان فاینانس
سرعت گرفته اســـت .پیش از این قرارداد
وام یـــک میلیارد و  700میلیـــون دالری با
اگزیم بانک چین برای برقی کردن راهآهن
تهران – مشهد و قرارداد  2/2میلیارد یورو
با روسیه برای بخش انرژی و حمل و نقل
و همچنین فاینانس  400میلیون دالر هند
دربندرچابهار امضا و اجرایی شده است.
بدین ترتیب با امضای قرارداد  10میلیارد
دالری بـــا اگزیم بانک کـــره جنوبی حجم
فاینانس جذب شده درکشور درپسابرجام
به بیش از  15میلیارد دالر بالغ میشود.
براساس تکالیف برنامه ششم توسعه
برای دســـتیابی به نرخ رشـــد  8درصدی
پیشبینـــی شـــده  15.5درصـــد از منابع
مورد نیاز برای سرمایهگذاری باید از محل
ســـرمایهگذاری خارجـــی تأمین شـــود که
رقمی معادل  65میلیارد دالر به اشـــکال
مختلـــف نظیر فاینانس ،ســـرمایهگذاری
مستقیم یا قراردادهای مشارکت را شامل
میشود.
درواقع جذب و سپس ورود  10میلیارد
دالری کـــه درقالـــب فاینانـــس از طریـــق
اگزیم بانـــک (بانک صـــادرات و واردات)
کره جنوبی دراختیار طرحهای ایرانی قرار
میگیرد ،با نفت  40دالری معادل فروش
 250میلیون بشکه نفت میشود.

ëëوامی برای بخشهای دولتی
و خصوصی
روزپنجشنبهگذشتهسئولپایتختکره
جنوبی شـــاهد امضای بزرگترین قرارداد
فاینانس پس از لغو تحریمها بود .درسفر
هیأت ایرانی با مسئولیت محمد خزاعی،
رئیس ســـازمان ســـرمایهگذاری خارجی
و نمایندگانـــی از بانـــک مرکـــزی ایـــران و
تعـــدادی از بانکهای تجاری کشـــورمان
به کره جنوبی داشـــت ،قـــرارداد فاینانس
۸میلیارد یورویی طرحهای سرمایهگذاری
در ایـــران بیـــن اگزیـــم بانک کـــره جنوبی
و ســـازمان ســـرمایهگذاری و کمکهـــای
اقتصادی و فنی ایران به امضا رسید.
مبلغ وام مورد اشاره بیش از  8میلیارد
یورو (معادل حدود  10میلیارد دالر) است
و بخـــش دولتـــی و بخـــش خصوصی هر
دو میتواننـــد از این خط اعتباری در کلیه
طرحهایی که شرایط اســـتفاده از وامهای
خارجی را داشته باشند ،استفاده کنند.
پروژههای متعـــددی بویـــژه در حوزه
بهداشت ،حمل و نقل و انرژی پیش از این
مورد مذاکره قرار گرفته و آماده معرفی به
طرف کرهای هســـتند که پـــس از امضای
قرارداد وام توســـط سیستم بانکی کشور و
با مصوبه دولت برای تضمین وام مذکور،
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای صدور
ضمانتنامه وام اقدام خواهد کرد.
به دنبـــال مذاکـــرات اولیه بـــا اگزیم
بانـــک کره جنوبی توســـط بانک مرکزی
کشـــورمان و ســـازمان ســـرمایهگذاری
خارجـــی جهت ارائـــه تســـهیالتی برای
ساخت بیمارستان در کشورمان در سال
( 1393در دوران تحریـــم) ،یادداشـــت
تفاهمـــی در ســـال  1394در خصـــوص
چارچـــوب همکاریهای مالـــی بین دو
کشـــور در ســـال منعقد شـــد که سقف 5
میلیـــارد دالر بـــرای همـــکاری در زمینه
بهداشت و ســـاخت بیمارستان در متن

