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آغاز طرح نوسازی بافت های فرسوده شهری در  9استان

هشداربانکمرکزی:

اخبار

رئیس جمهوری در مراسم طرح باز آفرینی شهری  ،ضرورت ها و مزایای این برنامه را برشمرد

president.ir

گـ ــروهاقتصـ ــادی/برنامه ملـ ــی بازآفرینی
شـ ــهری «امید» ،روز پنجشـ ــنبه با حضور و
دستور حجتاالسـ ــام والمسلمین دکتر
حسن روحانی رئیس جمهوری در سراسر
کشور آغاز شـ ــد .دکتر روحانی با حضور در
وزارت راه و شهرسـ ــازی و از طریـ ــق ارتباط
ویدئـ ــو کنفرانـ ــس با اسـ ــتانهای منتخب
بوشهر ،آذربایجان شرقی ،تهران ،فارس،
کردسـ ــتان ،همـ ــدان ،مازندران،خراسـ ــان
رضـ ــوی و اصفهان ،دسـ ــتور آغـ ــاز اجرای
برنامه ملی بازآفرینی شهری را صادر کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسـ ــانی رئیس
جمهوری در این ارتباط ویدئو کنفرانسی،
اسـ ــتانداران اسـ ــتانهای مذکور گزارشی از
اقدامات انجام شده برای اجرای این طرح
ارائـ ــه کردند .بـ ــا اجرای ایـ ــن طرح ضمن
نوسـ ــازی بافتهای فرسـ ــوده ،بهسـ ــازی
سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه شهری
و احیـ ــای بافتهای تاریخـ ــی ،پیشبینی
میشود 250هزار شغل ایجاد شود.
ëëهدف دولت ،خانه دار شدن آسان
جوانان است
رئیسجمهوری،برنامهملیبازآفرینی
شهری را ضمن بازسازی مناطق فرسوده،
طرحی نو بـ ــرای تأمین مسـ ــکن ،از جمله
برای خانه اولیها دانسـ ــت و با بیان اینکه
دولت فروش سـ ــریع  50درصد واحدهای
ایجاد شـ ــده در طرح بازآفرینی را تضمین
میکنـ ــد ،تأکیـ ــد کـ ــرد :سـ ــاختمانهایی
کـ ــه تحویل مـ ــردم میشـ ــود بایـ ــد در برابر
زلزله حداقل  7.5ریشـ ــتری مقاوم باشـ ــد.
حجتاالسـ ــام والمسـ ــلمین دکتر حسن
روحانـ ــی روز پنجشـ ــنبه و در مراسـ ــم آغاز
اجرایبرنامهملیبازآفرینیشهری«امید»
با اشاره به اینکه مهمترین پیام زلزلههای
اخیر ،نوسازی سریعتر بافتهای فرسوده
اسـ ــت ،اظهارداشـ ــت :مهمتریـ ــن اصـ ــل
دولت در بخش مسـ ــکن ،حفظ سـ ــامتی
و زندگـ ــی مردم اسـ ــت .رئیس جمهوری با
تأکیـ ــد بر اینکه مردم سـ ــاکن در بافتهای
فرسوده باید با شـ ــرایط آسان به خانه امن
برسـ ــند ،گفت :به هر ساکن بافت فرسوده،
مسکنی با  20درصد زیر بنای بیشتر تحویل
میشـ ــود .رئیـ ــس جمهوری گفـ ــت :طرح
بازآفرینی شـ ــهری برنامه اساسـ ــی دولت
برای مسـ ــکن خانهاولیها ،صیانت از جان
و سـ ــامت مردم و نوسازی محالت کهنه و
فرسوده است .دکتر روحانی مسکن را محل
آرامش و آسـ ــایش توصیف کرد و با اشـ ــاره
بـ ــه اهمیـ ــت آن در زندگی و نشـ ــاط مردم،
گفـ ــت :سـ ــاختمان باید بـ ــا ویژگیهایی که
برای ساخت در نظر گرفته میشود ،محلی
برای آرامش باشد و با توجه به سختیهای
اجارهنشین بودن ،داشتن خانهای مناسب،
بحق یکی از آرزوهای زوجین است.
رئیس جمهوری خانهدار کردن جوانان
را وظیفه بسـ ــیار سنگین دانسـ ــت و گفت:
البته بایـ ــد تأکید کنم که دولت خانهسـ ــاز
خوبی نیست؛ همچنان که تاجر و بنگاهدار
خوبی هم نیسـ ــت و معتقدم هر کاری که
بر عهـ ــده دولت قـ ــرار دارد و میتوان آن را
به مردم واگذار کـ ــرد ،باید همه آن امور به
مردم واگذار شـ ــود .دکتـ ــر روحانی با تأکید
بر اینکه باید بنگاههـ ــای اقتصادی دولتی
و عمومـ ــی به مـ ــردم واگذار شـ ــوند ،گفت:
وظیفه دولـ ــت اداره بنگاههـ ــای اقتصادی
نیسـ ــت و باید چنین بنگاههایـ ــی به مردم
واگذار شود و نهادهای عمومی و نیروهای
مسلح نیز باید همین کار را انجام دهند.
رئیـ ــس جمهـ ــوری افـ ــزود :در بخـ ــش
مسـ ــکن باید سـ ــاخت و سـ ــاز آن در اختیار
مـ ــردم و شـ ــرکتهای خصوصی باشـ ــد و
دولـ ــت در ایـ ــن حـ ــوزه وظیفـ ــه حمایت و
پشتیبانی دارد .دکتر روحانی با بیان اینکه
از ابتـ ــدای دولت یازدهم دغدغه مسـ ــکن
و بافتهای فرسـ ــوده داشته است ،گفت:
زلزله کرمانشاه پیام مهمی داشت و اینکه
بایدصدایمردمرابشنویمومعتقدمباید
صدای زمین و آسمان را هم شنید.
رئیـ ــس جمهوری اضافه کـ ــرد :کاهش
نـ ــزوالت آسـ ــمانی در حقیقـ ــت صـ ــدای
آسماناستواعالممیکندکهخشکسالی
خواهیـ ــم داشـ ــت ،لذا بایـ ــد کشـ ــاورزان و
دسـ ــتگاههای مربوطـ ــه خودشـ ــان را برای
شـ ــرایط جوی جدیـ ــدی که وجـ ــود خواهد
داشت ،آماده کنند و در حقیقت بر مبنای
صدای آسـ ــمان عمل کنند .دکتر روحانی
گفت :زلزله اخیر صدای بسـ ــیار روشـ ــن و
رسایی داشت و با توجه به اینکه بخشی از
کشورمان روی گسل و خط زلزله قرار دارد،
الزم اسـ ــت برای پیشـ ــگیری از آسیبهای
ناشـ ــی از آن آماده باشـ ــیم .لذا نخسـ ــتین
هدف دولت در بافتهای فرسوده در کنار
نوآفرینـ ــی و احیای این مناطق ،صیانت از
جان و حیات مردم است .رئیس جمهوری
بابیاناینکهبرایپیشگیریازحوادثناشی
از زلزله باید طراحیهای مناسـ ــبی انجام
دهیم تا مردمی که در بافتهای فرسوده
زندگی میکنند با شـ ــرایط آسان از مسکن