یادداشت تفاهم (که خارج از تحریمهای
موجود بوده) قید و امضا شد.
بهدنبالرفعتحریمهایناعادالنهوطی
مذاکراتی که سازمان سرمایهگذاری و بانک
مرکزیانجامدادوهمچنینامکاناستفاده
ازاینتسهیالتبرایبخشهایدیگرکشور
از جمله حوزه راه ،نیروگاهها ،و ...رقم اعتبار
از 5میلیارد یورو بـــه بیش از 8میلیارد یورو
افزایش یافت .پس از پیگیریهای صورت
پذیرفتهدربهمنماهسال1394پیشنویس
متنموافقتنامهمالیوضمانتنامهمربوطه
ازاگزیمبانککرهدریافتودراواسطتیرماه
امسالآمادهامضاینهاییپسازتشریفات
قانونیشد.
محمـــد خزاعـــی رئیـــس ســـازمان
ســـرمایهگذاری خارجـــی در ســـخنانی در
ابتـــدای مراســـم امضـــای قـــرارداد خط
اعتباری بیش از  8میلیارد یورویی با اگزیم
بانک کره با توجه به ســـوابق خوب روابط
و همکاری و با اشـــاره به اینکه اقتصاد کره
یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان اســـت و
توانمندیهای تکنولوژیکی مطلوبی دارد،
این خط اعتباری را گامی مهم در گسترش
روابط بین دو کشـــور دانست .به گفته وی
12بانک ایرانی ،بهعنوان بانکهای عامل
و طرف قرارداد استفاده از این وام خواهند
بود و بخشهای دولتی و خصوصی ایران
میتوانند در چارچوب مقررات موجود از
این وام استفاده کنند.
مدیراجراییاگزیمبانککرهجنوبینیز
این قرارداد را گام مهمی در توســـعه روابط
اقتصادی دو کشـــور مبتنی بر تأمین منافع
مشـــترک دانســـت .چانگ تصریـــح کرد:
طرحهای متعددی با تأیید بانک مرکزی و
سازمانسرمایهگذاریایرانمیتوانندازاین
خطاعتباریبهرهمندشوند.
ëëمذاکره برای جذب
حدود  65میلیارد دالر فاینانس جدید
مذاکره با بانکهـــا و نهادهای مالی و

بیمهای بینالمللی برای تســـهیل جذب
فاینانـــس یکـــی از مهمتریـــن محورهای
دیپلماســـی اقتصادی اســـت که توســـط
دولتهـــا بـــا هدف کمـــک به پیشـــرفت
طرحهـــا صـــورت میگیـــرد؛وزارت امـــور
اقتصـــادی و دارایـــی دولـــت یازدهـــم از
طریق سازمان سرمایهگذاری و کمکهای
اقتصادی و فنی ایران مذاکراتی با بانکها
و نهادهای مالی خارجی در ایتالیا ،چین،
کرهجنوبـــی ،ژاپن ،روســـیه و نروژ داشـــته
اســـت که درصـــورت نهایی شـــدن رقمی
حدود  65میلیـــارد دالر درقالب فاینانس
جذب طرحهای ایران خواهد شد.
عالوهبرایننهاییسازیخطوطاعتباری
در دســـت مذاکره صندوق اعتبار صادراتی
دانمارک (یی.کا.اف) ،بیمه اعتبار صادراتی
نروژ و همکاری با بانکهای «کا.اف.دبلیو و
آ.کا.آ»آلمان،برایبرقراریخطوطاعتباری
پـــس از وقفه 10ســـاله تالش بـــرای انعقاد
قراردادبامؤسسههایرتبهبندیبینالمللی
همچونفیچو«کپتالاینتلیجنس»باهدف
اســـتمرار در ارتقـــای رتب ه اعتباری کشـــور و
کاهش هزینههای تأمین مالی بینالمللی
آثارفراوانیرابههمراهخواهدداشت.
ëëبازگشـــت اعتماد جهانی بـــه نظام
بانکی ایران
درهمین باره رئیس کل بانک مرکزی
ایران نیز در یادداشـــتی امضـــای قرارداد
اعطای وام هشـــت میلیارد یورویی کره به
ایران را نشانه بازگشت اعتماد جهانی به
نظام بانکی ایران در پســـابرجام و ســـبب
شکوفایی طرحهای عمرانی کشور عنوان
کرد .به اعتقاد سیف قرارداد خط اعتباری
بـــا اگزیـــم بانـــک کـــره جنوبی بـــه ارزش
۸میلیـــارد یورو منجر به عملیاتی شـــدن
طرحهای عمرانی و تولیدی متعددی در
کشور خواهد شد و آثار آن در رشد و توسعه
اقتصادی کشـــور ،در آینده بیشـــتر روشن
خواهد شد.
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 150هزار واحد مسکونی برای محرومان کشور ساخته میشود

قراردادهای فاینانس درحال مذاکره
فاینانس کننده

کشور

بیمه اعتبار صادراتی

ایتالیا

بانک سی بیدی

چین

اگزیم بانک

کا  -شور
مؤسسه بیمه سرمایهگذاری وصادرات
و وزارت اقتصاد و صنعت
جی آ سی آ
وزارت دارایی
مؤسسه جی ای یی کا
و اعتبار صادرات

ëëمشکل حسابهای ایرانیان در چین
در شرف حل شدن است
رئیسکلبانکمرکزیایرانهمچنین
درباره مشکل حسابهای ایرانیان در چین
که با مسـ ــدودی مواجه بوده است ،اظهار
کرد :مشکل حسابهای ایرانیان در چین
در شرف حل شدن است .وی در پاسخ به
این سـ ــؤال که برخی شرکتها نمیتوانند
بیرون از ایران ،حساب ارزی داشته باشند
و در تأمین اسـ ــکناس محدودیـ ــت دارند،
گفت :این مطلب مربوط به اکنون نیست
و در دوران تحریم به شـ ــدیدترین شـ ــکل
وجود داشـ ــته اسـ ــت اما روز به روز شرایط
بهترمیشود.
سیف اضافه کرد :هیچ حبابی در بازار