اهداف و هزینه اجرای طرح

مـ ــورد نیاز در اجرای این طرح برای پنج سـ ــال (از سـ ــال  1396تـ ــا  )1400جمعاً
 123هزارمیلیاردتوماناستکهقراراست 38هزارمیلیاردتومانازسویدولت،
 48هزار میلیارد تومان از سـ ــوی بخش خصوصـ ــی و  37هزار میلیارد تومان از
سوی شهرداریها برای اجرای این پروژه تأمین شود.

اهدافبرنامهبازآفرینیشهری،رویکردوسیاستیجامعویکپارچهبرایهدایت
روند رشـ ــد و توسعه شـ ــهرها ،پاسـ ــخگویی به چالشهای برآمده از تغییرات و
نیازهای نسـ ــل جدیـ ــد ،کاهش فقر شـ ــهری ،ارتقای تابآوری شـ ــهری ،ارتقای
هویت و منزلت مکانی و افزایش حکم روایی محلی اسـ ــت .برآورد کل بودجه

نرخ تسهیالت مسکن در برنامه <بازآفرینی شهری> به  6درصد کاهش مییابد
حجتاالسـ ــام والمسـ ــلمین حسـ ــن روحانـ ــی به
رئیس بانک مرکزی دسـ ــتور داد که سود تسهیالت
بازسـ ــازی بافت فرسـ ــوده به  6درصد کاهش یابد.
رئیس جمهـ ــوری به مناسـ ــبت دهه فجـ ــر انقالب
اسالمی و در نشست اجرای برنامه ملی بازآفرینی
شـ ــهری «امید» دستور داد تا نرخ تسهیالت مسکن
برای ساکنان بافتهای فرسـ ــوده در این برنامه ،با
کمکی که به صندوق پسانداز مسـ ــکن میشود ،به  6درصد کاهش یابد.
ولیاهلل سـ ــیف در مراسـ ــم آغاز طرح ملی بازآفرینی شهری با بیان اینکه
در ماههای اخیر بخش مسـ ــکن تحرک ویژهای داشـ ــته و عالئم مثبتی به

بهبود زندگی  6میلیون خانوار با اجرای طرح بازآفرینی شهری

برش

اقتصـ ــاد میدهد ،اظهار کرد :رشـ ــد معامالت بخش مسـ ــکن نسـ ــبت به
پارسال حدود  ۱۲.۵درصد رشد داشته است .وی گفت :نظام بانکی کشور
منابع خود را هدفمند به سـ ــمت بخشهایی که در تحقق رشد اقتصادی
اثربخشی دارند هدایت میکند که بخش مسکن و طرح بازآفرینی شهری
یکی از این بخشهاست .پیشبینی شـ ــده است در نخستین سال اجرای
این طرح  ۱۰۰هزار واحد مسکونی ساخته و  ۲۴۰هزار شغل جدید نیز ایجاد
شـ ــود .منابع پیشبینی شـ ــده نیز برای سـ ــال آینده بالغ بر  ۶۸۰۰میلیارد
تومان است .سـ ــیف ادامه داد :همه مقدمات کار نظام بانکی برای کمک
به اجرای این طرح آماده اسـ ــت و همزمان با پیشرفت این پروژهها ،نظام
بانکی تسهیالت الزم را ارائه میکند.

نجفی 5 :درصد تهران را بافتهای فرسوده تشکیل میدهد

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه  19میلیون نفر در ایران
«بدمسکن» هسـ ــتند ،گفت :اجرای سیاست بازآفرینی
شـ ــهری عالوه بر ایجاد اشـ ــتغال ،موجب بهبود زندگی
 6میلیون خانوار در سراسـ ــر کشـ ــور خواهد شـ ــد .عباس
آخونـ ــدی در آیین آغاز اجرای برنامه ملی بازآفرینی در
محالتناکارآمدشهریباتأکیدبرنقشبرنامهریزبودن
دولت به جای پروژه محور بودن ،پیشنهاد کاهش سود
تسـ ــهیالت مسکن در بافتهای ناکارآمد را به  6درصد ارائه کرد و اظهار داشت:
اجرایسیاستبازآفرینیشهریموجببهبودزندگی 6میلیونخانواردرسراسر
کشور خواهد شد .وی با بیان اینکه بازآفرینی این محلهها به معنی بهبود زندگی
بیش از 6میلیون خانوار اسـ ــت ،گفت :حتی اگر سه میلیون واحد مسکونی در 10
سال بهسازی یا نوسازی شوند ،یکی از بزرگترین برنامههای بازآفرینی شهری در
تاریخ ایران و حتی در مقیاس بینالمللی اجرا شـ ــدهاست .آخوندی با تشریح
طرح بازآفرینی شـ ــهری ،اظهار داشـ ــت :در برنامه بازآفرینی شـ ــهری بهعنوان
بزرگترین برنام ه توسـ ــعه شـ ــهری تاریخ ایران ،کار به  2برنامه پنجساله تقسیم
شد ه است .وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در برنام ه اول یکهزار و 334محله
قـ ــرار دارد ،اضافه کرد :بنیان برنامه ما در گام نخسـ ــت ،آفرینش مجدد عناصر
استخوانبندی محلههاست که این موضوع بر اساس هر محله متفاوت خواهد
بود .وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد :پیشبینی میشود برای اجرای این طرح به
 75هزار میلیارد تومان اعتبار در مدت 5سال نیاز باشد.

محمدعلی نجفی ،شهردار تهران با اشاره به اینکه
 ۱۵درصـ ــد جمعیت شـ ــهر تهـ ــران در بافتهای
فرسـ ــوده زندگـ ــی میکننـ ــد ،گفت :امروز در شـ ــهر
تهـ ــران  ۱۵قطعه زمین برای بازسـ ــازی بافتهای
فرسـ ــوده در اختیـ ــار توسـ ــعهگران قـ ــرار میگیرد.
محمدعلـ ــی نجفـ ــی در مراسـ ــم آغاز طـ ــرح ملی
بازآفرینی شهری با بیان اینکه هدف از این طرح،
ارتقای کیفیت زندگی مردم در بافتهای فرسـ ــوده است ،بنابراین یک
برنامه اقتصادی و اجتماعی اسـ ــت ،اظهار کرد  :حدود  5درصد وسعت
شـ ــهر تهران را بافتهای فرسوده تشـ ــکیل میدهد .وی در ادامه افزود:
مسـ ــاحت بافتهای فرسـ ــوده تهـ ــران  ۳۲۷۰هکتـ ــار بـ ــوده و  ۱۵درصد
جمعیت شهری تهران در این بافتها زندگی میکنند که آسیبپذیری
بیشـ ــتری در برابـ ــر زلزله دارنـ ــد بنابراین احیا و بازسـ ــازی این بافتهای
فرسـ ــوده الزم است .شهردار تهران با اشـ ــاره به اینکه نوسازی بافتهای
فرسـ ــوده تهران از دهه  ۷۰شـ ــروع شده اسـ ــت ،بیان کرد :مجموعهای از
انتقادات به این طرحها وجود داشته از جمله اینکه در این طرحها محله
بهصورت یک مجموعه دیده نشـ ــده است اما در دوره جدید ،شهرداری
با هماهنگی با دولت ،سه محور اصلی تأمین توأمان مسکن و خدمات،
جلـ ــب مشـ ــارکت کامل سـ ــاکنان محالت فرسـ ــوده و اسـ ــتفاده از بخش
خصوصی در بازسازی این محلهها در نظر گرفته است.

معـ ــاون اقتصادی رئیـ ــس جمهوری با اشـ ــاره به
اینکه جامعنگری ،بلندمـ ــدت نگری و درونزایی
از ویژگیهای طرح ملی بازآفرینی شـ ــهری است،
گفـ ــت :آثار این طـ ــرح منحصر به بخش مسـ ــکن
نخواهد بود .محمـ ــد نهاوندیان در مراسـ ــم آغاز
اجـ ــرای طرح ملی بازآفرینی شـ ــهری اظهار کرد:
اگرچـ ــه اقدامات دولـ ــت برای احیـ ــای بافتهای
فرسوده از سال  ۱۳۹۳آغاز شده است اما این جلسه نوید شتابافزایی

قابل توجه در این برنامه را دارد .وی افزود :تفاوت این طرح نسـ ــبت به
طرحهای زودگذر و پولپاش ـ ـیهای بیدنباله این است که در این طرح
جامعنگـ ــری ،بلندمدتنگری و درونزایی دیده شـ ــده کـ ــه ویژگیهای
این طرح اسـ ــت .البته مشارکت مردمی ،محلهمحوری و توجه به ابعاد
اجتماعی طرح و حمایت همهجانبه دولت نیز از دیگر ویژگیهای این
طرح اسـ ــت .نهاوندیان در پایان با اشـ ــاره به اینکه این طرح آثار بسـ ــیار
گستردهای دارد ،خاطرنشـ ــان کرد :آثار این طرح فقط مربوط به بخش
مسکن نخواهد بود و آثار مختلفی در جامعه خواهد داشت.