چین

مبلغ فاینانس

 2میلیارد یورو

 30میلیارد دالر

 15میلیارد دالر

کره جنوبی

 5میلیارد یورو

ژاپن

 10میلیارد دالر

ژاپن

قائـــم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مســـکن انقالب اســـامی گفت :ســـاالنه
200هـــزار واحد مســـکونی توســـط بنیاد مســـکن در روســـتاها ســـاخت و تحویل
توگو با
افراد واجد شـــرایط میشود .حجتاالســـام محمدعلی رضایی در گف 
ایرنـــا افزود :از برکات حســـاب  100حضرت امام(ره) و خدمات بنیاد مســـکن در
محرومیت زدایی و ساخت مسکن برای اقشار آسیب پذیر است .وی یادآورشد:
ساخت منازل مسکونی در شهرها نیز از دیگر فعالیتهای بنیاد مسکن است که با
امضای تفاهمنامه با نهادهای حمایتی در سطح کشور در حال اجراست.

 1.2میلیارد یور

روسیه

 5میلیارد یورو

نروژ

 1میلیارد یورو

یورو و دالر نیست و قیمتها کامالً متعادل
است.وی درباره اینکه آیا نرخ سود بانکی،
منجر بـ ــه افزایش نرخهـ ــای اجاره خواهد
شـ ــد یا خیر ،نیز بیان کرد :اکنون نرخ سود،
در سطح متعادلی است و در بازار مسکن،
اثـ ــر منفی نخواهد داشـ ــت ضمـ ــن اینکه
ایـ ــن نرخ به هیچ وجه منجـ ــر به باال بردن
اجاره بها نمیشـ ــود.ما برای اینکه جلوی
سبقتگیری بانکها را بگیریم ،تصمیم
تأکید بر اجرای کاهش نرخ سـ ــود را اتخاذ
کردیم.
قائممقـ ــام بانک مرکزی نیزدرهمین
خصوص تأکید کرد که مشکلی در انتقال
درآمدهای خارجی ایران به داخل کشـ ــور
وجود ندارد.

معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانهای بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور
گفت:بنیادمسکنانقالباسالمی150هزارواحدمسکونیبرایمحرومانسراسر
کشـــور را طی برنامه پنجساله ششم در نقاط شـــهری و روستایی احداث میکند.
هادی درفشی افزود :با تأمین منابع مالی این طرح توسط دولت ،آورده مردم و
محل حساب 100امام ،امکان بهرهمندی تعداد زیادی از محرومان فاقد مسکن
از سرپناه مناسب و آبرومند در طول برنامه ششم توسعه کشور فراهم خواهد شد.

کاهش  ۱۵درصدی حجم دولت

معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به کاهش  ۱۵درصدی حجم
دولت بر اســـاس تکلیف تعیین شـــده ،ضرورت ارتقای نظام اداری دستگاههای
کشور را مد نظر قرار داد و گفت :قانون جدید مدیریت خدمات کشوری به زودی به
مجلس شورای اسالمی ارائه میشود .به گزارش ایسنا ،علی اکبر اولیا در جشنواره
استانی شهیدرجایی که به مناسبت آغاز هفته دولت برگزار شده است ،با اشاره به
ضرورت ارزیابی و ارزشیابی ادارات مختلف توسط خود ادارات ،اظهار کرد :بررسی
این که ســـرمایههای انسانی و مالی ادارات در جای خود استفاده میشوند یا خیر
باید در طول ســـال انجام شـــود .وی با اشاره به فعالیت بیش از دو میلیون نیروی
انسانی به غیر از نیروهای مسلح در دستگاههای دولتی ،خاطرنشان کرد :بر اساس
تکلیف تعیین شده حجم دولت باید  ۱۵درصد کاهش یابد.
ëëالیحه تفکیک وزارتخانهها مغایرتی با چابکسازی دولت ندارد
معاون رئیسجمهوری و رئیس ســـازمان امور اداری و اســـتخدامی گفت :الیحه
تفکیـــک وزارتخانهها که هماینک در کمیســـیون تخصصـــی اجتماعی مجلس
بررسی میشـــود ،نه تنها مغایرتی با سیاست چابکسازی دولت ندارد بلکه در
راستای این رویکرد است .به گزارش ایرنا ،جمشید انصاری در نشست خبری در
یاسوج اظهار داشت :دولت همچنان نسبت به تغییر ساختار ،اصالح و تفکیک
وزارتخانههـــای صنعـــت ،معدن و تجـــارت ،راه و شهرســـازی و ورزش و جوانان
اهتمام جدی دارد .وی با بیان اینکه برخی پیشنهادها و نظرات نمایندگان نیز به
الیحه تقدیمی مجلس اضافه شد ،ابراز امیدواری کرد که نمایندگان ملت نسبت
به بررسی و تصویب آن اقدام کنند.