آثار طرح «بازآفرینی شهری» منحصر به مسکن نیست

مقاومی برخوردار شـ ــوند ،اظهارداشـ ــت:
برای مقاومسازی ساختمانهای فرسوده
بهترین و اصلیترین راه این اسـ ــت که کل
محله به بافت سـ ــالم ،پایدار و کممصرف
تبدیل شود و برنامه دولت در این راستا قرار
دارد .دکتر روحانی با اشاره به اینکه مسکن
باید مشتمل بر فرهنگ ایرانی و سنتهای
اجتماعـ ــی باشـ ــد ،گفـ ــت :در سـ ــاخت و
سـ ــازهای جدید ضـ ــرورت دارد ،مسـ ــائل
اجتماعـ ــی و فرهنگـ ــی مورد توجـ ــه بوده و
سـ ــاختمانی همراه با فرهنگ ،سـ ــنتها و
سلیقه ایرانی ساخته شود .همچنین باید
توجه داشت که نیازمندیهای هر اقلیم و
منطقهای با اقلیم دیگر متفاوت است ،لذا
ضمن آگاهی از این مسـ ــائل باید در مسیر
ساخت و ساز گام برداشت.
وی ضرورت فرهنگسازی و تبلیغات
مناسـ ــب در بازآفرینی بافتهای فرسوده
را مـ ــورد تأکیـ ــد قـ ــرار داد و گفـ ــت :در ایـ ــن
نـ ــوع از نوسـ ــازیها قبـ ــل از بودجـ ــه و ورود
دستگاههای اجرایی ،آمادگی مردم و افکار
عمومی از اهمیت زیادی برخوردار اسـ ــت
و در این راسـ ــتا صدا و سـ ــیما ،مطبوعات و
فضای مجازی با ارائه اخبار و گزارشهای
هنرمندانه میتوانند در پیشبرد این طرح
نقشبسزاییایفاکنند.
رئیـ ــس جمهـ ــوری با اشـ ــاره بـ ــه اینکه
نوسـ ــازی بافتهـ ــای فرسـ ــوده باید محله
محـ ــور باشـ ــد ،افزود :الزم اسـ ــت نقشـ ــه و

ماکت محله بازآفرینی شده و پیش از آغاز
عملیاتاجراییدرابتدایآنمحلهنصب
شـ ــود تا مردم از آن اطالع داشـ ــته باشند و
باید به قدری مشـ ــوق ایجاد کرد که مردم
مشتاقانه در این مسیر گام بردارند.
دکتـ ــر روحانـ ــی تصریح کـ ــرد :در طرح
بازآفرینی شـ ــهری کسـ ــانی کـ ــه در محله
فرسـ ــوده زندگی میکنند بجز واگذار کردن
خانه فرسـ ــوده خود الزم نیست هیچ چیز
دیگـ ــری پرداخت کننـ ــد و چنانچه  80متر
سـ ــاختمان فرسـ ــوده دارنـ ــد به جـ ــای آن
 100مترساختمانجدیدتحویلمیگیرند.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد :برای
سـ ــاخت واحدهای مسکونی جدید دولت
نیازی به بودجه نـ ــدارد ،البته بانکها باید
وارد عمـ ــل شـ ــوند و در ایـ ــن طـ ــرح دولت
زمیـ ــن رایگانـ ــی را در اختیـ ــار توسـ ــعهگر
قـ ــرار میدهد و با توافقی کـ ــه بین دولت و
توسعهگر انجام میشـ ــود ،حدوداً دو برابر
خانههای فرسودهای که تحویل داده شده،
خانه جدید ساخته میشـ ــود و در ساخت
این خانهها همه تالش دولت این اسـ ــت
که مسـ ــائل بهداشتی ،سـ ــامت و کاهش
مصرف انرژی در سـ ــاخت و سازها رعایت
شـ ــود و به لحاظ مسـ ــائل فنی و مهندسی
بتوانـ ــد در برابـ ــر زلزلههایـ ــی با قـ ــدرت 7
یا 8ریشتر مقاومت کند.
دکتـ ــر روحانـ ــی گفت :خواسـ ــته اصلی
توسعهگر در بازآفرینی بافتهای فرسوده

این است که بتواند واحدهایی را که متعلق
بـ ــه خـ ــودش اسـ ــت بالفاصله بـ ــه فروش
برسـ ــاند و در ایـ ــن راسـ ــتا دولـ ــت تضمین
میدهد با ارائه مشوقهای الزم به مردم،
توسعهگر بتواند  50درصد متعلق به خود
را در زمان کوتاهی بفروشد ،ضمن اینکه در
ساختمانهایی که توسعهگر آنها را احداث
میکند ،شهرداری هزینه پروانه اخذ نکرده
و کمکهای الزم را ارائه میدهد و همزمان
بر اجـ ــرای سـ ــاختمانها نظـ ــارت خواهد
داشـ ــت و تمـ ــام امـ ــور زیرسـ ــاختی محله
بازآفرینی شده را دولت برعهده میگیرد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه بانکها
موظف هسـ ــتند تسـ ــهیالت الزم را سریعاً
در اختیـ ــار توسـ ــعهگر قـ ــرار دهنـ ــد ،گفت:
براسـ ــاس نامهای که شهرداری و وزارت راه
و شهرسازی به توسعهگر میدهد ،بانکها
موظف هستند ،بالفاصله تسهیالت الزم
را در اختیـ ــار وی قرار دهنـ ــد .دکتر روحانی
گفـ ــت :در هـ ــر منطق ـ ـهای کـ ــه وزارت راه و
شهرسازیتشخیصدهدکهزمینمناسبی
دراختیاردستگاههایاجراییقراردارد،این
دستگاههامکلفهستند،آنزمینرابهطور
رایگان در اختیـ ــار وزارت راه و شهرسـ ــازی
قراردهند و لذا زمین را دولت تهیه میکند و
ساخت آن بر عهده توسعهگر است.
رئیـ ــس جمهـ ــوری گفـ ــت :زوجیـ ــن با
سـ ــرمایهگذاری در صنـ ــدوق پسانـ ــداز
مسکن ،بیش از  6برابر تسهیالت دریافت

editorial@iran-newspaper.com

5

میکنند و دولت خود را متعهد میداند در
توانمندسازی زوجین به آنها از طریق ارائه
وام با کاهش تسهیالت بانکی کمک کند.
دکتر روحانی در ادامه به بانک مرکزی
توصیه کرد هر زوجی که پولی را در صندوق
پسانداز مسکن سـ ــرمایهگذاری میکند،
تسـ ــهیالتی بـ ــا نـ ــرخ تسـ ــهیالت  8درصد
دریافـ ــت کنـ ــد و اگـ ــر بخواهنـ ــد در منطقه
بازآفرینیخانهایتهیهکند،نرختسهیالت
برای آنها 6درصد محاسبه شود.
رئیس جمهـ ــوری تصریح کـ ــرد :طرح
بازآفرینی شـ ــهری به مناسـ ــبت دهه فجر
هدیهای از طرف دولت دوازدهم به اهالی
بافتهای فرسـ ــوده ،خانه اولیها و نسـ ــل
جواناست.دکترروحانیهمچنینبااشاره
به سـ ــایر فواید طرح بازآفرینی بافتهای
فرسـ ــوده ،گفت :با اجرای این طرح ضمن
اینکه محلههای دارای بافتهای فرسوده
ارتقـ ــا پیـ ــدا میکنند ،سـ ــرمایه مـ ــردم نیز
افزایش مییابد و محله جدید و بانشـ ــاط
شکل میگیرد و معنای این طرح این است
که صدای مـ ــردم در بافتهای فرسـ ــوده،
صدای مـ ــردم ضعیـ ــف و کمتـ ــوان برای
اینکه زندگیشـ ــان بهتر شود ،صدای نسل
جـ ــوان و خان ه اولیها و صـ ــدای آنهایی که
میخواهند شهرشـ ــان زیبا باشـ ــد و به آن
افتخارکنندراشنیدهایمو دولتمیخواهد
در این افتخار و نشاط سهیم شود.
دکتـ ــر روحانـ ــی خاطرنشـ ــان کـ ــرد :در
طرح بازآفرینی شـ ــهری حتی اگـ ــر وزارت
راه و شهرسـ ــازی و شـ ــهرداری هم حضور
نداشـ ــته باشند و مردم و بخش خصوصی
خودشان در این مسیر گام بردارند ،باز هم
دولت خود را مکلف میداند ،تسهیالت و
حمایتهـ ــای الزم را به آنها ارائه دهد چرا
کـ ــه این طرح دولتی نیسـ ــت ،بلکه برنامه
دولت برای بازآفرینی بافتهای فرسوده
است .رئیس جمهوری در بخش دیگری از
سخنان خود با گرامیداشت سالروز بیعت
همافران نیـ ــروی هوایی با امـ ــام راحل در
نوزدهم بهمن  ،57اظهار داشت :پرسنل
نیـ ــروی هوایـ ــی در آن زمـ ــان کار بزرگـ ــی را
انجام دادند و ضربه نهایی را بر پیکره رژیم
پوسیدهگذشتهواردکردند.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد :نیروهای
مسـ ــلح و ارتـ ــش در ایام انقـ ــاب روزهای
سـ ــختی را گذراندند اما در پایان با پیوستن
به مردم و کمک به پیروزی انقالب اسالمی
نمره خوبـ ــی دریافت کردند و در این میان
نمره نیروی هوایی بیشتر و بهتر بود .رئیس
جمهوری افزود :بیعت همافـ ــران با امام
راحـ ــل امیـ ــد بزرگـ ــی را در دلهـ ــای مردم
انقالبی ایجاد کرد و با کاری که نیروی هوایی
در آن زمان انجام داد ،توطئههای امریکا به
کلینابودشد،چراکهرژیمگذشتهبیشترین
سرمایهگذاری خود را در ارتش روی نیروی
هوایـ ــی انجـ ــام داده بود و پرسـ ــنل ارشـ ــد
نیروی هوایی ،تنها نیرویی بود که ساالنه با
فرد دیکتاتور مالقات داشـ ــت لذا این نیرو
برایشاناهمیتزیادیداشت،البتهبعدها
همروینیرویهواییسرمایهگذاریکردند
کـ ــه با عنایـ ــات الهی ناموفق شـ ــدند .دکتر
روحانیگفت:پرسنلارتشونیرویهوایی
ش چشـ ــمگیری در  39سـ ــال گذشـ ــته
تال 
بویـ ــژه در دوران دفـ ــاع مقدس داشـ ــتند و
نیروی هوایی یک روز پس از شروع جنگ با
 140فروند هواپیما اهداف استراتژیک را در
عراق بمباران کرده و روحیه دشمن را نابود
کردوبااینکارخودضربهسختوسنگینی
بر رژیم صدام وارد ساخت.

مردم مراقب سوءاستفاده دالالن
و قاچاقچیان ارز باشند

بانک مرکزی به منظور پیشگیری از سوءاستفادههای
احتمالـــی توســـط قاچاقچیـــان و دالالن ارز ،از مردم
خواست به هیچ وجه ،اطالعات حساب و کارت بانکی را در اختیار افراد غیر قرار
ندهند.برخی معامله گران فعال در قاچـــاق کاال و ارز بهمنظور خرید و فروش
ارز ب ه صورت قاچاق و نیز جلوگیری از ردیابی حســـابها و تراکنشهای خود و
اقداماتی نظیر پولشـــویی ،از اطالعات حســـاب یا کارتهای بانکی ســـایر افراد
سوءاســـتفاده میکنند.بر این اســـاس به هموطنان توصیه میشـــود به منظور
پیشگیری از سوءاســـتفادههای احتمالی ،به هیچ وجه ،اطالعات حساب ،کارت
بانکی یا شماره آن را در اختیار افراد غیر قرار ندهند /.بانک مرکزی

امکان برداشت از عابربانکها
تا سقف 500هزار تومان

یک مقام مســـئول در بانک مرکزی با اشـــاره ب ه تمهیدات روزهای
پایانی سال گفت :افزایش سقف برداشت با توجه به شرایط پایانی
ســـال و نیاز مردم تا ســـقف  ٥٠٠هزارتومان ب ه صـــورت داخلی در
هر بانک امکانپذیر اســـت .داوود محمد بیگی درباره تمهیدات در
نظر گرفته شـــده از ســـوی بانک مرکزی برای دو ماه پایانی ســـال،
اظهار داشت :قطعاً در ماههای پایانی سال ،بانکها ،شرکتهای
ارائهدهنـــده خدمات پرداخت و همچنین بانک مرکزی در حالت
آمادهباش قرار گرفته اســـت و شیفتهای کاری افزایش مییابد.
وی افزود :در این دومـــاه توجه به حوزههای پرداخت و تراکنشها
بیشـــتر مـــورد رصد و بررســـی قـــرار میگیـــرد و اگر نیاز بـــه ارتقای
زیرســـاختها باشـــد تغییرات الزم انجام خواهد شـــد .مدیر اداره
نظامهای پرداخت بانک مرکـــزی در ادامه گفت:با توجه به موارد
ســـالهای گذشـــته ،حدود  ۲۰تا  ۳۰درصد افزایش تراکنش وجود
دارد و امسال هم قطعاً چنین شرایطی داریم و تمهیدات الزم در
نظر گرفته شده است .محمدبیگی همچنین درباره افزایش سقف
برداشـــت در دو ماه پایانی ســـال گفت :افزایش سقف برداشت با
توجه به شرایط خاص پایانی سال و نیاز مردم به وجه نقد ،تا سقف
 ٥٠٠هزار تومان ب ه صورت داخلی در هر بانک در دستور کار است/.
پژوهشکده پولی و بانکی

مخالفت با ترخیص خودروهای در گمرک مانده

در حالـــی که یک ماه قبل رئیس ســـازمان توســـعه تجارت خواســـتار ترخیص
خودروهای در گمرک مانده شده بود ،رئیس گمرک در نامهای با این در خواست
مخالفت کرد .فرود عسگری ،رئیس کل گمرک ایران در مکاتبهای با خسرو تاج،
رئیس کل ســـازمان توســـعه تجارت تأکید کرد ،امکان ترخیص خودروهای در
گمرک مانده بدون مصوبه هیأت دولـــت وجود ندارد .به این ترتیب ترخیص
خودروهـــای در گمرک مانده با نامه گمرک ایـــران به وزارت صنعت ،معدن و
تجارت منتفی شد .وی در این نامه تأکید کرده ،با توجه به مصوبه هیأت وزیران
در خصوص ممنوعیت ثبت ســـفارش و واردات خودروهای با ســـال ســـاخت
بیشـــتر از یک ســـال عمالً امکان ترخیص خودروهای موصوف بدون تصویب
پیشنویس مصوبه پیشنهادی وجود نخواهد داشت /.تسنیم

تأمین  ۳۰درصد قطعات تولید پژو
در الجزایر توسط ایران

عضـــو اتاق بازرگانی ایـــران درباره همکاری قطعه ســـازان ایرانی با
شـــرکت پژو در تأمین قطعات مورد نیاز در الجزایر گفت :براســـاس
قـــرارداد امضا شـــده باید معـــادل  ۳۰درصد از قطعـــات الزم برای
تولید از ایران تأمین شود .محمدرضا نجفی منش ،درباره همکاری
قطعهســـازان ایرانی با شـــرکت پژو در تأمین قطعـــات مورد نیاز در
الجزایـــر گفت :براســـاس قـــراردادی که بیـــن شـــرکتهای ایرانی و
شـــرکتهای بینالمللی مثل پژو و رنو ســـیتروئن بســـته شده ،این
شـــرکتها باید معادل  30درصد از قطعات مورد نیاز برای تولید را
از ایران تأمین کنند/.تسنیم

ثبت سفارش «غیربانکی» واردات کاال
از  ۴کشور ممنوع شد

مدیر کل سیاســـتها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت :ثبت سفارش برای
واردات کاال از چهار کشـــور«هند»« ،کره جنوبی»« ،ترکیه» و «چین» از تاریخ
 ۱۰بهمـــن ماه ســـالجاری صرفـــاً با روش بانکـــی و از طریق گشـــایش اعتبار
اســـنادی ،بـــرات یا حوالـــه امکان پذیر اســـت .مهدی کســـراییپور بـــا اعالم
اینکـــه مطابق بخشـــنامه معـــاون اول رئیس جمهـــوری از تاریـــخ  ۱۰بهمن
ماه ســـالجاری ثبت ســـفارش برای واردات کاال از چهار کشـــور «هند»« ،کره
جنوبی»« ،ترکیه» و «چین» صرفاً از طریق بانکی امکان پذیر است به تشریح
دو روش ثبت سفارش کاال برای واردات پرداخت و گفت :اصوالً برای واردات
کاال به کشـــور دو روش «بانکی» و «غیربانکی» وجود دارد که در روش بانکی
تخصیص و تأمین ارز عمدتاً توسط بانک مرکزی و پرداخت آن بواسطه یکی
از بانکهـــای عامل انجـــام میگیرد .وی در خصوص مکانیســـم واردات کاال
بـــه روش غیربانکی افزود :در روش غیربانکی یا همـــان روش «بدون انتقال
ارز» هیچ یک از بانکهای تجاری یا تخصصی کشور بهعنوان بانک عامل در
پرداخت بهای کاالی وارداتی دخیل نیستند /.بانک مرکزی

